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ขุททกนิกาย มหานิทเทส 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

อัฏฐกวัคคิกะ 
กามสุตตนิทเทสที่ ๑ 
วาดวยกาม ๒ อยาง 

      [๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          เมื่อสัตวปรารถนากามอยู ถากามนั้น ยอมสําเร็จแก สตัวนั้นสัตวนั้นได 
          กามตามปรารถนาแลว ยอมเปนผูอิ่มใจแนนอน. 
      [๒] กามในคําวา เมื่อปรารถนากามอยู ไดแก กาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือ วัตถุ- 
 *กาม ๑ กิเลสกาม ๑. 
      วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจ เคร่ืองลาด 
 เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง 
 บาน นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา วัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง กามที่เปนอดีต กามที่เปนอนาคต กามที่เปน 
 ปจจุบัน ที่เปนภายใน ที่เปนภายนอก ที่เปนทัง้ภายในและภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง 
 ชนิดประณีต เปนของสัตวผูเกิดในอบาย เปนของมนุษย เปนของทิพย ที่ปรากฏเฉพาะหนา 
 ที่นิรมิตเอง ที่ผูอื่นนิรมิต ที่หวงแหน ที่ไมไดหวงแหน ที่ยึดถือวาของเรา ที่ไมยึดถือวาของเรา 
 ธรรมที่เปนกามาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนรูปาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนอรูปาวจรแมทั้งหมด 
 ธรรมเปนที่ต้ังแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหาชื่อวากาม เพราะอรรถวา อันบุคคลพึงใคร 
 เพราะอรรถวา เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะอรรถวา เปนที่ต้ังแหงความมัวเมา กามเหลานี้ 
 เรียกวา วัตถุกาม. 
      กิเลสกามเปนไฉน? ความพอใจ ความกําหนัด ความพอใจและความกําหนัด ความดําริ 
 ความกําหนัดมาก ความดําริและความกําหนดั ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร 
 ความเพลิดเพลินคือความใคร ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหาในกาม 
 ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบในกาม 
 ความยึดถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉนัทะ ชื่อวา กาม. 
            สมจริงดังคําวา 
            ดูกรกาม เราเห็นรากฐานของทานแลววา ทานยอมเกิดเพราะความดําริ 
            เราจักไมดําริถึงทาน ทานจักไมมีอยางนี้. 
      กามเหลานี้เรียกวา กิเลสกาม. คําวา เมื่อปรารถนากามอยู มีความวา เมื่อใคร อยากได 
 ยินดี ปรารถนา มุงหมาย ชอบใจกามอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อปรารถนากามอยู. 



      [๓] คําวา ถากามนั้น ยอมสาํเร็จแกสัตวนั้น มีความวา คําวา สัตวนั้น ไดแก สัตว 
 ผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาหรือมนุษย. คําวา กามน้ัน 
 ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ชอบใจ ซ่ึงเรียกวา วัตถุกาม. คําวา ยอมสําเร็จ 
 มีความวา ยอมสําเร็จ สําเร็จโดยชอบ ได ไดเฉพาะ ประสบ พบ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ถากามนั้น ยอมสําเร็จแกสัตวนั้น. 
      [๔] คําวา ยอมเปนผูอิ่มใจแนนอน มีความวา คําวา แนนอน เปนคํากลาวโดย 
 สวนเดียว เปนคํากลาวโดยไมมีความสงสัย เปนคํากลาวโดยไมมีความเคลือบแคลง เปนคํากลาว 
 ไมเปนสองสวน เปนคํากลาวไมเปนสองอยาง เปนคํากลาวไมรวมกัน เปนคํากลาวไมผดิ คําวา 
 แนนอนนี้ เปนคํากลาวกําหนดแน. คําวา อิ่ม คือ ความอิ่ม ความปราโมทย ความเบิกบาน 
 ความบันเทิง ความราเริง ความร่ืนเริง ความปลื้มใจ ความยนิดี ความชื่นใจ ความชอบใจ 
 ความเต็มใจ ที่ประกอบพรอมเฉพาะดวยกามคุณ ๕. คําวา ใจ คือ จิต มนะ มานัส หทัย 
 บัณฑระ มนะ มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดแต 
 ผัสสะเปนตนนั้น นี้เรียกวา ใจ. ใจนี้สหรคต คือ เกิดรวม เกีย่วของ ประกอบ เกิดพรอมกัน 
 ดับพรอมกัน มีวัตถุอยางเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกัน กับดวยความอิ่มนี้. คําวา ยอมเปน 
 ผูอิ่มใจ คือเปนผูมีใจยินดี มีใจราเริง มีใจเบิกบาน มีใจดี มีใจสูง มีใจปลาบปลื้ม เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ยอมเปนผูอิ่มใจแนนอน. 
      [๕] คําวา สัตวนั้นไดกามตามปรารถนาแลว มีความวา คําวา ได คือ ได ไดแลว 
 ไดเฉพาะ ประสบ พบ. คําวา สัตว คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด 
 สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา ตามปรารถนา คือ รูป เสียง กลิ่น รส หรือโผฏฐัพพะ 
 ตามปรารถนา ยินดี ประสงค มุงหมาย ชอบใจ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัตวนั้นไดกามตาม 
 ปรารถนาแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           เมื่อสัตวปรารถนากามอยู ถากามนั้น  ยอมสําเร็จแกสัตวนั้น สัตวนั้นได 
           กามตามปรารถนาแลว ยอมเปนผูอิ่มใจแนนอน. 
      [๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          เมื่อสัตวนั้นปรารถนากามอยู เมือ่สัตวมีฉันทะเกิดแลว ถากามเหลานั้น 
          เสื่อมไป สัตวนั้น ยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทง 
          เขาแลว. 
      [๗] คําวา เมื่อสัตวนั้นปรารถนากามอยู มีความวา  คําวา เมื่อสัตวนั้น ไดแก สัตว 
 ผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนุษย. คําวา 
 ปรารถนากามอยู คือ เมื่อใคร อยากได ยินดี ปรารถนา มุงหมาย ชอบใจ. อีกอยางหนึ่ง 
 สัตวยอมไป ออกไป ลอยไป แลนไป เพราะกามตัณหา เปรียบเหมือนมนุษยยอมไป ออกไป 
 ลอยไป แลนไปดวยยานชางบาง ยานมาบาง ยานโคบาง ยานแพะบาง ยานแกะบาง ยานอูฐบาง 
 ยานลาบาง ฉันใด สัตวยอมไป ออกไป ลอยไป แลนไป เพราะกามตัณหา ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา เมื่อสตัวนั้นปรารถนากามอยู. 
      [๘] คําวา เมื่อสัตวมีฉันทะเกิดแลว ความวา คําวา ฉันทะ ไดแก ความพอใจในกาม 
 ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ความอยากในกาม ความเสนหาในกาม ความเรารอน 
 ในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบคือกาม ความยึดถือ 
 ในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ ความพอใจในกามน้ัน เกิดแลว เกิดพรอม เกิดขึ้น 
 เกิดเฉพาะ ปรากฏแลวแกสัตวนั้น. คําวา สัตว คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต 
 ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อสตัวมีฉันทะเกิดแลว. 
      [๙] คําวา ถากามเหลานั้นเส่ือมไป มีความวา กามเหลานัน้เสื่อมไปบาง สัตวนั้น 
 เสื่อมจากกามทั้งหลายบาง. 
      กามเหลานั้นเส่ือมไปอยางไร? เมื่อสัตวนัน้ ดํารงอยูนั่นแหละ โภคะเหลานั้น ถูก 
 พระราชาริบไปบาง ถูกโจรลักไปบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกน้ําพัดไปบาง ถูกพวกญาติผูไมเปนที่ 
 ชอบใจนําไปบาง สัตวนั้นไมพบโภคทรัพยที่เก็บฝงไวบาง การงานที่ประกอบไมดีเสยีไปบาง 
 คนผลาญสกุล ผูแจกจายกระจัดกระจายทาํลายโภคะเหลานั้นยอมเกิดในสกุลบาง ความเปนของ 
 ไมเที่ยงแหงโภคะเปนที่แปด กามเหลานั้นยอมเส่ือม เสยีหาย กระจัดกระจาย ร่ัวไหล อันตรธาน 
 สูญหายไปอยางนี้. 
      สัตวนั้นยอมเสื่อมจากกามทั้งหลายอยางไร? โภคะเหลานัน้ ยังต้ังอยูนั้นแหละ สัตว 
 นั้นยอมเคลือ่น ตาย อันตรธาน สูญหายไปจากโภคะเหลานัน้ สัตวนั้นยอมเสื่อม เสยีหาย 
 กระจัดกระจาย ร่ัวไหล อันตรธาน สูญหายไปจากกามทั้งหลายอยางนี ้
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            โภคทรัพยทั้งหลาย ถูกโจรลักไป ถูกพระราชาริบไป ถูกไฟไหม เสียหาย 
            อนึ่ง บุคคลผูเปนเจาของยอมละทิ้งสรีรกาย กับทั้งขาวของ เพราะ 
            ความตาย นักปราชญทราบเหตุนี้แลว พึงใชสอยบาง พึงใหทานบาง 
            คร้ันใหทาน และใชสอยตามสมควรแลว เปนผูไมถูกติเตียน ยอมเขา 
            ถึงสถาน คือ สวรรค. 
      เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กามเหลานั้นยอมเส่ือมไป. 
      [๑๐] คําวา สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทงเขาแลว มี 
 ความวา สัตวผูถูกลูกศรที่ทําดวยเหล็กแทงเขาแลวบาง ผูถูกลูกศรที่ทําดวยกระดูกแทงเขาแลวบาง 
 ผูถูกลูกศรที่ทําดวยงาแทงเขาแลวบาง ผูถูกลูกศรที่ทําดวยเขาแทงเขาแลวบาง ผูถูกลูกศร 
 ที่ทําดวยไมแทงเขาแลวบาง ยอมกระสับกระสาย หว่ันไหว ดิ้นรน จุกเสียด เจ็บตัว เจ็บใจ 
 ฉันใด ความโศกรําพัน เจ็บกาย เจ็บใจ และคับแคนใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะวตัถุกามทั้งหลาย 
 แปรปรวนเปนอยางอื่นไป สัตวนั้นถูกลูกศรคือกามแทงเขาแลว ยอมกระสับกระสายหวั่นไหว 
 ดิ้นรน จุกเสียด เจ็บกาย เจ็บใจ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวนั้นยอม 
 กระสับกระสาย เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทงเขาแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 



           เมื่อสัตวนั้นปรารถนากามอยู เมือ่สัตวมีฉันทะเกิดขึ้น ถากามเหลานั้น 
           เสื่อมไป สัตวนั้นยอมกระสับกระสาย เหมือนสัตวที่ถูกลูกศรแทงเขาแลว. 
      [๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ผูใด ยอมเวนขาดกามทัง้หลาย เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา ผูนั้น 
           เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสยีได. 
               วาดวยการเวนขาดกามดวยเหตุ ๒ ประการ 
      [๑๒] คําวา ผูใด ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย มีความวา คําวา ผูใด คือ ผูเชนใด ผู 
 ประกอบอยางใด ผูชนิดอยางใด ผูมีประการอยางใด ผูถึงฐานะใด ผูประกอบดวยธรรมใด เปน 
 กษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปน 
 มนุษย. กาม ในคําวา ยอมเวนขาดกามทั้งหลาย ไดแก กาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ 
 กิเลสกาม ๑ วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ 
 กามเหลานี้เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา กิเลสกาม. คําวา ยอมเวนขาดกาม 
 คือ ยอมเวนขาดกาม โดยเหตุ ๒ ประการ คือ โดยการขมไวอยาง ๑ โดยการตัดขาดอยาง ๑. 
      ยอมเวนขาดกามโดยการขมไวอยางไร? บุคคลผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยโครง 
 กระดูก เพราะอรรถวาเปนของมีความยินดีนอย ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา 
 กามทั้งหลายเปรียบดวยชิ้นเนื้อ เพราะอรรถวาเปนของสาธารณแกชนหมูมาก ยอมเวนขาดกามโดย 
 การขมไว ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยคบเพลิง เพราะอรรถวาเปนของตามเผา ยอมเวน 
 ขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง เพราะอรรถวาเปน 
 ของใหเรารอนมาก ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยความฝน 
 เพราะอรรถวาเปนของปรากฏชั่วเวลานอย ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวากามทั้งหลาย 
 เปรียบดวยของขอยืม เพราะอรรถวา เปนของเปนไปชั่วกาลที่กําหนด ยอมเวนขาดกาม 
 โดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามท้ังหลายเปรียบดวยตนไมมีผลดก เพราะอรรถวาเปนของใหกิ่ง 
 หักและใหตนลม ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยดาบและ 
 มีด เพราะอรรถวาเปนของฟน ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบ 
 ดวยหอกหลาว เพราะอรรถวาเปนของทิ่มแทง ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว ผูเห็นอยูวา 
 กามทั้งหลายเปรียบดวยหัวงู เพราะอรรถวาเปนของนาสะพึงกลัว ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว 
 ผูเห็นอยูวา กามท้ังหลายเปรียบดวยกองไฟ เพราะอรรถวาเปนดังไฟกองใหญใหเรารอน ยอม 
 เวนขาดกามโดยการขมไว แมผูเจริญพุทธานสุสติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว แมผูเจริญ 
 ธัมมานุสสติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว แมผูเจริญสังฆานุสสติ ...  แมผูเจริญสีลานุสสติ ... 
 แมผูเจริญจาคานุสสติ ... แมผูเจริญเทวตานุสสติ ... แมผูเจริญอานาปานัสสติ ... แมผูเจริญ 
 มรณานุสสติ ... แมผูเจริญกายคตาสติ ... แมผูเจริญอุปสมานุสสติ ... แมผูเจริญปฐมฌาน ... แมผู 
 เจริญทุติยฌาน ...  แมผูเจริญตติยฌาน ... แมผูเจริญจตุตถฌาน ... แมผูเจริญอากาสานัญจายตน 
 สมาบัติ ... แมผูเจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... แมผูเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ ... แมผู 



 เจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอมเวนขาดกามโดยการขมไว. ยอมเวนขาดกามโดย 
 การขมไวอยางนี้. 
      ยอมเวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางไร? แมบุคคลผูเจริญโสดาปตติมรรค ยอมเวน 
 ขาดกามอันใหไปสูอบายโดยการตัดขาด แมบุคคลผูเจริญสกทาคามิมรรค ยอมเวนขาดกามสวน 
 หยาบโดยการตัดขาด แมบุคคลผูเจริญอนาคามิมรรค  ยอมเวนขาดกามอนัเปนสวนละเอยีดโดย 
 การตัดขาด แมบุคคลผูเจริญอรหัตมรรค ยอมเวนขาดกามโดยอาการทั้งปวง โดยประการทั้งปวง 
 หมดส้ิน มิไดมสีวนเหลือ โดยการตัดขาด. ยอมเวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางนี้ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูใดยอม เวนขาดกามทั้งหลาย. 
      [๑๓] คําวา เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา มีความวา งูเรียกวาสัปปะ. เพราะ 
 อรรถวาอะไร งูจึงเรียกวาสัปปะ. เพราะอรรถวาเสือกไป งูจงึเรียกวาสัปปะ. เพราะอรรถวา 
 ขนดไป งูจึงเรียกวาภุชคะ.  เพราะอรรถวาไปดวยอก งูจึงเรียกวาอุรคะ. เพราะอรรถวามีหัวตก 
 ไป งูจึงเรียกปนนคะ เพราะอรรถวานอนดวยหัว งูจึงเรียกวาสิริสปะ. เพราะอรรถวานอนในรู 
 งูจึงเรียกวาวิลาสยะ. เพราะอรรถวานอนในถํ้า งูจึงเรียกวาคุหาสยะ. เพราะอรรถวามีเขี้ยวเปน 
 อาวุธ งูจึงเรียกวาทาฒาวุธ. เพราะอรรถวามีพิษรายแรง งูจึงเรียกวาโฆรวิสะ. เพราะอรรถวามี 
 ลิ้นสองแฉก งจูึงเรียกวาทุชิวหา. เพราะอรรถวาลิ้มรสดวยลิ้นสองแฉก งูจงึเรียกวาทิรสัญู. 
 บุรุษผูใครตอชีวิต ไมอยากตาย อยากไดสุข เกลียดทกุข พึงเวน หลีก เลี้ยว ออมหนี 
 หัวงูดวยเทา ฉนัใด บุคคลผูรักสุข เกลียดทุกข พึงเวน หลีกเลี่ยง ออมหนีกามทั้งหลาย ฉันนัน้ 
 เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา. 
      [๑๔] คําวา ผูนั้น เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได ม ี
 ความวา คําวา ผูนั้น คือ ผูเวนขาดกามทั้งหลาย. ตัณหาเรียกวา วิสัตติกา ไดแก ความกําหนัด 
 ความกําหนัดกลา ความพอใจ ความชอบใจ ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยสามารถแหง 
 ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดกลาแหงจิต ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความยนิดี 
 ความยินดีทั่วไป ความของ ความติดพัน ความแสวงหา ความลวง ความใหสัตวเกิด ความ 
 ใหสัตวเกี่ยวกับทุกข ความเยบ็ไว ความเปนดังวาขาย ความเปนดังวากระแสน้ํา ความซานไป 
 ในอารมณตางๆ ความเปนดังวาเสนดาย ความกระจายไป ความใหอายุเสื่อมไป ความเปน 
 เพ่ือน ความต้ังมั่น เคร่ืองนําไปสูภพ ความติดอารมณ ความตั้งอยูในอารมณ ความสนิท 
 ความรัก ความเพงเล็ง ความผกูพัน ความหวัง ความจํานง ความประสงค ความหวังในรูป 
 ความหวังในเสียง ความหวังในกลิ่น ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังใน 
 ลาภ ความหวังในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความปรารถนา ความใหสัตว 
 ปรารถนา ความที่จิตปรารถนา ความเหนี่ยวร้ัง ความใหสัตวเหนี่ยวร้ัง ความที่จิตเหนี่ยวร้ัง 
 ความหว่ันไหว อาการแหงความหว่ันไหว ความพร่ังพรอมดวยความหวั่นไหว ความกําเริบ 
 ความใครดี ความกําหนัดในทีผ่ิดธรรม ความโลภไมเสมอ ความใคร อาการแหงความใคร 
 ความมุงหมาย ความปอง ความปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ 



 ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ- 
 *ตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน ความกั้น ความปด ความบัง ความผูก 
 ความเขาไปเศราหมอง ความนอนเน่ือง ความกลุมรุมจิต ความเปนดังวาเถาวัลย ความปรารถนา 
 วัตถุตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร วิสัยมาร 
 แมน้ําตัณหา ขายตัณหา โซตัณหา สมุทรตัณหา อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล เรียกวา วิสัตติกา. 
      คําวา วิสัตติกา ความวา เพราะอรรถวาอะไร ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา. [อันซานไป 
 ในอารมณตางๆ] เพราะอรรถวา ซานไป ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาแผไป ตัณหา 
 จึงชื่อวาสัตติกา. เพราะอรรถวาแลนไป ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาครอบงํา ตัณหา 
 จึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาสะทอนไป ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาเปนเหตุให 
 พูดผิด ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวามีมูลรากเปนพิษ ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะ 
 อรรถวามีผลเปนพิษ ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. เพราะอรรถวาเปรียบดวยเคร่ืองบริโภคเปนพิษ 
 ตัณหาจึงชื่อวาวิสัตติกา. อีกนัยหนึ่ง ตัณหาน้ันแผไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล 
 คณะ ที่อยู ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
 กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
 เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ในอดีต ในอนาคต ในปจจุบัน แลนไป ซานไป 
 ในรูปที่เห็นแลว เสียงที่ไดยินแลว กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ทราบแลว และในธรรมที่พึงรูแจง 
 ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา. 
      คําวา ในโลก คือ อบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. 
      คําวา เปนผูมีสติ ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เมือ่เจริญกายานุปสสนา 
 สติปฏฐานในกาย ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนาทั้งหลาย 
 ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญ 
 ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูมสีติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ 
 อยางแมอื่นอีก คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมีสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ 
 เปนผูกระทําธรรมทั้งหลายท่ีควรทําดวยสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูกําจัดธรรมทั้งหลายที่เปน 
 ขาศึกตอสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมทั้งหลายท่ีเปนนมิิตแหงสติ. เปน 
 ผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยางแมอื่นอีก คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูประกอบดวยสติ ชื่อวา 
 เปนผูมีสติ เพราะเปนผูอยูดวยสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูคลองแคลวดวยสติ ชื่อวา 
 เปนผูมีสติ เพราะเปนผูไมหวนกลับจากสติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยางแมอื่นอีก คือ ชื่อวา 
 เปนผูมีสติ เพราะเปนผูระลึกได ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูสงบ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปน 
 ผูระงับ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ. ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ 
 พุทธานุสสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะธรรมานุสสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะสังฆานุสสติ ชื่อวา 
 เปนผูมีสติ เพราะสีลานุสสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะจาคานุสสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะ 
 เทวตานุสสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะอานาปานัสสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะมรณานุสสติ 



 ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะกายคตาสติ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะอุปสมานุสสติ. ความระลึก ความ 
 ระลึกถึง ความระลึกเฉพาะ ความระลึก กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความ 
 ไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค ธรรมนี้ เรียก 
 วา สติ. บุคคลเปนผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง เขาถึงพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบ 
 ดวยสตินี้ บุคคลนั้นเรียกวา มสีติ. 
      คําวา ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสยีได มีความวา 
 เปนผูมีสติ ยอมขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง ลวงเลย ตัณหาชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลก เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้นเปนผูมสีติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสยีได เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           ผูใด ยอมเวนขาดกามทัง้หลาย เหมือนบุคคลเวนขาดหัวงูดวยเทา ผูนั้น 
           เปนผูมีสติ ยอมลวงพนตัณหาอันชื่อวา วิสัตติกานี้ ในโลกเสยีได. 
      [๑๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           นรชนใด ยอมปรารถนาไรนา ที่ดิน เงนิ โค มา ทาส คนภายใน 
           สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก. 
      [๑๖] คําวา ไรนา ที่ดิน เงิน มีความวา ไรนา คือ ไรขาวสาลี ไรขาวจาว ไรถ่ัว 
 เขียว ไรถ่ัวราชมาส ไรขาวเหนียว ไรขาวละมาน ไรงา. คําวา ที่ดิน คือ ที่เรือน ที่ฉาง ที ่
 หนาเรือน ที่หลังเรือน ที่สวน ที่อยู. คําวา เงิน คือ กหาปณะ เรียกวา เงิน เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ไรนา ที่ดิน เงิน. 
                       วาดวยทาส ๔ จําพวก 
      [๑๗] คําวา โค มา ทาส คนภายใน มีความวา โคทั้งหลายเรียกวา โค. ปสุสัตว 
 เปนตนเรียกวา มา. คําวา ทาส ไดแก ทาส ๔ จําพวก คือ ทาสที่เกิดภายใน ๑ ทาสที่ซ้ือ 
 มาดวยทรัพย ๑ ผูที่สมัครเขาถึงความเปนทาสเอง ๑ เชลยผูที่เขาถึงความเปนทาส ๑. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           คนบางพวกเปนทาสโดยกําเนิดบาง คนบางพวกเปนทาสที่เขาซ้ือมาดวย 
           ทรัพยบาง คนบางพวกสมัครเขาเปนทาสเองบาง คนบางพวกเปนทาส 
           เพราะตกเปนเชลยบาง. 
      คําวา คนภายใน ไดแก บุรุษ ๓ จําพวก คือ คนรับจาง ๑ กรรมกร ๑ พวกอยูอาศัย ๑ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา โค มา ทาส คนภายใน. 
      [๑๘] คําวา สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก มีความวา สตรีที่มีเจาของ เรียกวา 
 สตรี. คําวา พวกพอง ไดแก พวกพอง ๔ จําพวก คือ พวกพองโดยเปนญาติ ชื่อวาพวกพอง ๑ 
 พวกพองโดยโคตร ชื่อวาพวกพอง ๑ พวกพองโดยการเรียนมนต ชื่อวาพวกพอง ๑ พวกพอง 
 โดยการเรียนศิลปะ ชื่อวาพวกพอง ๑. คําวา กามเปนอันมาก คือ กามมาก. กามมากเหลานี ้
 ไดแก รูปที่ชอบใจ เสียงที่ชอบใจ กลิ่นที่ชอบใจ รสที่ชอบใจ โผฏฐัพพะที่ชอบใจ เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก. 
      [๑๙] คําวา นรชนใด ยอมปรารถนา มีความวา คําวา ใด คือ เชนใด ประกอบ 
 อยางใด จัดแจงอยางใด มีประการอยางใด ถึงฐานะอยางใด ประกอบดวยธรรมใด คือ เปน 
 กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือเปนมนุษย คําวา นรชน 
 คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา ยอม 
 ปรารถนา คือ ยอมปรารถนา ยอมตามปรารถนา ยอมปรารถนาทั่วไป ยอมติดพัน ในวัตถุกาม 
 ทั้งหลาย ดวยกิเลสกาม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนใด ยอมปรารถนา เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           นรชนใด ยอมปรารถนา ไรนา ที่ดิน เงิน โค มา ทาส คนภายใน 
           สตรี พวกพอง กามเปนอันมาก. 
      [๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น เหลาอันตราย ยอมย่ํายี 
           นรชนน้ัน เพราะอันตรายน้ัน ทุกขยอมติดตามนรชนนั้นไป เหมือน 
           น้ําไหลเขาสูเรือที่แตกแลว ฉะนั้น. 
      [๒๑] คําวา เหลากิเลสอนัไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น มีความวา คําวา ไม 
 มีกําลัง คือ กิเลสอันไมมีกําลัง คือ ทุรพล มีกําลังนอย มีเร่ียวแรงนอย เลว ทราม เสื่อม 
 ตกตํ่า ลามก มีอัธยาศัยเลว เลก็นอย กิเลสเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดขี่ ทวมทบั 
 กําจัด ย่ํายีบุคคลน้ัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหลากิเลสอันไมมกีําลัง ยอมครอบงํา นรชนน้ัน 
 แมดวยประการอยางนี้. อีกนัยหนึ่ง สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ 
 หิริพละ โอตตัปปพละ ไมมีแกบุคคลใด กิเลสเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดขี่ 
 ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น ผูไมมีกําลัง มีกาํลังทราม มีกําลังนอย มีเร่ียวแรงนอย เลว 
 ทราม เสื่อม ตกตํ่า ลามก มีอัธยาศัยเลว เล็กนอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหลากิเลสอัน 
 ไมมีกําลังยอมครอบงํานรชนน้ัน แมดวยประการอยางนี้. 
                      วาดวยอันตราย ๒ อยาง 
      [๒๒] คําวา เหลาอันตรายยอมย่ํายีนรชนนั้น มีความวา อันตราย ไดแก อันตราย ๒ 
 อยาง คือ อันตรายท่ีปรากฏ ๑ อันตรายท่ีปกปด ๑. 
      อันตรายท่ีปรากฏเปนไฉน? คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว 
 หมาปา โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนที่ทํากรรมชั่ว คนที่เตรียมจะทํา 
 กรรมชั่ว และโรคทางจักษุ โรคทางโสต โรคทางฆานะ โรคทางชิวหา โรคทางกาย โรคทาง 
 ศีรษะ โรคทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไข 
 เซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรค- 
 *ขี้กลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราดหูด โรคละลอก 
 โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียรโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง 



 อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต 
 อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกิน 
 กําลัง อาพาธเกดิแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ 
 ปวดปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน อันตรายเหลานี้ 
 เรียกวา อันตรายท่ีปรากฏ. 
      อันตรายท่ีปกปดเปนไฉน? คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ 
 พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกจุจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ราคะ โทสะ โมหะ ความ 
 โกรธ ผูกโกรธไว ลบลูคุณทาน ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ มายา โออวด หัวดื้อ แขงดี ถือตัว 
 ดูหมิ่นทาน มัวเมา ประมาท กเิลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความ 
 เรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อภิสังขาร คือ อกุศลธรรมทั้งปวง อันตรายเหลานี้ เรียกวา 
 อันตรายท่ีปกปด. 
      ที่ชื่อวา อันตราย เพราะอรรถวากระไร จึงชื่อวาอันตราย. เพราะอรรถวาครอบงํา 
 จึงชื่อวาอันตราย. เพราะอรรถวาเปนไปเพ่ือความเสื่อม จึงชื่อวาอันตราย. เพราะวาอรรถเปน 
 ที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวาอันตราย. เพราะอรรถวา ครอบงําอยางไร? จึงชื่อวา 
 อันตราย อันตรายเหลานั้น ยอมครอบงํา ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนั้น เพราะ 
 อรรถวาครอบงํา จึงชื่อวาอันตราย อยางนี้. 
      เพราะอรรถวาเปนไปเพ่ือความเสื่อมอยางไร? จึงชื่อวาอนัตราย อันตรายเหลานั้น ยอม 
 เปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. อันตรายเหลานั้น ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความเสือ่ม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน? อันตรายเหลานั้น ยอมเปนไป 
 เพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร 
 ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 ความทําใหบริบูรณในศีล ความเปนผูมทีวารอันคุมครองในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณใน 
 โภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืน สติสัมปชัญญะ ความประกอบเนืองๆ ใน 
 อันเจริญสติปฏฐาน ๔ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริญสัมมัปปธาน ๔ ความประกอบเนืองๆ 
 ในอันเจริญอิทธิบาท ๔ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริญอินทรีย ๕ ความประกอบเนืองๆ 
 ในอันเจริญพละ ๕ ความประกอบเนืองๆ ในอันเจริญโพชฌงค ๗ ความประกอบเนืองๆ ในอัน 
 เจริญอริยมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้น ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออนัตรธานไปแหง 
 กุศลธรรมเหลานี้. เพราะอรรถวา เปนไปเพ่ือความเสื่อมอยางนี้ จึงชื่อวา อันตราย. 
      เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย อยางไร? จึงชื่อวาอันตราย อกุศล 
 ธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพน้ัน ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบ 
 เหมือนเหลาสตัวที่อาศัยรู ยอมอยูในรู ที่อาศัยน้ํา ยอมอยูในน้ํา ที่อาศัยปา ยอมอยูในปา ที ่
 อาศัยตนไม ยอมอยูที่ตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพน้ัน ยอม 
 เปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ ฉันนั้น เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายอยางนี้ จึง 



 ชื่อวาอันตราย. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอนัอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกบักิเลสที ่
 ฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน 
 ผูอยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุกอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอัน 
 ลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกือ้กูลแกสัญโญชน ยอมเกดิขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น 
 เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอัน 
 ลามกเหลานั้นยอมกลุมรุมภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับกเิลส 
 ที่ฟุงซาน อีกประการหนึ่ง อกุศลธรรมอันลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกื้อกลูแก 
 สัญโญชน ยอมเกิดขึน้แกภิกษุ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ... เพราะสูดกลิ่นดวยฆานะ ... เพราะ 
 ลิ้มรสดวยชิวหา ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพพะดวยกาย ... เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศล 
 ธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึง 
 เรียกวา ผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ ยอมกลุมรุม 
 ภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา อยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกับกเิลสที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบาก ไมผาสุก 
 อยางนี้แล. 
      เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงกุศลธรรมทั้งหลายอยางนี้ จึงชื่อวา อันตราย. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหลานี้ เปน 
 มลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฌาตในภายใน เปนศัตรู 
 ในภายใน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะ เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน 
 เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน โทสะ เปนมลทินในภายใน 
 เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายในโมหะ 
 เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน 
 เปนศัตรูในภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนมลทินในภายใน เปนอมิตร 
 ในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา- 
           โลภะ ยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โลภะ ยังจิตใหใหกําเริบ โลภะ 
           เปนภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชน ยอมไมรูสึกภัยนั้น คนผูโลภแลว 
           ยอมไมรูอรรถ คนผูโลภแลว ยอมไมเห็นธรรม เมื่อใด ความโลภ 
           ครอบงํานรชน เมื่อนั้น นรชนน้ัน ยอมมีความมืดต้ือ โทสะ ยังสิ่งทีไ่ม 
           เปนประโยชนใหเกดิ โทสะ ยังจิตใหกําเริบ โทสะ เปนภัยเกิดขึ้นใน 



           ภายใน พาลชน ยอมไมรูสึกภัยนั้น คนผูโกรธแลวยอมไมรูอรรถ คนผู 
           โกรธแลว ยอมไมเห็นธรรม เมื่อใด ความโกรธครอบงํานรชน เมื่อนั้น 
           นรชนน้ัน ยอมมีความมืดต้ือ โมหะ ยงัสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกดิ 
           โมหะยังจิตใหกําเริบ โมหะ เปนภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชน ยอมไม 
           รูสึกภัยนั้น คนผูหลงแลว ยอมไมรูอรรถ คนผูหลงแลว ยอมไมเห็นธรรม 
           เมื่อใด ความหลงครอบงํานรชน เมื่อนัน้ นรชนน้ัน ยอมมีความมืดต้ือ. 
      เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายอยางนี.้ จึงชื่อวา อันตราย 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการแล เมื่อเกดิ 
 ขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกดิขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะ เมื่อเกิดขึ้นในกายในแหงบุรุษ ยอมเกดิขึ้นเพ่ือมิใช 
 ประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก โทสะ เมือ่เกิดขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอม 
 เกิดขึ้นเพ่ือมใิชประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก โมหะ เมื่อเกิดขึ้นในภายใน 
 แหงบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสกุ ดูกรมหาบพิตร 
 ธรรม ๓ ประการนี้แล เมื่อเกดิขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกดิขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู 
 เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
           โลภะ โทสะ โมหะ เกดิขึ้นในตน ยอมกําจัดบุรุษผูมีจิตลามก 
           เหมือนขุยไผกําจัดไมไผ ฉะนั้น. 
      เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายอยางนี.้ จึงชื่อวา อันตราย 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
           ราคะ และโทสะ มีอัตภาพน้ีเปนเหตุ เกิดแตอัตภาพน้ี ไมยินดีกุศล 
           ยินดีแตกามคุณ ทําใหขนลุก บาปวิตกในใจ ต้ังขึ้นแตอัตภาพน้ีแลว 
           ผูกจิตไว เหมือนพวกเดก็ผูกกาทีข่อเทาไว ฉะนั้น. 
      เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายอยางนี.้ จึงชื่อวาอันตราย 
      คําวา เหลาอันตราย ยอมย่าํยีนรชนน้ัน มีความวา อันตรายเหลานั้น ยอมครอบงํา 
 ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เหลาอันตราย ยอม 
 ย่ํายีนรชนน้ัน. 
      [๒๓] คําวา เพราะอันตรายน้ัน ทุกขยอมติดตามนรชนนั้นไป มีความวา เพราะ 
 อันตรายน้ันๆ ทุกขยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น คือ ชาติทุกข ยอมติดตาม ตามไป 
 ไปตาม ชราทุกข ... พยาธิทุกข ... มรณทุกข ... ทุกข คือ ความโศก รํ่าไร ลําบากกาย ทุกขใจ 
 ความแคนใจ ... ทุกข คือ ความเกิดในนรก ... ทุกข คือ ความเกิดในกําเนิดเดยีรัจฉาน ... ทุกข คือ 
 ความเกิดในวิสยัเปรต ... ทุกข คือ ความเกิดในมนุษย ... ทุกขมีความเกดิในครรภเปนมูล ... ทุกข 



 มีความต้ังอยูในครรภเปนมูล ... ทุกขมีความคลอดจากครรภเปนมูล ... ทุกขที่ติดตามสัตวที่เกิด 
 แลว ... ทุกขอันเนื่องแตผูอื่นแหงสัตวที่เกิดแลว ... ทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของตน ... 
 ทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของผูอื่น ... ทุกขเกิดแตทุกขเวทนา ... ทุกขเกิดแตสังขาร ... 
 ทุกขเกิดแตความแปรปรวน ... โรคทางจักษุ โรคทางโสต โรคทางฆานะ โรคทางชิวหา โรคทาง 
 กาย โรคทางศีรษะ โรคทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ 
 โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ 
 โรคขี้กลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราดหูด โรคละลอก 
 โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจียรโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง 
 อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต 
 อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธอันเกิดแตความเพียรเกิน 
 กําลัง อาพาธอันเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวด 
 อุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขเกิดแตสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ทุกข 
 เพราะความตายแหงมารดา ทุกขเพราะความตายแหงบิดา ทุกขเพราะความตายแหงพ่ีชายและ 
 นองชายทุกขเพราะความตายแหงพ่ีสาวและนองสาว ทุกขเพราะความตายแหงบุตร ทุกขเพราะ 
 ความตายแหงธิดา ทุกขเพราะความฉิบหายแหงญาติ ทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ทุกข 
 เพราะความฉบิหายอันเกิดแตโรค ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความฉิบหายแหง 
 ทิฏฐิ ยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะอันตรายนั้น ทุกข 
 ยอมติดตามนรชนนั้นไป. 
      [๒๔] คําวา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่แตกแลว ฉะนั้น มีความวา น้ําไหลซึมเขาสูเรือ 
 ที่แตกแลว คือ น้ํายอมซึมเขาไป ตามเขาไป ไหลเขาไปแตทีน่ั้นๆ คือ ยอมซึมเขาไป ตาม 
 เขาไป ไหลเขาไป ขางหนาบาง ขางหลังบาง ขางทองบาง แตขางๆ บาง ฉันใด เพราะอันตราย 
 นั้นๆ ทุกขยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น คือ ชาติทุกข ยอมติดตาม ตามไป ไปตาม ฯลฯ 
 ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ ยอมติดตาม ตามไป ไปตามบุคคลนั้น ฉะนั้น เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่แตกแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           เหลากิเลสอันไมมีกําลัง ยอมครอบงํานรชนนั้น เหลาอันตราย ยอม 
           ย่ํายีนรชนน้ัน เพราะอันตรายน้ัน ทุกขยอมติดตามนรชนนั้นไป เหมือน 
           น้ําไหลเขาสูเรือที่แตกแลว ฉะนั้น. 
                        วาดวยผูมีสติทกุเมื่อ 
      [๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ พึงเวนขาดกาม 
           ทั้งหลาย คร้ันเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได เหมือนบุคคล 
           วิดนํ้าในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น. 
      [๒๖] คําวา เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ มีความวา คําวา 



 เพราะเหตุนั้น คือ เพราะฉะน้ัน เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะนิทาน 
 นั้น สัตวผูเกิดมา เมื่อเห็นโทษนั้นในกามทั้งหลาย ฉะนั้น จงึชื่อวา เพราะเหตุนั้น. คําวา 
 สัตวผูเกิดมา ไดแก สัตว นรชน มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกดิ ผูมีกรรม 
 มนุษย. คําวา ในกาลทุกเมื่อ คอื ในกาลทุกเมือ่ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลทั้งปวง ตลอด 
 กาลเปนนิตย ตลอดกาลยั่งยนื ตลอดกาลเปนนิรันดร ตลอดกาลเปนอนัเดยีว ตลอดกาลติดตอ 
 ตลอดกาลเปนลําดับ ตลอดกาลไมขาดระยะ ตลอดกาลไมมรีะหวาง ตลอดกาลสืบเนื่อง ตลอด 
 กาลไมขาดสาย ตลอดกาลกระช้ันชิด ในการกอนภัต ในกาลหลังภัต ในยามตน ในยามกลาง 
 ในยามหลัง ในขางแรม ในขางขึ้น ในฤดูฝน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวัยตน. 
 ตอนวัยกลาง ในตอนวัยหลัง. คําวา มีสติ (๑)- ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เมื่อ 
 เจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ก็ชื่อวาเปนผูมีสติ เมือ่เจริญเวทนานปุสสนาสติปฏฐาน 
 ในเวทนาทั้งหลาย ก็ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ก็ชื่อวาเปนผูม ี
 สติ เมื่อเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ก็ชือ่วาเปนผูมีสติ เปนผูมีสติโดย 
 เหตุ ๔ อยางแมอื่นอีก คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมสีติ ฯลฯ บุคคลเปน 
 ผูเขาใกล เขาชดิ เขาถึง เขาถึงพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบดวยสตินี้ บุคคล 
 นั้นเรียกวา มีสติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัตวผูเกิดมาพึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ. 
      [๒๗] คําวา พึงเวนขาดกามทั้งหลาย มีความวา กามทั้งหลาย ไดแก กาม ๒ อยาง 
 โดยหัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 อันเปนที่ชอบใจ ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา กิเลสกาม. 
 คําวา พึงเวนขาดกามทั้งหลาย คือ พึงเวนขาดกามทั้งหลาย โดยเหตุ ๒ ประการ คือ โดยการ 
 ขมไวอยาง ๑ โดยการตัดขาดอยาง ๑. พึงละเวนขาดกาม โดยการขมไวอยางไร? สัตวผูเกิดมา 
 เมื่อเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยโครงกระดูก เพราะอรรถวาเปนของมีความยินดีนอย พึง 
 เวนขาดกามโดยการขมไว เมื่อเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวยชิ้นเนือ้ เพราะอรรถวาเปนของ 
 สาธารณแกชนหมูมาก พึงเวนขาดกามโดยการขมไว เมื่อเห็นอยูวา กามทั้งหลายเปรียบดวย 
 คบเพลิง เพราะอรรถวาเปนของตามเผา พึงเวนขาดกามโดยการขมไว ฯลฯ แมเจริญเนวสญัญานา- 
 *สัญญายตนสมาบัติ พึงเวนขาดกามโดยการขมไว. พึงเวนขาดกามโดยการขมไวอยางนี้ ฯลฯ พึง 
 เวนขาดกามโดยการตัดขาดอยางนี้ ๒- เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงเวนขาดกามทั้งหลาย. 
      [๒๘] คําวา คร้ันเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได มีความวา คําวา เหลา 
 นั้น คือ สัตวผูเกิดมา กําหนดรูวัตถุกามทั้งหลาย ละ  ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน ใหถึง 
 ความไมมีในภายหลัง ซ่ึงกิเลสกาม คือ ละ ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน ใหถึงความไมมีใน 
 ภายหลัง ซ่ึงกามฉันทนิวรณ ... พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ละ 
 @(๑) ตอไปนี้จงดูในขอ ๑๔. 
 @๒. (ล) จงดูละเอยีดในขอ ๑๒. 
 ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงวิจิกิจฉานิวรณ พึงขาม ขามขึน้ 



 ขามพน กาวลวง เปนไปลวง กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา คร้ันเวนขาดกามเหลานั้นแลว พึงขามโอฆะได. 
      [๒๙] คําวา เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น มีความวา บุคคลวิด 
 สาดออก ทิ้งออกซ่ึงน้ําในเรืออันทําใหหนัก บรรทุกหนักแลว พึงไปถึงฝงดวยเรือทีเ่บา โดย 
 เร็วไว โดยไมลาํบาก ฉันใด สัตวผูเกิดมา กําหนดรูวัตถุกามทั้งหลาย ละ ละทัว่ บรรเทา 
 ทําใหสูญส้ิน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงกิเลสกาม คือ ละ ละทั่ว บรรเทา ทําใหสูญส้ิน 
 ใหถึงความไมมีในภายหลังซ่ึงกามฉันทนิวรณ ... พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจ- 
 *กุกกุจจนิวรณ ... วิจิกิจฉานิวรณ พึงไปถึงฝงโดยเร็วไว โดยไมลาํบาก ฉนันั้น. อมตนิพพาน 
 เรียกวา ฝง ไดแก ธรรมเปนทีร่ะงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา 
 เปนที่คลายกําหนัด เปนที่ดับ เปนที่ออกไป จากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด พึงถึง บรรลุ 
 ถูกตอง ทําใหแจงซ่ึงฝง. คําวา ถึงฝง คือ ผูใด ใครเพ่ือจะถึงฝง ผูนั้นชื่อวา ผูถึงฝง 
 ผูใดยอมไปสูฝง ผูนั้นชื่อวา ผูถึงฝง ผูใด ถึงฝงแลว ผูนั้นชื่อวา ผูถึงฝง. 
      สมเด็จจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลผูขามพนแลวถึงฝงแลว ดํารงอยูบนบก 
 ชื่อวา เปนพราหมณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา พราหมณ เปนชื่อพระอรหันต พระอรหันตนั้น 
 ถึงฝงดวยการรูยิ่ง ถึงฝงดวยการกําหนดรู ถึงฝงดวยการละ ถึงฝงดวยการเจริญ ถึงฝงดวยการ 
 ทําใหแจง ถึงฝงดวยการบรรลุ ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ดวยการรูยิ่ง ถึงฝงแหงทุกขทั้งปวง 
 ดวยการกําหนดรู ถึงฝงแหงกิเลสทั้งปวง ดวยการละ ถึงฝงแหงอริยมรรค ๔ ดวยการเจริญ 
 ถึงฝงแหงนิโรธ ดวยการทําใหแจง ถึงฝงแหงสมาบัติทั้งปวง ดวยการบรรลุ พระอรหันตนั้น 
 ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยสมาธ ิ
 ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยปญญา ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยวิมุติ 
 พระอรหันตนั้น ไปสูฝงแลว ถึงฝงแลว ไปสูสวนสุดแลว ถึงสวนสุดแลว ไปสูที่สุดแลว 
 ถึงที่สุดแลว ไปสูที่สุดรอบแลว ถึงที่สุดรอบแลว ไปสูความสําเร็จแลว ถึงความสําเร็จแลว 
 ไปสูที่ปองกันแลว ถึงที่ปองกันแลว ไปสูที่ลบัแลว ถึงที่ลับแลว ไปสูที่พ่ึงแลว ถึงที่พ่ึง 
 แลว ไปสูที่ไมมีภัยแลว ถึงที่ไมมีภัยแลว ไปสูที่ไมจุติแลว ถึงที่ไมจุติแลว ไปสูที่ไมตาย 
 แลว ถึงที่ไมตายแลว ไปสูนิพพานแลว ถึงนิพพานแลว พระอรหันตนั้น อยูจบแลว 
 ประพฤติจรณะแลว มีทางไกลอันถึงแลว มีทิศอันถึงแลว มีที่สุดอันถึงแลว มีพรหมจรรย 
 อันรักษาแลว ถึงทิฏฐิอันอุดมแลว มีมรรคอันเจริญแลว มีกิเลสอันละเสียแลว มีการแทง- 
 *ตลอดมิไดกําเริบ มีนิโรธอันทําใหแจงแลว มีทุกขอันกําหนดรูแลว มีสมุทัยอันละแลว มนีิโรธ 
 อันทําใหแจงแลว มีมรรคอันเจริญแลว มีธรรมที่ควรรูยิ่งอันไดรูยิ่งแลว มีธรรมที่ควรกําหนดรู 
 กําหนดรูแลว มีธรรมที่ควรละอันละแลว มีธรรมที่ควรเจริญอันเจริญแลว มีธรรมที่ควรทําให 
 แจงอันทําใหแจงแลว พระอรหันตนั้น มีอวิชชาเปนลิ่มสลกัอันถอนเสียแลว มีกรรมเปนคูอัน 
 กําจัดเสียแลว มีตัณหาเปนเสาระเนียดอันถอนเสียแลว ไมมสีัญโญชนเปนบานประตู เปน 
 ผูไกลจากกเิลสอันเปนขาศึก มมีานะเปนธงอนัใหตกไปแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มีโยค 



 กิเลสมิไดเกีย่วของ มีองคหาอันละเสียแลว ประกอบดวยองคหก มีสติเปนธรรมเอกเปน 
 เคร่ืองรักษา มีธรรมเปนเคร่ืองอาศัยสี่ มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว มีการแสวง 
 หาอันชอบ ไมหยอน ประเสริฐ มีความดําริมิไดขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิตพนดีแลว 
 มีปญญาพนดีแลว เปนผูมีความบริบูรณ มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ 
 ถึงความบรรลุปรมัตถะ พระอรหันตนั้น มิไดกอ มิไดกําจัด กําจัดต้ังอยูแลว มิไดละ มิไดถือมั่น 
 ละแลวจึงต้ังอยู มิไดเย็บ มิไดยก เย็บแลวจึงต้ังอยู มิไดดับ มิไดใหลุก ดับแลวจึงต้ังอยู 
 ดํารงอยู เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณ- 
 *ทัสสนขันธ ซ่ึงเปนอเสขะ แทงตลอดอริยสัจจะแลวจึงต้ังอยู กาวลวงตัณหาอยางนี้แลว จึง 
 ต้ังอยู ดับไฟกิเลสแลวจึงต้ังอยู ต้ังอยูเพราะเปนผูไมตองไปรอบ ยึดถือเอายอดแลว ต้ังอยู 
 ต้ังอยูเพราะเปนผูซองเสพวิมติุ ดํารงอยูดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาอนับริสุทธิ์ ดํารง 
 อยูดวยความบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดํารงอยูในความเปนผูไมแข็งกระดางดวยตัณหาทิฏฐิ มานะ 
 อันบริสุทธิ์ ต้ังอยูเพราะเปนผูหลุดพน ต้ังอยูเพราะเปนผูสันโดษ ต้ังอยูในสวนสุดรอบแหงขันธ 
 ธาตุ อายตนะ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ต้ังอยูในภพอันมีในที่สุด ต้ังอยู 
 ในสรีระที่สุด ทรงไวซ่ึงรางกายท่ีสุด. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา:- 
      พระขีณาสพน้ัน มีภพนี้เปนที่สุด มีสรีระนี้เปนทีหลัง มิได 
      มีชาติ มรณะ สงสาร และภพใหม. 
      เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เหมือนบุคคลวิดน้ําในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น. 
      เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           เพราะเหตุนั้น สัตวผูเกิดมา พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ พึงเวนขาดกาม 
           ทั้งหลาย คร้ันเวนขาดกามเหลานั้น พึงขามโอฆะได เหมือนบุคคล 
           วิดนํ้าในเรือแลวไปถึงฝง ฉะนั้น ดังนี้. 
                     จบ กามสุตตนิทเทส ที่ ๑. 
                     ------------------- 
                       คุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒ 
                 วาดวยนรชนเปนผูของอยูในถํ้าคือกาย 
      [๓๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
      นรชนเปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว นรชนเมื่อต้ังอยู ก็ 
      หยั่งลงในที่หลง นรชนเชนนั้น ยอมอยูไกลจากวิเวก ก็เพราะกามทั้งหลายใน 
      โลก ไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย. 
      [๓๑] คําวา นรชนเปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลวมีความวา 
 ทรงตรัสคําวา เปนผูของไวกอน. ก็แตวาถํ้าควรกลาวกอน กายเรียกวา ถํ้า. คําวา กายก็ดี ถํ้า 
 ก็ดี รางกายก็ดี รางกายของตนก็ดี เรือก็ดี รถก็ดี ธงก็ดี จอมปลวกก็ดี รังก็ดี เมืองก็ด ี



 กระทอมก็ดี ฝก็ดี หมอก็ดี เหลานี้เปนชื่อของกาย. 
      คําวา เปนผูของอยูในถํ้า คอื ของ เกี่ยวของ ของทั่วไป ติดอยู พันอยู เกีย่วพัน 
 อยูในถํ้า เหมือนสิ่งของที่ของ เกี่ยวของ ของทั่วไป ติดอยู พันอยู เกีย่วพันอยูที่ตะปู ซ่ึง 
 ตอกติดไวที่ฝา หรือที่ไมขอ ฉะน้ัน. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน ความ 
 ปรารถนาในรูป ความเขาไปถือ ความเขาไปยึดในรูป อันเปนความต้ังมั่น ความถือมั่น และ 
 ความนอนตามแหงจิต บุคคลมาเกี่ยวของอยูในความพอใจเปนตนนั้น เพราะเพราะน้ัน. จึงเรียก 
 วา สัตว. คําวา สัตวเปนชื่อของผูเกีย่วของ เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อวา เปนผูของอยูในถํ้า. คําวา 
 ผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว คือ ผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว คือ ผูอันกิเลสเปนอันมาก ปดบังไว 
 แลว คือ อันความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบลู 
 ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความดื้อ ความแขงดี ความ 
 ถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท ปดบังไวแลว อันกิเลสทั้งปวง อันทุจริตทั้งปวง 
 อันความกระวนกระวายทั้งปวง อันความเรารอนทั้งปวง อันความเดือดรอนทั้งปวง อัน 
 อภิสังขารคืออกุศลธรรมทั้งปวง บงไว คลุมไว หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว 
 ครอบงําไวแลว  เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา เปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว. 
      [๓๒] คําวา นรชนเมื่อต้ังอยู ก็หยั่งลงในทีห่ลง มีความวา คําวา นรชน เมื่อต้ังอยู 
 ก็เปนผูกําหนัด ยอมต้ังอยูดวยสามารถความกําหนัด เปนผูขดัเคือง ยอมต้ังอยูดวยความ 
 สามารถความขัดเคือง เปนผูหลง ยอมต้ังอยูดวยความสามารถความหลง เปนผูผูกพัน ยอม 
 ต้ังอยูดวยสามารถความถือตัว เปนผูยึดถือ ยอมต้ังอยูดวยความสามารถความเห็น เปนผูฟุงซาน 
 ยอมต้ังอยูดวยสามารถความฟุงซาน เปนผูไมแนนอน ยอมต้ังอยูดวยสามารถความสงสัย เปน 
 ถึงความมั่นคง ยอมต้ังอยูดวยสามารถกิเลสทีน่อนเนื่อง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนเมื่อต้ังอยู 
 แมดวยประการอยางนี้. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ ที่นา 
 ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด มีอยู หากวาภิกษุ 
 เพลิดเพลิน ชมเชย ยึดถือรูปน้ัน ต้ังอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต ... กลิ่นที่ 
 พึงรูแจงดวยฆานะ ... รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย ... ธรรมที่พึงรูแจง 
 ดวยมนะ ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน ชมเชย ยึดถือธรรมนั้นต้ังอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนเมื่อต้ังอยู 
 แมดวยประการอยางนี้. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงรูป เมื่อต้ังอยู 
 ยอมมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ต้ัง ซองเสพความเพลิดเพลินต้ังอยู ยอมถึงความเจริญงอกงาม 
 ไพบูลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงเวทนา ... วิญญาณที่เขาถึงสัญญา ... หรือวิญญาณที่ 
 เขาถึงสังขาร เมื่อต้ังอยู ยอมมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ต้ัง ซองเสพความเพลิดเพลิน 



 ต้ังอยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา นรชนเมื่อต้ังอยู แมดวยประการ 
 อยางนี้ 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวา ความกําหนัด ความ 
 เพลิดเพลิน ความปรารถนา มีอยูในกาวฬิงการาหาร วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงาม ในที่นั้น วิญญาณ 
 ต้ังอยูงอกงามในที่ใด ความหยัง่ลงแหงนามรูปก็มีอยูในที่นั้น ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายมี 
 อยูในที่ใด ความเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น ความเกดิในภพใหมตอไปมีอยูในที่ใด 
 ชาติ ชรา มรณะตอไปก็มีอยูในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะตอไปมีอยูในที่ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาววา ที่นั้นมีความโศก มีความหมนหมอง มีความคับแคน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวา 
 ความกําหนัด ความเพลิดเพลนิ ความปรารถนา มีอยูในผัสสาหาร ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวา 
 ความกําหนัด ความเพลิดเพลนิ ความปรารถนา มีอยูในมโนสัญญาเจตนาหาร ... ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ถาวา ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความปรารถนา มีอยูในวิญญาณาหาร วิญญาณก ็
 ต้ังอยูงอกงามในที่นั้น วิญญาณต้ังอยูงอกงามในที่ใด ความหยั่งลงแหงนามรูปก็มีอยูในทีน่ั้น 
 ความหยั่งลงแหงนามรูปมีอยูในที่ใด ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายก็มีอยูในที่นั้น ความเจริญ 
 แหงสังขารทั้งหลายมีอยูในทีใ่ด ความเกิดในภพใหมตอไปก็มีอยูในที่นั้น ความเกิดในภพใหม 
 ตอไปมีอยูในทีใ่ด ชาติ ชรา มรณะตอไปก็มีอยูในที่นั้น ชาติ ชรา มรณะตอไปมีอยูในที่ใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ที่นั้นมีความโศก มีความหมนหมอง มีความคับแคน เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา นรชนเมื่อต้ังอยู แมดวยประการอยางนี้. 
      คําวา หยั่งลงในที่หลง มีความวา กามคุณ ๔ คือ รูปที่พึงเห็นแจงดวยจักษุ ที่นาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต ... 
 กลิ่นที่พึงรูแจงดวยฆานะ ... รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย ที่นา 
 ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ที่หลงเพราะเหตุไร กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ที่หลง. เพราะเหตุวา เทวดา 
 และมนุษยโดยมาก ยอมหลง หลงพรอม หลงเสมอ เปนผูหลง เปนผูหลงพรอม เปนผูหลงเสมอ 
 ในกามคุณ ๕ เปนผูอันอวิชชาทําใหตาบอด หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว 
 ครอบงําแลว เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ที่หลง. คําวา หยั่งลงในที่หลง 
 คือ หยั่งลง กาวลง หมกมุน จมลงในที่หลง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนเมือ่ต้ังอยูก็หยั่งลงใน 
 ที่หลง. 
                       วาดวยวิเวก ๓ อยาง 
      [๓๓] คําวา นรชนเชนนั้น ยอมอยูไกลจากวิเวก มีความวา วิเวก ไดแก วิเวก ๓ 
 อยาง คือ กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก. 
      กายวิเวกเปนไฉน? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คือ 
 ปา โคนตนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง และเปนผูสงดัดวยกายอยู 
 คือ เดินผูเดียว ยืนผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นัง่ 



 อยูในที่เรนลับผูเดยีว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดยีว เทีย่ว อยู เปลีย่นอริยาบถ ประพฤติ 
 รักษาเปนไป ใหเปนไป นี้ชื่อวา กายวิเวก. 
      จิตตวิเวกเปนไฉน? ภิกษุผูบรรลุปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ บรรลุทุติยฌาน มีจิต 
 สงัดจากวิตกและวิจาร บรรลุตติยฌาน มีจิตสงัดจากปติ บรรลุจตุตตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและ 
 ทุกข บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา บรรลุ 
 วิญญาณัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน มีจิต 
 สงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากญิจัญญายตน 
 สัญญา (เมื่อภิกษุนั้น) เปนโสดาบันบุคคล มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกนักับสักกายทิฏฐิเปนตน 
 เปนสกทาคามบุีคคล มีจิตสงัดจากกามราคสงัโยชน ปฏิฆสงัโยชน อยางหยาบ กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย อยางหยาบ และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดยีวกันกันกามราคสังโยชนอยางหยาบ 
 เปนตนนั้น เปนอนาคามีบุคคล มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนอยางละเอียด 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางละเอยีด และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกนักับกามราค- 
 *สังโยชนอยางละเอยีดเปนตนนั้น เปนอรหันตบุคคลมีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
 อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย กิเลสท่ีต้ังอยูในเหลาเดียวกันกับ 
 รูปราคะเปนตนนั้น และจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอก นี้ชื่อวาจิตตวิเวก. 
      อุปธิวิเวกเปนไฉน? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวาอุปธิ. อมตะ นิพพาน 
 เรียกวาอุปธิวเิวก ไดแกธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธทิั้งปวง เปนที่สิน้ 
 ตัณหา เปนที่สํารอก เปนที่ดับ เปนที่ออกไปจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด นี้ชื่อวาอุปธิวิเวก. 
      ก็กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออกแลว ยินดียิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวก 
 ยอมมีแกบุคคลผูมีจิตบริสุทธิ์ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธวิิเวก ยอมมีแก 
 บุคคลผูหมดอุปธิถึงซ่ึงนิพพานอันเปนวิสังขาร. 
       คําวา ไกลจากวิเวก มีความวา นรชนน้ันใด เปนผูของอยูในถํ้าอยางนี้ อันกิเลส 
 มากปดบังไวอยางนี้ หยั่งลงในที่หลงอยางนี้ นรชนน้ันยอมอยูไกลแมจากกายวิเวก ยอมอยู 
 ไกลแมจากจิตตวิเวก ยอมอยูไกลแมจากอุปธวิิเวก คืออยูในที่หางไกลแสนไกล มิใชใกล 
 มิใชใกลชิด มิใชเคียง มิใชใกลเคียง. คําวา อยางนั้น คือ ผูหยั่งลงในที่หลง ชนิดน้ัน 
 เชนนั้น ดํารงอยูดังนั้น แบบนั้น เหมือนเชนนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนเชนนั้น 
 ยอมอยูไกลจากวิเวก. 
                       วาดวยกาม ๒ อยาง 
      [๓๔] คําวา กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอันนรชนละไดโดยงายมีความวา (๑)- กาม 
 ไดแกกาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ 
      วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจเคร่ืองลาด 
 เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง 



 บาน นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท กองพลรบ คลัง และวัตถุเปนที่ต้ังแหงความ 
 @(๑) ตอไปนี้จงดูขอ ๒. 
 กําหนัดอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวาวัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง กามที่เปนอดีต กามที่เปนอนาคต 
 กามที่เปนปจจบัุน ที่เปนภายใน ที่เปนภายนอก ที่เปนทั้งภายในและภายนอก ชนิดเลว 
 ชนิดปานกลาง ชนิดประณีต เปนของสัตวผูเกิดในอบาย เปนของมนุษย เปนของทิพย 
 ที่ปรากฏเฉพาะหนา ที่นิรมิตเอง ที่ผูอื่นนิรมติ ที่หวงแหน  ที่ไมไดหวงแหน ที่ยึดถือวาของเรา 
 ที่ไมยึดถือวาของเรา ธรรมที่เปนกามาวจรแมทั้งหมด ธรรมที่เปนรูปาวจร แมทั้งหมด ธรรมที่ 
 เปนอรูปาวจรแมทั้งหมด ธรรมเปนที่ต้ังแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ชื่อวากาม เพราะ 
 อรรถวา อันบุคคลพึงใคร เพราะอรรถวาเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  เพราะอรรถวาเปนที่ต้ัง 
 แหงความมัวเมา กามเหลานี้เรียกวาวัตถุกาม. 
      กิเลสกามเปนไฉน? คือ ความพอใจ ความกําหนัด ความพอใจและความกําหนัด 
 ความดําริ ความกําหนัดมาก ความดําริและความกําหนัด ความพอใจคือความใคร ความกําหนัด 
 คือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร ในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหา 
 ในกาม ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบ 
 ในกาม ความยดึถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ ชือ่วากาม. 
      สมจริงดังคําวา 
           ดูกรกาม เราเห็นรากฐานของทานแลววา ทานยอมเกดิ 
           เพราะความดําริ เราจักไมดําริถึงทาน ทานจักไมมอียางนี้. 
      กามเหลานี้ เรียกวา กิเลสกาม. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก 
 เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอันนรชนละ 
 ไดโดยงาย มีความวา ก็กามทัง้หลายในโลกเปนของอันนรชนละไดโดยยาก สละไดโดยยาก 
 สลัดไดโดยยาก ย่ํายีไดโดยยาก แหวกออกไดโดยยาก ขามไดโดยยาก พนไดโดยยาก กาว 
 ลวงไดโดยยาก ขามพนไดโดยยาก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอัน 
 นรชนละไดโดยงาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
      นรชนเปนผูของอยูในถํ้า เปนผูอันกิเลสมากปดบังไวแลว นรชนเมื่อ 
          ต้ังอยู ก็หยั่งลงในที่หลง นรชนเชนนั้นยอมอยูไกลจากวิเวก ก็เพราะ 
          กามทั้งหลายในโลกไมเปนของอันนรชนละไดโดยงาย. 
     [๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
          สัตวเหลานั้น ผูติดพันดวยความแชมชืน่ในภพ เพราะเหตุแหงความ 
          ปรารถนา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง ปรารถนาอยูซ่ึง 
          กามเหลานี้ หรือกามที่มีในกอน เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยัง 
          บุคคลอื่นใหหลุดพน. 
     [๓๖] คําวา ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพ เพราะเหตุแหงความปรารถนา มีความ 



 วา ตัณหา เรียกวา ความปรารถนา ไดแกความกําหนัด (๑)- ความกําหนัดกลา ความพอใจ 
 ความชอบใจ ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดดวยสามารถแหงความกําหนัดกลาแหงจิต ความ 
 ปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความยินดี ความยินดีทั่วไป ความของ ความติดพัน 
 ความแสวงหา ความลวง ความใหสัตวเกิด ความใหสัตวเกี่ยวกับทุกข ความเย็บไว ความ 
 ที่จิตเปนดังวาขาย ความที่จิตเปนดังวากระแสน้ํา ความซานไปในอารมณตางๆ ความที่จิตเปน 
 ดังวาเสนดาย ความกระจายไป ความใหอายุเสื่อมไป ความเปนเพ่ือน ความต้ังไว เคร่ืองนํา 
 ไปสูภพ ความติดอารมณ ความต้ังอยูในอารมณ ความสนิท ความรัก ความเพงเล็ง ความ 
 ผูกพัน ความหวัง ความจํานง ความประสงค ความหวังในรูป  ความหวังในเสียง ความหวัง 
 ในกลิ่น ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ ความหวังในทรัพย ความ 
 หวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความปรารถนา ความใหสัตวปรารถนา ความที่จิตปรารถนา 
 ความเหนี่ยวร้ัง ความใหสัตวเหนี่ยวร้ัง ความที่จิตเหนี่ยวร้ัง ความหว่ันไหว อาการแหงความ 
 หว่ันไหว ความพร่ังพรอมดวยความหวั่นไหว ความกําเริบ ความใครดี ความกําหนัดในที่ผดิ 
 ธรรม ความโลภไมเสมอ ความใคร อาการแหงความใคร ความมุงหมาย ความปอง ความ 
 ปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาใน 
 นิโรธ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ 
 @(๑) ตอไปนี้จงดูขอ ๑๔ 
 โยคะ คันถะ อปุาทาน ความกั้น ความปด ความบัง ความผูก ความเขาไปเศราหมอง 
 ความนอนเน่ือง ความกลุมรุมจิต ความเปนดังวาเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุตางๆ รากเงา 
 แหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร วิสัยมาร แมน้ํา ตัณหา 
 ขายตัณหา โซตัณหา สมุทรตัณหา อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา เพราะเหตุแหงความ 
 ปรารถนา คือ เพราะเหตุแหงความปรารถนา เพราะความปรารถนาเปนเหตุ เพราะความ 
 ปรารถนาเปนปจจัย เพราะความปรารถนาเปนตัวการ เพราะความปรารถนาเปนแดนเกิด ฉะนั้น 
 จึงชื่อวา เพราะเหตุแหงความปรารถนา 
      คําวา ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพ คือ ความแชมชื่นในภพอยางหนึ่ง ไดแก 
 สุขเวทนา. ความแชมชื่นในภพ ๒ อยาง ไดแกสุขเวทนา ๑ วัตถุที่ปรารถนา ๑. ความแชมชื่น 
 ในภพ ๓ อยาง ไดแก ความเปนหนุมสาว ๑ ความไมมีโรค ๑ ชีวิต ๑. ความแชมชื่นในภพ ๔ 
 อยาง ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข. ความแชมชื่นในภพ ๕ อยาง ไดแก รูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ. ความแชมชื่นในภพ ๖ อยาง ไดแก ความถึงพรอมแหง 
 จักษุ ความถึงพรอมแหงโสต ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึง 
 พรอมแหงกาย ความถึงพรอมแหงใจ. คําวา ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพ คือ ติดพัน 
 ในสุขเวทนา ติดพันในวัตถุที่ปรารถนา ติดพันในความเปนหนุมสาว ติดพันในความไมมีโรค 
 ติดพันในชีวิต ติดพันในลาภ ติดพันในยศ ติดพันในสรรเสริญ ติดพันในสุข ติดพันในรูป 
 ติดพันในเสียง ติดพันในกลิ่นติดพันในรส ติดพันในโผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ ติดพันคือ 



 เกี่ยวพัน ผูกพัน ของ เกี่ยว หมกมุน ในความถึงพรอมแหงจักษุ ในความถึงพรอม 
 แหงโสต ในความถึงพรอมแหงฆานะ ในความถึงพรอมแหงชิวหา ในความถึงพรอมแหงกาย 
 ในความถึงพรอมแหงใจ เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา ผูติดพันดวยความแชมชื่นในภพ เพราะเหตุ 
 แหงความปรารถนา. 
      [๓๗] คําวา สัตวเหลานั้น เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยงับุคคลอื่นใหหลุดพน 
 มีความวา ธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพ เหลานั้นอันสัตวหลุดพนไดยาก หรือสตัว 
 เหลานั้นเปนผูหลุดพนไดยากจากธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพเหลานั้น. 
      ธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพ เหลานั้นอันสัตวหลุดพนไดยากอยางไร? 
 คือ สุขเวทนา วัตถุที่ปรารถนา ความเปนหนุมสาว ความไมมีโรค ชีวิต ลาภ ยศ 
 สรรเสริญ สุข รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ ความถึงพรอมแหงจักษุ 
 ความถึงพรอมแหงโสต ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหงชิวหา ความถึงพรอมแหง 
 กาย ความถึงพรอมแหงใจ อันสัตวพนไดยาก คือหลุดพนไดยาก เปลื้องไดยาก ปลอยไดยาก 
 ย่ํายีไดยาก แหวกออกไดยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวลวงไดยาก ประพฤติลวงได 
 ยาก. ธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพ อันสัตวหลุดพนไดยากอยางนี้. 
      สัตวทั้งหลายเปนผูหลุดพนไดยากจากธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพเหลานั้น 
 อยางไร? คือ สัตวทั้งหลาย เปนผูพนไดยาก หลุดพนไดยาก ถอนขึ้นไดยาก ปลดเปลื้อง 
 ไดยาก พรากออกไดยาก ฉุดออกไดยาก จากสุขเวทนา วัตถุที่ปรารถนา ความเปนหนุมสาว 
 ความไมมีโรค ชีวิต ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ 
 ความถึงพรอมแหงจักษุ ความถึงพรอมแหงโสต ความถึงพรอมแหงฆานะ ความถึงพรอมแหง 
 ชิวหา ความถึงพรอมแหงกาย ความถึงพรอมแหงใจ. สัตวทั้งหลายเปนผูหลดุพนไดยากจาก 
 ธรรมที่เปนวัตถุแหงความแชมชื่นในภพเหลานั้นอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา สัตวเหลานั้น 
 เปนผูหลุดพนไดยากอยางนี้. 
      คําวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน มีความวา สัตวเหลานั้นจมอยูดวยตน ยอม 
 ไมอาจจะฉุดผูอื่นที่จมอยูใหขึ้นได. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ บุคคลนั้น 
 หนอ จมอยูดวยตนแลว จักฉดุผูอื่นที่จมอยูขึ้นได ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ดูกรจุนทะ 
 บุคคลนั้นหนอ ไมฝกฝน ไมอบรม ไมดับกิเลสดวยตนแลว จักยังผูอื่นใหฝกฝน ใหอบรม 
 ใหดับกิเลสได ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได. สัตวเหลานั้นไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพนไดอยางนี้. 
 อีกอยางหนึ่ง ไมมีใครๆ อื่นที่จะยังสัตวเหลานัน้ใหพนได ถาสัตวเหลานั้นจะพึงพนไดไซร 
 สัตวเหลานั้นก็ปฏิบัติอยูซ่ึงสัมมาปฏิบัติ อนุโลมปฏิบัติ อปจจนิกปฏิบัติ อนวัตถปฏิบัติ 
 ธัมมานุธัมมาปฏิบัติโดยตนเอง ดวยเร่ียวแรง กําลัง ความเพียร ความบากบ่ัน เร่ียวแรงของ 
 บุรุษ กําลังของบุรุษ ความเพียรของบุรุษ ความบากบ่ันบุรุษ ของตนเอง จึงจะพึงพนได 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพนแมดวยประการอยางนี้. สมจริงดังที่ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา 



           ดูกรโธตกมาณพ เราไมอาจยังใครๆ ที่มีความสงสัยในโลกใหหลุดพน 
           ได แตทานรูเฉพาะอยูซ่ึงธรรมอันประเสริฐ พึงขามหวงทุกขนี้ได 
           ดวยประการอยางนี้. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน แมดวยประการอยางนี้. สมจริงดังที่ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ความชั่วอันบุคคลกระทาํดวยตน บุคคลนั้นจักเศราหมองดวยตนเอง 
           ความชั่วอันบุคคลไมกระทําดวยตน บุคคลนั้นจะบริสุทธิ์ดวยตนเอง 
           ความบริสุทธิ์ และความไมบริสุทธิ์เปนของเฉพาะตน ผูอื่นไมพึงให 
           ผูอื่นบริสุทธิ์ได. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพน แมดวยประการอยางนี้. สมจริงดังที่ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้ก็ฉันนั้น นิพพานก็ต้ังอยู หนทางไปนิพพานก็ต้ัง 
 อยู เราผูชักชวนก็ต้ังอยู ก็เมื่อเปนดังนั้น สาวกทั้งหลายของเรา ผูอันเราสั่งสอนอยูอยางนี ้
 พรํ่าสอนอยูอยางนี้ บางพวกก็บรรลุถึงนิพพานอันแนนอนโดยสวนเดียว  ทางพวกก็ไมบรรลุ 
 ดูกรพราหมณ ในเร่ืองนี้ เราจะทําอยางไรได ดกูรพราหมณ พระตถาคตเปนเพียงผูบอกหนทาง 
 พระพุทธเจายอมบอกหนทาง สัตวทั้งหลายผูปฏิบัติอยูดวยตนเอง จึงจะพึงหลุดพนได 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และไมยังบุคคลอื่นใหหลุดพนแมดวยประการอยางนี้. 
      เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัตวเหลานั้นเปนผูหลุดพนไดยาก  และไมยังบุคคลอ่ืนให 
 หลุดพน. 
      [๓๘] คําวา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง มีความวา อนาคตเรียกวา 
 ขางหลัง อดีตเรียกวาขางหนา. อีกอยางหนึ่ง อนาคตใกลอดตีก็ดี ปจจุบันใกลอดีตก็ด ี
 เรียกวาขางหลงั อดีตใกลอนาคตก็ดี  ปจจุบันใกลอนาคตก็ดี เรียกวาขางหนา. 
      บุคคลทําความมุงหวังในขางหนา อยางไร? คือ บุคคลยอมหวนระลึกถึงความ 
 เพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอดีตกาล เราไดมีรูปอยางนี้ มเีวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี ้
 มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้. บุคคลชื่อวา ทําความมุงหวังในขางหนาแมดวยประการอยางนี้. 
 อีกอยางหนึ่ง วิญญาณเปนของพัวพันดวย ฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตกาล เราไดม ี
 จักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะวิญญาณเปนของพัวพันดวยฉันทราคะ บุคคลนั้น จึงเพลิดเพลนิ 
 อารมณนั้น เมือ่เพลิดเพลินอารมณนั้น จึงชื่อวายอมกระทําความมุงหวังในขางหนาแมดวย 
 ประการอยางนี้. วิญญาณเปนของพัวพันดวยฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตกาลเราไดมีโสต 
 ดังนี้ มีเสียงดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีฆานะดังนี้ มีกลิ่นดังนี้ ... ในอดีตกาลเราไดมีชิวหา 
 ดังนี้ มีรสดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีกายดังนี ้มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดม ี
 ใจดังนี้ เพราะวิญญาณเปนของพัวพันดวยฉนัทราคะ บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เมื่อ 
 เพลิดเพลินอารมณนั้น จึงชื่อวา ยอมกระทําความมุงหวังในขางหนาแมดวยประการอยางนี้. อีก 
 อยางหนึ่ง บุคคลยอมยินดี มุงหวัง ถึงความปลื้มใจดวยการหัวเราะ การเจรจา การเลน กับ 



 มาตุคามในกาลกอน. บุคคลจึงชื่อวา ยอมกระทําความมุงหวังในขางหนาแมดวยประการ 
 อยางนี้. 
      บุคคลทําความมุงหวังในขางหลังอยางไร? คือ บุคคลตามระลึกถึงความเพลิดเพลิน 
 ในอารมณนั้นวา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอยางนี้ เวทนาอยางนี้ สัญญาอยางนี้ สังขารอยางนี้ 
 วิญญาณอยางนี้. บุคคลชื่อวาทําความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหน่ึง 
 บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดอารมณที่ยังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมีจักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะ 
 เหตุแหงการต้ังจิตไว บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลนิอารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลินอารมณนั้น จึงชื่อวา 
 ยอมกระทําความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้. บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดอารมณที่ไมได 
 วา ในอนาคตกาล เราพึงมีโสตดังนี้ มีเสียงดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีฆานะดังนี้ ... มี 
 กลิ่นดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีชิวหาดังนี้ มีรสดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีกายดังนี้ 
 มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังนี้ มีธรรมดังนี้ เพราะเหตุแหงการต้ังจิตไว 
 บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลินอารมณนั้น เมื่อเพลดิเพลินอารมณนัน้ บุคคลนั้นจึงชื่อวา ทําความ 
 มุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้. อกีอยางหนึ่ง บุคคลยอมต้ังจิตเพ่ือจะไดอารมณที่ยัง 
 ไมไดวา เราจักเปนเทวราช หรือจักเปนเทวดาตนใดตนหนึ่ง ดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ 
 หรือดวยพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุแหงการต้ังจิตไว บุคคลนั้นจึงเพลิดเพลนิอารมณนั้น เมื่อ 
 เพลิดเพลินอารมณนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อวา ทําความมุงหวังในขางหลัง แมดวยประการอยางนี้ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง. 
      [๓๙] คําวา ปรารถนาอยูซ่ึงกามเหลานี้ หรือกามที่มีในกอน มีความวา คําวา ซ่ึง 
 กามเหลานี้ คืออยากได ยินดี ปรารถนา ทะเยอทะยาน เพอฝน ถึงกามคุณ ๕ ที่เปนปจจุบัน. 
 คําวา ปรารถนาอยูซ่ึงกามที่มีในกอน มีความวา ปรารถนาอยู บนเพออยู รําพันอยู ซ่ึง 
 กามคุณ ๕ ที่เปนอดีต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ปรารถนาอยูซ่ึงถามเหลานี้ หรือกามที่มีในกอน. 
 เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           สัตวเหลานั้น ผูติดพันดวยความแชมชืน่ในภพ เพราะเหตุแหงความ 
           ปรารถนา มุงหวังอยูในขางหลังบาง ในขางหนาบาง ปรารถนาอยู 
           ซ่ึงกามเหลานี้ หรือกามที่มีในกอน เปนผูหลุดพนไดยาก และไมยัง 
           บุคคลอื่นใหหลุดพน. 
      [๔๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           สัตวเหลานั้นปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามทัง้หลาย เปนผู 
           ตกตํ่า ต้ังอยูในกรรมอนัไมเสมอ ถึงทกุขเขาแลว ยอมรําพันอยูวา 
           เราทั้งหลายเคลือ่นจากภพน้ีแลวจักเปนอะไรหนอ. 
                       วาดวยกาม ๒ อยาง 
      [๔๑] คําวา ปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามทัง้หลาย มีความวา กาม 
 ไดแกกาม ๒ อยาง โดยหัวขอ คือวัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ กามเหลานี้ เรียกวา 



 วัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวา กิเลสกาม. ตัณหาเรียกวา ความปรารถนา ไดแก 
 ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมลู. สัตวทั้งหลาย กําหนัด 
 ปรารถนา หลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว พัวพัน ในวัตถุกามทั้งหลายดวยกิเลสกาม 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ปรารถนาในกามทั้งหลาย. คําวา ขวนขวาย มีความวา แมสัตวเหลาใด 
 ยอมแสวงหา เสาะหา คนหากามทั้งหลาย เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม 
 เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตว 
 เหลานั้น ชื่อวาผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ยอมแสวงหา เสาะหา คนหา รูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม 
 หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ 
 แมสัตวเหลานั้น ชื่อวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ไดเฉพาะรูป เสยีง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม 
 เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตว 
 เหลานั้น ชื่อวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใดบริโภครูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม เอนไปในกาม 
 โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ คนผูทําความทะเลาะ ชื่อวา 
 ขวนขวายในความทะเลาะ คนทําการงาน ชื่อวา ขวนขวายในการงาน คนผูเที่ยวไปอยูในโคจร 
 ชื่อวาขวนขวายในโคจร คนผูเจริญฌาน ชื่อวาขวนขวายในฌาน ฉันใด แมสัตวเหลาใด 
 ยอมแสวงหา เสาะหา คนหากามทั้งหลาย เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม 
 เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตว 
 เหลานั้น ชื่อวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ยอมแสวงหา เสาะหา คนหา รูป 
 เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม 
 หนักในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ 
 แมสัตวเหลานั้น ชื่อวาผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใด ไดเฉพาะรูป เสยีง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ ดวยสามารถแหงตัณหา เปนผูเทีย่วไปเพ่ือกาม มักมากในกาม หนักในกาม 
 เอนไปในกาม โอนไปในกาม โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม  มุงกามเปนใหญ แมสัตว 
 เหลานั้น ชื่อวา ผูขวนขวายในกาม. แมสัตวเหลาใดบริโภครูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 ดวยสามารถแหงตัณหา เปนเที่ยวไปเพ่ือกาม มักมากในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม 
 โนมไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ แมสัตวเหลานั้น ชื่อวา ผูขวนขวาย 
 ในกาม ฉันนั้น. คําวา หลงใหล มีความวา โดยมากเทวดาและมนุษย ยอมหลง หลงใหล 
 หลงพรอมอยูในกามคุณ ๕ เปนผูหลง หลงใหล หลงพรอม อันอวิชชาทําใหตาบอด 
 หุมหอไว ปดไว ปดบังไว ปกปดไว ปกคลุมไว ครอบงําไว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ปรารถนา 
 ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามทั้งหลาย. 
      [๔๒] คําวา สัตวเหลานั้น เปนผูตกตํ่า ต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ มีความวา 



 คําวา ตกตํ่า คือแมสัตวผูไปตํ่า ชื่อวา ผูตกตํ่า. แมผูมีความตระหนี่ ก็ชื่อวา ผูตกตํ่า. 
 ผูไมเชือ่ถือคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 ก็ชื่อวา ผูตกตํ่า. 
      ผูไปตํ่า ชื่อวา ผูตกตํ่า อยางไร? สัตวผูไปตํ่า คือสัตวที่ไปสูนรก ไปสูดิรัจฉาน- 
 *กําเนิด ไปสูเปรตวิสัย ชื่อวาไปตํ่า ผูไปตํ่าอยางนี้ จึงชื่อวา ผูตกตํ่า. 
                     วาดวยตระหน่ี ๕ ประการ 
      ผูมีความตระหนี่ อยางไร? ชื่อวา ผูตกตํ่า ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความ 
 ตระหนี่ที่อยู ความตระหนี่สกุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณ ความตระหนี่ธรรม 
 ความตระหนี่เห็นปานนี้  อาการตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตางๆ 
 ความเหนียวแนน ความเปนผูมีจิตหดหู เจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเชื่อถือได 
 ในการให นี้เรียกวาความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง ความตรหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี 
 ความตระหนี่อายตนะก็ดี นี้เรียกวาความตระหนี่. ความมุงจะเอา กเ็รียกวาความตระหนี่. นี้ 
 ชื่อวา ความตระหนี่. ชนผูประกอบดวยความตระหนี่ ไมรูจักถอยคําที่ยาจกกลาว ประมาทอยูแลว 
 ผูมีความตระหนี่อยางนี้ ชื่อวาผูตกตํ่า. 
      สัตวที่ไมเชื่อถือคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจา 
 ทั้งหลาย ชื่อวา ผูตกตํ่า อยางไร? สัตวทั้งหลาย ไมเชือ่ถือ ไมฟง ไมเงี่ยโสตลงฟง 
 ไมต้ังจิตเพ่ือจะรูคํา ถอยคํา เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 เปนผูไมเชื่อฟง ไมทําตามคํา ประพฤติฝาฝน เบือนหนาไปทางอื่น สัตวที่ไมเชื่อคํา ถอยคํา 
 เทศนา คําสอนของพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลายอยางนี ้ชื่อวา ผูตกตํ่า. 
      คําวา สัตวเหลานั้นต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ มีความวา สัตวเหลานั้น ต้ังอยู 
 ต้ังอยูเฉพาะ ติดแนน เขาถึง ติดพัน ติดใจ ของ เกี่ยว เกาะเกี่ยว ในกายกรรม วจีกรรม 
 มโนกรรม การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การกลาวคําเทจ็ คําสอเสียด 
 คําหยาบ คําพอเจอ ความเพงเล็ง ความปองราย ความเห็นผดิ สังขารทั้งหลาย กามคุณ ๕ 
 นิวรณ ๕ ความคิดอาน ความปรารถนา ความต้ังใจ อันไมเสมอ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตว 
 เหลานั้น เปนผูตกตํ่า ต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ. 
      [๔๓] คําวา ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพันอยู มีความวา คําวา ถึงทุกขเขาแลว 
 คือ เขาถึงทุกข ถึงทุกข ประสบทุกข ประจวบทุกข ถึงมาร ประสบมาร ประจวบมาร ถึงมรณะ 
 ประสบมรณะ ประจวบมรณะเขาแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ถึงทุกขเขาแลว. คําวา ยอมรําพันอยู 
 คือ ยอมรํ่าไรถึง เพอถึง โศกถึง ลําบากใจ รําพัน ตบอกครํ่าครวญถึง ถึงความหลงใหล 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพึงอยู. 
                   ความสงสัยในอนาคต ๑๕ ประการ 
      [๔๔] คําวา เราทั้งหลายเคลือ่นจากภพน้ีแลวจักเปนอะไรหนอ มีความวา สัตว 
 เหลานั้น แลนไปสูความสงสัย แลนไปสูความเคลือบแคลง เกดิไมแนใจ ยอมพูดถึง เพอถึง 



 โศกถึง ลําบากใจ รําพัน ตบอกครํ่าครวญถึง ถึงความหลงใหลอยูวา เราทั้งหลายเคลือ่นจาก 
 ภพน้ีแลว จักเปนอะไรหนอ (๑)- คือ จักเปนสัตวเกิดในนรก จักเปนสัตวเกดิในดิรัจฉาน 
 กําเนิด จักเปนสัตวเกิดในเปรตวิสัย จักเปนมนุษย จักเปนเทวดา จักเปนสัตวมีรูป จักเปน 
 สัตวไมมีรูป จักเปนสัตวมีสัญญา จักเปนสัตวไมมีสัญญา หรือจักเปนผูมีสัญญาก็มิใช 
 ไมมีสัญญาก็มใิช เราทั้งหลายจักมีในอนาคตหรือหนอ หรือจักไมมีในอนาคต เราทั้งหลาย 
 จักเปนอะไรหนอแลในอนาคต เราทั้งหลายจักเปนอยางไรหนอแลในอนาคต เราทั้งหลาย 
 @๑. ตอไปนี้คือความสงสัยในอนาคต ๑๕ ประการ-. 
 เปนอะไรแลวจึงจักเปนอะไรอีกในอนาคตกาล ดังนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา (สัตวเหลานั้น 
 ยอมรําพันวา) เราทั้งหลายเคลือ่นจากภพน้ีแลว จักเปนอะไรหนอ. เพราะฉะน้ัน พระผูมี 
 พระภาคจึงตรัสวา 
           สัตวเหลานั้น ปรารถนา ขวนขวาย หลงใหลอยูในกามทั้งหลาย 
           เปนผูตกตํ่า ต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ ถึงทุกขเขาแลว ยอมรําพันอยูวา 
           เราทั้งหลายเคลือ่นจากภพน้ีแลว จักเปนอะไรหนอ. 
      [๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพึงศึกษาในศาสนาน้ีแหละ พึงรูกรรมอัน 
           ไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลกวาเปนกรรมอันไมเสมอ ไมพึงประพฤติ 
           กรรมอันไมเสมอ เพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอน้ัน นักปราชญทั้ง 
           หลายไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย. 
                         วาดวยสิกขา ๓ 
      [๔๖] คําวา เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพึงศึกษาในศาสนานี้แหละ มีความวา คําวา 
 เพราะฉะน้ัน เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะนิทานนั้น คือ เพราะเห็น 
 โทษนั้นในกามทั้งหลาย. คําวาพึงศึกษา มีความวา พึงศึกษาสิกขาทั้ง ๓ คือ อธิศีลสิกขา ๑ 
 อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑. 
      อธิศีลสิกขา เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สาํรวมแลวดวยการสํารวม 
 ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษา 
 อยูในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีล ที่ต้ัง เบ้ืองตน เบ้ืองบาท ความ 
 สํารวม ความระวัง ปาก ประธาน แหงความถึงพรอมดวยกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวาอธศีิล- 
 *สิกขา. 
      อธิจิตตสิกขา เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู. เพราะวิตกและวิจารสงบไป 
 จึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มี 
 ปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. เพราะปติสิ้นไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข 
 ดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติ 



 อยูเปนสุข. เพราะละสุขและทกุข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได จึงบรรลุจตุตถฌานไม 
 มีทุกข ไมมีสุข มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา. 
      อธิปญญาสิกขา เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา 
 อันใหถึงความเกิดและความดบั อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภิกษุ 
 นั้น ยอมรูชัด ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามิน ี
 ปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นีค้วามดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ 
 นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา. 
      สัตวผูเกิดมา เมื่อนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้ เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต 
 เมื่อนอมใจไปดวยความเชื่อ เมื่อประคองความเพียร เมื่อต้ังสติ เมื่อต้ังจิต เมื่อรูชัดดวย 
 ปญญา เมื่อรูยิ่งซ่ึงธรรมที่ควรรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูซ่ึงธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ 
 เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง พึงศึกษา พึงประพฤติเอื้อเฟอ 
 ประพฤติเอื้อเฟอโดยชอบสมาทานประพฤติ. คําวา ในศาสนานี้ คือ ในความเห็นนี้ ในความ 
 ควรนี้ ในความชอบใจนี้ ในความยึดถือนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยน้ี ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้ 
 ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพน้ี ในมนุษยโลกนี้. คําวา สัตวผูเกิดมา คือ สัตว 
 นระ ฯลฯ มนุษย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพึงศึกษาในศาสนาน้ี 
 แหละ. 
      [๔๗] คําวา พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่งในโลกวาเปนกรรมอนัไมเสมอ ม ี
 ความวา คําวา อยางใดอยางหนึ่ง คือ ทั้งปวงโดยอาการทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง 
 ไมเหลือ ไมมเีหลือ คําวา อยางใดอยางหนึ่งนี ้เปนเคร่ืองกลาวกรรมทั้งสิ้น. คําวา พึงรูวา 
 เปนกรรมอันไมเสมอ มีความวา สัตวผูเกิดมา พึงรู พึงรูทั่ว รูแจง รูเฉพาะ แทงตลอด 
 กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มสุาวาท ปสุณาวาจา 
 ผรุสาวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารทั้งหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ 
 เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ อันไมเสมอ วาเปนกรรมอันไมเสมอ. คําวา ในโลก คือ 
 ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงรูกรรมอันไมเสมออยางใดอยางหนึ่ง 
 ในโลก วาเปนกรรมอันไมเสมอ. 
      [๔๘] คําวา ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอเพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น ม ี
 ความวา สัตวผูเกิดมา ไมพึงประพฤติ ไมพึงเอื้อเฟอประพฤติ ไมพึงเอื้อเฟอประพฤติโดยชอบ 
 ไมพึงสมาทานประพฤติ ซ่ึงกรรมอันไมเสมอเพราะเหตุแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
 ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มสุาวาท ปสุณาวาจา ผรุสาวาจา สัมผัปปลาปะ 
 อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารทั้งหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา 
 ความต้ังใจอันไมเสมอ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงประพฤติกรรมอันไมเสมอ เพราะเหตุ 
 แหงกรรมอันไมเสมอนั้น. 
                    ชีวิตนอยดวยเหตุ ๒ ประการ 



      [๔๙] คําวา นักปราชญทั้งหลายไดกลาวชวีิตนี้วา เปนของนอย มีความวา ชีวิต 
 ไดแก อายุ ความต้ังอยู ความดาํเนินไป ความใหอัตภาพดําเนินไป ความเคลือ่นไหว ความ 
 เปนไป ความเลี้ยง ความเปนอยู ชีวิตินทรีย. ก็ชีวิตนอยโดยเหตุ ๒ ประการ คือ ชีวิตนอย 
 เพราะต้ังอยูนอย ๑ ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอย ๑. 
      ชีวิตนอยเพราะต้ังอยูนอยเปนอยางไร? ชีวิตเปนอยูแลวในขณะจิตเปนอดีต ยอมไม 
 เปนอยู จักไมเปนอยู. ชีวิตจักเปนอยู ในขณะจิตเปนอนาคต ยอมไมเปนอยู ไมเปนอยูแลว. 
 ชีวิตยอมเปนอยูในขณะจิตเปนปจจุบัน ไมเปนอยูแลว จักไมเปนอยู. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา 
           ชีวิต อัตภาพ สุขและทุกขทั้งมวล เปนธรรมประกอบกันเสมอดวยจติ 
           ดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน เทวดาเหลาใดยอมต้ังอยูตลอดแปด- 
           หมื่นสี่พันกัป เทวดาเหลานั้น ยอมไมเปนผูประกอบดวยจิตสองดวง 
           ดํารงอยูเลย ขันธเหลาใดของสัตวผูตายหรือของสัตวที่เปนอยูในโลก 
           นี้ดับแลว ขันธเหลานั้นทั้งปวงเทียว เปนเชนเดียวกันดบัไปแลว มิ 
           ไดสืบเนื่องกัน ขันธเหลาใด แตกไปแลวในอดีตเปนลําดบัและขันธ 
           เหลาใดแตกไปแลวในอนาคตเปนลําดบั ความแปลกกันแหงขันธทั้ง 
           หลาย ที่ดับไปในปจจุบันกับดวยขันธเหลานั้น ยอมมไิดมีในลักษณะ 
           สัตวไมเกิดแลวดวยอนาคตขันธ ยอมเปนอยูดวยปจจบัุนขันธ สัตว 
           โลกตายแลวเพราะความแตกแหงจิต นี้เปนบัญญัติทางปรมัตถ ขันธ 
           ทั้งหลาย แปรไปโดยฉันทะ ยอมเปนไป ดุจน้ําไหลไปตามที่ลุม ฉะน้ัน 
           ยอมเปนไปตามวาระ อันไมขาดสายเพราะอายตนะ ๖ เปนปจจัย ขันธ 
           ทั้งหลายแตกแลว มิไดถึงความต้ังอยู กองขันธมิไดมีในอนาคต ขันธ 
           ทั้งหลายท่ีเกิดแลวยอมต้ังอยู เหมือนเมล็ดพันธุผักกาด ต้ังอยูบนปลาย 
           เหล็กแหลม ฉะนั้น ก็ความแตกแหงธรรมขันธทั้งหลายท่ีเกดิแลวน้ัน 
           สกัดอยูขางหนาแหงสัตวเหลานั้น ขันธทั้งหลายมีความทําลายเปนปกติ 
           มิไดรวมกับขันธที่เกดิกอน ยอมต้ังอยู ขันธทั้งหลายมาโดยไมปรากฏ 
           แตกแลวก็ไปสูที่ไมปรากฏ ยอมเกดิขึ้นและเสื่อมไป เหมือนสายฟา 
           แลบในอากาศ ฉะนั้น. 
 ชีวิตนอยเพราะต้ังอยูนอยอยางนี้. 
      ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอยอยางไร? ชีวิตเน่ืองดวยลมหายใจออก ชีวิตเน่ืองดวยลม 
 หายใจเขา ชีวติเน่ืองดวยลมหายใจออกและลมหายใจเขา ชวีิตเน่ืองดวยมหาภูตรูป ชีวิตเนื่อง 
 ดวยไออุน ชีวติเน่ืองดวยอาหารที่กลืนกิน ชีวติเน่ืองดวยวิญญาณ. กรัชกายอันเปนที่ต้ังแหง 
 ลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพอันเปน 
 เหตุเดิม แหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี ปจจัยทั้งหลายก็ดี ตัณหาอันเปนแดน 



 เกิดกอนกด็ี รูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิดรวมกันแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลาน้ีก็ด ี
 อรูปธรรมที่ประกอบกันแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี ขันธที่เกิดรวมกันแหงลม 
 หายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ก็ดี ตัณหาอันประกอบกนัก็ดีก็มีกําลังทราม ธรรมเหลานี้มี 
 กําลังทรามเปนนิตยตอกันและกัน มิไดต้ังมัน่ตอกันและกัน ยอมยังกันและกันใหตกไป เพราะ 
 ความตานทานมิไดมีแกกันและกัน ธรรมเหลานี้จึงไมดํารงกนัและกันไวได ธรรมใดใหธรรม 
 เหลานี้เกิดแลว ธรรมน้ันมิไดมี ก็แตธรรมอยางหนึ่งมิไดเสื่อมไปเพราะธรรมอยางหนึ่ง ก็ขนัธ 
 เหลานี้แตกไปเสื่อมไปโดยอาการทั้งปวง ขันธเหลานี้อันเหตุปจจัยมีในกอนใหเกิดแลว แมเหตุ 
 ปจจัยอันเกดิกอนเหลาใด เหตุปจจัยเหลานั้นก็ตายไปแลวในกอน ขันธที่เกิดกอนก็ดี ขันธที ่
 เกิดภายหลังกด็ี มิไดเห็นกันและกันในกาลไหนๆ ฉะนั้น ชีวิตจึงชื่อวาเปนของนอยเพราะมีกจิ 
 นอยอยางนี้. 
      อนึ่ง เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา ชีวิตมนุษยก็นอยคือ เล็กนอย 
 นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาลบัดเดีย๋วเดียว ต้ังอยูไมชา ไมดํารงอยู 
 นาน. เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้นดาวดึงส ... เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชั้นยามา ... เพราะ 
 เทียบชีวิตของเทวดาชั้นดุสิต ... เพราะเทียบชีวิตของเทวดาชัน้นิมมานรดี ... เพราะเทียบชีวติของ 
 เทวดาชั้นปรนมิมิตวสวัสดี ... เพราะเทียบชีวติของเทวดาทีเ่นื่องในหมูพรหม ชีวิตมนุษยนอย 
 คือ เล็กนอย นดิหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาลบัดเดีย๋วเดยีว ต้ังอยูไมชา 
 ดํารงอยูไมนาน. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายุของพวกมนุษยนี้นอย 
 จําตองละไปสูปรโลก มนุษยทั้งหลายจําตองประสบความตายตามท่ีรูกันอยูแลว ควรทํากศุล ควร 
 ประพฤติพรหมจรรย ไมมีมนุษยที่เกิดมาแลวจะไมตาย ดกูรภิกษุทั้งหลาย ผูใดยอมเปนอยูนาน 
 ผูนั้นก็เปนอยูไดเพียง ๑๐๐ ป หรือที่เกินกวา ๑๐๐ ป ก็มีนอย. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถาประ- 
 *พันธตอไปอีกวา 
           อายุของพวกมนุษยนอย บุรุษผูใครความดี พึงดูหมิ่นอายุที่นอยนี ้
           พึงรีบประพฤติใหเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น เพราะภาวะความ 
           ตาย จะไมมาถึงมิไดมี วนัคืนยอมลวงเลยไป ชีวิตก็กระชั้นเขาไป 
           สูความตาย อายุของสตัวทั้งหลาย ยอมสิ้นไป เหมือนน้ําในแมน้ํา 
           นอยยอมสิ้นไป ฉะนั้น. 
                      วาดวยปญญาที่เรียกวาธ ี
      คําวา นักปราชญทั้งหลาย ไดกลาวชีวิตนีว้าเปนของนอย มีความวา นักปราชญทั้งหลาย 
 ไดแกผูมีปญญาทรงจํา ผูถึงพรอมดวยปญญาทรงจํา ผูติเตียนบาป. ปญญาเรียกวาธี ไดแก 
 ความรู ความรูทั่ว ความเลือกเฟน ความเลือกเฟนทั่ว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดด ี
 ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปน 
 ผูมีปญญารักษาตน ปญญาเปนเคร่ืองจําแนก ปญญาเปนเคร่ืองคิด ปญญาเปนเคร่ืองเขาไปเห็น 



 ปญญาอันกวางขวางดุจแผนดิน ปญญาเปนเคร่ืองทําลายกิเลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเปน 
 เคร่ืองเห็นแจง ความรูสึกตัว ปญญาเปนเคร่ืองเจาะแทง ปญญาเปนเคร่ืองเห็นชัด ปญญา 
 เปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญาเปนศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาอันสวาง 
 ปญญาอันแจมแจง ปญญาอันรุงเรือง ปญญาเปนดังแกว ความไมหลง ความเลือกเฟน 
 ธรรม ความเห็นชอบ เพราะเปนผูประกอบดวยปญญา [ที่เรียกวา ธี] นั้น จึงชื่อวา ธีรา 
 [นักปราชญ]. อีกอยางหนึ่ง ชนผูมีปญญาในขันธ มีปญญาในธาตุ มีปญญาในอายตนะ ม ี
 ปญญาในปฏิจจสมุปบาท มีปญญาในสติปฏฐาน มีปญญาในสัมมัปปธาน มีปญญาในอิทธิบาท 
 มีปญญาในอินทรีย มีปญญาในพละ มีปญญาในโพชฌงค มีปญญาในมรรค มีปญญาในผล 
 มีปญญาในนิพพาน ชื่อวา ธีรา. ผูมีปญญาทั้งหลายน้ันไดกลาว คือ กลาว บอก พูด แสดง 
 แถลงวา ชีวิตมนุษยนอย คือ เล็กนอย นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลนั เปนไป 
 ตลอดกาลบัดเดี๋ยวเดยีว ต้ังอยูตลอดกาลไมชา ไมดํารงอยูนาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นักปราชญ 
 ทั้งหลายไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           เพราะฉะน้ันแล สัตวผูเกิดมาพึงศึกษาในศาสนาน้ีแหละ พึงรูกรรม 
           อันไมเสมออยางใดอยางหน่ึงในโลกวา เปนกรรมอันไมเสมอ ไมพึง 
           ประพฤติกรรม อันไมเสมอเพราะเหตุแหงกรรมอันไมเสมอนั้น นัก- 
           ปราชญทั้งหลายไดกลาวชีวิตนี้วาเปนของนอย. 
      [๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           เรายอมเห็นหมูสัตวนี้ไปในตัณหาในภพทั้งหลาย ดิ้นรนอยูในโลก 
           นรชนทั้งหลายท่ีเลว ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอม 
           รํ่าไรใกลปากมัจจุ. 
                   สัตวดิ้นรนอยูในโลกเพราะตัณหา 
      [๕๑] คําวา เรายอมเห็น ... ดิ้นรนอยูในโลก มีความวา คําวา ยอมเห็น คือ ยอม- 
 *เห็น ยอมแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ดวยมังสจักษุบาง ทิพยจักษุบาง ปญญาจักษุบาง 
 พุทธจักษุบาง สมันตจักษุบาง. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก 
 ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา ดิ้นรนอยู คือ เรายอมเห็น ยอมแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู 
 [ซ่ึงหมูสัตวนี้] ดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หว่ันไหว เอนเอยีง กระสับกระสายไปมา 
 ดวยความดิ้นรนเพราะตัณหา ดวยความดิ้นรนเพราะทิฏฐิ ดวยความดิ้นรนเพราะกิเลส ดวย 
 ความดิ้นรนเพราะความประกอบ ดวยความดิน้รนเพราะผลกรรม ดวยความดิ้นรนเพราะทุจริต 
 ดวยราคะของผูกําหนัด ดวยโทสะของผูขัดเคือง ดวยโมหะของผูหลงแลว ดวยมานะเปนเคร่ือง 
 ผูกพัน ดวยทฏิฐิที่ยึดถือไว ดวยความฟุงซานที่ฟุงเฟอแลว ดวยความสงสยัที่ไมแนใจ ดวย 
 อนุสัยที่ถึงกําลงั ดวยลาภ ดวยความเสื่อมลาภ ดวยยศ ดวยความเส่ือมยศ ดวยสรรเสริญ 
 ดวยนินทา ดวยสุข ดวยทกุข ดวยชาติ ดวยชรา ดวยพยาธิ ดวยมรณะ ดวยโสกะปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดวยทุกขคือความเกิดในนรก ดวยทุกขคือความเกดิในกําเนิด 



 สัตวดิรัจฉาน ดวยทุกขคอืความเกิดในวิสยัแหงเปรต ดวยทุกขคือความเกิดในมนุษย ดวยทุกข 
 มีความเกิดในครรภเปนมูล ดวยทุกขมีความต้ังอยูในครรภเปนมูล ดวยทุกขมีความคลอดจาก 
 ครรภเปนมูล ดวยทุกขอันติดตามสัตวที่เกิดแลว ดวยทุกขอนัเนื่องแตผูอื่นแหงสัตวผูเกิดแลว 
 ดวยทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของตน ดวยทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของผูอื่น ดวยทุกข 
 อันเกิดแตทุกขเวทนา ดวยทกุขอันเกดิแตสังขาร ดวยทุกขอนัเกิดแตความแปรปรวน ดวย 
 ทุกขเพราะโรคทางจักษุ โรคทางตา โรคทางจมูก โรคทางลิ้น โรคทางกาย โรคทางศีรษะ โรค 
 ทางหู โรคทางปาก โรคทางฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม 
 โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก 
 โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราดหูด โรคละลอก โรคคุด 
 ทะราดบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง 
 ดวยอาพาธมีดเีปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธ 
 สันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดขึ้นเพราะการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิด 
 ขึ้นแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธเกิดแตผลกรรม ดวยความหนาว ดวยความรอน ดวยความหิว 
 ดวยความกระหาย ดวยความปวดอุจจาระ ดวยปวดปสสาวะ ดวยความทกุขเกิดแตสัมผัสแหง 
 เหลือบ ยุง ลม แดดและสัตวเสอืกคลาน ดวยทกุขเพราะความตายแหงมารดา ดวยทุกข 
 เพราะความตายแหงบิดา ดวยทุกขเพราะความตายแหงพ่ีชายนองชาย ดวยทุกขเพราะความตาย 
 แหงพ่ีสาวนองสาว ดวยทุกขเพราะความตายแหงบุตร ดวยทุกขเพราะความตายแหงธิดา ดวย 
 ทุกขเพราะความฉิบหายแหงญาติ ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ดวยทุกขเพราะ 
 ความฉิบหายอันเกิดแตโรค ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ดวยทุกขเพราะความฉิบหาย 
 แหงทิฏฐิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมเห็น ... ดิ้นรนอยูในโลก. 
      [๕๒] คําวา หมูสัตวนี้ผูไปในตัณหาในภพทั้งหลาย มีความวา คําวาหมูสัตว เปน 
 ชื่อของสัตว. คําวา ตัณหา คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา 
 ธัมมตัณหา. คําวา ผูไปในตัณหา คือ ไปในตัณหา ไปตามตัณหา ซานไปตามตัณหา จมอยู 
 ในตัณหา อันตัณหาใหตกไปแลว อันตัณหาครอบงําแลว มีจิตอันตัณหาครอบงําแลว คําวา 
 ในภพทั้งหลาย คือ ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวาหมูสัตวนี้ผูไปใน 
 ตัณหาในภพทั้งหลาย. 
      [๕๓] คําวา นรชนทั้งหลายท่ีเลว ... ยอมรํ่าไรใกลปากมจัจุ มีความวา นรชนทั้งหลาย 
 ที่เลว คือ ผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเม- 
 *สุมิจฉาจาร มสุาวาท ปสุณาวาจา ผรุสาวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ 
 สังขารทั้งหลาย กามคุณ ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจอันเลว เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา นรชนทั้งหลายท่ีเลว. คําวา ยอมรํ่าไรใกลปากมัจจ ุมีความวา นรชนทั้งหลายเปน 
 ผูถึงมัจจุ ประจวบกับมัจจุ เขาถึงมัจจุ ถึงมาร ประจวบกับมาร เขาถึงมาร ถึงมรณะ ประจวบ 
 กับมรณะ เขาถึงมรณะ ยอมรํ่าไร บนเพอ เศราโศก ลําบากใจ รําพัน ตบอกครํ่าครวญ 



 ถึงความหลงใหล ใกลปากมัจจุ ปากมาร ปากมรณะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนทั้งหลาย 
 หลายที่เลว ... ยอมรํ่าไรใกลปากมัจจุ. 
                       วาดวยภพนอยภพใหญ 
      [๕๔] คําวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ มีความวา ตัณหา คือ 
 รูปตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา. คําวา ในภพนอยและภพใหญ ไดแกภพนอยและภพใหญ คือ 
 กรรมวัฏและวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ 
 ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกดิในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิด 
 ในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ ในความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ 
 ในความเขาถึงบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในอันบังเกิดขึ้นแหงอัตภาพบอยๆ. คําวา ยังไม 
 ปราศจากตัณหา คือยังไมปราศจากตัณหา มีตัณหายังไมหมดไป มีตัณหายังไมสละแลว มตัีณหา 
 ยังไมสํารอกแลว มีตัณหายังไมพนไปแลว มีตัณหายังไมละเสียแลว มีตัณหายังไมสละคืนแลว 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ. เพราะฉะน้ัน พระผูมี 
 พระภาคจึงตรัสวา 
           เรายอมเห็นหมูสัตวนี้ ผูไปในตัณหาในภพทั้งหลาย ดิ้นรนอยูในโลก 
           นรชนทั้งหลายท่ีเลว ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมรํ่าไร 
           ใกลปากมัจจุ. 
      [๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว ผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุที่ยึดถือวาของเรา 
           เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยูในน้ํานอยอันมีกระแสสิ้นไป นรชนเห็นโทษแม 
           นั้นแลว ไมทําซ่ึงตัณหาเคร่ืองเกีย่วของ ในภพทั้งหลาย พึงเปนผูไม 
           ยึดถือวาของเราประพฤติ. 
                     วาดวยความยดึถือ ๒ อยาง 
      [๕๖] คําวา ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตว ผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุที่ยึดถือวาของเรา 
 มีความวา ความยึดถือวาของเรา ไดแกความยดึถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของ 
 เรา ดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของเราดวยทฏิฐิ ๑. 
      ความยึดถือวาของเราดวยตัณหาเปนไฉน? วัตถุที่ทําใหเปนเขต เปนแดน เปนสวน 
 เปนแผนก กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหงตัณหา มีประมาณเทาใด ยอมยึด 
 ถือวาของเรา ซ่ึงวัตถุมีประมาณเทานั้น วาสิง่นี้ของเรา สิ่งนัน้ของเรา สิ่งมปีระมาณเทานีข้องเรา 
 สิ่งของๆ เรามีประมาณเทานี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม 
 ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน นิคม 
 ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉางขาว คลังเปนของๆ เรา ยอมยึดถือวาเปนของเราแมซ่ึง 
 แผนดินใหญทั้งสิ้น ดวยสามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ชื่อวาความถือวาของเรา 
 ดวยตัณหา. 



      ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวตัถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ 
 อันตคาหิกาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รถเลี้ยวคอืทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยน 
 หนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือมั่น ความยึดมั่น 
 ความยึดถือ ทางผิด คลองผิด ความเปนผิด ลทัธิเดยีรถี ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต 
 ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือแนนอนวาจริงในสิ่งที่ไมจริงอันใด เห็นปานนี้ และ 
 ทิฏฐิ ๖๒ มีประมาณเทาใด นีช้ื่อวาความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ. 
      คําวา ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุที่ยึดถือวาของเรา มีความวา 
 หมูสัตวแมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชงิวัตถุที่ยึดถือวาของเรา ยอมดิน้รน คือ ยอมดิน้รน 
 เมื่อเขากําลังชงิเอาบาง เมื่อเขาชิงเอาแลวบาง แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไป 
 แหงวัตถุที่ยึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน ยอมกระเสือกกระสน ทุรนทุราย 
 หว่ันไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา เมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง เมื่อวัตถุนั้น 
 แปรปรวนไปแลวบาง ทานทั้งหลายจงเห็น จงแลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ซ่ึงหมูสัตว 
 ผูดิ้นรน กระเสือกกระสน ทรุนทุราย  หว่ันไหว เอนเอียง  กระสับกระสายไปมาอยูอยางนี้ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุที่ยึดถือวาของเรา. 
      [๕๗] คําวา เหมือนฝูงปลาที่ดิ้นรนอยูในน้าํนอยอันมีกระแสส้ินไป มีความวา ฝูง 
 ปลาที่ถูกฝูงกา เหยี่ยว หรือนกยาง จิกฉุดขึ้นกนิอยู ยอมดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรน 
 ทุราย หว่ันไหว เอนเอยีง กระสับกระสายไปมาในที่มีน้ํานอย  มีน้ํานิดหนอย มีน้ําแหง 
 ไป ฉันใด หมูสัตวแมผูที่มีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่ยึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน 
 คือ ยอมดิ้นรน เมื่อเขากําลังชงิเอาบาง เมื่อเขาชิงเอาแลวบาง แมผูมีความหวาดระแวงในความ 
 แปรปรวนไปแหงวัตถุที่ยึดถือวาของเรา ยอมดิ้นรน คือ ยอมดิ้นรน ยอมกระเสือกกระสน 
 ทุรนทุราย หว่ันไหว เอนเอียง กระสับกระสายไปมา เมือ่วัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง 
 เมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เหมือนฝูงปลาที่ดิ้นรนอยูใน 
 น้ํานอยอันมีกระแสส้ินไป. 
      [๕๘] คําวา นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว ... พึงเปนผูไมยดึถือวาของเราประพฤติ มีความ 
 วา เห็นแลว คือประสบ เทียบเคียง พิจารณา ตรวจตรา ทําใหแจมแจงซ่ึงโทษนั้น ใน 
 เพราะวัตถุที่ยึดถือวาของเรา เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว. คําวา พึงเปนผูไม 
 ยึดถือวาของเราประพฤติ มีความวา ความยึดถือวาของเรา ไดแกความยดึถือวาของเรา ๒ อยาง 
 คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความยึด 
 ถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความยดึถือวาของเราดวยทิฏฐิ นรชนพึงละความยดึถือวา 
 ของเราดวยตัณหา สละคืนความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว ไมยึดถือวาของเรา ซ่ึงจักษุ 
 โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ไมยึดถือวาของเรา คือไมถือ ไมถือมั่น ไมยึดมั่น รูป 
 เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 



 อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต 
 อนาคต ปจจุบัน ทิฏฐสุตมุตวิญญาตัพพธรรม พึงประพฤติไป คือ พึงอยู เปนไป หมุนไป 
 รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว ... 
 พึงเปนผูไมยึดถือวาของเราประพฤติ. 
      [๕๙] คําวา ไมทําซ่ึงตัณหาเคร่ืองเกีย่วของในภพทั้งหลาย มีความวาในภพทั้งหลาย 
 คือในกามภพ รูปภพ อรูปภพ ตัณหาเรียกวาเคร่ืองเกี่ยวของ ไดแกความกําหนัด ความกําหนัด 
 กลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา ไมทําซ่ึงตัณหา เคร่ืองเกี่ยวของในภพทั้งหลาย 
 คือ ไมทําซ่ึงตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของ คือ ไมทําซ่ึงความพอใจ ความรัก ความกําหนัด ความ 
 ชอบใจ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดเสมอ ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกดิเฉพาะในภพทั้งหลาย 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมทําซ่ึงตัณหา เคร่ืองเกี่ยวของในภพทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผู 
 มีพระภาคจึงตรัสวา 
           ทานทั้งหลายจงเห็นหมูสัตวผูดิ้นรนอยูในเพราะวัตถุที่ยึดถือวา ของเรา 
           เหมือนฝูงปลาดิ้นรนอยูในน้ํานอยอันมีกระแสสิ้นไป นรชนเห็นโทษ 
           แมนั้นแลว ไมทําซ่ึงตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในภพทั้งหลาย พึงเปนผูไม 
           ยึดถือวาของเราประพฤติ. 
      [๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ธีรชนพึงจํากัดความพอใจในที่สุดทั้งสอง กําหนดรูผัสสะแลว ไมเปนผู 
           ตามติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมนั้นอยู ยอมไมติดในทิฏฐา 
           รมณและสุตารมณ. 
      [๖๑] คําวา พึงกําจัดความพอใจในที่สุดทัง้สอง มีความวา ที่สุด คือ ผัสสะเปนที ่
 สุดอัน ๑ ผัสสสมุทัยเปนที่สุดอัน ๒. อดีตเปนที่สุดอัน ๑ อนาคตเปนที่สุดอัน ๒. สุขเวทนา 
 เปนที่สุดอัน ๑ ทุกขเวทนาเปนที่สุดอัน ๒. นามเปนที่สุดอัน ๑ รูปเปนที่สุดอัน ๒. อายตนะ 
 ภายใน ๖ เปนที่สุดอัน ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนที่สุดอัน ๒. สักกายะเปนทีสุ่ดอัน ๑ 
 สักกายสมุทยัเปนที่สุดอัน ๒. คําวา ความพอใจ ไดแกความพอใจคือความใคร ความกําหนัด 
 คือความใคร ความเพลินคือความใครในกามทั้งหลาย ความปรารถนาในกาม ความเสนหา 
 ในกาม ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม หวงคือกาม ความประกอบ 
 ในกาม ความยดึถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ. คําวา พึงกําจัดความพอใจในที่สุด 
 ทั้งสอง คือพึงกําจัด พึงกําจัดเฉพาะ พึงละ พึงบรรเทา พึงทําใหสิ้นไป พึงใหถึงความ 
 ไมมีในภายหลัง ซ่ึงความพอใจในที่สุดทั้งสอง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงกําจัดความพอใจ 
 ในที่สุดทั้งสอง. 
                        วาดวยผัสสะตางๆ 
      [๖๒] คําวา กําหนดรูผัสสะแลวไมเปนผูตามติดใจ มีความวา ผัสสะไดแก จักข ุ
 สัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจนสมัผัส (สัมผัส 



 ทางนามคือใจ) ปฏิฆสัมผัส (สัมผัสทางรูป) สมัผัสเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา สัมผัสเปนที่ต้ัง 
 แหงทุกขเวทนา สัมผัสเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสขุเวทนา ผัสสะอันสัมปยุตดวยกุศลจิต ผัสสะ 
 อันสัมปยุตดวยอกุศลจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยอัพยากตจติ ผัสสะอันสัมปยุตดวยกามาวจรจิต 
 ผัสสะอันสัมปยุตดวยรูปาวจรจิต ผัสสะอันสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต ผัสสะเปนสุญญตะ ผัสสะ 
 เปนอนิมิตตะ ผัสสะเปนอัปปณิหิตะ ผัสสะเปนโลกิยะ ผัสสะเปนโลกุตตระ ผัสสะเปนอดีต 
 ผัสสะเปนอนาคต ผัสสะเปนปจจุบัน ผัสสะใดเห็นปานนี้ คือความถูกตอง ความถูกตอง 
 พรอม ความที่จิตถูกตองพรอม นี้ชื่อวา ผัสสะ. คําวากําหนดรูผัสสะแลว คือ กําหนดรูซ่ึง 
 ผัสสะโดยปริญญา ๓ ประการ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา. 
                     วาดวยปริญญา ๓ ประการ 
      ญาตปริญญาเปนไฉน? ธีรชนยอมรูซ่ึงผสัสะ คือ ยอมรู ยอมเห็นวานี้จกัขุสัมผัส นี ้
 โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส  นี้ชิวหาสัมผัส นี้กายสัมผัส นี้มโนสัมผัส นี้อธิวจนสัมผัส นี้ปฏิฆ 
 สัมผัส นี้สัมผสัเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา นี้สัมผัสเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา นีส้ัมผัสเปนที ่
 ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา นี้ผสัสะอันสัมปยตุดวยกุศลจิต นี้ผัสสะอันสมัปยุตดวยอกุศลจิต นี้ผัสสะ 
 อันสัมปยุตดวยอัพยากตจิต นี้ผัสสะอันสมัปยุตดวยกามาวจรจิต นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยรูปาวจรจิต 
 นี้ผัสสะอันสัมปยุตดวยอรูปาวจรจิต นี้ผัสสะเปนสุญญตะ นี้ผัสสะเปนอนมิิตตะ นี้ผัสสะเปน 
 อัปปณิหิตะ นี้ผัสสะเปนโลกิยะ นี้ผัสสะเปนโลกุตตระ นี้ผัสสะเปนอดีต นี้ผัสสะเปนอนาคต 
 นี้ผัสสะเปนปจจุบัน นี้เรียกวาญาตปริญญา. 
      ตีรณปริญญาเปนไฉน? ธีรชนทําความรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณาซ่ึงผัสสะ คือ ยอม 
 พิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของ 
 ลําบาก เปนอาพาธ เปนอยางอื่น เปนของไมมีอํานาจ เปนของชํารุด เปนเสนียด เปนอุบาทว 
 เปนภัย เปนอปุสรรค เปนของหวั่นไหว เปนของแตกพัง เปนของไมยั่งยืน เปนของไมมีทีต่านทาน 
 เปนของไมมทีีซ่อนเรน เปนของไมมีที่พ่ึง เปนของวาง เปนของเปลา เปนของสูญ เปนอนตัตา 
 เปนโทษ เปนของมีความแปรไปเปนธรรมดา เปนของไมมีแกนสาร เปนมูลแหงความลําบาก 
 เปนดังเพชฌฆาต เปนของปราศจากความเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนของอันเหตุปจจัยปรุง 
 แตง เปนเหยื่อมาร เปนของมชีาติเปนธรรมดา เปนของมีชราเปนธรรมดา เปนของมีพยาธิ 
 เปนธรรมดา เปนของมีมรณะเปนธรรมดา เปนของมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส 
 เปนธรรมดา เปนของมีความเศราหมองเปนธรรม เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของดับไป เปน 
 ของชวนใหแชมชื่น เปนอาทนีพ เปนนิสสรณะ นี้เรียกวา ตีรณปริญญา. 
      ปหานปริญญาเปนไฉน? ธีรชนพิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ให 
 ถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงฉันทราคะในผสัสะ สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ฉันทราคะในผัสสะใด ทานทั้งหลายจงละฉันทราคะน้ัน ฉันทราคะนั้นจักเปนของอันทาน 
 ทั้งหลายละแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว  ทําใหไมมีที่ต้ังดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภาย 
 หลัง มีความไมเกิดขึน้ในอนาคตเปนธรรมดา โดยประการอยางนี้. นี้เรียกวา ปหานปริญญา. 



      คําวา กําหนดรูผัสสะแลว คอื กําหนดรูซ่ึงผัสสะดวยปริญญา ๓ นี้. คําวา ไมเปนผู 
 ตามติดใจ มีความวา ตัณหาเรียกวาความติดใจ ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ 
 อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความติดใจน้ันอันบุคคลใดละไดแลว ตัดขาดแลว สงบไดแลว 
 ระงับไดแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูไมติดใจ. 
 บุคคลนั้นไมติดใจ คือ ไมถึงความติดใจ ไมหลงใหล ไมหมกมุนในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัช- 
 *บริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ 
 เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีตกาล อนาคตกาล ปจจุบัน- 
 *กาล ทิฏฐธรรม สุตธรรม มุตธรรม วิญญาตัพพธรรม คือ เปนผูคลาย ปราศจาก สละ สํารอก 
 ปลอย ละ สละ สละคืนความติดใจแลว คลาย ปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืน 
 ความกําหนัดแลว หมดความอยาก ดับแลว เยน็แลว เสวยความสุข มีตนเปนดุจพรหมอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา กําหนดรูผัสสะแลว ไมเปนผูตามติดใจ. 
      [๖๓] คําวา ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมนั้น มีความวา กรรมใด คือ ธีรชน 
 ยอมติเตียนกรรมใดดวยตน ธรีชนยอมติเตียนตนเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทํา 
 และเพราะไมกระทํา. 
      ธีรชนติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทํา อยางไร? ธีรชนยอมติเตียน 
 ตนวา เราทํากายทุจริต ไมทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต ไมทําวจีสุจริต เราทํามโนทุจริต ไมทาํ 
 มโนสุจริต. เราทําปาณาติบาต ไมทําความงดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนาทาน ไมทําความ 
 งดเวนจากอทนินาทาน เราทาํกาเมสุมิจฉาจาร ไมทําความงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํามุสาวาท 
 ไมทําความงดเวนจากมุสาวาท เราทําปสุณาวาจา ไมทําความงดเวนจากปสณุาวาจา เราทําผรุส 
 วาจา ไมทําความงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ ไมทําความงดเวนจากสัมผัปปลาปะ. 
 เราทําอภิชฌา ไมทําอนภิชฌา เราทําพยาบาท ไมทําอัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ ไมทําสัมมา- 
 *ทิฏฐิ ธีรชนยอมติเตียนตน เพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ธีรชนยอม 
 ติเตียนตนวา เราไมทําความบริบูรณในศีล ไมคุมครองทวารในอินทรีย ไมรูจกัประมาณในโภชนะ 
 ไมหมั่นประกอบในความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ไมประกอบดวยสติสัมปชญัญะ ไมเจริญสติ 
 ปฏฐาน ๔ ไมเจริญสัมมัปปธาน ๔ ไมเจริญอิทธิบาท ๔ ไมเจริญอินทรีย ๕ ไมเจริญพละ ๕ 
 ไมเจริญโพชฌงค ๗ ไมเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ไมกําหนดรูทุกข ไมละสมทุัย ไมเจริญมรรค 
 ไมทําใหแจงซ่ึงนิโรธ ธีรชนยอมติเตียนตน เพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. ไมทาํกรรมที่ 
 ตนติเตียนอยางนี้ คือ ไมยังกรรมนั้นใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ตนติเตียนกรรมใด ไมกระทํากรรมนัน้. 
      [๖๔] คําวา ธีรชนยอมไมติดในทิฏฐารมณและสุตารมณ มีความวา ความติด ไดแก 
 ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวย 
 ตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ คําวา ธีรชน คือ บุคคลผูมีปญญาเปนเคร่ืองทรง ผูดําเนิน 



 ดวยปญญา (บัณฑิต) ผูมีปญญา ผูมีความรู ผูมีญาณ ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาเปนเคร่ืองทําลาย 
 กิเลส. ธีรชนละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทฏิฐิ ยอมไมติด คือไมติดพัน ไมเขา 
 ไปติด เปนผูไมติด ไมติดพัน ไมเขาไปติดแลว เปนผูออก สละ พนขาด ไมเกี่ยวของแลว 
 ในทิฏฐารมณ สุตารมณ มุตารมณ วิญญาตารมณ เปนผูมีจติกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวาธีรชนยอมไมติดในทิฏฐารมณและสุตารมณ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
           ธีรชนพึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้งสอง กําหนดรูผัสสะแลว ไม 
           เปนผูตามติดใจ ตนติเตียนกรรมใด ไมทํากรรมนั้น ยอมไมติดใน 
           ทิฏฐารมณและสุตารมณ. 
      [๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           มุนีกําหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือทัง้หลาย พึงขาม 
           โอฆะได เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาทประพฤติอยู ยอม 
           ไมหวังโลกนี้และโลกหนา. 
      [๖๖] คําวา กําหนดรูสัญญาแลว ... พึงขามโอฆะได มีความวาสัญญา ไดแก กาม- 
 *สัญญา พยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญา เนกขัมมสัญญา อัพยาปาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา 
 รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา สัญญาใดเห็น 
 ปานนี้ คือ ความรูพรอม ความเปนคืออันรูพรอม นี้เรียกวา สญัญา. คําวา กําหนดรูสัญญา 
 แลว มีความวา กําหนดรูสัญญาดวยปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา. 
      ญาตปริญญาเปนไฉน? มุนียอมรูสัญญา คือ ยอมรู ยอมเห็นวา นี้กามสัญญา 
 นี้พยาปาทสัญญา นี้วิหิงสาสัญญา นี้เนกขัมมสัญญา นี้อัพยาปาทสัญญา นี้อวิหิงสาสัญญา 
 นี้รูปสัญญา นี้สัททสัญญา นี้คันธสัญญา นี้รสสัญญา นี้โผฏฐัพพสัญญา นี้ธัมมสัญญา 
 นี้เรียกวา ญาตปริญญา. 
      ตีรณปริญญาเปนไฉน? มุนีทําความรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณาสัญญาโดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของลําบาก เปนอาพาธ 
 เปนของอื่น (เปนของไมมีอํานาจ) เปนของชํารุด เปนเสนยีด เปนอุบาทว เปนภัย เปน 
 อุปสรรค เปนของหวั่นไหว เปนของแตกพัง ฯลฯ เปนเหตุเกิดแหงทุกข เปนของดับไป เปน 
 ของชวนใหแชมชื่น เปนอาทนีพ เปนนิสสรณะ นี้เรียกวา ตีรณปริญญา. 
      ปหานปริญญาเปนไฉน? มุนีพิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป 
 ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงฉันทราคะในสัญญา. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ฉันทราคะ ในสัญญาใด ทานทั้งหลายจงละฉันทราคะนั้นเสีย ฉันทราคะน้ันจักเปนของ 
 อันทานทั้งหลายละแลว มมีูลรากอันตัดขาดแลว ทําใหไมมทีี่ต้ังดุจตาลยอดดวน ถึงความไมม ี
 ในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นในอนาคตเปนธรรมดา ดวยประการอยางนี้. นี้เรียกวา ปหาน- 
 *ปริญญา. 



      คําวา กําหนดรูสัญญาแลว คือ กําหนดรูสัญญาดวยปริญญา ๓ นี้. คําวา พึงขาม 
 โอฆะได คือพึงขาม ขามขึ้น ขามพน ลวงเลย กาวลวงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ 
 อวิชชาโอฆะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กําหนดรูสัญญาแลวพึงขามโอฆะได. 
      [๖๗] คําวา มุนีไมเขาไปติดในความยึดถือทั้งหลาย มีความวา ความยึดถือ ไดแก 
 ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้เรียกวา 
 ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้เรียกวาความยึดถือดวยทิฏฐิ. คําวา มุนี มีความวา ญาณเรียกวา 
 โมนะ ไดแกปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลอืกเฟนธรรม ความเห็นชอบ บุคคล 
 ประกอบดวยญาณน้ัน ชื่อวามุนี คือ ผูถึงญาณที่ชื่อวา โมนะ. โมเนยยะ (ธรรมที่ทําใหเปน 
 มุนี) มี ๓ อยาง คือ โมเนยยธรรมทางกาย ๑ โมเนยยธรรมทางวาจา ๑ โมเนยยธรรมทางใจ ๑. 
      โมเนยยธรรมทางกายเปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย. 
 กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ กายปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละ 
 ฉันทราคะในกาย ความดับแหงกายสังขาร ความบรรลุจตุตถฌาน ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย. 
 นี้ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย. 
      โมเนยยธรรมทางวาจาเปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา. 
 วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ วาจาปริญญา มรรคอันสหรคดวยปริญญา การละ 
 ฉันทราคะในวาจา ความดับแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌาน ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา. 
 นี้ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา. 
      โมเนยยธรรมทางใจเปนไฉน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ. 
 มโนสุจริต ๓ อยาง ญาณมีจิตเปนอารมณ จิตตปริญญา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละ 
 ฉันทราคะในจติ ความดับแหงจิตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ. 
 นี้ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           บัณฑิตทั้งหลาย ไดกลาวบุคคลผูเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา 
           เปนมุนีทางใจ หาอาสวะมิไดวา เปนมนุี ผูถึงพรอมดวยธรรมที่ทําให 
           เปนมุนี เปนผูละกิเลสทัง้ปวง. บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวบุคคลผูเปน 
           มุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนทีางใจ หาอาสวะมิไดวา เปน 
           มุนี ผูถึงพรอมดวยธรรมที่ทําใหเปนมนุี ผูมีบาปอันลางเสียแลว. 
      ชนผูประกอบดวยธรรมทีท่ําใหเปนมุนี ๓ อยางนี้ ชื่อวามนุี มุนีมี ๖ จําพวก คือ 
 อาคารมุนี อนาคารมุนี เสขมุน ีอเสขมุนี ปจเจกมุนี มุนิมุนี. อาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลา 
 ใด เปนผูครองเรือน มีบทคือนิพพานอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว ชนเหลานี้ ชื่อวา 
 อาคารมุนี. อนาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลาใดออกบวช มีบทคือนิพพานอันเห็นแลว มีศาสนา 
 อันรูแจงแลว ชนเหลานี้ ชื่อวาอนาคารมุนี. พระเสขะ ๗ จําพวก ชื่อวาเสขมนุี. พระอรหันต 
 ทั้งหลายช่ือวาอเสขมุนี. พระปจเจกพุทธะทัง้หลาย ชื่อวาปจเจกมุนี. พระตถาคตอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธเจา ชือ่วามุนิมุนี. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 



           บุคคลไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง แตเปนผูเปลา ไมใชผูรู 
           สวนบุคคลใด เปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ ละเวนบาปทั้งหลาย 
           เหมือนคนที่ถือเคร่ืองชั่งต้ังอยู ฉะนั้น บุคคลน้ัน ชื่อวาเปนมุนี เรียก 
           วาเปนมุนี โดยเหตุนั้น และบุคคลใด ยอมรูโลกทั้ง ๒ บุคคลนั้น 
           เรียกวาเปนมุนี โดยเหตุนั้น. บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรม 
           ของสัตบุรุษ ในโลกทั้งปวง ทั้งภายในภายนอก กาวลวงธรรมเปน 
           เคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย ดํารงอยู เปนผูอันเทวดาและ 
           มนุษยบูชา บุคคลนั้นชื่อวามุนี. 
      คําวา ความติด ไดแก ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวย 
 ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ. มุนีละความติดดวย 
 ตัณหา สละคืนความติดดวยทฏิฐิ ยอมไมติด คือไมติดพัน ไมเขาไปติด เปนผูไมติด ไมติด 
 พัน ไมเขาไปติดแลว เปนผูออก สละเสีย พนขาด ไมเกีย่วของแลวในความยดึถือทั้งหลาย 
 เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีไมเขาไปติดในความยึดถือ 
 ทั้งหลาย. 
      [๖๘] คําวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาท ประพฤติอยู มีความวา ลูกศร 
 ไดแกลูกศร ๗ อยาง คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศรคือโทสะ ลูกศรคือโมหะ ลูกศรคือมานะ 
 ลูกศรคือทิฏฐิ ลูกศรคือความโศก ลูกศรคือความสงสัย. ลูกศรเหลานี้ อันผูใดละไดแลว 
 ตัดขาดแลว สงบไดแลว ระงับไดแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้น 
 เรียกวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว คือ ถอน ชัก ดึง ฉุด กระชาก สละ สํารอก ปลอย 
 ละ สละคืน ลูกศรเสียแลว เปนผูหมดความอยาก ดับ เย็นแลว เสวยสุข มีตนดุจพรหม 
 อยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูถอนลูกศรเสยีแลว. คําวา ประพฤติอยู คือ ประพฤติอยู 
 เที่ยวอยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป. คําวา เปนผูไมประมาท 
 คือ เปนผูทําดวยความเอือ้เฟอ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลง 
 ฉันทะ ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย. ความไมประมาท คอื ความพอใจ ความพยายาม 
 ความอุตสาห ความเปนผูขยนั ความเปนผูไมถอยกลับ ความเปนผูมีสติ มสีัมปชัญญะ 
 ความเพียรเปนเคร่ืองใหกิเลสเรารอน ความเพียรอันสูงสุด ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ 
 ความไมประมาท ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงยังศีลขันธทีย่ังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึง 
 อนุเคราะหศีลขันธที่บริบูรณในที่นั้นๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้. ความไมประมาท 
 คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงใหสมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือ 
 เราพึงอนุเคราะหสมาธิขันธทีบ่ริบูรณในที่นั้นๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้. ความไม 
 ประมาท คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงใหปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณให 
 บริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหปญญาขันธที่บริบูรณในที่นั้นๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้. 
 ความไมประมาท คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงใหวิมุติขันธที่ยังไมบริบูรณ 



 ใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุติขันธที่บริบูรณในที่นั้นๆ ดวยปญญา โดยอุบายอยางไร ดังนี้. 
 ความไมประมาท คือ ความพอใจ ฯลฯ ในกุศลธรรมนั้นวา เราพึงใหวิมุติญาณทัสนขันธทีย่ัง 
 ไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมติุญาณทัสนขันธที่บริบูรณในที่นั้นๆ ดวยปญญาโดย 
 อุบายอยางไร ดังนี้. ความไมประมาท คือ ความไมพอใจ  ความพยายาม ความอุตสาห ความ 
 เปนผูขยัน ความเปนผูไมถอยกลับ ความเปนผูมีสติ มีสัมปชญัญะ ความเพียรเปนเคร่ืองให 
 กิเลสเรารอน ความเพียรอันสูงสุด ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท ใน 
 กุศลธรรมนั้นวา เราพึงกําหนดรูทุกขที่ยังไมกําหนดรู พึงละกิเลสทั้งหลายท่ียังละไมได พึง 
 เจริญมรรคที่ยังไมเจริญ หรือพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธที่ยังไมทาํใหแจงแลว โดยอุบายอยางไร ดังนี้ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เปนผูถอนลูกศรเสียแลว เปนผูไมประมาทประพฤติอยู. 
      [๖๙] คําวา ยอมไมหวังโลกนี้และโลกหนา มีความวา ยอมไมหวังโลกนี้ คือ 
 อัตภาพของตน ไมหวังโลกหนา คือ อัตภาพในปรโลก. ไมหวังโลกนี้ คือ รูป เวทนา 
 สัญญา สังขาร และวิญญาณของตน ไมหวังโลกหนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและ 
 วิญญาณของผูอื่น. ไมหวังโลกนี้ คือ อายตนะภายใน ๖ ไมหวังโลกหนา คือ อายตนะ 
 ภายนอก ๖. ไมหวังโลกนี้ คือ มนุษยโลก ไมหวังโลกหนา คือ เทวโลก ไมหวังโลกนี ้
 คือ กามธาตุ ไมหวังโลกหนา คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ. ไมหวังโลกนี้ คือ กามธาตุ รูปธาตุ 
 ไมหวังโลกหนาคืออรูปธาตุ. ไมหวัง ไมอยากได ไมยินดี ไมปรารถนา ไมรักใคร ไมพอใจ 
 ซ่ึงคติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร หรือวัฏฏะตอไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมไมหวัง 
 โลกนี้และโลกหนา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           มุนีกําหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือทัง้หลาย พึงขาม 
           โอฆะได เปนผูถอนลูกศรเสียแลว ไมประมาทประพฤติอยู ยอมไม 
           หวังโลกนี้ และโลกหนา ดังนี้. 
                     จบ คุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒. 
                       --------------- 
                      ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๓ 
                       วาดวยเดยีรถียกับมุนี 
      [๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท แมชนเหลาอื่นเขาใจวา 
           จริง ก็ติเตียนตาม แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนที่เกิดแลว เพราะ 
           เหตุนั้น กิเลสเครื่องตรึงจิต จึงมิไดมีแกมุนีในที่ไหนๆ. 
      [๗๑] คําวา เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท มคีวามวา เดียรถียเหลานั้น 
 มีหัวใจชั่ว คือ มีใจอันโทษประทุษราย มีใจผดิ มีใจผิดเฉพาะ มีใจอันโทสะมากระทบ มีใจ 
 อันโทสะมากระทบเฉพาะ มีใจอาฆาต มีใจอาฆาตเฉพาะแลว ยอมติเตียน คือ เขาไปติเตียน 
 พระผูมีพระภาค และภิกษุสงฆ ดวยคําไมจริง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว 



 ยอมติเตียนโดยแท. 
      [๗๒] คําวา แมชนเหลาอื่นเขาใจวาจริง กติ็เตียนตาม มีความวา ชนเหลาใด 
 เชื่อถือ กําหนดอยู นอมใจเชื่อตอเดียรถียเหลานั้น เขาใจวาจริง มีความสําคัญวาจริง เขาใจ 
 วาแท มีความสําคัญวาแท เขาใจวาแน มีความสําคัญวาแน เขาใจวาเปนจริง มีความสําคัญ 
 วาเปนจริง เขาใจวาไมวิปริต มีความสําคัญวาไมวิปริต ชนเหลานั้นก็ติเตียน คือเขาไปติเตียน 
 พระผูมีพระภาค และภิกษุสงฆดวยคําไมจริง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  แมชนเหลาอื่นเขาใจวา 
 จริง ก็ติเตียนตาม. 
      [๗๓] คําวา แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนที่เกดิแลว มคีวามวา วาทะน้ันเปน 
 วาทะเกิดแลว เปนวาทะเกดิพรอม เกิดแลว เกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว คือ 
 เสียงประกาศแตบุคคลอื่น คําดา คําเขาไปติเตียนพระผูมีพระภาค และภิกษุสงฆ ดวยคําอนั 
 ไมจริง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา วาทะติเตียนที่เกิดแลว. คําวา มุนี ในคําวา มุนียอมไมเขาถึง 
 มีความวา ญาณเรียกวาโมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟน 
 ธรรม ความเห็นชอบ บุคคลประกอบดวยญาณน้ัน ชื่อวามุน ีคือผูถึงญาณที่ชื่อวาโมนะ ฯลฯ 
 บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษในโลกทั้งปวง ทั้งภายในภายนอก กาวลวง 
 ธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย ดํารงอยู เปนผูอันเทวดา และมนุษยบูชาแลว 
 บุคคลนั้นชื่อวามุนี. บุคคลใดจะเขาถึงวาทะติเตียน บุคคลนั้น ยอมเขาถึงวาทะติเตียนดวยเหตุ 
 ๒ ประการ คือ เปนผูกระทํา ยอมเขาถึงวาทะ ติเตียนดวยความเปนผูกระทํา (ผูกลาวหา) ๑ 
 เปนผูถูกเขาวา เขาติเตียน ยอมโกรธ ขัดเคอืง โตตอบ ทําความโกรธ ความเคอืง ความชัง 
 ใหปรากฏวา เราไมเปนผูกระทํา ๑. บุคคลใดจะเขาถึงวาทะติเตียน บุคคลนั้นยอมเขาถึงวาทะ 
 ติเตียนดวยเหตุ ๒ ประการนี้. มุนีไมเขาถึงวาทะติเตียนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เปนผูไม 
 กระทํา ยอมไมเขาถึงวาทะติเตียนดวยความเปนผูไมกระทํา ๑ เปนผูถูกเขาวา เขาติเตียน ยอม 
 ไมโกรธ ไมเคอืง ไมไดตอบ ไมทําความโกรธ ความเคือง ความชังใหปรากฏวา เราไมเปน 
 ผูกระทํา ๑. มุนียอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่นวาทะติเตียนดวยเหตุ ๒ 
 ประการนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนที่เกิดแลว. 
                    วาดวยกิเลสเคร่ืองตรึงจิต ๓ 
      [๗๔] คําวา เพราะเหตุนั้น กิเลสเครื่องตรึงจิตจึงมิไดมีแกมุนีในที่ไหนๆ มีความวา 
 คําวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะเหตุนั้น เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน 
 เพราะนิทานนั้น ความเปนผูมจีิตอันโทสะมากระทบก็ดี ความเปนผูมกีิเลสเครื่องตรึงจิต 
 เกิดขึ้นกด็ี ยอมไมมีแกมุนี. กเิลสเครื่องตรึงจิต ๕ อยางก็ดี กิเลสเครื่องตรึงจิต ๓ อยาง 
 คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ดี ยอมไมมี คือยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได 
 คือ กิเลสนั้นๆ เปนกิเลสอันมุนลีะเสียแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําใหไม 
 ควรเกิดขึ้นได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ. คําวา ในที่ไหนๆ คือในที่ไหนๆ ในที่ใดที่หนึ่ง 
 ทุกๆ แหงในภายใน ในภายนอก หรือทั้งภายในทั้งภายนอก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะ 



 ฉะนั้น กิเลสเครื่องตรึงจิต จึงมิไดมีแกมุนีในที่ไหนๆ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง 
 ตรัสวา 
           เดียรถียบางพวกมีใจชั่ว ยอมติเตียนโดยแท แมชนเหลาอื่นเขาใจวา 
           จริง ก็ติเตียนตาม แตมุนียอมไมเขาถึงวาทะติเตียนที่เกิดแลว เพราะ 
           เหตุนั้น กิเลสเครื่องตรึงจิต จึงมิไดมีแกมุนีในที่ไหนๆ. 
      [๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           บุคคลผูไปตามความพอใจ ต้ังมั่นแลวในความชอบใจ พึงลวงทิฏฐิของ 
           ตนไดอยางไรเลา แตบุคคลเมื่อกระทําใหเต็มดวยตนเอง รูอยางใด ก ็
           พึงกลาวอยางนั้น. 
                           วาดวยทิฏฐิ 
      [๗๖] คําวา พึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา มีความวา เดียรถียเหลาใด มีทิฏฐิ 
 อยางนี้ มีความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคอยางนี้วา พวกเราฆานาง 
 ปริพาชิกาชื่อสุนทรีเสียแลว ประกาศโทษของพวกสมณศากยบุตรแลว จักนําคืนมาซ่ึงลาภยศ 
 สักการะสัมมานะนั้นโดยอุบายอยางนี้ เดียรถียเหลานั้น ไมอาจลวงทิฏฐิ ความพอใจ ความ 
 ชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตนได. โดยที่แท ความเสื่อมยศน่ันแหละ ก็กลับ 
 ยอนมาถึงพวกเดียรถียนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา บุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แม 
 ดวยประการอยางนี้. อีกอยางหน่ึง ผูใดมีวาทะอยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา 
 บุคคลนั้นพึงลวง กาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลยทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ 
 อัธยาศัย ความประสงคของตนไดอยางไร. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร. เพราะเหตุวา ทิฏฐินั้น 
 อันบุคคลนั้นสมาทาน ถือเอา ยึดถือ ถือมั่น ติดใจ นอมใจ ใหบริบูรณอยางนั้น เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวาบุคคลพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา แมดวยประการอยางนี้. บุคคลใดมีวาทะอยางนี้วา 
 โลกไมเที่ยง ... โลกมีที่สดุ ... โลกไมมีที่สดุ ... ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น ... ชีพเปนอื่นสรีระ 
 ก็เปนอื่น ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกม็ี ยอมไมเปนอกีก็มี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
 เปนอีกก็หามิไดยอมไมเปนอกีก็หามิได สิ่งนีแ้หละจริง สิ่งอื่นเปลา บุคคลนั้นพึงลวง กาวลวง 
 กาวลวงดวยดี ลวงเลยทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของตน 
 ไดอยางไร. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร. เพราะเหตุวา ทิฏฐินั้นอันบุคคลนั้นสมาทาน ถือเอา 
 ยึดถือ ถือมั่น ติดใจ นอมใจ ใหบริบูรณอยางนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลพึงลวงทิฏฐิ 
 ของตนไดอยางไรเลา แมดวยประการอยางนี.้ 
      [๗๗] คําวา บุคคลผูไปตามความพอใจ ต้ังมั่นแลวในความชอบใจ มีความวา ผูไป 
 ตามความพอใจ คือบุคคลนั้น ยอมไป ออกไป ลอยไป เคลือ่นไป ตามทิฏฐิ ความพอใจ 
 ความชอบใจ ลัทธิของตน เหมือนบุคคล ยอมไป ออกไป เลือ่นไป เคลื่อนไป ดวยยานชาง 
 ยานรถ ยานมา ยานโค ยานแพะ ยานแกะ ยานอูฐ ยานลา ฉะน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 



 ผูไปตามความพอใจ. คําวา นอมใจไป ในทิฏฐิ ความพอใจ ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผูไปตามความพอใจ ต้ังมั่นแลวในความชอบใจ. 
      [๗๘] คําวา บุคคลเมื่อกระทําใหเต็มดวยตนเอง มีความวา บุคคลกระทําใหเต็ม ให 
 บริบูรณ ไมบกพรอง ใหเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร คือยังทิฏฐินั้นให 
 เกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะดวยตนเองวา  พระศาสดาน้ีเปนพระสัพพัญู 
 พระธรรมนี้อันพระศาสดาตรัสดีแลว คณะสงฆนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้เจริญ ปฏิปทานี้อันพระ 
 ศาสดาทรงบัญญัติดีแลว มรรคนี้เปนเคร่ืองนาํออก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลเมื่อกระทําให 
 เต็มดวยตนเอง. 
      [๗๙] คําวา รูอยางใดก็พึงกลาวอยางนั้น มคีวามวา บุคคลรูอยางใดก็พึงกลาว บอก 
 พูด แสดง แถลงอยางนั้น. คือรูอยางใดวา โลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ก็พึงกลาว 
 บอก พูด แสดง แถลงอยางนั้น. รูอยางใดวา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
 ยอมเปนอกีก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ก็พึงกลาว บอก พูด 
 แสดง แถลง อยางนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูอยางใดก็พึงกลาวอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           บุคคลผูไปตามความพอใจ ต้ังมั่นแลวในความชอบใจ พึงลวงทิฏฐิ 
           ของตนไดอยางไรเลา แตบุคคลเมื่อกระทําใหเต็มดวยตนเอง รูอยางใด 
           ก็พึงกลาวอยางนั้น. 
      [๘๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ชนใดไมมีใครถาม ยอมบอกศีลและวัตรของตนแกชนเหลาอื่น ผูฉลาด 
           ทั้งหลายกลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม อนึ่ง ชนใดยอมบอกตนเอง 
           ผูฉลาดทั้งหลายก็กลาวชนนั้นวา ไมมอีริยธรรม. 
      [๘๑] คําวา ชนใด ... ยอมบอกศีลและวัตรของตน มีความวา  คําวา ใด คือเชนใด 
 ประกอบอยางใด ชนิดอยางใด มีประการอยางใดถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด เปนกษัตริย 
 เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย. 
 คําวา ศีลและวัตร มีความวา บางแหงเปนศีลและเปนวัตร บางแหงเปนวัตรแตไมเปนศีล. 
                        วาดวยศีลและวตัร 
      เปนศีลและเปนวัตรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีศีล สํารวมดวยความ 
 สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู เปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณ 
 นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ความสํารวม ความระวัง ความไมกาวลวง ใน 
 สิกขาบททั้งหลายน้ัน นี้เปนศีล. ความสมาทานชื่อวาเปนวัตร. เพราะอรรถวาสํารวม จึงชื่อวาศีล 
 เพราะอรรถวา สมาทานจึงชื่อวาวัตร นี้เรียกวาเปนศีลและเปนวัตร. 
      เปนวัตรแตไมเปนศีลเปนไฉน? ธุดงค (องคของภิกษุผูกําจัดกิเลส) ๘ คือ อารัญญิ- 
 *กังคธุดงค ปณฑปาติกังคธุดงค ปงสุกูลิกังคธุดงค เตจีวริกังคธุดงค สปทานจาริกังคธดุงค 



 ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เนสชัชิกังคธุดงค ยถาสันถติกังคธุดงค นี้เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. 
 แมการสมาทานความเพียร ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล กลาวคือพระมหาสัตวทรงประคองต้ัง 
 พระทัยวา จงเหลืออยูแตหนังเอ็นและกระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด 
 อิฐผลใดอันจะพึงบรรลุดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวย 
 ความบากบ่ันของบุรุษ การไมบรรลุผลนั้นแลว หยุดความเพียรจักไมมี ดังนี ้แมการสมาทาน 
 ความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. พระมหาสัตวทรงประคองต้ังพระทัยวา 
 จิตของเราจักยงัไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือมัน่เพียงใด เราจกัไมทําลายบัลลงัก 
 (ความน่ังเนื่องดวยขาที่คูเขาโดยรอบ)  นี้เพียงนั้น แมการสมาทานความเพียร เห็นปานนี้ ก็ 
 เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา 
           เมื่อลูกศรคือตัณหาอันเรายังถอนไมไดแลว เราจักไมกนิ ไมดื่ม ไมออก 
           จากวิหาร ทั้งจักไมเอนขาง ดังนี้ 
      แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ัง 
 จิตวา จิตของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น เพียงใด เราจักไมลกุ 
 ขึ้นจากอาสนะนี้เพียงนั้น ... จักไมลงจากที่จงกรม ... จักไมออกจากวิหาร ... จักไมออกจากเรือน 
 มีหลังคาแถบเดียว ... จักไมออกจากปราสาท ... จักไมออกจากเรือนโลน ... จักไมออกจากถํ้า ... 
 จักไมออกจากถํ้าภูเขา ... จักไมออกจากกุฏิ ... จักไมออกจากเรือนยอด ... จักไมออกจากปอม ... 
 จักไมออกจากโรงกลม ... จักไมออกจากเรือนที่มีเคร่ืองกั้น ... จักไมออกจากศาลาที่บํารุง ...จัก 
 ไมออกจากมณฑป ... จักไมออกจากโคนตนไม เพียงนั้น ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็น 
 ปานนี้ ก็เรียกวา เปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา ในเชาวันนี้แหละ เราจักนํามา 
 นํามาดวยดี บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง ซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็น 
 ปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา ในเที่ยงวันนี้แหละ ... ในเย็นนี้ 
 แหละ ... ในกาลกอนภัตนี้แหละ ... ในกาลภายหลังภัตนี้แหละ ... ในยามตนนี้แหละ ... ใน 
 ยามกลางนี้แหละ ... ในยามหลังนี้แหละ ... ในขางแรมน้ีแหละ ... ในขางขึ้นนี้แหละ ... ใน 
 ฤดูฝนนี้แหละ ... ในฤดูหนาวน้ีแหละ ... ในฤดูรอนนี้แหละ ... ในตอนวัยตนนี้แหละ ... ใน 
 ตอนวัยกลางนี้แหละ ... ในตอนวัยหลังนี้แหละ เราจักนํามา นํามาดวยดี บรรลุ ถูกตอง ทําให 
 แจง ซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตรแตไมเปนศีล. 
 คําวา ชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สตัวเกิด ผูมีกรรม มนุษย 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ชนใด ... ยอมบอกศีลและวัตรของตน. 
      [๘๒] คําวา  ไมมีใครถาม ยอมบอก ... แกชนเหลาอื่น มีความวา ชนเหลาอื่น คือ 
 กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวาไมมีใครถาม คือ 
 อันใครๆ ไมถาม ไมไตถาม ไมขอรอง ไมเชิญ ไมเชื้อเชิญ. คําวา ยอมบอก คือ ยอม 
 อวดอางศีลบาง วัตรบาง ศีลและวัตรบางของตน. (อธิบายวา) ยอมอวดอาง บอก พูด 
 แสดง แถลงวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและ 



 วัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง 
 ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปรางงามบาง ถึงพรอมดวยทรัพยบาง ถึงพรอมดวยการเชือ้เชญิบาง 
 ถึงพรอมดวยหนาที่การงานบาง ถึงพรอมดวยหลักแหลงศิลปศาสตรบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะ 
 บาง ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึง 
 บาง ออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก 
 บาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติใหญบาง เปนผูมีชื่อเสียงมียศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิต 
 บาง เปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคลิานปจจัยเภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระ 
 สูตรบาง เปนผูทรงพระวินัยบาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถือ 
 บิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง 
 เปนผูถือเทีย่วบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง 
 เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูได 
 ปฐมฌานบาง เปนผูไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปน 
 ผูไดอากาสานญัจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดอากิญ- 
 *จัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วาไมม ี
 ใครถาม ยอมบอก ... แกชนเหลาอื่น. 
      [๘๓] คําวา ผูฉลาดท้ังหลายกลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม มีความวาฉลาดในอายตนะ 
 ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมปัปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาด 
 ในอินทรีย ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผู 
 ฉลาดเหลานั้นกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนี้วา ธรรมน้ันของพวกอนารยชน ธรรมน้ัน 
 ไมใชของพวกอริยชน ธรรมน้ันของพวกคนพาล ธรรมน้ันไมใชของพวกบัณฑิต ธรรมนั้นของ 
 พวกอสัตบุรุษ ธรรมน้ันไมใชของพวกสัตบุรุษ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาผูฉลาดทั้งหลายกลาวชนนั้น 
 วาไมมีอริยธรรม. 
      [๘๔] คําวา ชนใดยอมบอกตนเอง มีความวา อัตตาเรียกวาตน. คําวา ยอมบอกเอง 
 คือ ยอมอวดอางซ่ึงตนเอง คือ ยอมอวดอาง บอก พูด แสดง แถลงวา ขาพเจาเปน 
 ผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง 
 ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูป 
 งามบาง ถึงพรอมดวยทรัพยบาง ถึงพรอมดวยการเชื้อเชิญบาง ถึงพรอมดวยหนาที่การงานบาง 
 ถึงพรอมดวยหลักแหลงแหงศิลปศาสตรบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยการศึกษา 
 บาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง ออกบวชจากสกุลสูงบาง 
 ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุลมีโภค 
 สมบัติใหญบาง เปนผูมีชื่อเสยีงมียศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิตบาง เปนผูไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง เปนผูทรงพระวินัยบาง 
 เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวัตรบาง เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรง 



 ผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับ 
 ตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผู 
 ถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปนผูไดทุติยฌานบาง 
 เปนผูไดตติยฌานบาง เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูได 
 วิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนสมาบัติบาง เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา ชนใดยอมบอกตนเอง. เพราะเหตุนั้น พระผูม ี
 พระภาคจึงตรัสวา 
           ชนใดไมมีใครถาม ยอมบอกศีลและวัตรของตนแกชนเหลาอื่น ผูฉลาด 
           ทั้งหลายกลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม อนึ่ง ชนใดยอมบอกตนเอง ผู 
           ฉลาดทั้งหลายก็กลาวชนนั้นวาไมมีอริยธรรม. 
      [๘๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลวไมอวดในศีลทั้งหลายวาเราเปน 
           ดังนี้ ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุนั้นวามีอริยธรรม อนึง่ กิเลสเปนเหตุ 
           ฟูขึ้นมิไดมีแกภิกษุใด ในที่ไหนๆ ในโลก ผูฉลาดทั้งหลายก็กลาว 
           ภิกษุนั้นวามีอริยธรรม. 
                          ผูไดชื่อวาภิกษุ 
      [๘๖] คําวา แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว มีความวา ชื่อวาผูสงบ เพราะ 
 เปนผูสงบ คือระงับ เขาไประงับ เผา ดับ ปราศจาก ความสงบระงับ ความกําหนัด 
 ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผกูโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา 
 ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น 
 ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทัง้ปวง ความเรารอน 
 ทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อภิสังขารคือ อกุศลธรรมทั้งปวง จึงชื่อวาเปนผูสงบ เขาไป 
 สงบ ดับ สงบระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาผูสงบ. คําวา ภิกษุ มีความวา เพราะเปนผู 
 ทําลายธรรม ๗ ประการ จึงชื่อวาภิกษุ คือ ทําลายสักกายทฏิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 
 ราคะ โทสะ โมหะและมานะ. ภิกษุนั้นทําลายแลวซ่ึงอกุศลธรรมอันลามก อนัเปนปจจัยแหง 
 ความมัวหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวบิากเปนทุกข เปนที่ต้ังแหงชาติ 
 ชรา และมรณะตอไป. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ดูกรสภิยะ ผูใดควรแกการชมเชยเหลานี้วาถึงปรินิพพานแลว ดวย 
           ธรรมเปนหนทางอันตนใหเจริญ ขามความสงสัยเสยีแลว ละแลวซ่ึง 
           ความเสื่อมและความเจริญ อยูจบแลวและเปนผูมีภพใหมสิ้นแลว ผู 
           นั้นชื่อวาภิกษุ. 
      อนึ่ง ผูสงบ ชื่อวาภิกษุ. 



      คําวา ผูดับกิเลสในตนแลว มีความวา เพราะเปนผูดับความกําหนัด ความขัดเคือง 
 ความหลง ความโกรธ ความผกูโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ 
 ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา 
 ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง 
 ความเดือดรอนทั้งปวง อภิสังขารคืออกุศลธรรมทั้งปวง จึงชื่อวา ผูดับกิเลสในตนแลว เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา แตวาภิกษุผูสงบแลว ดับกิเลสในตนแลว. 
      [๘๗] คําวา ไมอวดในศีลทัง้หลายวาเราเปนดังนี้ มีความวา ศัพทวา อิติหํ (เรา 
 เปนดังนี้) นั้น เปนศัพทตอบท เกี่ยวของแหงบท บริบูรณแหงบท เปนที่ประชุมอักษร เปน 
 ความสละสลวยแหงพยัญชนะ ศัพทวา อิติหํ นั้น เปนไปตามลําดับบท. คําวาไมอวดในศีล 
 ทั้งหลาย มีความวา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูอวด เปนผูโออวด คือยอมอวด ยอม 
 โออวดวา ขาพเจาเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตร 
 บาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรแหงสกุลบาง 
 ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ฯลฯ เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง. ภิกษุนี้ 
 ยอมไมอวด ไมโออวดอยางนัน้ คือ เปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัดออก พนขาด ไม 
 เกี่ยวของดวยความอวด เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ไมอวดในศีลทัง้หลายวาเราเปนดังนี้. 
                        วาดวยผูมอีริยธรรม 
      [๘๘] คําวา ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุนั้นวามีอริยธรรม มีความวา ผูฉลาด ไดแก 
 ผูฉลาดเหลาใดเหลาหน่ึง คือ ผูฉลาดในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดใน 
 ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย 
 ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลาน้ัน 
 ยอมกลาว คือกลาวบอก พูด แสดง แถลงอยางนี้วา ธรรมน้ันของพวกอารยชน ธรรมน้ัน 
 มิใชของพวกอนารยชน ธรรมน้ันของบัณฑิต ธรรมน้ันมิใชของคนพาล ธรรมนั้นของพวก 
 สัตบุรุษ ธรรมนั้นมิใชของพวกอสัตบุรุษ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุนั้น 
 วามีอริยธรรม. 
      [๘๙] คําวา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นมิไดมีแกภิกษุใด ในที่ไหนๆ ในโลก มีความวา 
 ภิกษุใด คือ พระอรหันตผูมีอาสวะส้ินไปแลว. คําวา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้น คือ กิเลสเปน 
 เหตุฟูขึ้น ๗ ประการ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และกรรม. กิเลสเปน 
 เหตุฟูขึ้นเหลาน้ี มิไดมี คือไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละ 
 เสียแลว ตัดขาด สงบ ระงับ ทําใหไมควรเกิดขึ้นได เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ. คําวา 
 ไปที่ไหนๆ คือ ในที่ไหนๆ ในที่ใดที่หนึ่ง ทุกๆ แหง ในภายใน ในภายนอก หรือทั้ง 
 ภายในทั้งภายนอก. คําวา ในโลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก 
 อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา กิเลสเปนเหตุฟูขึ้นมิไดมีแกภิกษุใด ในที่ไหนๆ ในโลก. 



 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           แตวาภิกษุผูสงบ ดับกิเลสในตนแลว ไมอวดในศีลทั้งหลายวา เราเปน 
           ดังนี้ ผูฉลาดทั้งหลายกลาวภิกษุนั้นวา มีอริยธรรม อนึง่ กิเลสเปน 
           เหตุฟูขึ้นมิไดมีแกภิกษุใด ในที่ไหนๆ ในโลก ผูฉลาดทัง้หลายก็กลาว 
           ภิกษุนั้นวามีอริยธรรม. 
                         วาดวยทิฏฐิธรรม 
      [๙๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ทิฏฐิธรรมทั้งหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมที่บุคคลนั้น กําหนด 
           แลว ที่ปจจัยปรุงแตงกระทําไวในเบ้ืองหนา ไมขาวสะอาด มีอยูและ 
           บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสที่เห็นอยู ในตนและอาศัยสันติที่กําเริบที่ 
           อาศัยกันเกิดขึ้น เขาพึงยกตนหรือขมผูอื่น. 
      [๙๑] คําวา ทิฏฐิธรรมทั้งหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมที่บุคคลนั้น กําหนดแลว 
 ที่ปจจัยปรุงแตง มีความวา คําวา กําหนด ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวย 
 ตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความ 
 กําหนดดวยทฏิฐิ. คําวา ที่ปจจัยปรุงแตง คือ อันปจจัยปรุงแตงแลว ปรุงแตงวิเศษแลว ปรุง 
 แตงเฉพาะแลว ใหต้ังลงพรอมแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่ปจจัยปรุงแตง อีกอยางหนึ่ง คาํวา 
 ที่ปจจัยปรุงแตง ไดแกที่ไมเทีย่ง อันปจจัยปรุงแตงแลว เปนธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้น 
 ไป มีความเสื่อมไป มีความสํารอก มีความดับเปนธรรม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ที่ปจจัย 
 ปรุงแตง. คําวา ใด คือ แหงเจาทิฏฐิ ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา ทิฏฐิธรรม เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ทิฏฐิธรรมทั้งหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมที่บุคคลนั้นกําหนดแลว ที่ปจจัยปรุง 
 แตง. 
      [๙๒] คําวา กระทําไวในเบ้ืองหนา ไมขาวสะอาด มีอยู มคีวามวา คําวา กระทํา 
 ไวในเบ้ืองหนา ไดแกการกระทําไวในเบ้ืองหนาสองอยางคือ การกระทําไวในเบ้ืองหนาดวย 
 ตัณหา ๑ การกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาการกระทําไวในเบ้ืองหนาดวย 
 ตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา การกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้น ไมละการกระทําไวใน 
 เบ้ืองหนาดวยตัณหา ไมสละคืนการกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ เพราะเปนผูไมละการกระทํา 
 ไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา เพราะเปนผูไมสละคืนการกระทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ บุคคล 
 นั้นชื่อวา เที่ยวทําตัณหาบาง ทิฏฐิบาง ไวในเบ้ืองหนา คือ ชื่อวาเปนผูมีตัณหาเปนธงชัย 
 มีตัณหาเปนธงยอด มีตัณหาเปนใหญ มีทิฏฐิเปนธงชัย มีทิฏฐิเปนธงยอด มทีิฏฐิเปนใหญ 
 เปนผูอันตัณหาบาง ทิฏฐิบางแวดลอมเที่ยวไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กระทาํไวในเบ้ืองหนา. 
 คําวา มีอยู คือยอมมี ยอมปรากฏ ยอมเขาไปได. คําวา ไมขาวสะอาด คือไมขาวสะอาด 
 ไมผองแผว ไมบริสุทธิ์ คือเศราหมอง มัวหมอง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กระทําไวในเบ้ืองหนา 
 ไมขาวสะอาด มีอยู. 



      [๙๓] คําวา อานิสงสที่เห็นอยูในตน มีความวา ศัพทวา ยทตฺตนิ ตัดบทเปน 
 ยํ อตฺตนิ. ทิฏฐิเรียกวา ตน. บุคคลนั้น ยอมเห็นอานิสงส ๒ อยาง แหงทิฏฐิของตน คือ 
 อานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงสมีในชาติหนา ๑. 
      อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาตินี้เปนไฉน? ศาสดาเปนผูมีทฏิฐิอยางใด พวกสาวกเปน 
 ผูมีทิฏฐิอยางนั้น พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ศาสดา ผูมีทิฏฐิ 
 อยางนั้น และยอมได จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่มีศาสดาน้ัน 
 เปนเหตุ นี้ชื่อวา อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาตินี้. 
      อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาติหนาเปนไฉน? บุคคลนั้นยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินี้ 
 ควรเพ่ือความเปนนาค เปนครุฑ เปนยักษ เปนอสูร เปนคนธรรพ เปนมหาราช เปน 
 พระอินทร เปนพรหม หรือเปนเทวดา ทิฏฐินี้ ควรเพ่ือความหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธิ์ 
 หลุดไป พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ สัตวทั้งหลาย ยอมหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธิ์ 
 หลุดไป พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ เราจักหมดจด หมดจดวิเศษ บริสุทธิ์ หลุดไป 
 พนไป หลุดพนไป ดวยทิฏฐินี้ดังนี้ นี้ชื่อวา อานิสงสแหงทิฏฐิมีในชาติหนา. 
      บุคคลนั้นยอมเห็น แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น ซ่ึงอานิสงสแหง 
 ทิฏฐิของตน ๒ ประการนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อานิสงส ที่เห็นอยูในตน. 
                          วาดวยสันติ ๓ 
      [๙๔] คําวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสและอาศัยสันติ ที่กําเริบ ที่อาศัยกันเกดิขึ้น 
 มีความวา สันติมี ๓ ประการ คือ สันติโดยสวนเดียว ๑ สันติโดยองคนั้นๆ ๑ สันติโดย 
 สมมติ ๑. 
      สันติโดยสวนเดียวเปนไฉน? อมตนิพพาน คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความ 
 สละคืนอุปธิทัง้ปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหา เรียกวา 
 สันติโดยสวนเดียว นี้ชื่อวา สนัติโดยสวนเดยีว. 
      สันติโดยองคนั้นๆ เปนไฉน? บุคคลผูบรรลุปฐมฌาน มีนิวรณสงบไป. ผูบรรลุ 
 ทุติยฌานมีวิตกและวิจารณสงบไป. ผูบรรลุตติยฌานมีปติสงบไป. ผูบรรลุจตุตถฌานมีสุขและ 
 ทุกขสงบไป. ผูบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา สงบไป. 
 ผูบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน มีอากาสานญัจายตนสัญญาสงบไป. ผูบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
 มีวิญญาณัญจายตนสัญญาสงบไป. ผูบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีอากิญจัญญายตนสัญญา 
 สงบไป. นี้ชื่อวา สันติโดยองคนั้นๆ . 
      สันติโดยสมมติเปนไฉน? ทิฏฐิ ๖๒ เปนทิฏฐิสงบไป เรียกวา สันติโดยสมมติ. 
 อนึ่ง สันติโดยสมมติ พระผูมีพระภาคประสงคเอาวา สันติ ในคาถาน้ี. 
      คําวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงสและอาศัยสันติที่กําเริบ ที่อาศัยกันเกิดขึ้น 
 มีความวา คําวา อาศัย คือพัวพัน ติดพัน ติดใจ นอมใจถึง (อานิสงสนั้น) และถึงสันติ 
 อันกําเริบได คือกําเริบทั่ว เอนไป เอียงไป หว่ันไหว กระทบกระทั่ง อันตนกําหนดแลว 



 อันตนกําหนดทั่วแลว ไมเทีย่ง อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยกันเกิดขึ้น มีความส้ินไป เสื่อมไป 
 สํารอกไป ดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นเปนผูอาศัยอานิสงส และอาศัย 
 สันติอันกําเริบที่อาศัยกันเกิดขึ้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           ทิฏฐิธรรมทั้งหลาย ของเจาทิฏฐิใด เปนธรรมที่บุคคลนั้นกําหนดแลว 
           ที่ปจจัยปรุงแตง กระทําไวในเบ้ืองหนา ไมขาวสะอาด มีอยู และบุคคล 
           นั้นเปนผูอาศัยอานิสงสที่เห็นอยูในตน และอาศัยสันติที่กําเริบ อันอาศัย 
           กันเกิดขึน้ เขาพึงยกตนหรือขมผูอื่น. 
                         วาดวยการถือมั่น 
      [๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงายเลย การถึง 
           ความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น ก็ไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย 
           เพราะฉะน้ัน ในความถือมั่นเหลานั้น นรชนยอมสละธรรมบาง ยึดถือ 
           ธรรมบาง. 
      [๙๖] คําวา ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงายเลย มีความวา 
 คําวา ความถือมั่นดวยทิฏฐิ คือ ความถือมั่น ยึดถือมั่นวาโลกเท่ียง สิ่งนีเ้ทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา 
 หรือความยึดมั่น ถือมั่นวา โลกไมเทีย่งสิ่งนี้เทานั้นจริงสิ่งอื่นเปลา โลกมทีีสุ่ด ... โลกไมมีที่สุด ... 
 ชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้น ... ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย ยอมเปนอีก ... 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมไมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมเปนอีกกม็ี ยอมไมเปนอกีก็มี ... 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมเปนอีก ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได  สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่ง 
 อื่นเปลา ดังนี้ ชื่อวาความถือมั่นดวยทิฏฐิ. คําวา ยอมไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย คือ ยอม 
 เปนอาการที่กาวลวงโดยยาก ขามโดยยาก กาวลวงโดยยาก ประพฤติลวงโดยยาก เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย. 
      [๙๗] คําวา การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น มีความวา คําวา ในธรรม 
 ทั้งหลาย คือในทิฏฐิ ๖๒. คําวา ถึงความตกลง มีความวา ตัดสินแลว ชี้ขาด คนหา แสวงหา 
 เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลว ทําใหเห็นแจงแลว จึงจับมั่น ยึดมั่น 
 ถือมั่น รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น 
 ความนอมใจเชื่อ วาสิ่งนี้จริง แท แน เปนสภาพจริง เปนตามจริง มิไดวิปริต เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น. 
      [๙๘] คําวา เพราะฉะน้ัน ในความถือมั่นเหลานั้น นรชน ... มีความวา คําวา เพราะ 
 ฉะนั้น คือ เพราะฉะน้ัน เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะนิทานนั้น. 
 คําวา นรชน คือสัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกดิ สัตวเกิด ผูมกีรรม มนุษย. 
 คําวา ในความถือมั่นเหลานั้น คือ ในความถือมั่นดวยทิฏฐิทั้งหลายนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ในความถือมั่นเหลานัน้ นรชน. 



                      วาดวยการสละ ๒ อยาง 
      [๙๙] คําวา ยอมสละธรรมบาง ยึดถือธรรมบาง มีความวา คําวา ยอมสละ คือ 
 ยอมสละดวยเหตุ ๒ ประการ คือ สละดวยความตัดสินของผูอื่น ๑ ไมสําเร็จประโยชนเองจงึ 
 สละ ๑. 
      นรชนยอมสละดวยความตัดสินของผูอื่นอยางไร? ผูอื่นยอมตัดสินวา ศาสดาน้ันไม 
 ใชสัพพัญู ธรรมแหงศาสดาน้ันไมเปนธรรมอันศาสดากลาวดีแลว หมูคณะไมเปนผูปฏิบัติดี 
 ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิอันเจริญ ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนทางนํา 
 ออกจากทุกข ความหมดจด ความหมดจดวเิศษ ความบริสุทธิ์ ความพน ความพนวิเศษ 
 หรือความพนรอบ มิไดมีในลทัธินี้ ประชาชน ไมหมดจดไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน 
 ไมพนวิเศษ หรือไมพนรอบเพราะลัทธินั้น ลัทธินั้นเลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย. 
 ผูอื่นยอมตัดสินอยางนี้ เมื่อถูกผูอื่นตัดสินใหอยางนี้ ยอมสละศาสดา สละธรรมที่ศาสดาน้ันบอก 
 สละหมูคณะ สละทิฏฐิ สละปฏิปทา สละมรรค. นรชน ยอมสละดวยความตัดสินของผูอืน่ 
 อยางนี้. 
      นรชนไมสําเร็จประโยชนเองจึงสละอยางไร? นรชนไมยังศีลใหสําเร็จประโยชน ยอม 
 สละศีล ไมยังวตัรใหสําเร็จประโยชน ยอมสละวัตรไมยังศีลและวัตรใหสําเร็จประโยชน ยอม 
 สละศีล และวัตร. นรชนไมสําเร็จประโยชนเองจึงสละอยางนี้. 
      คําวา ยอมยดึถือธรรมบาง คือ นรชนยอมถือ ยอมยึดมั่น ยอมถือมั่นซ่ึงศาสดา 
 ธรรมที่ศาสดาน้ันบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมสละธรรม 
 บาง. ยึดถือธรรมบาง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
           ความถือมั่นดวยทิฏฐิ ยอมไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย การถึงความ 
           ตกลงในธรรม ทั้งหลายแลวถือมั่น ก็ไมเปนอาการที่กาวลวงโดยงาย 
           เพราะฉะน้ัน ในการถือมั่นเหลานั้น นรชนยอมสละธรรมบาง ยึดถือ 
           ธรรมบาง. 
     [๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ทิฏฐิ ที่กําหนดเพ่ือเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคลผูม ี
           ปญญาในที่ไหนๆ ในโลก เพราะบุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะ 
           ไดแลว เปนผูไมมีกเิลสเครื่องเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา. 
                         วาดวยผูมีปญญา 
     [๑๐๑] คําวา ทิฏฐิที่กําหนดเพ่ือเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคลผูมีปญญา 
 ในที่ไหนๆ ในโลก มีความวา ปญญา เรียกวาโธนา ไดแกความรู ความรูทั่ว ความเลือกเฟน 
 ความเลือกเฟนทั่ว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดความดี ความเขาไปกําหนด ความเขา 
 ไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปนผูมีปญญารักษาตน ปญญา 
 เคร่ืองจําแนก ปญญาเคร่ืองคิด ปญญาเคร่ืองเขาไปเห็น ปญญาอันกวางขวางดุจแผนดิน ปญญา 



 เคร่ืองทําลายกเิลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเคร่ืองเห็นแจง ความรูสึกตัว ปญญาเคร่ืองเจาะแทง 
 ปญญาเคร่ืองเห็นชัด ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญาเปนศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท 
 ปญญาอันสวาง ปญญาอันแจมแจง  ปญญาอันรุงเรือง ปญญาเปนดังแกว ความไมหลง 
 ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุไร ปญญาจึงเรียกวาโธนา. เพราะปญญาน้ัน 
 เปนเคร่ืองกําจดัลาง ชําระ ซักฟอก ซ่ึงกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ 
 ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง 
 ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท 
 กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอน 
 ทั้งปวง อภิสังขารคืออกุศลธรรมทั้งปวง. เพราะเหตุนั้น ปญญาจึงเรียกวา โธนา. อีกอยางหน่ึง 
 สัมมาทิฏฐิเปนเคร่ืองกําจัด ลางชําระ ซักฟอกมิจฉาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ... ซ่ึงมิจฉาสังกัปปะ 
 สัมมาวาจา ... ซ่ึงมิจฉาวาจา สัมมากัมมันตะ ... ซ่ึงมิจฉากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ... ซ่ึงมิจฉาอาชีวะ 
 สัมมาวายามะ ... ซ่ึงมิจฉาวายามะ สัมมาสติ ... ซ่ึงมิจฉาสติ สัมมาสมาธิ ... ซ่ึงมิจฉาสมาธ ิ
 สัมมาญาณะ ... ซ่ึงมิจฉาญาณะ สัมมาวิมุตติเปนเคร่ืองกําจัด ลางชําระ ซักฟอก ซ่ึงมิจฉาวิมตุติ. 
 อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ กําจัด ลาง ชาํระ ซักฟอก กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง 
 ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อภิสังขารคืออกุศลธรรม 
 ทั้งปวง พระอรหันตเขาถึง เขาถึงพรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาชิด เขาชิดพรอม ประกอบ 
 แลวดวยธรรมทั้งหลายอันเปนเคร่ืองกําจัดเหลานี้ เพราะฉะน้ัน พระอรหันตจึงชื่อวา ผูมปีญญา. 
 พระอรหันตนั้น กําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูมีปญญา. 
 คําวา ในที่ไหนๆ คือในที่ไหนๆ ในที่ใดที่หนึ่ง ทุกๆ แหง ในภายใน ในภายนอก หรือทั้ง 
 ภายในทั้งภายนอก. คําวาในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก. คําวา กําหนด ไดแก 
 ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. คําวา ในภพนอยและในภพใหญ 
 ไดแกในภาพนอยและภาพใหญ คือ ในกรรมวัฏ และวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ 
 ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ือง 
 เกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกดิในอรูปภพ ในความ 
 เกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในความเขาถึงบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในอันบังเกิดขึ้น 
 แหงอัตภาพบอยๆ. คําวาทิฏฐิที่กําหนดเพ่ือเกดิในภพนอยและภพใหญ ยอมไมมีแกบุคคลผูมีปญญา 
 ในที่ไหนๆ ในโลก คือ ทิฏฐิที่กําหนด กําหนดทั่ว ปรุงแตง ต้ังมั่น ในภพนอยและภพใหญทั้งหลาย 
 ยอมไมมี มไิดมีไมปรากฏไมเขาไปได แกบุคคลผูมีปญญาในที่ไหนๆ ในโลก คือ ยอมเปนทิฏฐิ 
 อันบุคคลผูมีปญญาน้ันละเสียแลว ตัดขาด สงบ ระงับ ทําใหไมควรเกิดขึ้นได เผาเสียแลว 
 ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทิฏฐิที่กําหนดเพ่ือเกดิในภพนอยและภพใหญ ยอมไมม ี
 แกบุคคลผูมีปญญาในที่ไหนๆ ในโลก. 
                      วาดวยมารยาและมานะ 



      [๑๐๒] คําวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว มีความวาความประพฤติลวง 
 เรียกวามารยา. บุคคลบางคนในโลกน้ี ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา 
 ประพฤติทุจริตดวยใจแลว ยอมต้ังความปรารถนาอันลามก เพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น คือยอม 
 ปรารถนาวา ใครๆ อยารูเรา (วาเราประพฤติทุจริต) ดําริวา ใครๆ อยารูจักเรา ยอมกลาว 
 วาจาวา ใครๆ อยารูเรา ยอมพยายามดวยกายวา ใครๆ อยารูเรา. ความลวง ความเปน 
 ผูมีความลวง ความไมนึกถึง ความอําพราง ความปด ความปดบัง ความหลีกเลีย่ง ความซอน 
 ความซอนเรน ความปด ความปกปด ความไมทําใหต้ืน ความไมเปดเผย ความปดดวยด ี
 ความกระทําชัว่เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความลวง. 
      คําวา มานะ ไดแกความถือตัวอยาง ๑ คือความที่จิตใฝสูง. ความถือตัว ๒ อยางคือ 
 ความยกตน ๑ ความขมผูอื่น ๑. ความถือตัว ๓ อยาง คือความถือตัววา เราดีกวาเขา ๑ เราเสมอเขา ๑ 
 เราเลวกวาเขา ๑. ความถือตัว ๔ อยาง คือบุคคลยังความถือตัวใหเกิดเพราะลาภ ๑ ยังความถือตัวให 
 เกิดเพราะยศ ๑ ยังความถือตัวใหเกิดเพราะความสรรเสริญ ๑ ยังความถือตัวใหเกิดเพราะความ 
 สุข ๑. ความถือตัว ๕ อยางคือ บุคคลยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดรูปที่ชอบใจ ๑ ยังความ 
 ถือตัวใหเกิด วาเราไดเสยีงที่ชอบใจ ๑ ยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดกลิ่นที่ชอบใจ ๑ ยังความ 
 ถือตัวใหเกิดวา เราไดรสที่ชอบใจ ๑ ยังความถือตัวใหเกิดวา เราไดโผฏฐัพพะที่ชอบใจ ๑. ความ 
 ถือตัว ๖ อยาง คือบุคคลยังความถือตัวใหเกิดดวยความถึงพรอมแหงจักษุ ... ความถึงพรอมแหง 
 หู ... ความถึงพรอมแหงจมูก ... ความถึงพรอมแหงลิ้น ... ความถึงพรอมแหงกาย ความถึงพรอม 
 แหงใจ. ความถือตัว ๗ อยางคือ ความถือตัว ๑ ความถือตัวจัด ๑ ความถือตัวและความถือตัวจัด ๑ 
 ความถือตัวเลว ๑ ความถือตัวยิ่ง ๑ ความถือตัววาเรามั่งมี ๑ ความถือตัวผิด ๑ ความถือตัว ๘ อยาง 
 คือบุคคลยังความถือตัวใหเกิด เพราะลาภ ๑ ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะความเส่ือมลาภ ๑ ยัง 
 ความถือตัวใหเกิดเพราะยศ ๑ ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะความเสื่อมยศ ๑ ยังความถือตัวให 
 เกิดเพราะสรรเสริญ ๑ ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะนินทา ๑ ยังความถือตัวใหเกิดเพราะสุข ๑ 
 ยังความถือตัวเลวใหเกิดเพราะทุกข ๑ ความถือตัว ๙ อยาง คือ ความถือตัววาเราเปนผูดกีวาคนดี ๑ 
 ความถือตัววา เราเปนผูเสมอกับคนดี ๑ ความถือตัววา เราเปนผูเลวกวาคนดี ๑ ความถือตัววา 
 เราเปนผูดีกวาคนชั้นเดียวกัน ๑ ความถือตัววา เราเปนผูเสมอกับคนชั้นเดยีวกัน ๑ ความถือตัววา 
 เราเปนผูเลวกวาคนชั้นเดียวกนั ๑ ความถือตัววา เราเปนผูดกีวาคนเลว ๑ ความถือตัววา เราเปนผู 
 เสมอกับคนเลว ๑ ความถือตัววา เราเปนผูเลวกวาคนเลว ๑. ความถือตัว ๑๐ อยาง คือ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ียังความถือตัวใหเกิดเพราะชาติ ๑ เพราะโคตร ๑ เพราะความเปนบุตรแหงสกุล ๑ 
 เพราะความเปนผูมีรูปงาม ๑ เพราะทรัพย ๑ เพราะการเช้ือเชญิ ๑ เพราะหนาที่การงาน ๑ เพราะ 
 หลักแหลงศิลปศาสตร ๑ เพราะวิทยฐานะ ๑ เพราะการศึกษา ๑ เพราะปฏิภาณ ๑ เพราะวัตถุ 
 อยางใดอยางหนึ่ง ๑ (เกิดเปน ๑๒) ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ความที่จิตถือตัว ความใฝสูง 
 ความฟูขึ้น ความทนงตัว ความยกตัว ความทีจ่ิตใครสูงดุจธง นี้เรียกวา ความถือตัว. 
      คําวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะไดแลว คือบุคคลผูมีปญญา ละ เวน บรรเทา 



 ทําใหหมด ทําใหไมมีซ่ึงมารยาและมานะ เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา บุคคลผูมีปญญาละมารยาและมานะ 
 ไดแลว. 
                  วาดวยกิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยาง 
      [๑๐๓] คําวา (บุคคลผูมีปญญาน้ัน) เปนผูไมมีกเิลสเครื่องเขาถึง จะพึงไปดวยกเิลส 
 อะไรเลา มีความวา กิเลสเครื่องเขาถึง ไดแกกเิลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ กิเลสเครื่องเขาถึง 
 คือตัณหา ๑ กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเครื่องเขาถึงตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลส 
 เคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ บุคคลผูมีปญญาน้ันละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเคร่ือง 
 เขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ จึงชื่อ 
 วา ไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง. บุคคลผูมีปญญาน้ันจะพึงไปดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ 
 อุทธัจจะ วิจิกจิฉา อนุสัยอะไรเลาวา เปนผูกาํหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่น ถึงความ 
 ฟุงซาน ถึงความไมตกลง ถึงโดยเร่ียวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้น อันผูมีปญญาน้ันละ 
 แลว เพราะเปนผูละกเิลสเครื่องปรุงแตงแลว จะพึงไปสูคติทั้งหลายดวยกเิลสอะไรเลาวา เปน 
 สัตวเกิดในนรก เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตว 
 มีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญาหรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมม ี
 สัญญาก็มิใช. บุคคลผูมีปญญาน้ัน ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมกีารณะอันเปนเคร่ืองไป เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา เปนผูไมมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง จะพึงไปดวยกิเลสอะไรเลา เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
            พระภาคจึงตรัสวาทิฏฐิ ที่กําหนด เพ่ือเกิดในภพนอยและภพใหญ ยอม 
            ไมมีแกบุคคลผูมีปญญาในที่ไหนๆ ในโลก เพราะบุคคลผูมีปญญา 
            ละมารยาและมานะไดแลว เปนผูไมมกีิเลสเคร่ืองเขาถึงจะพึงไปดวย 
            กิเลสอะไรเลา. 
      [๑๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บุคคลผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลาย 
            ใครๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกเิลสเครื่องเขาถึงดวยกิเลสอะไร 
            อยางไรเลา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคล 
            ผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึง สลัดเสียแลว 
            ซ่ึงทิฏฐิทั้งปวงในโลกน้ีนี่แหละ. 
      [๑๐๕] คําวา บุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลาย 
 มีความวา กิเลสเคร่ืองเขาถึง ไดแก กิเลสเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ กิเลสเครือ่งเขาถึง 
 คือตัณหา ๑ กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อ 
 วากิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ บุคคลนั้นไมละกิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา ไมสละคืนกเิลสเคร่ือง 
 เขาถึงคือทิฏฐิ เพราะเปนผูไมละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ไมสละคืนกเิลสเคร่ืองเขาถึงคอืทิฏฐิ 
 จึงเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลายวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่น ถึง 
 ความฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเรี่ยวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้น อันบุคคล 



 นั้นไมละแลว เพราะเปนผูไมละกิเลสเครื่องปรุงแตง จึงยอมเขาถึง คือเขาไปถึง รับ ถือมั่น ยึด 
 มั่นวาทะติเตียนโดยคติวา เปนสัตวเกิดในนรก เกิดในกําเนดิดิรัจฉาน เกดิในเปรตวิสัย เปน 
 มนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา 
 หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลผูมีกิเลสเคร่ืองเขา 
 ถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลาย. 
      [๑๐๖] คําวา ใครๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมกีิเลสเคร่ืองเขาถึงดวยกิเลสอะไร 
 อยางไรเลา มีความวา กิเลสเคร่ืองเขาถึงไดแก กิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยาง คือ กิเลสเครื่องเขาถึง 
 คือตัณหา ๑ กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเครื่องเขาถึงคือตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 กิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ. บุคคลนั้นละกเิลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา สละคืนซ่ึงกิเลสเครื่องเขาถึง 
 คือทิฏฐิ เพราะเปนผูละกิเลสเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา สละคืนกิเลสเครื่องเขาถึงคือทิฏฐิ ใครๆ 
 จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ 
 วิจิกิจฉา อนุสยั อะไรเลาวา เปนผูกําหนัด ขดัเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่น ถึงความฟุงซาน 
 ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเรี่ยวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงอันบุคคลเหลานั้นละแลว เพราะเปน 
 ผูละกเิลสเครื่องปรุงแตงแลว ใครๆ จะพึงกลาวคติของบุคคลนั้นดวยกิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกิด 
 ในนรก ฯลฯ หรือเปนผูมีสัญญาก็มิใช ไมมีสญัญาก็มิใช. บุคคลผูไมมกีิเลสเครื่องเขาถึงนั้น 
 ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะเคร่ืองกลาว บอก พูด แสดง แถลงได เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ใครๆ จะพึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมกีิเลสเครื่องเขาถึงดวยกิเลสอะไรอยางไรเลา. 
                           วาดวยทิฏฐิ 
      [๑๐๗] คําวา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคลผูไมมกีิเลส 
 เคร่ืองเขาถึงนั้น มีความวา ทิฏฐิถือวามีตน ไดแกสัสสตทิฏฐิยอมไมมี ทิฏฐิถือวาไมมีตน ไดแก 
 อุจเฉททิฏฐิยอมไมมี ทิฏฐิถือวามีตน คือสิ่งที่ถือยอมไมมี ทิฏฐิถือวาไมมีตน คือสิ่งที่พึงปลอยยอม 
 ไมมี. ผูใดมีสิ่งที่ถือ ผูนั้นชื่อวายอมมีสิ่งที่พึงปลอย ผูใดมีสิ่งที่พึงปลอย ผูนัน้ชื่อวามีสิ่งที่ถือ 
 พระอรหันตกาวลวงความถือและความปลอย ลวงเลยความเจริญและความเสื่อมเสยีแลว. 
 พระอรหันตนั้นอยูจบพรหมจรรยเปนเคร่ืองอยู ประพฤติธรรมเปนเคร่ืองประพฤติแลว ฯลฯ 
 ไมมีภพใหม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคลผูไมม ี
 กิเลสเครื่องเขาถึง. 
      [๑๐๘] คําวา เพราะบุคคลผูไมมีกเิลสเครื่องเขาถึงนั้น สลัดเสยีแลว ซ่ึงทิฏฐิทั้งปวง 
 ในโลกนี้นี่แหละ มีความวา ทฏิฐิ ๖๒ อันบุคคลผูไมมกีิเลสเครื่องเขาถึงนั้น ละ ตัดขาด สงบ 
 ระงับ แลวทําไมใหควรเกิดขึ้นได เผาแลวดวยไฟคือญาณ. บุคคลผูไมมกีิเลสเคร่ืองเขาถึงนั้น 
 สลัดแลว คือกาํจัด กําจัดดี กําจัดออก ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงทิฏฐิทั้งปวง 
 ในโลกนี้นี่แหละ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลผูไมมีกเิลสเครื่องเขาถึงนั้น สลัดเสยีแลวซ่ึงทิฏฐิ 
 ทั้งปวงในโลกนี้นี่แหละ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลผูมีกิเลสเครื่องเขาถึง ยอมเขาถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลาย 



            ใครๆ พึงกลาวติเตียนบุคคลผูไมมกีิเลสเคร่ืองเขาถึง ดวยกิเลสอะไร 
            อยางไรเลา เพราะทิฏฐิถือวามีตน ทิฏฐิถือวาไมมีตน ยอมไมมีแกบุคคล 
            ผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องเขาถึงนั้น สลัด 
            เสียแลวซ่ึงทิฏฐิทั้งปวงในโลกน้ีนี่แหละ ดังนี้. 
                    จบทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๓. 
                      ---------- 
                      สุทธัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๔ 
      [๑๐๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ความหมดจดด ี
            ยอมมีแกนรชนเพราะความเห็น บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา 
            ความเห็นนี้เปนเยี่ยม ดังนี้ ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนญาณ 
            บุคคลนั้นชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด. 
                   วาดวยผูพิจารณาเห็นความหมดจด 
      [๑๑๐] คําวา เรายอมเห็นนรชนผูหมดจดวา เปนผูไมมโีรคเปนอยางยิ่ง มีความวา 
 เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด คอืเรายอมเห็น ยอมแลดู เพงดู ตรวจดู พิจารณาเห็นนรชน 
 ผูหมดจด. คําวา ไมมีโรคเปนอยางยิ่ง คือ ถึงความเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ถึงธรรมอันเกษม 
 ถึงธรรมเปนที่ตานทาน ถึงธรรมเปนที่เวน ถึงธรรมเปนสรณะ ถึงธรรมเปนที่ไปขางหนา 
 ถึงธรรมไมมีภัย ถึงธรรมไมเคลื่อน ถึงธรรมไมตาย ถึงนิพพาน เปนอยางยิ่ง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรค เปนอยางยิ่ง. 
      [๑๑๑] คําวา ความหมดจดดี ยอมมีแกนรชน เพราะความเห็น มีความวา ความ 
 หมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ความพน พนวิเศษ พนรอบ ยอมมีแกนรชน คือ 
 นรชนยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบ เพราะความ 
 เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความหมดจดดียอมมีแกนรชนเพราะความเห็น. 
      [๑๑๒] คําวา บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา ความเห็นนี้เปนเยีย่ม ดงันี้ 
 มีความวา บุคคลเมื่อรูเฉพาะ คือ รูทั่ว รูวิเศษ รูวิเศษเฉพาะ แทงตลอดอยูอยางนี้ รูแลว 
 คือทราบแลว สอบสวนแลว พิจารณาแลว ตรวจตราแลว ทําใหแจมแจงแลววา ความเห็นนี้ 
 เปนเยีย่ม คือ เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน เปนสูงสุด เปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา ความเห็นนี้เปนเยี่ยม ดังนี้. 
      [๑๑๓] คําวา ยอมเชือ่วา ความเห็นนั้นเปนญาณ บุคคลนั้นชื่อวา เปนผูพิจารณา 
 เห็นความหมดจด มีความวา บุคคลใดยอมเห็นนรชนผูหมดจด บุคคลนั้นชื่อวาเปนผูพิจารณา 
 เห็นความหมดจด. คําวา ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้น เปนญาณ มีความวา บุคคลนั้นยอมเช่ือ 
 ความเห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ วาเปนญาณ เปนทาง เปนคลอง เปนเคร่ืองนําออก เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนญาณ บุคคลนั้นชื่อวา เปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด. 



 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            เรายอมเห็นนรชนผูหมดจด วาเปนผูไมมีโรคเปนอยางยิ่ง ความหมดจดด ี
            ยอมมีแกนรชนเพราะความเห็น บุคคลเมื่อรูเฉพาะอยางนี้ รูแลววา 
            ความเห็นนี้เปนเยี่ยม ดังนี้ ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนญาณ 
            บุคคลนั้นชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นความหมดจด. 
      [๑๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความเห็น หรือวานรชนนั้น 
            ยอมละทุกขไดดวยญาณไซร นรชนน้ันผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวย 
            มรรคอื่น เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น. 
                     วาดวยความหมดจดเปนตน 
      [๑๑๕] คําวา หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชนดวยความเห็น มีความวา หากวา 
 ความหมดจด ความหมดจดวเิศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ 
 ยอมมีแกนรชน คือ นรชนยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบ 
 ดวยความเห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชน 
 ดวยความเห็น. 
      [๑๑๖] คําวา หรือวานรชนน้ันยอมละทุกขไดดวยญาณไซร มีความวา หากวานรชน 
 ยอมละชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทกุข ทุกขคือความโศก ความรํ่าไร ทุกขกาย 
 ทุกขใจ และความคับแคนใจ ไดดวยความเห็นรูป ดวยจักษุวิญญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 หรือวานรชนน้ันยอมละทุกขไดดวยญาณไซร. 
      [๑๑๗] คําวา นรชนน้ันผูยงัมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวยมรรคอื่น มีความวา นรชน 
 ยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ ยอมพน พนวิเศษ พนรอบดวยมรรคอื่น คือ มรรค 
 อันไมหมดจด ปฏิปทาผิด ทางอันไมนําออก นอกจากสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย 
 พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘. คําวา ผูยังมีอุปธิ คือ ยังมรีาคะ โทสะ โมหะ มานะ 
 ตัณหา ทิฏฐิ กิเลส อุปาทาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนน้ันผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดได 
 ดวยมรรคอื่น. 
      [๑๑๘] คําวา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น มีความวา ทิฏฐิ 
 นั้นแหละยอมบอกบุคคลนั้นวา บุคคลนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริต. แมเพราะเหตุนี้ คําวา 
 เปนผูพูดอยางนั้น คือ เปนผูพูด บอก กลาว แสดง แถลงอยูอยางนั้น คือ เปนผูพูด บอก 
 กลาว แสดง แถลงวา โลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สดุ ... 
 ชีพอันนั้น สรีระ ก็อันนั้น ... ชีพเปนอยางอืน่ สรีระก็เปนอยางอื่น ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 ยอมเปนอกี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมไมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย ยอมเปนอีกก็ม ี
 ยอมไมเปนอีกก็มี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิง่นี้ 
 แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น. 



 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            หากวา ความหมดจดยอมมีแกนรชน ดวยความเห็น หรือวา นรชนนั้น 
            ยอมละทุกขไดดวยญาณไซร นรชนน้ันผูยังมีอุปธิ ยอมหมดจดไดดวย 
            มรรคอื่น เพราะทิฏฐิยอมบอกนรชนนั้นวา เปนผูพูดอยางนั้น. 
      [๑๑๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น ในอารมณที่ไดยิน ศีลและ 
            วัตร หรืออารมณที่ทราบ โดยมรรคอื่น พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดใน 
            บุญและบาป ละเสียซ่ึงตน เรียกวาเปนผูไมทําเพ่ิมเติมอยูในโลกนี้. 
      [๑๒๐] คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น อารมณที่ไดยิน ศีล 
 และวัตร หรืออารมณที่ทราบ โดยมรรคอื่น มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ คําวา พราหมณ 
 มีความวา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ คือ เปนผูลอย 
 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ. และบุคคลผูเปนพราหมณ 
 นั้นลอยเสียแลวซ่ึงอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงความเศราหมอง ใหเกิดใน 
 ภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทกุข เปนปจจัยแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป. 
 สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ดูกรสภิยะ บุคคลใดลอยบาปทั้งปวงเสียแลว ปราศจากมลทิน มีจิตต้ังมั่น 
            ดวยดี มีตนต้ังอยูแลว บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูสําเร็จกิจเพราะลวง 
            สงสารไดแลว อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงที่ เรียกวาเปนพราหมณ. 
               วาดวยการเชื่อถือวาเปนมงคล ไมเปนมงคล 
      คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจด ... โดยมรรคอื่น มคีวามวา พราหมณไมกลาว 
 ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดพิเศษ ความหมดจดรอบ 
 ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ โดยมรรคอื่น คือ โดยมรรคอันไมหมดจด ปฏิปทาผิด 
 ทางอันไมนําออกนอกจากสติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรค 
 มีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พราหมณไมกลาวความหมดจด ... โดยมรรคอื่น. คําวา 
 ในอารมณที่เห็น อารมณที่ไดยิน ศีลและวัตร หรืออารมณที่ทราบ มีความวา สมณพราหมณ 
 บางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยการเห็นรูป สมณพราหมณเหลานั้นยอมเช่ือถือการเห็นรูป 
 บางอยางวา เปนมงคล ยอมเช่ือถือการเห็นรูปบางอยางวา ไมเปนมงคล. 
      สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือการเห็นรูปเหลาไหนวาเปนมงคล? สมณพราหมณ 
 เหลานั้น ลุกขึน้แตเชา ยอมเห็นรูปทั้งหลายท่ีถึงเหตุเปนมงคลยิ่งคือ เห็นนกแอนลม เห็นผล 
 มะตูมออนที่เกดิขึ้นโดยปุสสฤกษ เห็นหญิงมีครรภ เห็นคนท่ีใหเด็กหญิงขึ้นคอเดินไป เห็น 
 หมอน้ําเต็ม เห็นปลาตะเพียน เห็นมาอาชาไนย เห็นรถที่เทียมดวยมาอาชาไนย เห็นโคตัวผู 
 เห็นนางโคดาง ยอมเชือ่ถือการเห็นรูปเห็นปานนี้วาเปนมงคล. 
      สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือวาความเห็นรูปเหลาไหนวาไมเปนมงคล? สมณ- 



 *พราหมณเหลานั้น เห็นกองฟาง เห็นหมอเปรียง เห็นหมอเปลา เห็นนักฟอน เห็นสมณะ 
 เปลือย เห็นลา เห็นยานที่เทียมดวยลา เห็นยานที่เทียมดวยพาหนะตัวเดียว เห็นคนตาบอด 
 เห็นคนงอย เปนคนกระจอก เปนคนเปลี้ย เห็นคนแก เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย ยอมเช่ือ 
 ถือการเห็นรูปเห็นปานนี้วาไมเปนมงคล. สมณพราหมณเหลานั้น ปรารถนาความหมดจดดวย 
 การเห็นรูป ยอมเชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความ 
 พนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเห็นรูป. 
      มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยการไดยินเสยีง สมณพราหมณ 
 เหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยนิเสียงบางอยางวาเปนมงคล ยอมเชื่อถือการไดยินเสียงบางอยาง 
 วาไมเปนมงคล. 
      สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยินเสยีงเหลาไหนวาเปนมงคล? สมณ- 
 *พราหมณเหลานั้นลุกขึ้นแตเชา ยอมไดยินเสียงทั้งหลายท่ีถึงเหตุเปนมงคลยิ่ง คือ ยอมไดยิน 
 เสียงวาเจริญ เสียงวาเจริญอยู เสียงวาเต็มแลว เสียงวาขาว เสียงไมเศราโศก เสียงวามีใจด ี
 เสียงวาฤกษดี เสียงวามงคลดี เสียงวามีศิริ หรือเสียงวาเจริญดวยศิริ ยอมเชือ่ถือการไดยิน 
 เสียงเห็นปานนี้วาเปนมงคล. 
      สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเชื่อถือการไดยินเสยีงเหลาไหนวาไมเปนมงคล? สมณ- 
 *พราหมณเหลานั้น ยอมไดยินเสียงวาคนบอด เสียงวาคนงอย เสียงวาคนกระจอก เสียงวา 
 คนเปลี้ย เสยีงวาคนแก เสียงวาคนเจ็บ เสียงวาคนตาย เสียงวาถูกตัด เสียงวาถูกทําลาย 
 เสียงวาไฟไหม เสียงวาของหาย หรือเสียงวาของไมมี ยอมเช่ือถือการไดยินเสียงเห็นปานนี ้
 วาไมเปนมงคล. สมณพราหมณเหลานั้น ยอมปรารถนาความหมดจดดวยการไดยินเสียง 
 ยอมเชือ่ถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ 
 ความพนรอบ ดวยการไดยินเสียง. 
                   วาดวยความหมดจดดวยศีลและวัตร 
      มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยศีล สมณพราหมณเหลานั้นยอม 
 เชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความ 
 พนรอบ ดวยเหตุสักวาศีล เหตุสักวาความสํารวม เหตุสักวาความระวัง เหตุสักวาความไม 
 ละเมิดศีล. ปริพาชกผูเปนบุตรนางปริพาชิกา ชื่อสมณมุณฑิกา กลาวอยางนีว้า ดูกรชางไม เรา 
 ยอมบัญญัติปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลวา เปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกุศล 
 เปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัตอันอุดมที่ควรถึง เปนสมณะ เปนผูอันใครๆ ตอสูไมได ธรรม ๔ 
 ประการเปนไฉน? ดูกรชางไม ปุริสบุคคลในโลกนี้ ยอมไมทําบาปกรรมดวยกาย ๑ ยอมไม 
 กลาววาจาอันลามก ๑ ยอมไมดําริถึงเหตุที่พึงดําริอันลามก ๑ ยอมไมอาศัยอาชีพอันลามกเปนอยู 
 ๑ ดูกรชางไม เรายอมบัญญัติ ปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนผูมีกศุลถึง 
 พรอมแลว มีกุศลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัตอันอุดมที่ควรถึง เปนสมณะ เปนผูอันใครๆ ตอสู 
 ไมได. สมณพราหมณบางพวกปรารถนาความหมดจดดวยศีล สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเช่ือ 



 ถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพน 
 รอบ ดวยเหตุสักวาศีล เหตุสักวาความสํารวม เหตุสักวาความระวัง เหตุสักวาความไมละเมิด 
 ศีล อยางนี้เทียว. 
      มีสมณพราหมณบางพวก ปรารถนาความหมดจดดวยวัตร สมณพราหมณเหลานั้นเปน 
 ผูประพฤติหัตถีวัตร (ประพฤติอยางกิริยาชาง) บาง ประพฤติอัสสวัตรบาง ประพฤติโควัตรบาง 
 ประพฤติกุกกุรวัตรบาง ประพฤติกากวัตรบาง ประพฤติวาสุเทววัตรบาง ประพฤติพลเทววัตรบาง 
 ประพฤติปุณณภัททวัตรบาง ประพฤติมณีภัททวัตรบาง ประพฤติอัคคิวัตรบาง ประพฤตินาควัตรบาง 
 ประพฤติสุปณณวัตรบาง ประพฤติยักขวัตรบาง ประพฤติอสุรวัตรบาง ประพฤติคันธัพพวัตรบาง 
 ประพฤติมหาราชวัตรบาง ประพฤติจันทวัตรบาง ประพฤติสุริยวัตรบาง ประพฤติอินทวัตรบาง 
 ประพฤติพรหมวัตรบาง ประพฤติเทววัตรบาง ประพฤติทิสวัตรบาง. สมณพราหมณเหลานั้น 
 ปรารถนาความหมดจดดวยวตัร ยอมเชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวเิศษ ความหมดจดรอบ 
 ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบดวยวัตร. 
      มีสมณพราหมณบางพวกปรารถนาความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ. สมณพราหมณ 
 เหลานั้น ลุกขึน้แตเชาแลว ยอมจับตองแผนดิน จับตองของสดเขยีว จับตองโคมัย จับตองเตา 
 เหยียบขาย จับตองเกวียนบรรทุกงา เคี้ยวกินงาสีขาว ทานํ้ามนังาสีขาว เคี้ยวไมสีฟนขาว 
 อาบน้ําดวยดินสอพอง นุงขาว โพกผาโพกสีขาว. สมณพราหมณเหลานั้น ปรารถนาความหมดจด 
 ดวยอารมณทีท่ราบ ยอมเชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน 
 ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยอารมณทีท่ราบ. 
      คําวา พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น อารมณที่ไดยิน ศีลและวัตร 
 หรืออารมณที่ทราบ โดยมรรคอื่น คือ พราหมณไมกลาว ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง 
 ความหมดจดโดยความหมดจดดวยการเห็นรูปบาง โดยความหมดจดดวยการไดยินเสยีงบาง โดย 
 ความหมดจดดวยศีลบาง โดยความหมดจดดวยวัตรบาง โดยความหมดจดดวยอารมณทีท่ราบบาง 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวาพราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น อารมณที่ไดยิน ศีลและ 
 วัตร หรืออารมณที่ทราบโดยมรรคอื่น. 
                       วาดวยการละบุญบาป 
      [๑๒๑] คําวา พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดในบุญและบาป มีความวา กุศลาภิสังขารอัน 
 ใหปฏิสนธิในไตรธาตุ (กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ) อยางใดอยางหนึ่ง เรียกวาบุญ. อกุศล 
 ทั้งหมดเรียกวาบาปไมใชบุญ. ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร เปนสภาพ 
 อันพราหมณละเสียแลว มีมูลรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมทีี่ต้ังดุจตาลยอดดวน ทําใหถึงความ 
 ไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นในอนาคตเปนธรรมดา ในกาลใด ในกาลนั้น พราหมณนั้น 
 ชื่อวายอมไมติด ไมติดพัน ไมเขาไปติด เปนผูไมติด ไมติดพัน ไมเขาไปติดแลว 
 เปนผูออกไป สละเสีย พนขาด ไมเกีย่วของแลว ในบุญและบาป เปนผูมีจิตกระทําใหปราศ 
 จากแดนกิเลสอยู ดวยเหตุเทานี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดในบุญและ 



 บาป. 
                         วาดวยการละตน 
      [๑๒๒] คําวา ละเสียซ่ึงตน เรียกวา เปนผูไมทําเพ่ิมเติมอยูในโลกนี้ มีความวา 
 ละเสียซ่ึงตน คือ ละทิฏฐิที่ถือวาเปนตน หรือละความถือมัน่. อีกอยางหนึ่ง คําวา ละเสียซ่ึงตน 
 ไดแก ความถือ ยึดถือ ถือมั่น ติดใจ นอมใจไป ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหง 
 ทิฏฐิ ความถือเปนตนนั้นทั้งปวง เปนธรรมชาติอันพราหมณนั้นสละแลว สํารอก ปลอย ละ 
 สละคืนเสียแลว. คําวา ไมทําเพ่ิมเติมอยูในโลกน้ี คือ ไมทําเพ่ิมเติม ปุญญาภิสังขาร อปุญญา- 
 *ภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ละเสียซ่ึงตน เรียกวาเปนผูไมทําเพ่ิมเติมอยูในโลกน้ี. เพราะฉะน้ัน 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            พราหมณไมกลาวความหมดจดในอารมณที่เห็น อารมณที่ไดยิน ศีลและ 
            วัตร หรืออารมณที่ทราบ โดยมรรคอื่น พราหมณนั้นผูไมเขาไปติดในบุญ 
            และบาป ละเสียซ่ึงตน เรียกวาเปนผูไมทําเพ่ิมเติมอยูในโลกนี้. 
      [๑๒๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            สมณพราหมณเหลานั้น ละตน อาศัยหลัง ไปตามความแสวงหา 
            ยอมไมขามกิเลสเครื่องเก่ียวของได สมณพราหมณเหลานั้น ยอมจบัถือ 
            ยอมละ เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนั้น. 
                 วาดวยการจับๆ วางๆ พนกิเลสไมได 
      [๑๒๔] คําวา ละตน อาศัยหลัง มีความวา สมณพราหมณเหลานั้น ละศาสดาตน 
 อาศัยศาสดาหลัง ละธรรมที่ศาสดาตนบอก อาศัยธรรมที่ศาสดาหลัง ละหมูคณะตน อาศัยหมู 
 คณะหลัง ละทฏิฐิตน อาศัยทิฏฐิหลัง ละปฏิปทาตน อาศัยปฏิปทาหลัง ละมรรคตน อาศัย 
 อิงอาศัย พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงมรรคหลัง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ละตน อาศัยหลัง. 
      [๑๒๕] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ไปตามความแสวงหา ยอมไมขามกิเลสเครื่อง 
 เกี่ยวของได มคีวามวา ตัณหา เรียกวาความแสวงหา ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา 
 ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา ไปตามความแสวงหา คือ ไปตาม ไปตามแลว 
 แลนไปตาม ถึงแลว ตกไปตามความแสวงหา อันความแสวงหาครอบงําแลว มีจิตอันความ 
 แสวงหาครอบงําแลว. คําวา ยอมไมขามกิเลสเครื่องเกีย่วของได คือ ยอมไมขาม ไมขามขึ้น 
 ไมขามพน ไมกาวพน ไมกาวลวง ไมลวงเลยซ่ึงกิเลสเครื่องเกี่ยวของ คือ ราคะ โทสะ โมหะ 
 มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้นไปตามความแสวงหา 
 ยอมไมขามกิเลสเคร่ืองเกีย่วของได. 
      [๑๒๖] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมจับถือ ยอมละ มีความวา สมณพราหมณ 
 เหลานั้น ยอมถือศาสดา ละศาสดานั้นแลว ยอมถือศาสดาอืน่ ยอมถือธรรมที่ศาสดาบอก ละธรรม 
 ที่ศาสดาบอกน้ันแลว ยอมถือธรรมที่ศาสดาอื่นบอก ยอมถือหมูคณะ ละหมูคณะน้ันแลวถือ 



 หมูคณะอื่น ยอมถือทิฏฐิ ละทิฏฐินั้นแลวถือทิฏฐิอื่น ยอมถือปฏิปทา ละปฏิปทานั้นแลวถือ 
 ปฏิปทาอื่น ยอมถือมรรค ละมรรคนั้นแลวถือมรรคอื่น ยอมถือและปลอย คอื ยอมยดึถือและ 
 ยอมละ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมจับถือ ยอมละ. 
      [๑๒๗] คําวา เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนั้น มีความวา สมณพราหมณ 
 เปนอันมาก ยอมจับถือและปลอย คือ ยอมยดึถือ และสละทฏิฐิเปนอันมาก เหมือนลิงเทีย่ว 
 ไปในปาใหญยอมจับกิ่งไม ละกิ่งไมนั้นแลวจับกิ่งอื่น ละกิ่งอืน่นั้นแลวจับกิ่งอื่น ฉะนั้น เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
            สมณพราหมณเหลานั้น ละตน อาศัยหลัง ไปตามความแสวงหา 
            ยอมไมขามกิเลสเครื่องเก่ียวของได สมณพราหมณเหลานั้น ยอมจบัถือ 
            ยอมละ เหมือนลิงจับและละกิ่งไมเบ้ืองหนา ฉะนั้น. 
      [๑๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนินผิดๆ 
            ถูกๆ สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูทั้งหลาย เปนผูมีปญญา 
            กวางขวางดุจแผนดิน ยอมไมดําเนินผิดๆ ถูกๆ. 
                     วาดวยการดําเนินผิดๆ ถูกๆ 
      [๑๒๙] คําวา ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง มีความวา สมาทานเอง คือ สมาทาน 
 เอาเอง. คําวา วัตรทั้งหลาย คือ ชันตุชนถือเอา สมาทานถือเอาแลว ถือเอาโดยเอื้อเฟอ 
 สมาทานแลว รับเอาแลว ยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงหัตถิวัตร อัสสวัตร โควัตร กุกกุรวัตร กากวัตร 
 วาสุเทววัตร พลเทววัตร ปุณณภัททวัตร มณีภัททวัตร อัคคิวัตร นาควัตร สุปณณวัตร ยักขวัตร 
 อสุรวัตร ฯลฯ ทิสวัตร. คําวา ชันตุชน คือ สัตว นรชน ฯลฯ มนุษย เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ชันตุชน สมาทานวัตรทั้งหลายเอง. 
      [๑๓๐] คําวา เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนินผิดๆ ถูกๆ มีความวา จากศาสดาตน 
 ถึงศาสดาหลัง จากธรรมที่ศาสดาตนบอกถึงธรรมที่ศาสดาหลังบอก จากหมูคณะตนถึงหมูคณะ 
 หลัง จากทิฏฐิตนถึงทิฏฐิหลัง จากปฏิปทาตนถึงปฏิปทาหลัง จากมรรคตนถึงมรรคหลัง. คําวา 
 เปนผูของในสัญญา คือ เปนผูของ เกี่ยวของ ของทั่วไป ติดอยู พันอยู เกี่ยวพันอยูใน 
 กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา ทิฏฐิสัญญา เหมือนสิ่งของที่ของ เกี่ยวของ ของทั่วไป 
 ติดอยู พันอยู เกี่ยวพันอยู ที่ตะปูอันตอกติดฝาหรือที่ไมขอ ฉะน้ัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนนิผิดๆ ถูกๆ. 
                       ผูรูธรรม ๗ ประการ 
      [๑๓๑] คําวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูทัง้หลาย มีความวา มีความรู 
 ไดแกมีความรู คือ ถึงวิชชา มีญาณ มีปญญาเคร่ืองตรัสรู มีปญญาแจมแจง มีปญญาเปนเครื่อง 
 ทําลายกิเลส. 



      คําวา ดวยความรูทั้งหลาย มีความวา ญาณในมรรคทั้ง ๔ ปญญา ปญญินทรีย 
 ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาวิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เรียกวาความรู. 
 บุคคลผูมีความรูนั้น ถึงที่สุด บรรลุที่สุด ถึงสวนสุด บรรลุสวนสุด ถึงที่สุดรอบ บรรลุที่สุดรอบ 
 ถึงที่สิ้นสุด บรรลุที่สิ้นสุด ถึงที่ปองกัน บรรลุที่ปองกัน ถึงที่ลับ บรรลุที่ลับ ถึงที่พ่ึง บรรลุที่พ่ึง 
 ถึงที่ไมมีภัย บรรลุที่ไมมีภัย ถึงที่ไมจุติ บรรลุที่ไมจุติ ถึงที่ไมตาย บรรลุที่ไมตาย ถึงนิพพาน 
 บรรลุนิพพาน แหงชาติชราและมรณะ ดวยความรูทั้งหลายเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง บุคคลชื่อวา 
 เวทคู เพราะอรรถวา ถึงที่สุดแหงความรูทั้งหลายบาง. เพราะอรรถวา ถึงที่สุดดวยความรู 
 ทั้งหลายบาง และชื่อวาเวทคู. เพราะเปนผูรูแจงธรรม ๗ ประการ คือ เปนผูรูแจงซ่ึงสักกายทิฏฐิ 
 วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ. และเปนผูรูแจงซ่ึงอกุศลธรรมอันลามก 
 ทั้งหลาย อันทาํความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข 
 เปนปจจัยแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
           ดูกรสภิยะ บุคคลเลือกเฟนเวททั้งสิ้นของพวกพราหมณที่มีอยู เปนผู 
           ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง ลวงเวททั้งปวงแลว ชือ่วาเปนเวทคู. 
      คําวา สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูทั้งหลาย มีความวา คือรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม 
 คือรู รูเฉพาะซ่ึงธรรมวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
 เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสงัขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย 
 จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ 
 เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงม ี
 อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงม ี
 ชราและมรณะ เพราะอวิชชาดบัสังขารจึงดับ เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ 
 นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะ 
 ดับเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทาน 
 ดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับ. และรู รูเฉพาะซ่ึง 
 ธรรมวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดบัทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. เหลานี้ 
 อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นีค้วามดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ. ธรรมเหลานี้ 
 ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ  ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ธรรมเหลาน้ี 
 ควรทําใหแจง. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม  คือ เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ือง 
 สลัดออกแหงผสัสายตนะ ๖. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม คือ เหตุเกิด ความดับ คณุ โทษ 
 และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรม คือเหตุเกิด ความดับ 
 คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงมหาภูตรูป ๔. และรู รูเฉพาะซ่ึงธรรมวา สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
 มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อวา 
 สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูทั้งหลาย. 



      [๑๓๒] คําวา เปนผูมีปญญากวางขวางดังแผนดิน ยอมไมดําเนินผิดๆ ถูกๆ 
 มีความวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดิน ยอมไมจากศาสดาตน ถึงศาสดาหลัง 
 ไมจากธรรมทีศ่าสดาตนบอก ถึงธรรมที่ศาสดาหลังบอก ไมจากหมูคณะตน ถึงหมูคณะหลัง 
 ไมจากทิฏฐิตน ถึงทิฏฐิหลัง ไมจากปฏิปทาตน ถึงปฏิปทาหลัง ไมจากมรรคตน ถึงมรรคหลัง. คําวา 
 บุคคลผูมีปญญากวางขวางดงัแผนดิน คือมปีญญาใหญ มีปญญามาก มีปญญาเปนเคร่ืองร่ืนเริง 
 มีปญญาไว มีปญญาคมกลา มีปญญาเปนเครื่องทําลายกเิลส. แผนดินตรัสวา ภูริ. บุคคล 
 ประกอบดวยปญญากวางขวางแผไปเสมอดวยแผนดินนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลผูมปีญญา 
 กวางดังแผนดนิ ยอมไมดําเนนิผิดๆ ถูกๆ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            ชันตุชนสมาทานวัตรทั้งหลายเอง เปนผูของในสัญญา ยอมดําเนิน 
            ผิดๆ ถูกๆ สวนบุคคลผูมีความรู รูธรรมดวยความรูทัง้หลาย เปนผูม ี
            ปญญากวางขวางดังแผนดิน ยอมไมดําเนินผดิๆ ถูกๆ. 
      [๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดินนั้น เปนผูกําจัดเสนาในธรรม 
            ทั้งปวง คือ ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบอยางใด 
            อยางหน่ึง ใครๆ ในโลกนี้พึงกําหนดซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น 
            ผูประพฤติเปดเผยดวยกิเลสอะไรเลา. 
                         วาดวยมารเสนา 
      [๑๓๔] คําวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดงัแผนดินนั้น เปนผูกําจัดเสนาในธรรมทั้งปวง 
 คือ ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่ง มีความวา มารเสนาเรียกวา 
 เสนา กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ ฯลฯ อภิสังขารคือ 
 อกุศลกรรมทั้งปวง ชื่อวามารเสนา. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            กิเลสกาม เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๑ ของทาน ความไมยินด ี
            เรากลาววาเปนเสนาที่ ๒ ของทาน ความหิวกระหาย เรากลาววา 
            เปนเสนาที่ ๓ ของทาน ตัณหา เรากลาวเปนเสนาที่ ๔ ของทาน 
            ความงวงเพราะหาวนอน เรากลาววาเปนเสนาที่ ๕ ของทาน ความขลาด 
            เรากลาววาเปนเสนาที่ ๖ ของทาน ความลังเลใจ เรากลาววาเปนเสนาที่ 
            ๗ ของทาน ความลบหลูและความกระดาง เรากลาววาเปนเสนาที่ ๘ 
            ของทาน ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ และยศที่ไดโดยทางผิด 
            เรากลาววาเปนเสนาที่ ๙ ของทาน ความยกตนและขมผูอื่น เรากลาววา 
            เปนเสนาที่ ๑๐ ของทาน ดูกรพระยามาร เสนาของทานเหลานี้ เปนผูม ี
            ปกติกําจัดผูมีธรรมดํา คนไมกลายอมไมชนะเสนานัน้ได สวนคนกลา 
            ยอมชนะได คร้ันชนะแลวยอมไดสุข ดงันี้. 
      เมื่อใด มารเสนาทั้งหมดและกิเลสอันทําความเปนปฏิปกษทั้งหมด อันบุคคลผูมีปญญา 



 กวางขวางดังแผนดินนั้นชนะแลว ใหแพแลว ทําลายเสีย กําจดัเสีย ทําใหไมสูหนาแลวดวย 
 อริยมรรค ๔ เมื่อนั้นบุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดินนั้น เรียกวา เปนผูกําจัดเสนา. 
 บุคคลนั้นเปนผูกําจัดเสนาในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ อารมณที่รูแจง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา บุคคลผูมีปญญากวางขวางดังแผนดนินั้น เปนผูกําจดัเสนาในธรรมทั้งปวง คือในรูป 
 ที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่ง. 
      [๑๓๕] คําวา ซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น ผูประพฤติเปดเผย มีความวา ซ่ึงบุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ผูเห็นธรรมอันหมดจด เห็นธรรมอันหมดจดวเิศษ เห็นธรรมอันหมดจดรอบ 
 เห็นธรรมอันขาว เห็นธรรมอันขาวรอบ. อีกอยางหนึ่ง ผูมีความเห็นอันหมดจด มีความเห็น 
 อันหมดจดวิเศษ มีความเห็นอันหมดจดรอบ มีความเห็นอันขาว มีความเห็นอันขาวรอบ. คําวา 
 เปดเผย มีความวาเคร่ืองปดบัง คือ ตัณหา กิเลส อวิชชา. เคร่ืองปดบังเหลานั้น อันบุคคลนั้น 
 เปดเผยแลว กําจัดเลิกขึ้น เปดขึ้น ละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดขึ้นเผาเสยีแลว 
 ดวยไฟ คือญาณ. คําวาผูประพฤติ คือ ผูประพฤติ ผูเที่ยวไป เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป 
 ใหอัตภาพดําเนินไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ซ่ึงบุคคลน้ันนั่นแหละ ผูเห็น ผูประพฤติเปดเผย. 
      [๑๓๖] คําวา ใครๆ ในโลกนี้ พึงกําหนด ... ดวยกิเลสอะไรเลา มีความวา คําวา 
 กําหนด ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ 
 ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความ 
 กําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา 
 สละคืนความกาํหนดดวยทิฏฐิแลว ใครๆ จะพึงกําหนดบุคคลนั้นดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
 ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสยั อะไรเลาวา เปนผูกํานัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่น ถึง 
 ความฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเรี่ยวแรง. กิเลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้นอันบุคคล 
 นั้นละแลว เพราะเปนผูละกเิลสเคร่ืองปรุงแตงเหลานั้นแลว ใครๆ จะพึงกําหนดคติแหงบุคคล 
 นั้นดวยกิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกิดในนรก เกดิในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย 
 เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือเปน 
 สัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. บุคคลนั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะ อันเปน 
 เคร่ืองกําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนดแหงใครๆ. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก 
 มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ใครๆ ในโลกนี้ พึง 
 กําหนด ... ดวยกิเลสอะไรเลา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลมีปญญากวางขวางดังแผนดินนัน้ เปนผูกําจัดเสนาในธรรมทั้งปวง 
            ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยนิ หรืออารมณที่ทราบอยางใดอยางหนึ่ง ใครๆ 
            ในโลกนี้ พึงกําหนดซ่ึงบุคคลนั้นนั่นแหละ ผูเห็น ผูประพฤติเปดเผย 
            ดวยกิเลสอะไรเลา. 
      [๑๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ือง 



            หนา สัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดยีว 
            สัตบุรุษเหลานั้นละกเิลสเปนเคร่ืองถือมั่น ผูกพัน รอยรัดแลว ไมทํา 
            ความหวังในที่ไหนๆ ในโลก. 
                     วาดวยคุณลักษณะของสัตบุรุษ 
      [๑๓๘] คําวา สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ือง 
 หนา มีความวา คําวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ 
 ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกาํหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ 
 สัตบุรุษเหลานั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกาํหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละ 
 ความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว สัตบุรุษเหลานั้น จึงไมกําหนดซ่ึง 
 ความกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมให 
 บังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ไมกําหนด คําวา ยอมไมทาํตัณหาและทิฏฐิ 
 ไวในเบ้ืองหนา มีความวา ความทําไวในเบ้ืองหนา ๒ อยาง คือ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวย 
 ตัณหา ๑ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา 
 ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ สัตบุรุษเหลาน้ัน ละความทําไวในเบ้ืองหนาดวย 
 ตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความทาํไวในเบ้ืองหนาดวย 
 ตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว จึงไมกระทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ืองหนาดวย 
 เที่ยวไป คือ เปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมตัีณหาเปนธงยอด ไมมีตัณหาเปนใหญ ไมมี 
 ทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมทีิฏฐิเปนใหญ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมแวดลอม 
 เที่ยวไป เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อวา สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิ 
 ไวในเบ้ืองหนา. 
      [๑๓๙] คําวา สัตบุรุษเหลาน้ัน ยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดยีว มีความ 
 วา สัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความไมหมดจด 
 สวนเดียว ความหมดจดจากสงสาร ความหมดจดโดยอกิริยาทิฏฐิวาทะวา สัตวสังขารเที่ยง วา 
 เปนความหมดจดสวนเดยีว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมกลาววาเปนความ 
 หมดจดสวนเดยีว. 
      [๑๔๐] คําวา สัตบุรุษเหลาน้ัน ละกิเลสเปนเคร่ืองถือมั่น ผูกพันรอยรัดแลว มี 
 ความวา กิเลสเปนเคร่ืองผูกพัน ไดแกกิเลสเปนเคร่ืองผูกพัน ๔ อยาง คือ กิเลสเปนเคร่ือง 
 ผูกพันทางกาย คือ อภิชฌา พยาบาท ลีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นวาสิ่งนีจ้ริง. ความกํา 
 หนัด ความเพงเล็งดวยทิฏฐิของตน เปนกิเลสเคร่ืองผูกพันทางกาย. ความอาฆาต ความไม 
 ยินดี ความพยาบาท ในถอยคําของชนอื่น. สลีัพพตปรามาส คือ ความยึดถือศีล หรือวัตร 
 หรือทั้งศีลและวัตรของตน. ความเห็น ความยึดถือวาสิ่งนี้จริงของตน เปนกิเลสเครื่องผูกพัน 
 ทางกาย. เพราะเหตุไรจึงเรียกวาเปนกิเลสเครือ่งถือมั่น ผูกพัน เพราะสัตวทั้งหลาย ยอมถือ 
 เขาไป ถือ จับ ถือมั่น ยึดมั่น ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ 



 สงสาร วัฏฏะ ดวยกิเลสเปนเคร่ืองผูกพันเหลานั้น เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวา เปนกิเลสเครื่องถือ 
 มั่น ผูกพัน. คําวา ละคือสลัด ละกิเลสเปนเคร่ืองผูกพันทั้งหลาย. อีกอยางหนึง่ สัตบุรุษเหลาน้ัน 
 แกละ กิเลสทั้งหลายที่ผูกพัน รอยรัด รัดรึง พัน ตรึง เหนี่ยวร้ัง ติด ของ เกี่ยวพัน พันอยู 
 เหมือนชนทั้งหลายทําความปลดปลอย ไมกาํหนด วอ รถ เกวียน รถมีเคร่ืองประดับ ฉะน้ัน เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา สัตบุรุษเหลาน้ัน ละกิเลสเปนเคร่ืองถือมั่น ผูกพัน รอยรัดแลว. 
      [๑๔๑] คําวา ยอมไมทําความหวังในที่ไหนๆ ในโลก มีความวา ตัณหา เรียกวา 
 ความหวัง ไดแกความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมลู. คําวา ยอมไม 
 ทําความหวัง คือ ยอมไมทําความหวัง ไมใหความหวังเกิด ไมเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมให 
 บังเกิดเฉพาะ. คําวา ในที่ไหนๆ คือในที่ไหนๆ ในที่ใดที่หนึ่งทุกๆ แหง ในภายใน ภายนอก 
 หรือทั้งภายในภายนอก. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อ 
 วา ยอมไมทําความหวังในที่ไหนๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา. 
            สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทํา ตัณหาและทิฏฐิไวใน 
            เบ้ืองหนา สัตบุรุษเหลานั้นยอมไมกลาววา เปนความหมดจดสวนเดยีว 
            สัตบุรุษเหลานั้น ละกิเลสเปนเคร่ืองถือมั่น ผูกพัน รอยรัดแลว ไม 
            ทําความหวังในที่ไหนๆ ในโลก. 
      [๑๔๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            พระอรหันตนั้นลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเห็นแลว มิไดมีความ 
            ยึดถือ มิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด มิไดกําหนัดใน 
            สมาบัติเปนที่คลายกําหนัด มิไดมีความยึดถือวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม. 
                        วาดวยพระอรหันต 
      [๑๔๓] คําวา พระอรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเห็นแลว มิไดม ี
 ความยึดถือ มีความวา แดน ไดแก แดน ๔ อยาง คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรา- 
 *มาส อนุสัย คอืทิฏฐิ อนุสัยคือวิจิกิจฉา และเหลากิเลสที่ต้ังอยูฝายเดียวกัน นี้เปนแดนที่ ๑. 
 สังโยชนคือกามราคะ สังโยชนคือปฏิฆะ อนสุัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ สวนหยาบๆ 
 และเหลากิเลสที่ต้ังอยูฝายเดียวกัน นี้เปนแดนที่ ๒. สังโยชนคือกามราคะ สังโยชนคือปฏิฆะ 
 อนุสัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ สวนละเอยีด และเหลากิเลสที่ต้ังอยูฝายเดียวกัน นี้เปน 
 แดนที่ ๓ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา อนุสัยคอืมานะ อนุสัยคือภวราคะ 
 อนุสัยคืออวิชชา และเหลากเิลสที่ต้ังอยูฝายเดียวกัน นี้เปนแดนที่ ๔. เมื่อใด พระอรหันตนั้น 
 เปนผูกาวลวง กาวลวงดวยดี ลวงเลยแดน ๔ อยางเหลานี้ดวยอริยมรรค ๔ เมื่อนั้น พระ 
 อรหันตนั้น จึงเรียกวาเปนผูลวงแดนแลว. คําวา ผูลอยบาปแลว คือ ชื่อวาผูลอยบาป เพราะเปน 
 ผูลอยแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ เปนผูอนัตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงที่ ชือ่วา 
 เปนพราหมณ. คําวานั้น ไดแกพระอรหันตผูขีณาสพ. คําวา รูแลว คือรูแลวดวยปรจิตญาณ 
 หรือดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คําวา เห็นแลว คือเห็นแลวดวยมังสจักษุ หรือดวยทิพยจักษุ 



 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พระอรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูแลว และเห็นแลว 
 มิไดมี (ความยดึถือ). คําวา ความยึดถือ คือ พระอรหันตนั้น (มิไดมี) ความถือ ถือมั่น 
 ยึดมั่น ติดใจ นอมใจไปวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เลศิ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร. 
 คําวา ไมมี คือ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได. ความยึดถือนั้น อันพระอรหันตนั้นละ 
 ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 พระอรหันตนั้นผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รูและเห็นแลว มิไดมีความยึดถือ. 
      [๑๔๔] คําวา มิไดมีความกาํหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด มิไดกําหนัดในสมาบัติเปน 
 ที่คลายกําหนัด มีความวา ชนเหลาใด กําหนัด รักใคร หลงใหล ติดใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว 
 พัวพัน ในกามคุณ ๕ ชนเหลานั้น เรียกวากําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด. ชนเหลาใด กํา 
 หนัด รักใคร หลงใหล ติดใจ หลุมหลง ของ เกีย่ว พัวพัน ในรูปาวจรสมาบัติ และ 
 อรูปาวจรสมาบัติ ชนเหลานั้น เรียกวากําหนัดแลวในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด. คําวา มิไดม ี
 ความกําหนัดในกามคุณเปนทีก่ําหนัด มิไดกําหนัดในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด คือ เมื่อใด 
 กามราคะ รูปราคะ และอรูปราคะ เปนกิเลสอนัพระอรหันตนั้นละ ตัดมูลรากขาดแลว ทําไมให 
 มีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ทําใหไมมี ทําใหไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา เมื่อนัน้ พระอรหันตนั้น 
 ชื่อวามิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด มิไดกําหนัดในสมาบัติเปนที่คลายกําหนดั โดย 
 เหตุเทานั้น. 
      [๑๔๕] คําวา มิไดมีความยดึถือวาสิ่งนี้ยอดเยีย่ม มีความวา คําวานั้น คือ พระ 
 อรหันตผูขีณาสพ. พระอรหันตนั้นมิไดมี ความถือ ถือมั่น ยึดมั่น ติดใจ นอมใจไปวา สิ่ง 
 นี้ยอดเยี่ยม เลศิ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร. คําวา ไมมี คือยอมไมมี ไม 
 ปรากฏ ไมเขาไปได ความยึดถือนั้น อันพระอรหันตนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมให 
 ควรเกิดขึ้นเผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มิไดมีความยดึถือวาสิ่งนี้ยอดเยี่ยม. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            พระอรหันตนั้น ผูลวงแดนแลว ลอยบาปแลว รู และเห็นแลว 
            มิไดมีความยึดถือ มิไดมีความกําหนัดในกามคุณเปนที่กําหนัด มิไดกํา 
            หนัดในสมาบัติเปนที่คลายกําหนัด มิไดมีความยดึถือวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม 
            ดังนี้. 
                     จบ สุทธัฏฐกสุตตนิเทสที่ ๔. 
                  ------------------- 
                      ปรมัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๕ 
      [๑๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชันตุชนยึดถืออยูในทฏิฐิทั้งหลายวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม ยอมทําสิ่งใดใหยิ่ง 
            ในโลก ชันตุชนนั้น กลาวสิ่งทั้งปวงอื่นจากส่ิงนั้นวา เลว เพราะฉะน้ัน 
            ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยวิวาทท้ังหลาย. 



                      วาดวยผูยึดถืออยูในทิฏฐิ 
      [๑๔๗] คําวา ยึดถืออยูในทฏิฐิทั้งหลายวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม มีความวา มีสมณพราหมณ 
 บางพวกเปนเจาทิฏฐิ สมณพราหมณเหลานั้น รับเอา ถือเอา ยึดมั่น ถือมั่นทฏิฐิ ๖๒ อยางใด 
 อยางหนึ่งวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เลศิ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร ยอมอยู อยูรวม 
 อยูอาศัย อยูรอบดวยทิฏฐิของตนๆ เหมือนพวกผูอยูครองเรือนทั้งหลาย อยูในเรือน หรือ 
 พวกบรรพชิตผูมีอาบัติอยูในกองอาบัติ หรือพวกผูมีกิเลสอยูในกองกเิลส ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ยึดถืออยูในทิฏฐิทั้งหลายวา สิ่งนี้ยอดเยีย่ม. 
      [๑๔๘] คําวา ชันตุชนยอมทําสิ่งใดใหยิ่งในโลก มีความวา ศัพทวา ยทํ แปลวาใด. 
 คําวา ยอมทําใหยิ่ง มีความวา ชันตุชนยอมทําสิ่งใดใหยิ่ง ใหเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปน 
 ใหญ สูงสุด บวร คือ ยอมใหบังเกิด บังเกิดเฉพาะวา พระศาสดาน้ี เปนพระสัพพัญู 
 พระธรรมนี้อันพระศาสดาตรัสดีแลว คณะสงฆนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้เจริญ ปฏิปทานี้พระศาสดา 
 บัญญัติดีแลว มรรคนี้ใหพนทุกขได. คําวา ชันตุชน ไดแกสัตว นรชน ฯลฯ มนุษย คําวา 
 ในโลก คือ อบายโลก ฯลฯ อายตนโลก. เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชันตุชนยอมทําสิ่งใด 
 ใหยิ่งในโลก. 
      [๑๔๙] คําวา ชันตุชนนั้น กลาวสิ่งทั้งปวงอืน่จากส่ิงนั้นวา เลว มีความวา ชันตุชน 
 ยอมคัดคาน โตแยง ปฏิเสธ ซ่ึงลัทธิอื่นทั้งปวงเวนศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก คณะสงฆ 
 ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของตน คือกลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสดาน้ันไม 
 ใชสัพพัญู ธรรมไมเปนธรรมอันศาสดากลาวดีแลว หมูคณะไมเปนผูปฏิบัติดีแลว ทิฏฐิไม 
 เปนทิฏฐิอันเจริญ ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนเคร่ืองนําออกจาก 
 ทุกขได ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือ 
 ความพนรอบ มิไดมีในลทัธินัน้ พวกถือลัทธินั้น ยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจด 
 รอบ ไมพน ไมพนวิเศษ หรือไมพนรอบในลัทธินั้น พวกลัทธินั้นยอมเปนผูเลว เลวทราม 
 ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชันตุชนนั้น กลาวสิ่งทั้งปวงอื่นจากส่ิง 
 นั้นวา นี้เลว. 
      [๑๕๐] คําวา เพราะฉะน้ัน ชันตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยวิวาททั้งหลาย มีความวา 
 เพราะฉะน้ัน เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะนิทานนั้น ชันตุชนนั้น 
 ยอมเปนผูไมลวงเลย ไมกาวลวง ไมกาวลวงพรอม ซ่ึงความทะเลาะ บาดหมาง แกงแยง วิวาท 
 มุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะฉะน้ัน ชนัตุชนนั้นยอมเปนผูไมลวงเลยซ่ึง 
 วิวาททั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา. 
            ชันตุชนยึดถืออยูในทฏิฐิทั้งหลายวา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม ยอมทําสิ่งใดให 
            ยิ่งในโลก ชันตุชนนั้นกลาวสิ่งทั้งปวงอืน่จากส่ิงนั้นวา เลว เพราะฉะน้ัน 
            ชันตุชนนั้น ยอมเปนผูไมลวงเลยวิวาททั้งหลาย. 
      [๑๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 



            นรชน ยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณที่เห็นก็ดี ใน 
            อารมณที่ไดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็ดี ในอารมณที่ทราบก็ดี นรชนน้ัน 
            ถือมั่นซ่ึงทิฏฐินั้นนั่นแหละ ในลัทธิของตนน้ัน ยอมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวง 
            โดยความเปนของเลว. 
                       วาดวยอานิสงสในทิฏฐิ 
      [๑๕๒] คําวา นรชนยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณที่เห็นก็ด ี
 ในอารมณที่ไดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็ดี ในอารมณที่ทราบก็ด ีมีความวา ศัพทวา ยทตฺตนิ 
 ตัดบทเปน ยํ อตฺตนิ. ทิฏฐิ ชื่อวาทิฏฐิของตน นรชนยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการในทิฏฐิ 
 ของตน คือ อานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงสมีในชาติหนา ๑. 
      อานิสงสในทิฏฐิมีในชาตินี้เปนไฉน? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิอยางใด พวกสาวกก็เปนผู 
 มีทิฏฐิอยางนั้น พวกสาวกยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ซ่ึงศาสดาผูมีทิฏฐิอยางนั้น 
 และยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่มีการสักการะเปนตนนั้น 
 เปนเหตุ นี้ชื่อวาอานิสงสในทฏิฐิมีในชาตินี้. 
      อานิสงสในทิฏฐิมีในชาติหนาเปนไฉน? นรชนนั้นยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินี้ควร 
 เพ่ือความเปนนาค เปนครุฑ เปนยักษ เปนอสูร เปนคนธรรพ เปนมหาราช เปนพระอินทร 
 เปนพรหม หรือเปนเทวดา ทฏิฐินี้เหมาะสมเพ่ือความหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบคอบ 
 พน พนวิเศษ พนรอบ สัตวทั้งหลาย ยอมหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ พน พนวิเศษ 
 พนรอบ ดวยทิฏฐินี้ เราจักหมดจด หมดจดวิเศษ หมดจดรอบ พน พนวิเศษ พนรอบดวยทิฏฐิ 
 นี้ ดังนี้ นี้ชื่อวาอานิสงสในทิฏฐิมีในชาติหนา. นรชนยอมเห็นอานิสงสในทฏิฐิของตน ๒ 
 ประการนี้. 
      นรชนยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณทีเ่ห็นคือ อานิสงส 
 มีในชาตินี้ ๑ มีในชาติหนา ๑ ยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณที่ 
 ไดยิน ยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยศีล ยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ 
 แมในความหมดจดดวยวัตร ยอมเห็นอานิสงส ๒ ประการ แมในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ 
 คืออานิสงสมีในชาตินี้ ๑ อานิสงสมีในชาติหนา ๑. 
      อานิสงสในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ มีในชาตินี้เปนไฉน? ศาสดาเปนผูมีทิฏฐิ 
 อยางใด พวกสาวกก็เปนผูมีทฏิฐิอยางนั้น ฯลฯ นี้ชื่อวาอานสิงสในความหมดจดดวยอารมณที ่
 ทราบมีในชาตินี้. อานิสงสในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบมีในชาติหนาเปนไฉน? นรชนน้ัน 
 ยอมหวังผลในอนาคตวา ทิฏฐินี้ควรเพ่ือความเปนนาค ฯลฯ นี้ชื่อวาอานิสงสในความหมดจด 
 ดวยอารมณทีท่ราบ มีในชาติหนานรชนยอมเห็น คือ แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น 
 อานิสงส ๒ ประการเหลานี้ แมในความหมดจดดวยอารมณที่ทราบ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวานรชน 
 ยอมเห็นอานิสงสใด ในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณที่เห็นก็ดี ในอารมณที่ไดยนิก็ดี ในศีลและ 
 วัตรก็ดี ในอารมณที่ทราบก็ดี. 



      [๑๕๓] คําวา นรชนน้ันถือมั่นทิฏฐินั้นนั่นแหละ ในลัทธิของตนน้ัน มีความวา คําวา 
 ตเทว แปลวา ซ่ึงทิฏฐินั้น. คําวา ตตฺถ แปลวา ในทิฏฐิของตน คือ ในความควร ในความชอบใจ 
 ในลัทธิของตน. คําวา ถือมั่น คือถือ ถือเอา รับเอา ยึดมั่น ถือมัน่วา สิ่งนี้ยอดเยี่ยม เลิศ 
 ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนน้ันถือมั่นทิฏฐินั้นนั่นแหละ 
 ในลัทธิของตนนั้น. 
      [๑๕๔] คําวา ยอมเห็นสิ่งอืน่ทั้งปวงโดยความเปนของเลว มีความวา นรชนน้ันยอม 
 เห็น คือแลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น ซ่ึงศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก หมูคณะ 
 ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคอื่น โดยความเปนของเลว เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ยอมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเปนของเลว เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
 พระภาคจึงตรัสวา 
            นรชน ยอมเห็นอานิสงสใดในทิฏฐิของตนก็ดี ในอารมณที่เห็นก็ด ี
            ในอารมณที่ไดยินก็ดี ในศีลและวัตรก็ดี ในอารมณทีท่ราบก็ดี นรชนถือ 
            มั่นทิฏฐินั้นนั่นแหละ ในลัทธิของตนนั้น ยอมเห็นสิง่อื่นทั้งปวงโดย 
            ความเปนของเลว. 
      [๑๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ผูฉลาดทั้งหลาย ยอมกลาวทัสนะที่ตนอาศัยแมนั้นวาเปนเคร่ืองรอยรัด 
            เห็นทัสนะอื่นวาเลว เพราะฉะน้ันแหละ ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น เสียง 
            ที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ศีลและวัตร. 
                      วาดวยทัศนะของผูฉลาด 
      [๑๕๖] คําวา ผูฉลาดทั้งหลาย ยอมกลาวทสันะแมนั้น วาเปนเคร่ืองรอยรัด มีความวา 
 ผูฉลาด ไดแกผูฉลาดเหลาใด คือ ผูฉลาดในขนัธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดใน 
 ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย 
 ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลาน้ัน 
 ยอมกลาวอยางนี้ คือ ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนี้วา ทัสนะน้ันเปนกิเลส 
 เคร่ืองรอยรัด เปนกิเลสเครื่องยึดเหนี่ยว เปนกิเลสเครื่องผูกพัน เปนกิเลสเคร่ืองพัวพัน เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาวทสันะแมนั้นวาเปนเคร่ืองรอยรัด. 
      [๑๕๗] คําวา ทัสนะที่ตนอาศัยแลว ยอมเห็นทัสนะอื่นวาเลว มีความวา ทัสนะที่ตน 
 อาศัยแลว คือ ภิกษุอาศัย อิงอาศัย ติดพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงทัสนะใด คือ ศาสดา 
 ธรรมที่ศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด. คําวา ยอมเห็นทัสนะอื่นวาเลว คือ ยอมเห็น 
 แลเห็น เหลียวเห็น เล็งเห็น พิจารณาเห็น ซ่ึงทัสนะอ่ืน คือ ศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก 
 หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคอื่น โดยความเปนของเลว เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก 
 ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทัสนะที่ตนอาศัยแลวยอมเห็นทัสนะอื่นวาเลว. 
      [๑๕๘] คําวา เพราะฉะน้ันแหละ ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณ 



 ที่ทราบ ศีลและวัตร มีความวา เพราะฉะน้ัน คือ เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน 
 เพราะนิทานนั้น ภิกษุไมพึงอาศัย ไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น ซ่ึงรูปที่เห็นบาง 
 ความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบาง เสียงที่ไดยนิบาง ความหมดจดเพราะเสียงที่ไดยินบาง อารมณที่ 
 ทราบบาง ความหมดจดเพราะอารมณที่ทราบบาง ศีลบาง ความหมดจดเพราะศีลบาง วัตรบาง 
 ความหมดจดเพราะวัตรบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น 
 เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ศีลและวัตร. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            ผูฉลาดทั้งหลาย ยอมกลาวทัสนะที่ตนอาศัยแมนั้น วาเปนเคร่ืองรอยรัด 
            ยอมเห็นทัสนะอื่นวาเลว เพราะฉะน้ันแหละ ภิกษุไมพึงอาศัยรูปที่เห็น 
            เสียงที่ไดยิน อารมณทีท่ราบ ศีลและวัตร. 
      [๑๕๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ภิกษุไมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลก ดวยญาณหรือแมดวยศีลและวัตร 
            ไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา เสมอเขา ไมพึงสําคัญตนวา เลวกวาเขา 
            หรือแมวาวิเศษกวาเขา. 
                     วาดวยภิกษุไมพึงมีทิฏฐิมานะ 
      [๑๖๐] คําวา ภิกษุไมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลกดวยญาณ หรือแมดวยศีลและวัตร 
 มีความวา ภิกษุไมพึงกําหนดซ่ึงทิฏฐิ คือ ไมพึงใหเกิด ไมพึงใหเกิดพรอม ไมพึงใหบังเกิด 
 ไมพึงใหบังเกิดเฉพาะ ดวยญาณในสมาบัติ ๘ ดวยญาณในอภิญญา ๕ ดวยมิจฉาญาณ ดวยศีล 
 ดวยวัตร หรือดวยศีลและวัตร. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก 
 ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงกําหนดแมในทิฏฐิในโลก ดวยญาณ 
 หรือแมดวยศีลและวัตร. 
      [๑๖๑] คําวา ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เสมอเขา มีความวา ไมพึงนําไปซ่ึงตนวา 
 เรายอมเปนผูเสมอเขาดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล ดวยความเปนผูมีรูปงาม 
 ดวยทรัพย ดวยการปกครอง ดวยหนาที่การงาน ดวยหลักแหลงแหงศิลปศาสตร ดวยวิทยฐานะ 
 ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณหรือดวยวัตถุอื่นๆ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา 
 เสมอเขา. 
      [๑๖๒] คําวา ไมพึงสําคัญตนวา เลวกวาเขา หรือแมวาวิเศษกวาเขา มีความวา 
 ไมพึงนําเขาไปซึ่งตนวา เรายอมเปนผูเลวกวาเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล 
 หรือดวยวัตถุอื่นๆ และไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา เรายอมเปนผูประเสริฐกวาเขา ดวยชาติ 
 ดวยโคตร ฯลฯ หรือดวยวัตถุอื่นๆ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงสําคัญตนวา เราเลวกวาเขา 
 หรือแมวาวิเศษกวาเขา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุไมพึงกําหนดแมทิฏฐิในโลกดวยญาณ หรือแมดวยศีลและวัตร 
            ไมพึงนําเขาไปซ่ึงตนวา เสมอเขา ไมพึงสําคัญ ตนวาเลวกวาเขา 
            หรือแมวาวิเศษกวาเขา. 



      [๑๖๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            นรชนนั้น ละตนแลว ไมถือมั่น ไมทํานิสัยแมในเพราะญาณ เมื่อชน 
            ทั้งหลายแตกกัน นรชนน้ันก็ไมเลนไปกับพวก ไมถึงเฉพาะแมซ่ึงทฏิฐิ 
            อะไร. 
      [๑๖๔] คําวา ละตนไมถือมั่น มีความวา ละความเห็นวาเปนตน ละความถือ. 
 อีกอยางหนึ่ง คําวา ละตน คือ ละเวน บรรเทา ทําใหสิ้น ทําใหถึงความไมมี ซ่ึงความถือ ถือมั่น 
 ยึดมั่น ความติดใจ ความนอมใจไป ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ. ละตนไมถือมั่น 
 คือไมยึด ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น ดวยอุปาทาน ๔ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ละตนไมถือมั่น. 
      [๑๖๕] คําวา นรชนน้ันไมทําซ่ึงนิสัยแมในเพราะญาณ มีความวา นรชนน้ันไมทํา 
 ตัณหานิสัยหรือทิฏฐินิสัย คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ 
 ในเพราะญาณในสมบัติ ๘ หรือในเพราะญาณในอภิญญา ๕ หรือในเพราะมิจฉาญาณ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา นรชนน้ันไมทําซ่ึงนิสัยแมในเพราะญาณ. 
      [๑๖๖] คําวา เมื่อชนทั้งหลายแตกกันแลว นรชนน้ันก็ไมแลนไปกับพวก มีความวา 
 เมื่อชนทั้งหลายแยกกัน แตกกัน ถึงความเปนสองฝาย เกิดเปนสองกก มีทิฏฐิตางกัน มีความ 
 ควรตางกัน มีความชอบใจตางกัน มีลัทธิตางกัน อาศัยทิฏฐินิสัยตางกัน ถึงฉันทาคติ ถึงโทสาคติ 
 ถึงโมหาคติ ถึงภยาคติ นรชนนั้น ยอมไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ 
 ไมถึงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนสุัย และไมไป 
 ดําเนินไป เลื่อนลอยไป แลนไปเพราะธรรมทั้งหลาย อันทําความเปนพวก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เมื่อชนทั้งหลายแตกกันแลว นรชนน้ันไมแลนไปกับพวก. 
      [๑๖๗] คําวา ไมถึงเฉพาะแมทิฏฐิอะไรๆ มีความวา ทิฏฐิ ๖๒  อันนรชนนั้นละ ตัดขาด 
 สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดขึน้ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ นรชนน้ันไมถึงเฉพาะ ไมมาถึง 
 เฉพาะซ่ึงทิฏฐิอะไรๆ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมถึงเฉพาะแมซ่ึงทิฏฐิอะไรๆ. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            นรชนนั้นละตนแลวไมถือมั่น ไมทํานิสัยแมในเพราะญาณ เมื่อชน 
            ทั้งหลายแตกกันแลว นรชนน้ันก็ไมแลนไปกับพวก ไมถึงเฉพาะแมซ่ึง 
            ทิฏฐิอะไรๆ. 
      [๑๖๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพใด 
            เพ่ือภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา พระอรหันตนั้นยอมไมมี 
            เคร่ืองอยูอะไรๆ ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลว 
            ถือมั่น. 
                    วาดวยภูมิธรรมของพระอรหันต 
      [๑๖๙] คําวา ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมีแกพระอรหันต เพ่ือภพนอย 



 ภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา มีความวา ใด ไดแกพระอรหันตขีณาสพใด. คําวา สวนสุด คือ 
 ผัสสะเปนสวนสุดที่ ๑ ผัสสสมุทัยเปนสวนที่ ๒. อดีตเปนสวนสุดที่ ๑ อนาคตเปนสวนสุดที ่
 ๒. สุขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๑ ทุกขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๒. นามเปนสวนสุดที่ ๑ รูปเปน 
 สวนสุดที่ ๒. อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดที่ ๑ อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดที่ ๒. 
 กายของตนเปนสวนสุดที่ ๑ สมุทัยแหงกายของตนเปนสวนสุดที่ ๒. ตัณหาเรียกวาความต้ังไว 
 ไดแกความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. 
      คําวา เพ่ือภพนอยภพใหญ ไดแกเพ่ือภพนอยภพใหญ คือ เพ่ือกรรมวัฏและวิปากวัฏ 
 เพ่ือกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ เพ่ือวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ เพ่ือกรรมวัฏเปน 
 เคร่ืองเกิดในรูปภพ เพ่ือวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกดิในรูปภพ เพ่ือกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ 
 เพ่ือวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ เพ่ือความเกิดบอยๆ เพ่ือความไปบอยๆ เพ่ือความเขาถึง 
 บอยๆ เพ่ือปฏิสนธิบอยๆ เพ่ือบังเกิดขึ้นแหงอัตภาพบอยๆ. คําวา โลกนี้ คือ อัตภาพของตน. 
 คําวา โลกหนา คืออัตภาพของผูอื่น. คําวา โลกนี้ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 ของตน. คําวา โลกหนา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของผูอื่น. คําวา โลกนี้ คือ 
 อายตนะภายใน ๖. คําวา โลกหนา คือ อายตนะภายนอก ๖. คําวา โลกนี้ คือ มนุษยโลก. คําวา 
 โลกหนา คือ เทวโลก. คําวา โลกนี้ คือ กามธาตุ. คําวา โลกหนา คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ. คําวา 
 โลกนี้ คือ กามธาตุ. รูปธาตุ. คําวา โลกหนา คือ อรูปธาตุ. 
      คําวา ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดทั้ง ๒ ยอมไมมีแกพระอรหันตใด เพ่ือภพนอยภพใหญ 
 ในโลกนี้หรือโลกหนา คือ ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดทั้ง ๒ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได 
 แกพระอรหันตใด เพ่ือภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา คือความต้ังไวนั้น ยอมเปนกิริยา 
 อันพระอรหันตใดละ ตัดขาด สงบ ระงับเสียแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟ 
 คือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดทั้ง ๒ ยอมไมมีแกพระอรหันตใด 
 เพ่ือภพนอยภพใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา. 
      [๑๗๐] คําวา พระอรหันตนั้นยอมไมมีเคร่ืองอยูอะไรๆ มีความวา เคร่ืองอยู ไดแก 
 เคร่ืองอยู ๒ อยาง คือ เคร่ืองอยูคือตัณหา ๑ เคร่ืองอยูคือทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาเคร่ืองอยูคือ 
 ตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาเคร่ืองอยูคือทิฏฐิ. คําวา นั้น ไดแกพระอรหันตขีณาสพน้ัน. คําวา 
 พระอรหันตนั้น ยอมไมมเีคร่ืองอยู คือ เคร่ืองอยูนั้นไมมี ไมปรากฏ ยอมไมเขาไปได คือ 
 เปนธรรมอันพระอรหันตขีณาสพน้ันละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลว 
 ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระอรหันตนั้นยอมไมมีเคร่ืองอยูอะไรๆ. 
      [๑๗๑] คําวา ยอมไมมกีารถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น มคีวามวา 
 ในธรรมทั้งหลาย คือในทิฏฐิ ๖๒. คําวา ถึงความตกลง มีความวา ตัดสินแลว ชี้ขาด คนควา 
 แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลว ทําใหเปนแจงแลว จึงจับมั่น 
 ยึดมั่น ถือมั่น รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือความถือ ความยึดถือ ความยดึมั่น ความถือมั่น 
 ความนอมใจเชื่อวา สิ่งนี้จริง แท แน เปนตามสภาพ เปนตามจริง มิไดวิปริตดังนี้ ยอมไมมี 



 ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันพระอรหันตขีณาสพน้ัน ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว 
 ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมไมมีการถึงความ 
 ตกลงในธรรมทั้งหลายท้ังหลายแลวถือมั่น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ความต้ังไวซ่ึงสวนสุดทั้งสอง ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพใด เพ่ือ 
            ภพนอยใหญ ในโลกนี้หรือโลกหนา พระอรหันตนั้นยอมไมมเีคร่ือง 
            อยูอะไรๆ ยอมไมมีการถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น. 
      [๑๗๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ทิฏฐิสัญญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ที่สญัญากําหนดแลว ในรูปที่เห็น 
            เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบในโลกน้ี ยอมไมมีแกอรหันตนั้น ใครๆ 
            ในโลกนี้ พึงกําหนด ซ่ึงพระอรหันตนั้น เปนผูพราหมณ ไมยึดถือทฏิฐิ 
            ดวยกิเลสอะไรเลา. 
                  วาดวยพระอรหันตไดชื่อวาพราหมณ 
      [๑๗๓] คําวา ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้นแมเลก็นอย ที่สัญญากําหนดแลวในรูปที่เห็น 
 เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบในโลกน้ี ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น มีความวา ทิฏฐิอัน 
 สัญญาใหเกิดขึ้น อันสัญญากําหนด ปรุงแตงต้ังไว เพราะเปนทิฏฐิมีสัญญาเปนประธาน มสีัญญา 
 เปนใหญ และความถือตางดวยสัญญา ในรูปที่เห็นบาง ในความหมดจดเพราะรูปที่เห็นบาง ใน 
 เสียงที่ไดยินบาง ในความหมดจดเพราะเสียงที่ไดยินบาง ในอารมณที่ทราบบาง ในความหมดจด 
 เพราะอารมณที่ทราบบาง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได แกพระอรหันตขีณาสพน้ัน คือทิฏฐิ 
 นั้น อันพระขีณาสพ ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสยีแลวดวยไฟคือ 
 ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ที่สัญญากาํหนดแลว ในรูป 
 ที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ ในโลกนี้ ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น. 
      [๑๗๔] คําวา ซ่ึงพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ มีความวา พราหมณ 
 ไดแกพระอรหันตผูชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลว ซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอนั 
 ตัณหา ทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงที่ เรียกวาเปนพราหมณ. คําวา ซ่ึงพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ 
 ไมยึดถือทิฏฐิ มีความวา ซ่ึงพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึด ไมถือเอา ไมถือมั่น ไมยึด 
 มั่น ซ่ึงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ซ่ึงพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึดถือทิฏฐิ 
      [๑๗๕] คําวา ใครๆ ในโลกนี้พึงกําหนด ... ดวยกิเลสอะไรเลา มีความวา กําหนด 
 ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อ 
 วาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทฏิฐิ. บุคคลนั้นละความกําหนดดวย 
 ตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืน 
 ความดวยกําหนดดวยทิฏฐิแลว ใครๆ จะพึงกําหนดบุคคลนั้นดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
 ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสยัอะไรเลาวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลง ผูกพัน ถือมั่น ถึงความ 
 ฟุงซาน ถึงความไมตกลง หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กิเลสเครื่องปรุงแตงเหลานั้น อันบุคคลนั้นละ 



 แลว เพราะเปนผูละกเิลสเครื่องปรุงแตงเหลานั้นแลว ใครๆ จะพึงกําหนดคติแหงบุคคลนั้น 
 กิเลสอะไรเลาวา เปนผูเกดิในนรก เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เกดิในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปน 
 เทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือเปนสัตว 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. บุคคลนั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะอันเปนเคร่ือง 
 กําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนด. คําวา ในโลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก 
 ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ใครๆ ในโลกนี้พึงกําหนด ... ดวยกิเลส 
 อะไรเลา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ทิฏฐิที่สัญญาใหเกิดขึ้นแมเล็กนอย ทีส่ัญญากําหนดแลว ในรูปที่เห็น 
            เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ ในโลกนี้ ยอมไมมีแกพระอรหันตนั้น 
            ใครๆ ในโลกนี้ พึงกําหนดซ่ึงพระอรหันตนั้น ผูเปนพราหมณ ไมยึด 
            ถือทิฏฐิดวยกิเลสอะไรเลา. 
      [๑๗๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทฏิฐิ 
            ไวในเบ้ืองหนา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลาย อันพระอรหันตเหลานั้น 
            ไมปรารถนาเฉพาะแลว พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ ไมพึงนํา 
            ไปไดดวยศีลและพรต ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงที่. 
                       พระอรหันตไดชื่อตางๆ 
      [๑๗๗] คําวา พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและ 
 ทิฏฐิไวในเบ้ืองหนา มีความวา กําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนด 
 ดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑. 
      ความกําหนดดวยตัณหาเปนไฉน? วัตถุที่ทําใหเปนเขต เปนแดน เปนสวน เปน 
 แผนก กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหงตัณหามีประมาณเทาใด ยอมยึดถือ 
 เอาวาของเราซ่ึงวัตถุมีประมาณเทานั้นวา สิ่งนี้ของเรา สิ่งนัน้ของเรา สิ่งมปีระมาณเทานีข้องเรา 
 สิ่งของๆ เรามีประมาณเทานี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม ทาสีและ 
 ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน 
 ชนบท ฉาง คลัง เปนของเรา ยอมยึดถือวาเปนของของเรา แมซ่ึงแผนดินใหญทั้งสิ้นดวย 
 สามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ชื่อวา ความกําหนดดวยตัณหา. 
      ความกําหนดดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทฏิฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันต- 
 *คาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเร้ียวคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือ 
 ทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือมั่น ความยึดมั่น ความ 
 ยึดถือ ทางผิด คลองผิด ความเห็นผิด ลัทธเิดยีรถีย ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต 
 ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือแนนอนวาจริงในสิ่งไมจริง อันใดเห็นปานนี้ และทฏิฐิ ๖๒ 
 มีประมาณเทาใด นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทฏิฐิ. 



      พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ละความกําหนดดวยตัณหา สละคือความกําหนดดวย 
 ทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว พระ- 
 อรหันตเหลานั้น จึงไมกําหนดความกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือไมใหเกิด 
 ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดแลวเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาไมกําหนด. 
      คําวา ยอมไมทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบ้ืองหนา มีความวา ทําไวในเบ้ืองหนา ไดแก 
 ความทําไวในเบ้ืองหนา ๒ อยาง คือ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา ๑ ความทําไวในเบ้ือง 
 หนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบ้ือง 
 หนาดวยทิฏฐิ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายน้ัน ละความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา สละคืน 
 ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิเสียแลว เพราะเปนผูละความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา สละ 
 คืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว จึงไมกระทําตัณหาหรือทิฏฐิ ไวในเบ้ืองหนาเที่ยวไป 
 คือเปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตัณหาเปนธงยอด ไมมีตัณหาเปนใหญ ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย 
 ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมทีิฏฐิเปนใหญ จึงชื่อวาเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมแวดลอมเท่ียวไป 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทฏิฐิ 
 ไวในเบ้ืองหนา. 
      [๑๗๘] คําวา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลาย อันพระอรหันตเหลานั้นไมปรารถนาเฉพาะ 
 แลว มีความวา ทิฏฐิ ๖๒ เรียกวา ธรรม. คําวา เหลานั้น คือพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น. 
 คําวา ไมปรารถนาเฉพาะแลว คือไมปรารถนาเฉพาะวา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานัน้จริง สิ่งอื่นเปลา 
 ไมปรารถนาเฉพาะวา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม 
 ไมเกิดอกีก็หามิได สิ่งนี้เทานัน้จริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลาย 
 อันพระอรหันตเหลานั้น ไมปรารถนาเฉพาะแลว. 
      [๑๗๙] คําวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต 
 มีความวา ศัพทวา น เปนปฏิเสธ. คําวา พราหมณ คือ พระอรหันตชื่อวาเปนพราหมณ 
 เพราะลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอันตัณหาทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงที่ เรียก 
 วาเปนพราหมณ. คําวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต 
 คือ พระอรหันตผูเปนพราหมณ ยอมไมไป ไมออกไป ไมเลือ่นลอยไป ไมแลนไป ดวยศีล 
 หรือดวยพรต หรือดวยศีลและพรต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระอรหันตผูเปนพราหมณ อัน 
 ใครๆ ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต. 
      [๑๘๐] คําวา ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงที่ มีความวา อมตนิพพาน เรียก 
 วาฝง ไดแกธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา ความ 
 สํารอก ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด. ผูใดไปถึงฝง บรรลุฝงแลว ไปถึง 
 สวนสุด บรรลุสวนสุดแลว ไปถึงที่สุด บรรลุที่สุดแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดมีแกผูนั้น เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูถึงฝง. คําวา ยอมไมกลับ คือ กิเลสเหลาใด อันอริยบุคคลละแลว 
 ดวยโสดาปตติมรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้น กิเลส 



 เหลาใดอันอริยบุคคลละแลวดวยสกทาคามิมรรค อริยบุคคลนั้น ยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับ 
 มาสูกิเลสเหลาน้ัน กิเลสเหลาใดอันอริยบุคคลละแลวดวยอนาคามิมรรค อริยบุคคลนั้น ยอม 
 ไมถึงอีก ไมกลบัถึง ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้น กิเลสเหลาใดอนัอริยบุคคลละแลวดวยอรหัต- 
 *มรรค อริยบุคคลนั้นยอมไมถึงอีก ไมกลับถึง ไมกลับมาสูกเิลสเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา. คําวา ผูคงที่ คือพระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ โดยอาการ ๕ คือ 
 เปนผูคงที่ในอฎิฐารมณ และอนิฏฐารมณ เปนผูคงที่เพราะอรรถวาสละแลว เปนผูคงที่เพราะ 
 อรรถวาขามแลว เปนผูคงทีเ่พราะอรรถวาพนแลว เปนผูคงที่เพราะแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ. 
      พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณอยางไร? พระอรหันตเปน 
 ผูคงที่แมในลาภ แมในความเสื่อมลาภ แมในยศ แมในความเสื่อมยศ แมในสรรเสริญ แม 
 ในนินทา แมในสุข แมในทุกข. หากวาชนทั้งหลายพึงลูบไลแขนขางหนึ่งแหงพระอรหันตดวย 
 เคร่ืองหอม พึงถากแขนขางหนึ่งดวยมีด พระอรหันตยอมไมมีความยินดีในการลูบไลดวยเคร่ือง 
 หอมโนน และไมมีความยินรายในการถากดวยมีดโนน เปนผูละการยินดียนิรายเสียแลว เปนผูลวง 
 เลยการดีใจและการเสียใจแลว เปนผูกาวลวงความยินดีความยินรายเสียแลว พระอรหันตชื่อวา 
 เปนผูคงที่ในอฏิฐารมณ และอนิฏฐารมณอยางนี้. 
      พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะอรรถวาสละแลวอยางไร? พระอรหันตสละ คาย 
 ปลอย ละ สละคืนเสียแลว ซ่ึงความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความ 
 ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความ 
 กระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง 
 พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะอรรถวาสละแลวอยางนี้. 
      พระอรหันตชื่อวาผูคงที่ เพราะอรรถวาขามแลวอยางไร? พระอรหันตขามแลว ขามขึน้ 
 ขามพน กาวลวง กาวลวงดวยดี เปนไปลวงซ่ึงกาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ และ 
 คลองแหงสงสารทั้งปวง พระอรหันตนั้นอยูจบแลว ประพฤติจรณะแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดม ี
 แกพระอรหันตนั้น เพราะฉะน้ัน พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะอรรถวาขามแลวอยางนี้. 
      พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะอรรถวาพนแลวอยางไร? พระอรหันตมีจิตพนแลว 
 พนวิเศษ พนดีแลว จากความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ 
 ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง 
 ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง 
 ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
 พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะอรรถวาพนแลวอยางนี้. 
      พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางไร? พระอรหันต 
 ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมศีีล ในเมื่อศีลมอียู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดง 
 ออกวา เปนผูมศีรัทธา ในเมื่อศรัทธามีอยู. ชือ่วาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีความ 
 เพียร ในเมื่อความเพียรมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมสีติ ในเมื่อสติมีอยู. 



 ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูต้ังมั่น ในเมื่อสมาธิมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดง 
 ออกวา เปนผูมปีญญา ในเมื่อปญญามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีวิชชา ๓ 
 ในเม่ือวิชชามอียู. ชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกวา เปนผูมีอภิญญา ๖ ในเมื่ออภิญญามอียู. 
 พระอรหันตชื่อวาเปนผูคงที่ เพราะแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลับมา เปนผูคงที่ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด ยอมไมทําตัณหาและทฏิฐิ 
            ไวในเบ้ืองหนา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระอรหันตขีณาสพเหลา 
            นั้นไมปรารถนาเฉพาะแลว พระอรหันตผูเปนพราหมณ อันใครๆ 
            ไมพึงนําไปไดดวยศีลและพรต ยอมเปนผูถึงฝง ไมกลบัมา เปนผูคงที ่ดังนี้. 
                     จบปรมัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๕. 
                         ------------ 
                        ชราสุตตนิทเทสที่ ๖ 
      [๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชีวิตนี้นอยหนอ มนุษยยอมตายภายในรอยป แมหากวามนุษยใดยอม 
            เปนอยูเกินไป มนุษยผูนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล. 
                      วาดวยชีวิตเปนของนอย 
      [๑๘๒] คําวา ชีวิตนี้นอยหนอ มีความวา ศัพทวา ชีวิต ไดแกอายุ ความตั้งอยู 
 ความดําเนินไป ความใหอัตภาพดําเนินไป ความเปนไป ความหมุนไป ความเลี้ยง ความเปน 
 อยู ชีวิตินทรีย อนึ่ง ชีวิตนอย คือชีวิตนิดเดียวโดยเหตุ ๒ ประการ คือ ชีวิตนอยเพราะ 
 ต้ังอยูนอย ๑ ชีวิตนอยเพราะมกีิจนอย ๑. 
      ชีวิตนอยเพราะต้ังอยูนอยอยางไร? ชีวิตเปนอยูแลวในขณะจิตเปนอดีต ยอมไมเปน 
 อยู จักไมเปนอยู. ชีวิตจักเปนอยูในขณะจิตเปนอนาคต ยอมไมเปนอยู ไมเปนอยูแลว. ชีวติ 
 ยอมเปนอยูในขณะจิตเปนปจจุบัน ไมเปนอยูแลว จักไมเปนอยู. 
      สมจริงดังพระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชีวิต อัตภาพ สุขและทุกขทั้งมวล เปนธรรมประกอบกันเสมอดวย 
            จิตดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน เทวดาเหลาใดยอมต้ังอยูตลอดแปด 
            หมื่นสี่พันกัป แมเทวดาเหลานั้นยอมไมเปนผูประกอบดวยจิตสองดวง 
            ดํารงอยูเลย ขันธเหลาใดของสัตวที่ตายหรือของสัตวที่เปนอยูในโลกน้ีดับ 
            แลว ขันธเหลานั้นทั้งปวงเทียว เปนเชนเดียวกัน ดับไปแลว มิไดสืบ 
            เนื่องกัน ขันธเหลาใดแตกไปแลวในอดีตเปนลําดับ และขันธเหลาใด 
            แตกไปแลวในอนาคตเปนลําดับ ความแปลกกันแหงขนัธทั้งหลาย ทีด่ับ 
            ไปในปจจุบันกับขันธเหลานั้น มิไดมีในลักษณะ สัตวไมเกิดดวยอนาคต 
            ขันธยอมเปนอยูดวยปจจุบันขันธ สัตวโลกตายแลวเพราะความแตกแหง 



            จิตนี้เปนบัญญัติทางปรมัตถ ขันธทั้งหลายแปรไปโดยฉันทะ ยอมเปนไป 
            ดุจน้ําไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น ยอมเปนไปตามวาระอันไมขาดสายเพราะ 
            อายตนะ ๖ เปนปจจัย ขันธทั้งหลายแตกแลว มิไดถึงความต้ังอยู 
            กองขันธมิไดมีในอนาคต ขันธทั้งหลายท่ีเกดิแลวยอมต้ังอยู เหมือน 
            เมล็ดพันธุผักกาดต้ังอยูบนปลายเหลก็แหลม ฉะนั้น ก็ความแตกแหง 
            ธรรมขันธทั้งหลายท่ีเกิดแลวน้ัน สกดัอยูขางหนาแหงสัตวเหลานั้น 
            ขันธทั้งหลายมีความทาํลายเปนปกติ มิไดเจอืปนกับขันธที่เกดิกอน ยอม 
            ต้ังอยู ขันธทั้งหลายมาโดยไมปรากฏ แตกแลวก็ไปสูทีไ่มปรากฏ 
            ยอมเกดิขึ้นและเสื่อมไป เหมือนสายฟาแลบในอากาศ. 
            ชื่อวา ชีวิตนอยเพราะต้ังอยูนอยอยางนี้. 
      ชีวิตนอยเพราะมีกิจนอยอยางไร? ชีวิตเน่ืองดวยลมหายใจออก เนื่องดวยลมหายใจ 
 เขา เนื่องดวยลมหายใจออกและลมหายใจเขา เนื่องดวยมหาภูตรูป เนื่องดวยไออุน เนือ่งดวย 
 กวฬิงการาหาร เนื่องดวยวิญญาณ กรัชกายอนัเปนที่ต้ังแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขา 
 เหลานี้ก็ดี อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพ อันเปนเหตุเดิมแหงลมหายใจออกและ 
 ลมหายใจเขากด็ี ปจจัยทั้งหลายก็ดี ตัณหาอันเปนแดนเกิดกอนก็ดี รูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิด 
 รวมกันก็ดี อรูปธรรมที่ประกอบกันก็ดี ขันธที่เกิดรวมกันแหงลมหายใจออกและลมหายใจเขา 
 เหลานี้ก็ดี ตัณหาอันประกอบกันก็ดี ก็มีกําลงัทราม. ธรรมเหลานี้มีกําลังทรามเปนนิตยตอกนัและ 
 กัน มิไดต้ังมั่นตอกันและกัน ยอมยังกันและกันใหตกไป เพราะความตานทานมิไดมีแกกัน 
 และกัน ธรรมเหลานี้จึงไมดํารงกันและกันไวได ธรรมใด ใหธรรมเหลานี้เกิดแลว ธรรมน้ันมิไดม ี
 ก็แตธรรมอยางหนึ่งมิไดเสื่อมไปเพราะธรรมอยางหนึ่ง. ก็ขันธเหลานี้แตกไปเสื่อมไปโดยอาการ 
 ทั้งปวง ขันธเหลานี้ อันเหตุปจจัยมีในกอนใหเกิดแลว แมเหตุปจจัยอันเกดิกอนเหลาใด 
 แมเหตุปจจัยเหลานั้นก็ตายไปแลวในกอน. ขันธที่เกดิกอนก็ดี ขันธที่เกิดภายหลังก็ดี มิไดเห็น 
 กันและกันในกาลไหนๆ ฉะนั้น. ชีวิตจึงชื่อวา เปนของนอยเพราะมีกิจนอยอยางนี้. 
      อนึ่ง เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ชีวิตของมนุษยก็นอย 
 คือเล็กนอย นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาลเดีย๋วเดยีว ต้ังอยูไมชา 
 ดํารงอยูไมนาน. เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นดาวดงึส ... เพราะเทยีบชีวิตของพวกเทวดา 
 ชั้นยามา ... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชัน้ดุสิต ... เพราะเทยีบชีวิตของพวกเทวดาชั้น 
 นิมมานรดี ... เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ... เพราะเทียบชีวิตของพวก 
 เทวดาที่เนือ่งในหมูพรหม ชีวิตของมนุษยก็นอย คือเลก็นอย นิดหนอย เปนไปชั่วขณะ 
 เปนไปพลัน เปนไปชั่วกาลเดีย๋วเดยีว ต้ังอยูไมชา ดํารงอยูไมนาน. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายุของพวกมนุษยนี้นอยจําตองละไปสูปรโลก มนุษยทั้งหลายจําตอง 
 ประสบความตายตามที่รูกันอยูแลว ควรทํากศุล ควรประพฤติพรหมจรรย ไมมีมนุษยที่เกดิมาแลว 
 จะไมตาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดอยูนาน ผูนัน้ก็เปนอยูไดเพียง ๑๐๐ ป หรือที่เกินกวา ๑๐๐ ป 



 ก็มีนอย. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
            อายุของพวกมนุษยนอย บุรุษผูใครความดี พึงดูหมิ่นอายุที่นอยนี ้
            พึงรีบประพฤติใหเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น เพราะความตายจะ 
            ไมมาถึงมิไดมี วันคืนยอมลวงเลยไป ชีวิตก็กระชั้นเขาไปสูความตาย 
            อายุของสัตวทั้งหลายยอมสิ้นไป เหมอืนน้ําในแมน้ํานอยยอมสิ้นไป ฉะนั้น. 
            เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชีวิตนี้นอยหนอ. 
      [๑๘๓] คําวา มนุษยยอมตายภายใน ๑๐๐ ป มีความวา มนุษยยอมเคลื่อน ตาย หาย 
 สลายไป ในกาลท่ีเปนกลละบาง. ในกาลที่เปนน้ําลางเน้ือบาง ในกาลที่เปนชิ้นเนื้อบาง ในกาล 
 ที่เปนกอนเน้ือบาง ในกาลที่เปนสาขา ๕ แหง (มือ ๒ เทา ๒ ศีรษะ ๑) บาง แมพอเกิดก ็
 ยอมเคลือ่น ตาย หาย สลายไปก็มี ยอมเคลื่อน ตาย หาย สลายไปในเรือนที่คลอดก็มี ยอม 
 เคลื่อน ตาย หาย สลายไป ชีวติคร่ึงเดือนก็มี เดือนหนึ่งก็มี ๒ เดือนก็มี ๓ เดอืนก็ม ี
 ๔ เดือนก็มี ๕ เดือนก็มี ๖ เดอืนก็มี ๗ เดือนกม็ี ๘ เดือนก็มี ๙ เดือนก็มี ๑๐ เดอืนก็มี ๑ ปก็มี 
 ๒ ปก็มี ๓ ปก็มี ๔ ปก็มี ๕ ปก็มี ๖ ปก็มี ๗ ปก็มี ๘ ปก็มี ๙ ปก็มี ๑๐ ปก็มี ๒๐ ปก็มี ๓๐ 
 ปก็มี ๔๐ ปก็มี ๕๐ ปก็มี ๖๐ ปก็มี ๗๐ ปก็มี ๘๐ ปก็มี ๙๐ ปก็มี เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มนุษย 
 ยอมตายภายใน ๑๐๐ ป. 
      [๑๘๔] คําวา แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป มีความวา มนุษยใดเปนอยูเกิน 
 ๑๐๐ ปไป มนุษยนั้นเปนอยู ๑ ปบาง ๒ ปบาง ๓ ปบาง ๔ ปบาง ๕ ปบาง ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง 
 ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา แมหากวามนุษยใดยอมเปนอยูเกินไป. 
      [๑๘๕] คําวา มนุษยนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล มีความวา เมื่อใดมนุษยเปน 
 ผูแก คือ เจริญวัย เปนผูใหญโดยกําเนิด ลวงกาลผานวัย มีฟนหัก ผมหงอก ผมบาง 
 ศีรษะลาน หนังยน ตัวตกกระ คด คอม ถือไมเทาเดินหนา เมือ่นั้น มนุษยนั้น ยอมเคลือ่น 
 ตาย หาย สลายไปเพราะชรา การพนจากความตายไมมี. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            สัตวที่เกิดมามีภัยโดยความตายเปนนติย เหมือนผลไมที่สุกแลว มีภัย 
            โดยการหลนในเวลาเชา ฉะนั้น ภาชนะดินที่นายชางทาํแลวทุกชนิด 
            มีความแตกเปนที่สุด แมฉันใด ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็เปนฉันนั้น 
            มนุษยทั้งเด็ก ผูใหญ โงและฉลาด ทั้งหมด ยอมไปสูอํานาจมัจจ ุ
            มีมัจจุสกัดอยูขางหนา เมื่อมนุษยเหลานั้น ถูกมัจจุสกัดขางหนาแลว 
            ถูกมัจจุครอบงํา บิดาก็ตานทานไวไมได หรือพวกญาติก็ตานทานไวไมได 
            เมื่อพวกญาติกําลังแลดูกันอยูนั่นแหละ กําลังรําพันกันอยูเปนอันมากวา 
            ทานจงดู ตนคนเดียวเทานั้นแหงสัตวทั้งหลาย อันมรณะนําไปได 
            เหมือนโคถูกนําไปฆา ฉะนั้น สัตวโลกยอมเปนผูอันมจัจุและชราครอบงํา 



            อยูอยางนี้. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา มนุษยนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
            ชีวิตนี้นอยหนอ มนุษยยอมตายภายใน ๑๐๐ ป แมหากวามนุษยใดยอม 
            เปนอยูเกินไป มนุษยนั้นยอมตายเพราะชราโดยแทแล. 
      [๑๘๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชนทั้งหลายยอมเศราโศก ในเพราะวัตถุที่ถือวาของเรา ความยึดถือ 
            ทั้งหลายเปนของเท่ียงมิไดมีเลย การยดึถือนี้ มีความพลัดพรากเปนที่สุด 
            ทีเดียว กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน. 
                  วาดวยคนเศราโศกเพราะการยึดถือ 
      [๑๘๗] คําวา ชนทั้งหลายยอมเศราโศก ในเพราะวัตถุที่ถือวาของเรา มีความวา 
 ชนทั้งหลาย คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวา 
 ยึดถือวาของเรา ไดแก ความยดึถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ 
 ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ. ชนทั้งหลาย แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่ถือวา 
 ของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศกเมื่อเขากําลังแยงชิงเอาบาง เมื่อเขาแยงชิงเอาไปแลวบาง 
 แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุ  ที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอม 
 เศราโศก ลําบาก ครํ่าครวญ ทุบอกรํ่าไร ถึงความหลงใหล เมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปอยูบาง 
 เมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายยอมเศราโศกในเพราะวัตถุ 
 ที่ถือวาของเรา. 
      [๑๘๘] คําวา ความยึดถือทัง้หลายเปนของเท่ียงมไิดมเีลย มีความวา ความยึดถือ 
 ไดแก ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความยดึถือดวยทิฏฐิ. ความยึดถือดวยตัณหา เปนของไมเทีย่ง 
 อันปจจัยปรุงแตง อาศัยความประชุมกันแหงปจจัยเกดิขึ้น มคีวามส้ิน ความเสื่อม ความคลาย 
 ความดับ ความแปรปรวนไป เปนธรรมดา. ความยึดถือดวยทิฏฐิ อันปจจัยปรุงแตง อาศัย 
 ความประชุมกนัแหงปจจัยเกดิขึ้นมีความส้ิน ความเสื่อม ความคลาย ความดับ ความแปรปรวน 
 ไปเปนธรรมดา. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยอมเห็นหรือวา 
 ความยึดถือที่เปนของเทีย่ง ยัง่ยืน มั่นคง ไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักต้ังอยูอยางนั้นเสมอ 
 ดวยของเที่ยง. ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนั้นไมมีเลย พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นถูกละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราก็ไมตามเห็นวา ความยึดถือ 
 ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมปรวนแปรไปเปนธรรมดา จักต้ังอยูอยางนัน้เสมอดวยของเที่ยง. 
 ความยึดถือเปนของเทีย่ง ยั่งยืน มั่นคงไมมคีวามปรวนแปรไปเปนธรรมดา ยอมไมมี คือไมมีอยู 
 ไมปรากฏ ไมเขาไปได เพราะฉะน้ันจึงชือ่วา ความยึดถือทั้งหลายเปนของเที่ยงมิไดมีเลย. 



      [๑๘๙] คําวา การยึดถือนี้มคีวามพลัดพรากเปนที่สุดทีเดยีว มีความวา เมื่อความ 
 เปนตาง ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น มีอยู ปรากฏอยู เขาไปไดอยู. สมจริงดังที่พระผูม ี
 พระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อยาเลย เธออยาโศกเศรารําพันไปเลย ดกูรอานนท ขอนั้น 
 เราไดบอกไวกอนมิใชหรือวา ความเปนตาง ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น จากสัตวและ 
 สังขารอันเปนที่รักใครพอใจท้ังหมดยอมมอียู ขอนั้นจะพึงไดแตที่ไหน สิ่งใดที่เกดิแลว มีแลว 
 อันปจจัยปรุงแตงแลว มีความสลายไปเปนธรรมดา สิ่งนั้นอยาสลายไปเลย ขอนั้นไมเปนฐานะ 
 ที่จะมีได เพราะขันธ ธาตุ อายตนะกอนๆ แปรปรวนเปนอยางอื่นไป ขันธ ธาตุ และอายตนะ 
 หลังๆ ก็ยอมเปนไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา การยึดถือนี้มีความพลัดพรากเปนที่สุดทีเดียว. 
      [๑๙๐] คําวา กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน มคีวามวา ศัพทวา อิติ 
 เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทบริบูรณ เปนศัพทเปนที่ประชุมอกัษร เปนศัพทที่มี 
 พยัญชนะสละสลวย ศัพทวา อิตินี้ เปนลําดับแหงบท. กุลบุตรเห็นแลว พบแลว เทียบเคียง 
 ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงในวัตถุที่ถือวาของเราทัง้หลาย ดังนี้แลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เห็นแลวดังนี้. คําวา ไมควรอยูครองเรือน คือ กุลบุตรตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวล 
 ในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพอง ตัดกังวลในความส่ังสม 
 ทั้งหมด ปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผู 
 ไมมีหวงใย พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป คืออยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพดําเนินไป 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
            ชนทั้งหลาย ยอมเศราโศกในเพราะวัตถุที่ถือวาของเราความยึดถือ 
            ทั้งหลายเปนของเท่ียงมิไดมีเลย การยดึถือนี้มีความพลัดพรากเปนทีสุ่ด 
            ทีเดียว กุลบุตรเห็นดังนี้แลว ไมควรอยูครองเรือน. 
      [๑๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา เบญจขันธนั้น อันบุรุษน้ัน 
            ยอมละไปแมเพราะความตาย พุทธมามกะผูเปนบัณฑิตรูเห็นโทษ 
            แมนั้นแลว ไมควรนอมไปเพ่ือความยึดถือวาของเรา. 
                     วาดวยการยึดถือเบญจขันธ 
      [๑๙๒] คําวา เบญจขันธนั้นอันบุรุษน้ันยอมละไปแมเพราะความตาย มีความวา 
 ความตาย คือความจุติ ความเคลื่อนจากหมูสตัวนั้นๆ แหงเหลาสัตวนั้นๆ ความทําลาย 
 ความหายไป มัจจุ มรณะ กาลกิริยา ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ความทอดทิ้งรางกาย  ความ 
 เขาไปตัดขาดแหงชีวิตินทรีย. คําวา เบญจขันธนั้น คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 
 คําวา ยอมละ คือ เบญจขันธอันบุรุษน้ันยอมละ สละ ทิ้ง หายไป สลายไป. สมจริงดังภาษิตวา 
            โภคสมบัติทั้งหลาย ยอมละทิ้งสัตวไปกอนบาง สัตวยอมละทิ้งโภค 
            สมบัติเหลานั้นไปกอนบาง ดูกรโจรราชผูใครกาม พวกชนเปนผูมีโภค 



            สมบัติมิไดเที่ยง เพราะฉะน้ัน เราจึงไมเศราโศกในเวลาเศราโศก 
            ดวงจันทรยอมขึ้น ยอมเต็มดวง ยอมเสื่อมสิ้นไป ดวงอาทิตยอัสดงคต 
            แลว ยอมจากไป ดูกรศัตรู โลกธรรมทั้งหลาย เรารูแลว เพราะฉะน้ัน 
            เราจึงไมเศราโศกในเวลาโศก. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เบญจขันธนั้น อันบุรุษน้ันยอมละไปแมเพราะความตาย. 
      [๑๙๓] คําวา บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา มีความวา เบญจขันธใด คือ รูป 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. คําวา บุรุษ ไดแก ความนับ ความหมายรู บัญญัติ โวหาร 
 ของโลก นาม การต้ังนาม ความทรงนาม ความพูดถึง การแสดงความหมาย ความพูดถึง. คําวา 
 ยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา มีความวา ยอมสําคัญดวยความสําคญัดวยตัณหา ดวยความ 
 สําคัญดวยทิฏฐิ ดวยความสําคัญดวยมานะ ดวยความสําคญัดวยกิเลส ดวยความสําคัญดวยทุจริต 
 ดวยความสําคญัดวยประโยค ดวยความสําคญัดวยวิบาก เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา บุรุษยอมสําคัญ 
 เบญจขันธใดวา นี้ของเรา. 
      [๑๙๔] คําวา ผูเปนบัณฑิตรูโทษแมนั้นแลว มีความวา ทราบ รู เทียบเคียง ตรวจตรา 
 สอบสวน ทําใหแจมแจง ซ่ึงโทษนั้น ในวัตถุที่ยึดถือวา ของเราทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 รูโทษแมนั้นแลว. คําวา บัณฑิต คือ ผูมีความรู ผูมีญาณ ผูมปีญญาแจมแจง ผูมีปญญาเปน 
 เคร่ืองทรง เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ผูเปนบัณฑิตรูโทษแมนั้นแลว. 
      [๑๙๕] คําวา พุทธมามกะไมควรนอมไปเพ่ือความยึดถือวาของเรา มีความวา ความ- 
 *ยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ 
 ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑. คําวา พุทธมามกะ คือ ผูนบัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
 คือ บุคคลผูนั้นยอมนับถือพระผูมีพระภาควา ของเรา พระผูมีพระภาคยอมทรงกําหนดบุคคลนั้น. 
 สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใด เปนผูคดโกง กระดาง 
 พูดพลอย กรีดกราย มีมานะจดั มีจิตไมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น เปนผูไมนบัถือ 
 เรา เปนผูไปปราศแลวจากธรรมวินัยนี้ และยอมไมถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนวาภิกษุเหลาใด เปนผูไมคดโกง ไมพูดพลอย มีปญญา ไมกระดาง 
 มีจิตต้ังมั่นดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น เปนผูนับถือเรา ไมไปปราศแลวจากธรรมวินัยนี ้
 และยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
            ชนทั้งหลายเปนผูคดโกง กระดาง พูดพลอย กรีดกราย มีมานะจดั 
            มีจิตไมไดต้ังมั่น ชนเหลานั้น ยอมไมงอกงามในธรรมวินัยอันพระสัมมา- 
            สัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สวนชนทั้งหลายเปนผูไมคดโกง ไมพูด 
            พลอย มีปญญา ไมกระดาง มีจิตต้ังมั่นดี ชนเหลานัน้แล ยอมงอกงาม 
            ในธรรมวินัยอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 



      คําวา พุทธมามกะไมควรนอมไปเพ่ือความยึดถือวา ของเรา มีความวา พุทธมามกะละ 
 ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา สละคืนความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ไมพึงนอมโนมไปเพ่ือ 
 ความยึดถือวาของเรา คือ ไมพึงเปนผูนอมไป เอนไป โอนไป โนมนอมไป ในความยึดถือ 
 วาของเรานั้น ไมพึงเปนผูมีความยึดถือวาของเราน้ันเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พุทธมามกะ 
 ไมควรนอมไปเพ่ือความยึดถือวาของเรา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            บุรุษยอมสําคัญเบญจขันธใดวา นี้ของเรา เบญจขันธนั้นอันบุรุษน้ัน 
            ยอมละแมเพราะความตาย พุทธมามกะผูเปนบัณฑิต รูโทษแมนี้แลว 
            ไมควรนอมไปเพ่ือความยึดถือวาของเรา. 
      [๑๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บุรุษต่ืนแลว ยอมไมเห็นสิ่งที่มาประจวบดวยความฝน แมฉันใด ใครๆ 
            ก็ไมเห็นชนที่รักซ่ึงตายจากไปแลว แมฉันนั้น. 
                  วาดวยเปรียบสิ่งที่ไดเหมือนความฝน 
      [๑๙๗] คําวา สิ่งที่มาประจวบดวยความฝน แมฉันใด มีความวา สิ่งที่มาประจวบ 
 คือ สิ่งที่มาปรากฏ มาต้ังอยู ประชุมแลว เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา สิ่งที่มาประจวบดวยความฝน 
 แมฉันใด. 
      [๑๙๘] คําวา บุรุษต่ืนแลวยอมไมเห็น มีความวา บุรุษผูฝนเห็นดวงจันทร เห็นดวง 
 อาทิตย เห็นมหาสมุทร เห็นขุนเขาสิเนรุ เห็นชาง เห็นมา เห็นรถ เห็นคนเดินเทา เห็น 
 ขบวนเสนา เห็นสวนที่นาร่ืนรมย เห็นปาที่นาร่ืนรมย เห็นภูมิภาคที่นาร่ืนรมย เห็นสระน้ําที ่
 นาร่ืนรมย คร้ันต่ืนแลวยอมไมแลเห็นสิ่งอะไรๆ ฉันใด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุรุษต่ืนแลว 
 ยอมไมเห็น. 
      [๑๙๙] คําวา ... ชนที่รัก ... แมฉันนั้น มีความวา ศัพทวา ฉันนั้น เปนอุปไมยยัง 
 อุปมาใหถึงพรอม. คําวา ชนที่รักคือชนที่รัก ที่ถือวาของเรา ซ่ึงไดแกมารดา บิดา พ่ีชาย 
 นองชาย พ่ีสาว นองสาว บุตร ธิดา มิตร พวกพอง หรือญาติสาโลหิต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ... 
 ชนที่รัก ... แมฉันนั้น. 
      [๒๐๐] คําวา ยอมไมเห็น ... ผูตายจากไปแลว มีความวา ชนผูตาย ทํากาละแลว 
 เรียกวาผูจากไปแลว ยอมไมเห็น ไมแลเห็น ไมประสบ ไมพบ ไมได เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ยอมไมเห็น ... ผูตายจากไปแลว. เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุรุษต่ืนแลว ยอมไมเห็นสิ่งที่มาประจวบดวยความฝน แมฉันใด ใครๆ 
            ก็ไมเห็นชนที่รัก ซ่ึงตายจากไปแลว แมฉันนั้น. 
      [๒๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชนทั้งหลายที่เห็นกันกด็ี ที่ไดยินชื่อเรียกกันก็ดี ชนเหลานั้นที่จากไป 
            แลว ยังเหลือแตชื่อเทาน้ันที่พูดถึงกันอยู. 
                วาดวยสิ่งตางๆ ยอมสลายไปเหลือแตชื่อ 



      [๒๐๒] คําวา ชนทั้งหลายทีเ่ห็นกันก็ดี ที่ไดยินชื่อเรียกกันก็ดี มีความวา ที่เห็นกัน 
 ไดแก ชนทั้งหลายมีรูปที่ทราบกันดวยจักษุวิญญาณ. คําวา ที่ไดยินกัน ไดแก มีเสียงทีท่ราบกัน 
 โดยโสตวิญญาณ. คําวา ชนทั้งหลาย คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต 
 เทวดา มนุษย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชนทั้งหลายที่เห็นก็ดี ทีไ่ดยินชื่อกันก็ดี. 
      [๒๐๓] คําวา มีชื่อเรียกกัน ศัพทวา เยสํ ไดแก กษัตริย พราหมณ แพศย 
 ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวา มีชื่อ คือ มีชื่อทีน่ับ มีชื่อที่หมายรู มีชื่อที่บัญญัติ 
 มีชื่อที่เรียกกันทางโลก มีนาม มีความต้ังนาม มีความทรงนาม มีชื่อที่พูดถึง มีชื่อที่แสดง 
 ความหมาย มีชื่อที่กลาวเฉพาะ. คําวา เรียก คือ กลาว พูด แสดง แถลง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา มีชื่อเรียกกัน. 
      [๒๐๔] คําวา ยังเหลือแตชื่อเทานั้นที่พูดถึงกันอยู. มีความวา รูป เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ อันบุคคล ละไป สละไป ทิ้งไป หายไป สลายไป มีเหลือแตชื่อเทานั้น. 
 คําวา ที่พูดถึงกันอยู คือ เพ่ือบอก เพ่ือกลาว เพ่ือพูด เพ่ือแสดง เพ่ือแถลง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ยังเหลือแตชื่อเทานัน้ที่พูดถึงกันอยู. คําวา ชนเหลานั้นที่จากไปแลว คือ ตายไป 
 มีกาละกระทําแลว. คําวา ชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตว 
 เกิด ผูมีกรรม มนุษย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชนเหลานั้น ... ที่พูดถึงกันอยู. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ชนทั้งหลายที่เห็นกันกด็ี ที่ไดยินชื่อเรียกกันก็ดี ชนเหลานั้นที่จาก 
            ไปแลวยังเหลือแตชื่อเทานั้น ที่พูดถึงกันอยู. 
      [๒๐๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมไมละความโศก ความ 
            รําพันและความหวงแหน เพราะฉะน้ัน มุนีทั้งหลายผูเห็นความปลอด 
            โปรง ละซ่ึงความยึดถือไดเที่ยวไปแลว. 
      [๒๐๖] คําวา ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่วาของเรา ยอมไมละความโศก ความรําพัน 
 และความหวงแหน มีความวา ความโศก กิริยาที่เศราโศก ความเปนผูเศราโศก ความที่จิต 
 เศราโศก ความเศราโศกในภายใน ความเศราโศกรอบในภายใน ความเรารอนในภายใน ความ 
 เรารอนรอบในภายใน ความตรอมตรมแหงจิต โทมนัส ลูกศรคือความเศราโศก ของชนผูถูก 
 ความเสื่อมแหงญาติกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ที่ถูกความ 
 เสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงทิฏฐิ 
 กระทบเขาบาง ที่ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งบาง ที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง 
 กระทบเขาบาง. คําวา ความรําพัน คือ ความเพอถึง ความรําพัน อาการที่เพอถึง อาการ 
 ที่รําพันถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผูรําพันถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ อาการพรํ่าเพอ 
 ความเปนผูพรํ่าเพอ ของชนผูถูกความเสื่อมแหงญาติกระทบเขาบาง ฯลฯ ที่ถูกความเสื่อมแหง 
 ทิฏฐิกระทบเขาบาง ที่ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหน่ึงบาง ที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใด 



 อยางหนึ่งกระทบเขาบาง. คําวา ความหวงแหน ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความตระหนี่ 
 ที่อยู ความตระหนี่ตระกูล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะ ความตระหนี่ธรรม ความ 
 ตระหนี่เห็นปานนี้ อาการที่ตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตางๆ 
 ความเหนียวแนน ความเปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเชื่อถือไดใน 
 การให นี้เรียกวาความตระหน่ี. อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความ 
 ตระหนี่อายตนะก็ดี  นี้เรียกวาความตระหนี่. ความมุงจะเอาก็เรียกวาความตระหนี่. ตัณหาเรียกวา 
 ความติดใจ ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา 
 ความยึดถือวาของเรา ไดแก ความยึดถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ๑ 
 ความยึดถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความยึดถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ความยึดถือของเราดวยทิฏฐิ ชนทั้งหลายแมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่ถือวาของเรา 
 ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศกเมื่อเขากําลังแยงชิงเอาบาง. เมื่อเขาแยงชิงเอาไปแลวบาง. แมผูม ี
 ความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก คือ ยอมเศราโศก 
 เมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบาง เมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง. แมผูมีความหวาดระแวงการ 
 แยงชิงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมรําพัน คือ ยอมรําพันเมื่อเขากําลังแยงชิงเอาบาง เมื่อเขาแยงชิง 
 เอาไปแลวบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมรําพัน 
 คือ ยอมรําพันเมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรปรวนไปบาง เมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลวบาง. ชนทั้งหลาย 
 ยอมรักษาคุมครอง ปองกันวัตถุที่ถือวาของเรา หวงแหนวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมเศราโศก ไมละ 
 ไมสละ ไมบรรเทา ไมทําใหสิน้ไป ไมทําใหถึงความไมมี ซ่ึงความโศก ความรําพัน ความหวงแหน 
 ความติดใจในวัตถุที่ยึดถือวาของเรา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวา 
 ของเรา ยอมไมละความโศก ความรําพัน และความหวงแหน. 
                        วาดวยโมไนยธรรม 
      [๒๐๗] คําวา เพราะฉะน้ัน มุนีทั้งหลายผูเห็นความปลอดโปรง ละซ่ึงความยึดถือได 
 เที่ยวไปแลว มคีวามวา คําวา เพราะฉะน้ัน ไดแก เพราะเหตุนั้น เพราะการณนั้น เพราะ 
 เหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะนิทานนั้น คือ เห็นโทษนั้นในวัตถุที่ยึดถือวาของเราทั้งหลาย 
 เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เพราะฉะน้ัน. คําวา มุนีทั้งหลาย มีความวา ญาณ เรียกวา โมนะ 
 ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ชนทั้งหลายประกอบ 
 แลวดวยญาณนั้น ชื่อวามุนี คือ ผูถึงแลวซ่ึงญาณชื่อวาโมนะ. โมไนยยะ (ธรรมที่ทําใหเปนมุนี) 
 มี ๓ ประการคือ โมไนยธรรมทางกาย ๑ โมไนยธรรมทางวาจา ๑ โมไนยธรรมทางใจ ๑. 
      โมไนยธรรมทางกายเปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมไนยธรรมทางกาย 
 กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ การกําหนดรูกาย มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การ 
 ละฉันทราคะในกาย นี้ชื่อวา โมไนยธรรมทางกาย. 
     โมไนยธรรมทางวาจาเปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ชื่อวาโมไนยธรรมทางวาจา. 
 วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ การกําหนดรูวาจา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การ 



 ละฉันทราคะในวาจา ความดับแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌาน ชื่อวาโมไนยธรรมทางวาจา นี้ 
 ชื่อวาโมไนยธรรมทางวาจา 
      โมไนยธรรมทางใจเปนไฉน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมไนยธรรมทางใจ. มโน- 
 *สุจริต ๓ อยาง ญาณมีจิตเปนอารมณ การกําหนดรูจิต มรรคอันสหรคตดวยปริญญา การละ 
 ฉันทราคะในใจ ความดับแหงจิตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ชื่อวาโมไนยธรรมทางจิต นี้ 
 ชื่อวาโมไนยธรรมทางใจ. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บัณฑิตทั้งหลาย ไดกลาวมุนีผูเปนมุนทีางกาย เปนมนุีทางวาจา เปน 
            มุนีทางใจ หาอาสวะมิไดวา เปนผูถึงพรอมดวยธรรมที่ทําใหเปนมุน ี
            เปนผูละกิเลสทั้งปวง บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนีทางกาย เปน 
            มุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ หาอาสวะมิไดวา เปนผูถึงพรอมดวย 
            ธรรมที่ทําใหเปนมุนี เปนผูมีบาปอันลางเสียแลว ฯลฯ 
      กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังวาขาย ดํารงอยู เปนผูอันเทวดาและ 
 มนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวามุนี คําวา ความยึดถือ ไดแก ความยึดถือ ๒ อยาง คือ ความยึด 
 ถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความยดึถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความ 
 ยึดถือดวยทิฏฐิ มุนีทั้งหลายละความยดึถือดวยตัณหา สละคืนความยึดถือดวยทิฏฐิเสียแลว ได 
 ประพฤติแลว เที่ยวไป เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป ใหอตัภาพดําเนินไป. คําวา ผู 
 เห็นความปลอดโปรง มีความวา อมตนิพพานเรียกวา ความปลอดโปรง ไดแก ความสงบสังขาร 
 ทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหา 
 เปนเคร่ืองรอยรัด คําวา เห็นความปลอดโปรง คือ เห็นความปลอดโปรง เห็นที่ตานทาน เห็น 
 ที่ลี้ลับ เห็นที่พ่ึง เห็นความไมมีภัย เห็นความไมเคลื่อน เห็นอมตะ เห็นนิพพาน เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา มุนีทั้งหลาย ผูเห็นความปลอดโปรง ละซ่ึงความยึดถือได เที่ยวไปแลว. เพราะเหตุ 
 นั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ชนทั้งหลายผูติดใจในวัตถุที่ถือวาของเรา ยอมไมละความโศก ความ 
            รําพัน และความหวงแหน เพราะฉะน้ัน มุนีทั้งหลายผูเห็นความปลอด 
            โปรง ละแลวซ่ึงความยึดถือ ไดเที่ยวไปแลว. 
      [๒๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บัณฑิตทั้งหลาย กลาวการไมแสดงตนในภพน้ัน ของภิกษุผูประพฤติ 
            หลีกเรน ผูคบที่นั่งอันสงัดวา เปนความพรอมเพรียง. 
                      วาดวยผูประพฤติหลีกเรน 
      [๒๐๙] คําวา ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรน มีความวา พระเสขะ ๗ จําพวก เรียกวา 
 เปนผูประพฤติหลีกเรน พระอรหันตเรียกวาผูหลีกเรน. พระเสขะ ๗ จําพวก เรียกวาผูประพฤติ 
 หลีกเรน เพราะเหตุอะไร? พระเสขะเหลานัน้ ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด 
 กั้น ขม หาม รักษา คุมครองจิตจากอารมณนั้นๆ ยอมประพฤติอยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนิน 



 ไป ใหอัตภาพดําเนินไป ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด กั้น ขม หาม รักษา 
 คุมครองจิตจากอารมณนั้นๆ ในจักษุทวาร ประพฤติอยู เปนไป หมุนไป รักษา ดําเนินไป 
 ใหอัตภาพดําเนินไป ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด กั้น ขม หาม รักษา 
 คุมครองจิตจากอารมณนั้นๆ ในโสตทวาร ... ในฆานทวาร ... ในชิวหาทวาร ... ในกายทวาร ... 
 ผูยังจิตใหหลีกเรน หดกลับ ถอยกลับ ปด กั้น ขม หาม รักษา ดําเนินไป ใหอัตภาพ 
 ดําเนินไป เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่ใสเขาไปในไฟ ยอมหดหูงอ ไมคลี่ออก ฉะนัน้. 
 เพราะเหตุนั้น พระเสขะ ๗ จําพวก จึงเรียกวา เปนผูประพฤติหลีกเรน คําวา ของภิกษุ คือ 
 ของภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชน หรือของภิกษุผูเปนพระเสขะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ของภิกษุ 
 ผูประพฤติหลีกเรน. 
      [๒๑๐] คําวา ผูคบที่นั่งอันสงัด มีความวา ที่นั่งแหงภิกษุเรียกวา อาสนะ ไดแก 
 เตียง ต่ัง เบาะ เสื่อ ทอนหนัง เคร่ืองลาดดวยหญา เคร่ืองลาดดวยใบไม เคร่ืองลาดดวยฟาง. 
 ที่นั่งนั้นวาง เงียบ สงัด จากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย การไดยินเสียงไมเปนที่สบาย การ 
 สูดดมกลิ่นไมเปนที่สบาย การไดลิ้มรสไมเปนที่สบาย การถูกตองโผฏฐัพพะไมเปนที่สบาย 
 จากกามคุณ ๕ ไมเปนที่สบาย ผูคบอยู คบเสมอ เสพ เขาไปเสพ อาศัยเสพ ซองเสพ 
 ซ่ึงที่นั่งนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ผูคบที่นั่งอันสงัด. 
                      วาดวยสามัคคี ๓ อยาง 
      [๒๑๑] คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดงตนในภพนั้นวา เปนความพรอมเพรียง 
 มีความวา ความพรอมเพรียง ไดแก สามัคคี ๓ อยาง คือ คณะสามัคคี ๑ ธรรมสามัคคี ๑ 
 อนภินิพพัตติสามัคคี ๑. 
      คณะสามัคคีเปนไฉน? ภิกษุทั้งหลายแมมาก พรอมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไมวิวาทกัน 
 เปนดังวาน้ําเจือดวยน้ํานม แลดูกันและกันดวยจักษุเปนที่รักอยู นี้ชื่อวา คณะสามัคคี. 
      ธรรมสามัคคีเปนไฉน? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 
 พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้นยอมแลนไป ผองใส ประดิษฐานดวยด ี
 พนวิเศษโดยความเปนอันเดียวกัน ความขัดแยงกันแหงธรรมเหลานั้นยอมไมมี นี้ชื่อวา ธรรม 
 สามัคคี. 
      อนภินิพพัตติสามัคคีเปนไฉน? ภิกษุทั้งหลายแมมาก ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทเิสส- 
 *นิพพานธาตุ ความเปนของบกพรองหรือเต็มลนไปแหงนิพพานธาตุของภิกษุเหลานั้น ยอมไม 
 ปรากฏ นี้ชื่อวา อนภินิพพัตติสามัคคี. 
      คําวา ในภพ คือ นรก เปนภพของพวกสัตวที่เกิดในนรก กําเนินดิรัจฉาน เปนภพ 
 ของพวกสัตวที่เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย เปนภพของพวกสัตวที่เกิดในเปรตวิสัย มนุษย- 
 *โลกเปนภพของพวกมนุษย เทวโลกเปนภพของพวกเทวดา. คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไม 
 แสดงตนในภพนั้นวา เปนความพรอมเพรียง คือ บัณฑิตทั้งหลาย กลาว บอก พูด แสดง แถลง 
 อยางนี้วา ภิกษุใดปฏิบัติแลวอยางนี้ ไมพึงแสดงตนในนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย- 



 *โลก เทวโลก การไมแสดงตนของภิกษุนั้น เปนความพรอมเพรียง คือ ขอนั้นเปนการปกปด 
 เปนการควร สมควร เปนอนุโลม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวการไมแสดง 
 ตนในภพน้ันวา เปนความพรอมเพรียง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บัณฑิตทั้งหลาย กลาวการไมแสดงตนในภพน้ัน ของภิกษุผูประพฤติ 
            หลีกเรน ผูคบที่นั่งอันสงัดวา เปนความพรอมเพรียง. 
      [๒๑๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            มุนีไมอาศัยแลวในสิ่งทัง้ปวง ไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก และไมทํา 
            สัตตสังขารวาเปนที่ชัง ความรําพันและความหวงแหนมิไดติดในมุนนีั้น 
            เหมือนน้ําไมติดในใบบัว ฉะนั้น. 
      [๒๑๓] คําวา มุนีไมอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง มีความวา อายตนะ ๑๒ คือ จักษุ 
 รูป หู เสียง จมูก กลิ่น ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมารมณ เรียกวาสิ่งทั้งปวง. คําวา 
 มุนี มีความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ 
 และตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนษุยบูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวามุน.ี 
      คําวา ไมอาศัย มีความวา ความอาศัย ๒ อยาง คือ ความอาศัยดวยตัณหา ๑ 
 ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความอาศัยดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความอาศัยดวยทฏิฐิ. 
 มุนีละความอาศัยดวยตัณหา สละคืนความอาศัยดวยทิฏฐิแลว ไมอาศัย คือ ไมอิงอาศัย ไมพัวพัน 
 ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจถึง เปนผูออกไป สละเสีย พนขาด ไมเกีย่วของแลวซ่ึงจักษุ 
 หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ สกุล คณะ อาวาส 
 ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ 
 รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
 เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน ทิฏฐธรรม สุตธรรม 
 มุตธรรม วิญญาตัพพธรรม เปนผูมีจิตกระทาํใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 มุนีไมอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง. 
                     วาดวยสิ่งเปนที่รัก ๒ อยาง 
      [๒๑๔] คําวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก และไมทําสัตตสังขารวาเปนทีช่ัง 
 มีความวา ที่รัก ไดแก สิ่งเปนทีรั่ก ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑. 
      สัตวทั้งหลายเปนที่รักเปนไฉน? สัตวทั้งหลายในโลกนี้ เปนผูใครความเจริญ ใคร 
 ประโยชนเกื้อกูล ใครความผาสุก ใครความปลอดโปรงจากโยคกิเลสบาง คือ เปนมารดาบิดาบาง 
 เปนพ่ีชายนองชายบาง เปนพ่ีสาวนองสาวบาง เปนบุตรบาง เปนธิดาบาง เปนมิตรบาง เปน 
 พวกพองบาง เปนสาโลหิต (ญาติสืบสาย) บาง แหงบุคคลนั้น สัตวเหลานี้ชื่อวาเปนที่รัก. 
      สังขารทั้งหลายเปนที่รักเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เปนที่ชอบใจ 
 สังขารเหลานี้ชื่อวาเปนที่รัก. 
      คําวา เปนที่ชัง ไดแก สิ่งเปนที่ชัง ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑. 



      สัตวทั้งหลายเปนที่ชังเปนไฉน? สัตวทั้งหลายในโลกนี้ เปนผูใครความเสือ่ม ใคร 
 สิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล ใครความไมผาสุก ใครความไมปลอดโปรงจากโยคกิเลส ใครเพ่ือ 
 จะปลงจากชีวติของบุคคลนั้น สัตวเหลานี้ชื่อวาเปนที่ชัง. 
      สังขารทั้งหลายเปนทีช่ังเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไมเปนที่ชอบใจ 
 สังขารเหลานี้ชื่อวาเปนที่ชัง. 
      คําวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก และไมทําสัตตสังขารวาเปนที่ชัง คือ มุนีไมทํา 
 สัตตสังขารวาเปนที่รักดวยสามารถแหงความกําหนัดวา สัตวนี้เปนที่รักของเรา และสังขาร 
 ทั้งหลายน้ีเปนที่ชอบใจของเรา และไมทําสัตตสังขารวาเปนที่ชังดวยสามารถแหงความขัดเคืองวา 
 สัตวนี้เปนที่ชังของเรา และสังขารทั้งหลายน้ีเปนที่ไมชอบใจของเรา คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิด 
 พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมทําสัตตสังขารวาเปนที่รัก 
 และไมทําสัตตสังขารวาเปนทีช่ัง. 
      [๒๑๕] คําวา ความรําพันและความหวงแหน มิไดติดในมุนีนั้น เหมือนน้ําไมติดใน 
 ใบบัว ฉะนั้น มีความวา ในมุนีนั้น คือ ในบุคคลผูเปนพระอรหันตขีณาสพ. คําวา ความรําพัน 
 คือ ความเพอถึง ความรําพัน อาการที่เพอถึง อาการรําพันถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผู 
 รําพันถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ ความพรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนผูพรํ่าเพอ 
 ของชนผูถูกความเสื่อมแหงญาติกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง 
 ที่ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง ทีถู่กความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อม 
 แหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ที่ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งบาง ที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใด 
 อยางหนึ่งกระทบเขาบาง. คําวา ความหวงแหน ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความตระหนี่ 
 ที่อยู ความตระหนี่สกุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่ 
 กิริยาที่ตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตาง ความเหนียวแนน ความ 
 เปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเชื่อถือไดในการใหเห็นปานนี้ นี้เรียกวา 
 ความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะก็ด ี
 นี้เรียกวาความตระหนี่ ความมุงจะเอาก็เรียกวาความตระหน่ี นี้เรียกวา ความตระหนี่. คําวา ไมติด 
 เหมือนน้ําไมติดในใบบัว ฉะนั้น คือ ใบปทุมเรียกวาใบบัว. น้ําเรียกวาวารี. ความรําพันและ 
 ความตระหนี่ยอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ ยอมเปนของไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไป 
 ติดในมุนีนั้น คือ ในบุคคลผูเปนพระอรหันตขีณาสพ เหมือนน้ํายอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขา 
 ไปติด คือ เปนของไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติดในใบปทุม ฉะนั้น และบุคคลนั้น ยอมไมติด 
 ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนผูไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด เปนผูออกไป สละเสียแลว 
 พนขาดแลว ไมเกี่ยวของแลว ดวยกิเลสเหลาน้ัน เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ความรําพันและความหวงแหน ยอมไมติดในมุนีนั้น เหมือนน้ํายอมไมติด 
 ในใบบัว ฉะนั้น. เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            มุนี ไมอาศัยแลวในสิ่งทั้งปวง ไมทําสตัตสังขารวาเปนที่รักและไมทาํ 



            สัตตสังขารวาเปนที่ชัง ความรําพันและความหวงแหนมิไดติดในมุนนีั้น 
            เหมือนน้ําไมติดในใบบัว ฉะนั้น. 
      [๒๑๖] หยาดนํ้ายอมไมติดในใบบัว วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด มุนียอม 
            ไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน และอารมณทีท่ราบ ฉันนั้น. 
      [๒๑๗] คําวา หยาดนํ้ายอมไมติดในใบบัว มีความวา หยดนํ้า เรียกวา หยาดนํ้า. 
 ใบปทุม เรียกวา ใบบัว. หยาดนํ้ายอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนของไมติด 
 ไมติดพรอม ไมเขาไปติดอยูในใบบัว ฉันใด เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา หยาดนํ้ายอมไมติด 
 ในใบบัว. 
      [๒๑๘] คําวา วารียอมไมติดในดอกบัว ฉนัใด มีความวา ดอกปทุมเรียกวาดอกบัว. 
 น้ําเรียกวาวารี. วารียอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนของไมติด ไมติดพรอม 
 ไมเขาไปติดอยูในดอกบัว ฉันใด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด. 
      [๒๑๙] คําวา มุนียอมไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยนิ และอารมณที่ทราบ 
 ฉันนั้น มีความวา คําวา ฉันนั้น เปนอุปไมยยงัอุปมาใหถึงพรอมเฉพาะ. คําวา มุนี มีความวา 
 ญาณเรียกวา โมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหา 
 เพียงดังขาย ดาํรงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวามุนี. คําวา ติด 
 ไดแก ความติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความติด 
 ดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ มุนีละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวย 
 ทิฏฐิเสียแลว ยอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนผูไมติด ไมติดพรอม ไมเขา 
 ไปติดแลว เปนผูออกไป สละเสียแลว พนขาดแลว ไมเกีย่วของแลว ในรูปที่เห็น เสียงทีไ่ดยิน 
 อารมณที่ทราบ อารมณที่รูแจง เปนผูมีจิตกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา 
 มุนียอมไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยนิ และอารมณที่ทราบ ฉันนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผู 
 มีพระภาคจึงตรัสวา 
            หยาดนํ้ายอมไมติดในใบบัว วารียอมไมติดในดอกบัว ฉันใด มุนียอม 
            ไมเขาไปติดในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน และอารมณทีท่ราบ ฉันนั้น. 
      [๒๒๐] พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสาํคัญในรูปที่เห็น เสียง 
            ที่ไดยิน และอารมณทีท่ราบ พระอรหันตนั้นยอมไมปรารถนาความหมด 
            จดดวยมรรคอื่น ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย. 
      [๒๒๑] คําวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด ยอมไมสําคัญในรูปที่เห็น เสียงที ่
 ไดยิน และอารมณที่ทราบ มีความวา คําวา โธนะ มีความวา ปญญาเรียกวาโธนา ไดแก ความรู 
 ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุอะไร ปญญา 
 จึงเรียกวาโธนา. เพราะปญญาน้ันเปนเคร่ืองกาํจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงกายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความ 
 ริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น 



 ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทัง้ปวง ความเรารอน 
 ทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ปญญาจึงชื่อวาโธนา. อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิ 
 เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชาํระ 
 ซักฟอกซ่ึงมิจฉาสังกัปปะ สมัมาวาจาเปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวาจา สัมมา 
 กัมมันตะ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนเคร่ืองกําจัด 
 ลาง ชําระซักฟอกซ่ึงมิจฉาอาชีวะ สัมมาวายามะ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวายามะ 
 สัมมาสติ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาสติ สัมมาสมาธิ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง 
 ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาสมาธิ สัมมาญาณ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาญาณ. 
 สัมมาวิมุติ เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวิมติุ. อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ 
 เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงกิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทัง้ปวง 
 ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง พระอรหันตเขาถึง เขาถึง 
 พรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาชิด เขาชดิพรอมแลว ประกอบแลวดวยธรรมทั้งหลายอัน 
 เปนเคร่ืองกําจดัน้ี เพราะเหตุนั้น พระอรหันตจึงชื่อวา มีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด พระอรหันตนั้น 
 กําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูมีปญญาเปนเคร่ืองกาํจัด. 
      คําวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจดั ยอมไมสาํคัญในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน 
 และอารมณทีท่ราบ คือ พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกาํจัด ยอมไมสําคัญซ่ึงรูปที่เห็น ยอมไม 
 สําคัญในรูปที่เห็น ยอมไมสําคัญแตรูปที่เห็น ยอมไมสําคัญวา รูปเราเห็นแลว ยอมไมสําคัญ 
 ซ่ึงเสียงที่ไดยนิ ยอมไมสําคญัในเสียงที่ไดยนิ ยอมไมสําคญัแตเสียงที่ไดยิน ยอมไมสําคญัวา 
 เสียงเราไดยินแลว ยอมไมสําคัญซ่ึงอารมณที่ทราบ ยอมไมสําคัญในอารมณที่ทราบ ยอมไม 
 สําคัญแตอารมณที่ทราบ ยอมไมสําคัญวา อารมณเราทราบแลว ยอมไมสําคญัซ่ึงอารมณที่รูแจง 
 ยอมไมสําคัญในอารมณที่รูแจง ยอมไมสําคัญแตอารมณที่รูแจง ยอมไมสําคญัวา อารมณเรารู 
 แจงแลว. สมจริงดังที่พระผูมพีระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนไดสาํคัญวา เรามีอยู 
 วาเรายอมไมม ีวาเราจักมี วาเราจักไมมี วาเราจักเปนสัตวมรูีป วาเราจักเปนสัตวไมมีรูป วาเรา 
 จักเปนสัตวมีสัญญา วาเราจักเปนสัตวไมมีสัญญา วาเราจักเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา 
 ก็มิใช และปุถุชนไดสําคัญวา เปนดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนอุบาทว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูมีจติไมสําคัญอยู 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจดั 
 ยอมไมสําคัญในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน และอารมณที่ทราบ. 
      [๒๒๒] คําวา พระอรหันตยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอื่น คือ พระอรหันต 
 ผูมีปญญาเปนเคร่ืองจํากัด ยอมไมปรารถนา ไมยินดี ไมประสงค ไมรัก ไมชอบใจ ซ่ึงความ 
 หมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยมรรค 
 อื่น คือ ดวยมรรคอันไมหมดจด ดวยปฏิปทาอันผิด ดวยทางอันไมนําออกจากทุกข เวนจาก 
 สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธบิาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา พระอรหันตยอมไมปรารถนาความหมดจดดวยมรรคอื่น. 
      [๒๒๓] คําวา พระอรหันตนั้น ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย มีความวา 
 พาลปุถุชนทั้งปวงยอมกําหนดั พระอริยบุคคลผูเสขะ ๗ จําพวก ตลอดถึงกัลยาณปุถุชน 
 ยอมคลายกําหนัด สวนพระอรหันตยอมกําหนัดหามิได ยอมคลายกําหนัดก็หามิได. เพราะ 
 พระอรหันตนั้นคลายกําหนัดแลว เพราะเปนผูปราศจากราคะโดยราคะส้ินไปแลว เพราะเปนผู 
 ปราศจากโทสะโดยโทสะส้ินไปแลว เพราะเปนผูปราศจากโมหะโดยโมหะสิ้นไปแลว และพระ- 
 *อรหันตนั้นอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ภพใหมมิไดมีแกพระอรหันตนั้น เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา พระอรหันตนั้น ยอมไมกําหนัด ไมคลายกาํหนัดเลย. เพราะเหตุนั้น พระผูม ี
 พระภาคจึงตรัสวา 
            พระอรหันตผูมีปญญาเปนเคร่ืองกําจดั ยอมไมสาํคัญในรูปที่เห็น เสียง 
            ที่ไดยิน และอารมณทีท่ราบ พระอรหันตนั้น ยอมไมปรารถนาความ 
            หมดจดดวยมรรคอื่น ยอมไมกําหนัด ยอมไมคลายกําหนัดเลย ดังนี้. 
                      จบ ชราสุตตนิทเทสที่ ๖. 
                         ------------ 
                    ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๗ 
      [๒๒๔] (ทานพระติสสเมตเตยยะ กราบทูลถามพระผูมพีระภาควา) 
            ขาแตพระองคผูหาทุกขมิได ขอพระองคจงตรัสบอกซ่ึงความคับแคน 
            ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม พวกขาพระองคไดฟง 
            คําสอนของพระองคแลว จะศึกษาในวิเวก. 
                        วาดวยเมถุนธรรม 
      [๒๒๕] คําวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ความวา ชื่อวาเมถุนธรรม 
 ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรมของคนเลว ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีน้ําเปนที่สุด 
 ธรรมอันพึงทําในที่ลับ ธรรมคือความถึงพรอมแหงคนคูๆ กัน. เพราะเหตุไร จึงเรียกวา เมถุน- 
 *ธรรม. เพราะเปนธรรมของคนทั้งสองผูกําหนัด กําหนัดกลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น 
 มีจิตอันราคะครอบงํา เปนธรรมของคนเชนเดียวกันทั้งสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา 
 เมถุนธรรม. คนสองคนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคู คนสองคนทําความมุงรายกัน เรียกวาคนคู 
 คนสองคนทําความอื้อฉาวกนั เรียกวาคนคู คนสองคนทําความวิวาทกัน เรียกวาคนคู คนสองคน 
 กออธิกรณกัน เรียกวาคนคู คนสองคนพูดกัน เรียกวาคนคู คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคู 
 ฉันใด ธรรมน้ันเปนธรรมของคนทั้งสองผูกาํหนัด กําหนัดกลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น 
 มีจิตอันราคะครอบงํา เปนคนเชนเดียวกันทั้งสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น 
 จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม คือ ของบุคคลผูประกอบ 
 ประกอบทั่ว ประกอบเอ้ือเฟอ ประกอบพรอมในเมถุนธรรม คือ ประพฤติในเมถุนธรรม มักมาก 
 ในเมถุนธรรม หนักอยูในเมถุนธรรม นอมไปในเมถุนธรรม โนมไปในเมถุนธรรม โอนไปใน 



 เมถุนธรรม นอมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ของ 
 บุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม. 
      [๒๒๖] คําวา ทานพระติสสเมตเตยยะกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา มีความวา ศัพทวา 
 อิติ เปนบทสนธิ เปนบทอุปสัคคะ เปนบทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพทสละ 
 สลวยดวยพยญัชนะ เปนลําดบับท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาว 
 ดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวดวยความยําเกรง 
 คําวา ติสฺส เปนนาม เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมายรู เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนชื่อ 
 เปนความต้ังชื่อ เปนความทรงชื่อ เปนเคร่ืองกลาวถึง เปนเครื่องแสดงความหมาย เปนเคร่ือง 
 กลาวเฉพาะ แหงพระเถระนั้น. คําวา เมตเตยยะ เปนโคตร เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมาย 
 รู เปนบัญญัติ เปนโวหาร แหงพระเถระนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทานพระติสสเมตเตยยะ 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา. 
      [๒๒๗] คําวา ขาแตพระองคผูหาทุกขมิได ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคน 
 (ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม) มีความวา ขอพระองคจงตรัสบอก คือ โปรดบอก 
 ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทาํใหต้ืน ประกาศซ่ึงความคับแคน คือ ความ 
 เขาไปประกอบ ความเบียดเบียน ความกระทบกระทั่ง ความทรมาน ความขัดของ. คําวา 
 มาริสะ เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวดวยยําเกรง 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ขาแตพระองคผูหาทุกขมิได ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคน. 
      [๒๒๘] คําวา ไดฟงคําสอนของพระองคแลว  มีความวา ไดฟง ไดสดับ ศึกษา 
 เขาไปทรง เขาไปกําหนดแลว ซ่ึงคําเปนทาง เทศนา คําพรํ่าสอนของพระองค เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ไดฟงคําสั่งสอนของพระองคแลว. 
                         วาดวยวิเวก ๓ 
      [๒๒๙] คําวา จะศึกษาในวิเวก มีความวา วิเวก ไดแก วิเวก ๓ คือ กายวิเวก ๑ 
 จิตตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑. 
      กายวิเวกเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คอื ปา 
 โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง และเปนผูสงัดดวยกายอยู คือ 
 เดินผูเดียว ยืนผูเดยีว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งอยูใน 
 ที่หลีกเรนผูเดยีว อธิษฐานจงกรมผูเดยีว เปนผูเดยีวเทีย่ว อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ 
 รักษา เปนไป ใหเปนไป นี้ชื่อวา กายวิเวก. 
      จิตตวิเวกเปนไฉน? ภิกษุเขาปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ เขาทุติยฌาน มีจิตสงัด 
 จากวิตกและวิจาร เขาตติยฌาน มีจิตสงัดจากปติ เขาจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุขและทกุข 
 เขาอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา เขาวิญญาณัญจา 
 ยตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา เขาอากิญจัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจาก 
 วิญญาณัญจายตนสัญญา เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา 



 (เมื่อภิกษุนั้น) เปนโสดาบันบุคคล มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐา 
 นุสัย วิจิกิจฉานุสัย และจากกเิลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกันกบัสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น เปนพระ 
 สกทาคามี มีจติสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยาง 
 หยาบๆ และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดยีวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนัน้ เปนพระอนาคามี 
 มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางละเอยีดๆ 
 และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกันกับกามราคสังโยชนอยางละเอยีดเปนตนนั้น เปนพระ- 
 *อรหันต มีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสยั ภวราคานุสัย 
 อวิชชานุสัย กิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น และจากสังขารนิมิตทั้งปวงใน 
 ภายนอก นี้ชื่อวา จิตตวิเวก. 
      อุปธิวิเวกเปนไฉน? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวาอุปธิ. อมตนิพพาน 
 เรียกวาอุปธิวเิวก ไดแก ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา 
 ความสํารอก ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด นี้ชื่อวา อุปธวิิเวก. 
      ก็กายวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออก ผูยินดยีิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวก ยอมม ี
 แกบุคคลผูมีจติบริสุทธิ์ ถึงซ่ึงความเปนผูมจีิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูหมด 
 อุปธิ ถึงซ่ึงนิพพานอันเปนวิสังขาร. (๑)- 
 @(๑) ดูขอ ๓๓ 
      คําวา จะศึกษาในวิเวก มีความวา พระเถระนั้นมีสิกขาอันศึกษาแลวโดยปกติ 
 อีกอยางหนึ่ง พระเถระนั้นเมือ่จะทูลขอพระธรรมเทศนา จึงทูลอยางนี้วา จะศึกษาในวิเวก. 
 เพราะเหตุนั้น พระติสสเมตเตยยเถระจึงทลูวา 
            (ทานติสสเมตเตยยะกราบทูลพระผูมีพระภาควา) ขาแตพระองคผูหาทุกข 
            มิได ขอพระองคจงตรัสบอกความคับแคนของบุคคลผูประกอบเนืองๆ 
            ในเมถุนธรรม พวกขาพระองคไดฟงคําสอนของพระองคแลวจะศึกษา 
            ในวิเวก. 
      [๒๓๐] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตเตยยะ) คําสั่งสอนของบุคคลผูประกอบ 
            เนืองๆ ในเมถุนธรรม ยอมเลอะเลือน และบุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด นี้ 
            เปนธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น. 
      [๒๓๑] คําวา ของผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ความวา ชื่อวาเมถุนธรรม คือ 
 ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรมของคนเลว ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีน้ําเปนที่สดุ 
 ธรรมอันพึงทําในที่ลับ ธรรมคือความถึงพรอมแหงคนคูๆ กัน. เพราะเหตุไร จึงเรียกวา เมถุนธรรม. 
 เพราะเปนธรรมของคนทั้งสองผูกําหนัด กําหนัดกลา ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจติอัน 
 ราคะครอบงํา เปนคนเชนเดยีวกันทั้งสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คน 
 สองคนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคู คนสองคนทําความมุงรายกัน เรียกวาคนคู คนสองคน 
 ทําความอื้อฉาวกัน เรียกวาคนคู คนสองคนทําความวิวาทกนั เรียกวาคนคู คนสองคนกออธิกรณ 



 กัน เรียกวาคนคู คนสองคนพูดกัน เรียกวาคนคู คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคู ฉันใด 
 ธรรมน้ันเปนธรรมของคนทั้งสองผูกําหนัด กาํหนัดกลา ผูชุมดวยราคะมีราคะ กําเริบขึ้น มีจิตอัน 
 ราคะครอบงํา เปนคนเชนเดยีวกันทั้งสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกวา 
 เมถุนธรรม. คําวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม คือ ของบุคคลผูประกอบ 
 ประกอบทั่ว ประกอบเอ้ือเฟอ ประกอบพรอมในเมถุนธรรม คือ ประพฤติในเมถุนธรรม มักมาก 
 ในเมถุนธรรม หนักมากในเมถุนธรรม หนักอยูในเมถุนธรรม นอมไปในเมถุนธรรม โนมไป 
 ในเมถุนธรรม โอนไปในเมถุนธรรม นอมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเปนใหญ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม. (ความหมายของคําวา ภควา) 
 พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระเถระนั้นโดยโคตรวา เมตเตยยะ. คําวา ภควา เปนพระนามเคร่ือง 
 กลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะแลว ทําลาย 
 โทสะแลว ทําลายโมหะแลว ทาํลายมานะแลว ทําลายทิฏฐิแลว ทําลายเส้ียนหนามแลว ทําลาย 
 กิเลสแลว และเพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะ ซ่ึง 
 ธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําซ่ึงที่สุดแหงภพทั้งหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอนัอบรม 
 แลว. มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว. มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่งพระผูมีพระภาค 
 ทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ และปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกกึกอง 
 ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขาร เพราะฉะน้ันจึง ชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต 
 อธิปญญา อันเปนอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง. 
 พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ันจึงชือ่วา 
 ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ (ฌานเปนที่ต้ังแหงความ 
 ครอบงําอารมณในกสิณ) อนปุุพพวิหารสมาบัติ ๙ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑) 
 เพราะฉะน้ันจงึชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑ 
 อานาปานสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน 
 แหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี 
 องค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐ 
 เวสารัชชธรรม ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. พระนาม 
 วา ภควา นี้พระมารดา พระบิดา พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณ 
 พราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามในอรหัตผล 
 ในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติที่เกิดเพราะทําแจมแจงอรหัตผลและธรรม 
 ทั้งปวง) พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญญตญาณ ณ โคนแหงตนโพธิ์ ของพระผูมพีระภาค 
 ทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตเตยยะ 
      [๒๓๒] คําวา คําสั่งสอน ... ยอมเลอะเลือน มีความวา คําสั่งสอน ยอมเลอะเลอืน 



 ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ คําสั่งสอนทางปริยัติยอมเลอะเลือน ๑ คําสั่งสอนทางปฏิบัติยอม 
 เลอะเลือน ๑. 
      คําสั่งสอนทางปริยัติเปนไฉน? คําสั่งสอนใด คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
 อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ อันบุคคลนั้นศึกษาแลว นี้ชื่อวาคําสั่งสอนทาง 
 ปริยัติ. คําสั่งสอนทางปริยัติแมนั้น ยอมเลอะเลือน ฟนเฝอไป ยอมเหินหาง คําสั่งสอน ... ยอม 
 เลอะเลือนแมอยางนี้ ดวยประการดังนี้. 
      คําสั่งสอนทางปฏิบัติเปนไฉน ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติ 
 ไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําให 
 สมบูรณในศีล ความเปนผูมทีวารอันคุมครองแลวในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
 ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืน สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ชื่อวา คําสั่งสอนทางปฏิบัติ. 
 คําสั่งสอนทางปฏิบัติแมนั้น ยอมเลอะเลือน ฟนเฝอไป ยอมเหินหาง คําสั่งสอน ... ยอม 
 เลอะเลือนแมอยางนี้ ดวยประการดังนี้. 
      [๒๓๓] คําวา บุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด มีความวา บุคคลน้ัน ยอมฆาสัตวบาง 
 ลักทรัพยบาง ตัดที่ตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเฉพาะเรือนหลังเดยีวบาง ดักปลนที่หนทาง 
 เปลี่ยวบาง คบหาภรรยาของผูอื่นบาง กลาวคําเท็จบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นยอมปฏิบัติ 
 ผิด. 
      [๒๓๔] คําวา นี้เปนธรรมอันไมประเสริฐในบุคคลนั้น มีความวา ขอปฏิบัติผิดน้ี 
 เปนธรรมไมประเสริฐ เปนธรรมของคนพาล เปนธรรมของคนหลง เปนธรรมของคนไมรู เปน 
 ธรรมของคนมีถอยคํากวัดแกวงไมตายตัว ในบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา นี้เปนธรรมอัน 
 ไมประเสริฐในบุคคลนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตเตยยะ) 
            คําสั่งสอนของบุคคลผูประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ยอมเลอะเลือน 
            บุคคลนั้นยอมปฏิบัติผิด นี้เปนธรรมอนัไมประเสริฐในบุคคลนั้น. 
      [๒๓๕] บุคคลใด เปนผูเดียวเท่ียวไปในเบ้ืองตน (ภายหลัง) ยอมซองเสพ 
            เมถุนธรรม บัณฑิตทั้งหลาย กลาวบุคคลนั้นวา เปนปุถุชนคนเลว ใน 
            โลก เหมือนยวดยานทีห่มุนไป ฉะนั้น. 
                        วาดวยผูบวชแลวสึก 
      [๒๓๖] คําวา เปนผูเดยีวเทีย่วไปในเบ้ืองตน มีความวา เปนผูเดยีวเทีย่วไปใน 
 เบ้ืองตนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑ ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑. 
      เปนผูเดยีวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวยสวนบรรพชาอยางไร? บุคคลตัดกังวลในฆราวาส 
 ทั้งหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพอง ตัดกังวล 
 ในความส่ังสม ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปน 



 ผูไมมีความกังวล เปนผูเดียวเที่ยวไป คือ อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยังอัตภาพ 
 ใหเปนไป ชื่อวาเปนผูเดียวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวยสวนบรรพชาอยางนี้. 
      เปนผูเดยีวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวยการละความคลุกคลีดวยปมูอยางไร? บุคคลนั้น 
 บวชแลวอยางนั้น เปนผูเดียว ซองเสพเสนาสนะเปนปาละเมาะ และปาทึบอนัสงัด มีเสียงนอย 
 ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก 
 วิเวก. ภิกษุนั้นเดินผูเดยีว ยืนผูเดยีว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาบานเที่ยวบิณฑบาตผูเดียว 
 กลับผูเดียว นั่งในที่ลับผูเดยีว อธิษฐานจงกรมผูเดยีว เปนผูเดียวเทีย่วไป คอื อยู เปลีย่น 
 อิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป ชื่อวาเปนผูเดียวเที่ยวไปในเบ้ืองตนดวย 
 การละความคลุกคลีดวยหมูอยางนี้. 
      [๒๓๗] คําวา บุคคลใด ... ยอมซองเสพเมถุนธรรม มีความวา ชื่อวา เมถุนธรรม 
 ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา บุคคลใด ... ยอม 
 ซองเสพเมถุนธรรม คือ สมัยตอมา บุคคลนั้น บอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา 
 เวียนมาเปนคฤหัสถ ยอมเสพ ซองเสพ หมกมุน เสพเฉพาะเมถุนธรรม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 บุคคลใด ... ยอมซองเสพเมถุนธรรม. 
      [๒๓๘] คําวา บุคคลนั้น ... ในโลก เหมือนยวดยานที่หมุนไป ฉะนั้น มีความวา ยาน 
 คือ ยานชาง ยานมา ยานโค ยานแพะ ยานแกะ ยานอูฐ ยานลา ที่หมุนไป คือ ที่เขามิไดฝกหัด 
 มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมแลนไปผิดทาง ยอมขึ้นบนตอไมบาง กองหินบาง ที่ไมเรียบรอย 
 ทําลายอวัยวะผูขึ้นขับขี่บาง ตกไปในเหวบาง ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามไิดฝกหัด มิไดฝกฝน 
 มิไดอบรม ยอมแลนไปผดิทาง ฉันใด บุคคลนั้น หมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานที่หมุนไป 
 ยอมถือทางผิด คือ ถือมิจฉาทฏิฐิ ฯลฯ ถือมิจฉาสมาธิ กฉ็ันน้ัน. ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามิได 
 ฝกหัด มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมขึ้นไปบนตอไมบาง กองหินบาง ที่ไมเรียบรอย ฉันใด 
 บุคคลนั้นหมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานที่หมนุไป ยอมขึ้นสูกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปาณาติบาต 
 อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท 
 มิจฉาทิฏฐิ สังขาร กามคุณ ๕ นิวรณ อันไมเสมอ ฉะนั้น. ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามิไดฝกหัด 
 มิไดฝกฝน มิไดอบรม ยอมทาํลายอวัยวะผูขบัขี่บาง ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือน 
 ยานที่หมุนไป ยอมทําลายตนในนรก ทําลายตนในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทําลายตนในวิสัยแหงเปรต 
 ทําลายตนในมนุษยโลก ทําลายตนในเทวโลก ฉันนั้น. ยานนั้นที่หมุนไป คือ ที่เขามิไดฝกฝน 
 มิไดฝกหัด มิไดอบรม ยอมตกเหวบาง ฉันใด บุคคลนั้นหมุนไปผิด เปรียบเหมือนยานที่หมุนไป 
 ยอมตกไปสูเหวคือชาติบาง ตกไปสูเหวคือชราบาง ตกไปสูเหวคือพยาธิบาง ตกไปสูเหวคือ 
 มรณะบาง ตกไปสูเหวคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอปุายาสบาง ฉันนั้น. คําวา 
 ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ มนุษยโลก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ซ่ึงบุคคลนั้น ... ในโลก 
 เหมือนยานทีห่มุนไป ฉะนั้น. 
      [๒๓๙] คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววา เปนปุถุชนคนเลว มีความวา ชื่อวาปุถุชน เพราะ 



 อรรถวาอยางไร? เพราะอรรถวา ยังกิเลสอันหนาแนนใหเกิด เพราะอรรถวา มีสักกายทิฏฐิที่ยัง 
 ไมไดกําจัดอันหนาแนน เพราะอรรถวา ปฏิญาณตอศาสดามาก เพราะอรรถวา อันคติทั้งปวงรอยไว 
 มาก เพราะอรรถวา ผูอันอภิสังขารตางๆ ปรุงแตงไวมาก เพราะอรรถวา ผูลอยไปตามโอฆกิเลส 
 ตางๆ มาก เพราะอรรถวา ผูเรารอนดวยความเรารอนตางๆ มาก เพราะอรรถวา ผูกําหนัด 
 ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของเกี่ยว พัวพัน ในเบญจกามคุณมาก และเพราะอรรถวา 
 อันนิวรณ ๕ รอยรัด ปกคลุม หุมหอ ปดบัง ครอบงําไวมาก. คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาววา 
 เปนปุถุชนคนเลว มีความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาว ไดกลาว บอก พูด แสดง แถลงอยางนี้วา 
 เปนปุถุชน คนเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บัณฑิตทั้งหลาย 
 กลาววา เปนปุถุชนคนเลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            บุคคลใด เปนผูเดียวเทีย่วไปในเบ้ืองตน (ภายหลัง) ยอมซองเสพเมถุน 
            ธรรม บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนัน้วา เปนปุถุชนผูเลวในโลก 
            เหมือนยานหมุนไป ฉะน้ัน. 
      [๒๔๐] ยศและเกยีรติในกาลกอนของภิกษุนั้น ยอมเสื่อมไป ภิกษุเห็นความ 
            เสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพ่ือละเมถุนธรรมเสีย. 
                       วาดวยยศและเกียรติ 
      [๒๔๑] คําวา ยศและเกยีรติในกาลกอนของภิกษุนั้น ยอมเส่ือมไป มีความวา ยศเปน 
 ไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูอันชนทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอมแลว 
 เปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ในกาลกอน คือ ในคราว 
 เปนสมณะ นี้เรียกวายศ. เกียรติเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูอันชนทั้งหลาย 
 สรรเสริญเกียรติคุณวา เปนบัณฑิต ผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันไพเราะ มีปฏิภาณดี 
 ทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินัยบาง เปนพระธรรมกถึกบาง เปนผูถือการอยูในปาเปน 
 วัตรบาง เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือการทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปน 
 ผูถือการทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง เปนผู 
 ถือการหามภัตในภายหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือการนั่งเปนวัตรบาง เปนผูถือการอยูในเสนาสนะ 
 ตามที่เขาจัดใหเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปนผูไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง 
 เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวญิญาณัญจายตน- 
 *สมาบัติบาง เปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง 
 ในกาลกอน คือ ในคราวเปนสมณะ นี้เรียกวาเกียรติ. คําวา ยศและเกยีรติในกาลกอนของภิกษุ 
 นั้น ยอมเสื่อมไป คือ สมัยตอมา เมื่อภิกษุนั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา เวียน 
 มาเปนคฤหัสถ ยศและเกยีรตินั้น ยอมเสื่อมไป คือ เสื่อมรอบ สิ้นไป หมดไป สูญไป สลาย 
 ไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยศและเกยีรติในกาลกอนของภิกษุนั้น ยอมเสื่อมไป. (๑)- 
                       วาดวยสิกขา ๓ อยาง 
      [๒๔๒] คําวา ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษา เพ่ือละเมถุนธรรมเสีย ม ี



 ความวา คําวา นั้น คือ ภิกษุ เห็น พบ เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซ่ึง 
 สมบัติและวิบัตินั้น คือ ยศและเกยีรติในกาลกอน คือ ในคราวเปนสมณะ ยอมกลายเปนความเส่ือม 
 ยศและเส่ือมเกียรติของภิกษุ ผูบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขาแลว เวียนมาเปน 
 คฤหัสถในภายหลัง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เห็นความเสื่อมแมนั้นแลว. คําวา พึงศึกษา ไดแก 
 สิกขา ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑. 
      อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสาํรวมใน 
 ปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนที่ต้ัง เปนเบ้ืองตน เปนเคร่ือง 
 ประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอมแหง 
 กุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา อธิศีลสิกขา. 
      อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ 
 ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติย- 
 *ฌานอันมีความผองใสแหงจติในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
 อันเกิดแตสมาธิอยู เพราะปติสิ้นไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสขุดวยนามกาย 
 บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
 เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได บรรลุจตุตธถฌานอันไมมีทุกขไมมสีุข มี 
 อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา อธิจิตตสิกขา. 
      อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอัน 
 @(๑) ดูขอ ๘๔ 
 ใหถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส อันใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภิกษุนั่น 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ นี้เรียก 
 วา อธิปญญาสิกขา. 
      คําวา เมถุนธรรม มีความวา ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแก ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะ 
 เหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพ่ือละเมถุน- 
 *ธรรมเสีย มีความวา ภิกษุพึงศึกษาแมอธิศีล พึงศึกษาแมอธิจิต พึงศึกษาแมอธิปญญา เพ่ือละ 
 เพ่ือสงบ เพ่ือสละคืน เพ่ือระงับเมถุนธรรม คือ ภิกษุเมื่อนึก เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา 
 เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมจิตไปดวยศรัทธา เมื่อประคองความเพียร เมื่อเขาไปต้ังสติ เมื่อต้ังจิต 
 ไวมั่น เมื่อรูชัดดวยปญญา เมือ่รูยิ่งธรรมที่พึงรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่พึงกําหนดรู เมื่อละ 
 ธรรมที่พึงละ เมื่อเจริญธรรมที่พึงเจริญ เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่พึงทําใหแจง พึงศึกษา  พึง 
 ประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติดวยดี สมาทานประพฤติ ซ่ึงสิกขา ๓ เหลานี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อ 
 วา ภิกษุเห็นความเสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพ่ือละเมถุนธรรมเสีย. เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
 พระภาคจึงตรัสวา 



            ยศและเกียรติในกาลกอนของภิกษุนั้น ยอมเสือ่มไป ภิกษุเห็นความ 
            เสื่อมแมนั้นแลว พึงศึกษาเพ่ือละเมถุนธรรมเสีย. 
      [๒๔๓] ภิกษุนั้น ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา ไดยิน 
            เสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนั้น. 
                       วาดวยขอเสียของภิกษุ 
      [๒๔๔] คําวา ภิกษุนั้น ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา มี 
 ความวา ภิกษุนั้น อันความดาํริในกาม ดําริในพยาบาท ดําริในความเบียดเบียน ดําริดวยทฏิฐิ 
 กระทบ ครอบงํา กลุมรุม ประกอบ ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา เหมือนคนกําพรา 
 คนโง คนหลงใหล. นกเคาคอยดักหนูอยูที่กิ่งตนไม ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา 
 ฉันใด สุนัขจิ้งจอกดักจับปลาอยูที่ริมฝงแมน้าํ ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา ฉนัใด 
 แมวคอยดักจับหนูอยูในที่ตอ ที่ทอน้ํา และทีฝ่งน้ํามีเปอกตม ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม 
 หงอยเหงา ฉันใด ลามีแผลที่หลัง ยอมซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงาอยูในที่โขดเขิน ที่มี 
 น้ําและฝงมเีปอกตม ฉันใด ภิกษุนั้น ผูหมุนไปผิด อันความดําริในกาม ความดําริในพยาบาท 
 ความดําริในความเบียดเบียน ความดําริดวยทิฏฐิ กระทบ ครอบงํา กลุมรุม ประกอบ ยอม 
 ซบเซา ซึมเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา ฉันนั้น เหมือนคนกําพรา คนโง คนหลงใหล เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุนั้นถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา. 
      [๒๔๕] คําวา ไดยินเสยีงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนั้น 
 มีความวา ชนเหลาอื่น คือ อุปชฌายะบาง อาจารยบาง พวกชั้นอุปชฌายะบาง พวกช้ันอาจารย 
 บาง มิตรบาง คนที่เคยเห็นกันบาง คนที่เคยคบกันบาง คนที่เปนสหายบาง ยอมตักเตือนวา 
 ดูกรอาวุโส ไมใชลาภของทาน ทานไดไมดีแลว คือ ขอที่ทานไดพระศาสดาผูยิ่งใหญเห็นปานนี้ 
 บวชในธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ ไดหมูคณะพระอริยเจาเห็นปานนี้แลว บอกคืน 
 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิกขาแลว เวยีนมาเพ่ือความเปนคฤหัสถ เพราะเหตุแหง 
 เมถุนธรรมอันเลว ทานเปนผูไมมีศรัทธาบาง หิริบาง โอตตัปปะบาง วิริยะบาง สติบาง ปญญา 
 บาง ในกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนี้ ภิกษุนั้น ไดยิน ไดฟง กําหนด พิจารณา ตรวจตราแลว ซ่ึง 
 ถอยคํา คําเปนคลอง คําแสดง คําสั่งสอน ของอุปชฌายะเปนตนเหลานั้น ยอมเปนผูเกอเขิน 
 คือ ขวยเขิน อดึอัด กระดากอาย เสียใจ. คําวา เปนผูเชนนั้น คือ ภิกษุผูหมุนไปผิดน้ัน 
 ยอมเปนผูเชนนั้น เปนผูเหมือนกันเชนนั้น เปนผูดํารงอยูอยางนั้น เปนผูมีประการอยางนั้น 
 เปนผูชนิดน้ัน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไดยินเสยีงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว เปนผูเกอเขิน 
 เปนผูเชนนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุนั้น ถึงพรอมดวยความดําริ ยอมซบเซา เหมือนคนกําพรา ไดยิน 
            เสียงติเตียนของชนเหลาอื่นแลว ยอมเปนผูเกอเขิน เปนผูเชนนั้น. 
      [๒๔๖] ลําดับน้ัน ภิกษุนั้นถูกวาทะของชนอื่นตักเตือน ยอมกระทําศาตรา 
            การกลาวเท็จทั้งรูอยูนัน้ เปนเคร่ืองผกูพันภิกษุนั้น ภิกษุนั้นยอมหยั่งลงสู 



            ความเปนผูพูดเท็จ. 
      [๒๔๗] คําวา ลําดับน้ัน ภิกษุนั้นถูกวาทะของชนอื่นตักเตือน ยอมกระทําศาตรา มี 
 ความวา ศัพทวา อถ เปนบทสนธิ เปนอุปสรรค เปนบทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักษร เปนศัพท 
 มีพยัญชนะสละสลวย เปนลําดับบท. คําวา ศาตรา ไดแก ศาตรา ๓ อยาง คือ ศาตราทางกาย ๑ 
 ศาตราทางวาจา ๑ ศาตราทางใจ ๑ กายทุจริต ๓ อยาง เปนศาตราทางกาย วจีทุจริต ๔ อยาง เปน 
 ศาตราทางวาจา มโนทุจริต ๓ อยาง เปนศาตราทางใจ. คําวา ถูกวาทะของชนอื่นตักเตือน คือ 
 ภิกษุนั้น อันอุปชฌายะบาง อาจารยบาง พวกชั้นอุปชฌายะบาง พวกช้ันอาจารยบาง มิตรบาง คนที่ 
 เคยเห็นกันบาง คนที่เคยคบกนับาง คนที่เปนสหายกันบาง ตักเตือนแลว ยอมกลาวเท็จทั้งรู คือ 
 ยอมกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจายินดยีิ่งนักในบรรพชา แตขาพเจาตองเลี้ยงมารดา ฉะนั้น 
 จึงตองลาสิกขา ขาพเจาตองเลี้ยงบิดา ขาพเจาตองเลี้ยงพ่ีชายนองชาย ตองเล้ียงพ่ีสาวนองสาว 
 ตองเลี้ยงบุตร ตองเลี้ยงธิดา ตองเลี้ยงมิตร ตองเลี้ยงพวกพอง ตองเลี้ยงญาติ ตองเลี้ยงคนที่ 
 สืบเชื้อสาย ฉะน้ัน จึงตองลาสิกขา ดังนี้ ชื่อวายอมทําศาตราทางวาจา คือ ยอมใหศาตราทางวาจา 
 เกิดขึ้น เกดิขึ้นพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ลําดับน้ัน ภิกษุนั้น 
 ถูกวาทะของชนอื่นตักเตือนแลว ยอมกระทําศาตรา. 
      [๒๔๘] คําวา กลาวเท็จทั้งรูอยูนั้น เปนเครื่องผูกพันภิกษุนั้น มีความวา การกลาวเท็จ 
 ทั้งรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผูกพัน คือ เปนปาใหญ เปนปาชัฏใหญ เปนกันดารใหญ เปนทางไมเสมอ 
 มาก เปนทางคดมาก เปนหลมมาก เปนเปอกตมมาก เปนเครื่องกังวลมาก เปนเคร่ืองผูกรัดมาก 
 ของภิกษุนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา การกลาวเท็จทั้งรูอยูนั้น เปนเคร่ืองผกูพันภิกษุนั้น. 
      [๒๔๙] คําวา ภิกษุนั้นยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ มคีวามวา มุสาวาท เรียกวา 
 ความเปนผูพูดเท็จ. บุคคลบางคนในโลกน้ี อยูในสภาก็ดี อยูในที่ประชุมชนก็ดี อยูในทามกลาง 
 ญาติก็ดี อยูในทามกลางสมาคมก็ดี อยูในทามกลางราชสกุลกด็ี ถูกเขานําไปถามเปนพยานวา 
 มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใด ก็จงบอกส่ิงนั้น. บุคคลนั้น เมื่อไมรูก็บอกวารูบาง เมื่อรูก็บอกวา 
 ไมรูบาง เมื่อไมเห็นก็บอกวาเห็นบาง เมื่อเห็นก็บอกวาไมเห็นบาง ยอมกลาวเท็จทั้งรู เพราะ 
 เหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี ้นี้ 
 เรียกวา ความเปนผูพูดเท็จ. อกีอยางหนึ่ง มุสาวาทยอมมดีวยอาการ ๓ คือ ในเบ้ืองตน บุคคลนั้น 
 ก็มีความรูวา เราจักพูดเท็จ เมือ่พูดอยูก็รูวา เรากําลังพูดเท็จ เมื่อพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว 
 มุสาวาทยอมมดีวยอาการ ๓ นี้. อนึ่ง มุสาวาทยอมมดีวยอาการ ๔ ยอมมีดวยอาการ ๕ ยอมมี 
 ดวยอาการ ๖ ยอมมีดวยอาการ ๗ ยอมมีดวยอาการ ๘ คือ ในเบ้ืองตน บุคคลนั้นก็มีความรูวา 
 เราจักพูดเท็จ เมื่อพูดอยูก็รูวา เรากําลังพูดเท็จ เมื่อพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว ปดบังซ่ึงทิฏฐิ 
 ความควร ความชอบใจ ความสําคัญ ความจริง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ นี้. คําวา ยอมหยั่งลง 
 สูความเปนผูพูดเท็จ คือ ยอมหยั่งลง กาวลง ยึดถือ เขาไปสูความเปนผูพูดเท็จ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ยอมหยั่งลงสูความเปนผูพูดเท็จ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ลําดับน้ัน ภิกษุนั้น ถูกวาทะของชนอืน่ตักเตือนแลว ยอมกระทําศาตรา 



            การกลาวเท็จทั้งรูอยูนัน้ เปนเคร่ืองผกูพันภิกษุนั้น ภิกษุนั้นยอมหยั่งลง 
            สูความเปนผูพูดเท็จ. 
      [๒๕๐] ภิกษุเปนที่เลื่องลอืวา เปนบัณฑิต อธิษฐานความประพฤติผูเดียว 
            แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม จักเศราหมอง เหมือนคนโง ฉะน้ัน. 
                       วาดวยตนตรงปลายคด 
      [๒๕๑] คําวา ภิกษุเปนที่เลือ่งลือวา เปนบัณฑิต มีความวา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูอันชนทัง้หลายสรรเสริญเกียรติคุณวา เปนบัณฑิต เปนผูฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต 
 มีถอยคําไพเราะ มีปฏิภาณดี ทรงจําพระสูตรบาง ทรงจําพระวินัยบาง เปนพระธรรมกถึกบาง ฯลฯ 
 เปนผูไดเนวสญัญานาสัญญายตนสมาบัติบาง ในกาลกอน คอื ในคราวเปนสมณะ เปนผูอนัประชุม 
 ชนรู หมายรู เลื่องลือกันอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุเปนที่เลื่องลอืวา เปนบัณฑิต. 
      [๒๕๒] คําวา อธิษฐานความประพฤติผูเดียว มีความวา อธิษฐานความประพฤติ 
 ผูเดียวดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑ ดวยการละความคลุกคลีดวยหมู ๑. 
 อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยสวนบรรพชาอยางไร? ภิกษุตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ฯลฯ 
 อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยสวนบรรพชาอยางนี้. อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยการละ 
 ความคลุกคลีดวยหมูอยางไร? ภิกษุนั้นบวชแลวอยางนั้น เปนผูเดยีว ซองเสพเสนาสนะเปนปา 
 ละเมาะ และปาทึบอันสงัด ฯลฯ อธิษฐานความประพฤติผูเดียวดวยการละความคลุกคลีกดวยหมู 
 อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อธิษฐานความประพฤติผูเดียว. 
      [๒๕๓] คําวา แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม มีความวา ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแก 
 ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม. คําวา แมภายหลังประกอบใน 
 เมถุนธรรม คือ สมัยตอมา ภิกษุนั้นบอกคืนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และสิกขาแลว 
 เวียนมาเปนคฤหัสถ ประกอบ ประกอบทั่ว ประกอบดวยความเอื้อเฟอ ประกอบดวยด ี
 ในเมถุนธรรม เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา แมภายหลังประกอบในเมถุนธรรม. 
                        วาดวยการลงโทษ 
      [๒๕๔] คําวา จักเศราหมอง เหมือนคนโง ฉะนั้น มีความวา บุคคลนั้นจักลําบาก 
 จักเศราหมอง มัวหมอง เหมือนคนกําพรา เหมือนคนหลงใหล ฉะนั้น คือ ยอมฆาสัตวบาง 
 ลักทรัพยบาง ตัดที่ตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเรือนหลังเดียวบาง ดักปลนที่หนทาง 
 เปลี่ยวบาง คบหาภรรยาของผูอื่นบาง กลาวเทจ็บาง จักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมอง แมอยางนี้. 
 พระราชารับส่ังใหจับกุมบุคคลนั้นแลวใหทํากรรมกรณตางๆ ๑- คือ ใหเฆี่ยนดวยหวายบาง ใหตี 
 ดวยไมพลองบาง ใหตัดมือบาง ใหตัดเทาบาง ใหตัดมือและเทาบาง ใหตัดใบหูบาง ใหตัด 
 จมูกบาง ใหตัดใบหูและจมูกบาง วางกอนเหล็กแดงบนศีรษะบาง ถลกหนังศีรษะออกแลวขัด 
 ใหขาวเหมือนสังขบาง ใสไฟลุกโพลงเขาไปในปากจนโลหิตไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบาง 
 พันตัวดวยผาชุบนํ้ามันแลวเผาทั้งเปนบาง พันมือดวยผาจดุไฟใหลุกเหมือนประทีปบาง ถลกหนัง 
 ต้ังแตคอลงมาขอเทาลกุเดินเหยียบหนังนั้นจนลมลงบาง ถลกหนังต้ังแตคอลงมาถึงบ้ันเอวทํา 



 ใหเปนดังนุงผาคากรองบาง สวมปลอกเหล็กที่ขอศอกและเขาทั้งหมดแลวเสียบหลาวเหล็ก ๕ ทิศ 
 ต้ังไวเผาไฟบาง เอาเบ็ดเกี่ยวหนัง เนื้อ เอ็นออกมาบาง เอามดีเฉอืนเน้ือออกเปนแวนๆ ดัง 
 เหรียญกระษาปณบาง เฉือนหนัง เนื้อ เอ็นออกเหลือแตกระดูกบาง เอาหลาวเหล็กแทงที่ชองหูจน 
 ทะลุถึงกันเสียบติดดินแลวจับขาหมุนไปโดยรอบบาง ทุบใหกระดูกละเอยีดแลวถลกหนังออก 
 เหลือแตกองเน้ือดังต่ังใบไมบาง เอาน้ํามันเดือดพลานรดตัวบาง ใหสุนัขกัดกินจนเหลือแต 
 @๑. ตอไปนี้คือกรรมกรณ ๓๒ แตนับไดเพียง ๒๖ 
 กระดูกบาง เสยีบหลาวยกขึ้นนอนหงายทั้งเปนบาง เอาดาบตัดศีรษะบาง บุคคลนั้นจักลําบาก 
 จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลนั้น ถูกกามตัณหาครอบงําแลว มี 
 จิตอันกามตัณหาตรึงไวแลว เมื่อแสวงหาโภคทรัพยยอม แลนไปสูมหาสมุทรดวยเรือ ฝาหนาว 
 ฝารอน ถูกสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานเบียดเบียน ถูกความหิว 
 กระหายเบียดเบียนอยู ไปคุมพรัฐ ไปตักโกลรัฐ ไปตักกสิลรัฐ ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ 
 ไปเวสุงครัฐ ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปกมลิรัฐ ไปวังกรัฐ ไปเอฬวัทนรัฐ ไปสุวัณณกูฏรัฐ 
 ไปสุวัณณภูมิรัฐ ไปตัมพปณณิรัฐ ไปสุปปารรัฐ ไปภรุกรัฐ ไปสุรัทธรัฐ ไปอังคเณกรัฐ 
 ไปคังคณรัฐ ไปปรมคังคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปนรัฐ ไปอัลลสันทรัฐ ไปมรุกันตารรัฐ ๑- 
 เดินทางที่ตองไปดวยเขา เดินทางที่ตองไปดวยแพะ เดินทางที่ตองไปดวยแกะ เดินทางทีต่อง 
 โหนไปดวยเชอืกและหลัก เดนิทางที่ตองโดดลงดวยรมหนังแลวจึงเดินไปได เดินทางที่ตองไป 
 ดวยพะองไมไผ เดินทางตามทางนก เดินทางตามทางหนู เดินทางตามทางซอกภูเขา เดินทาง 
 ตามลําธารที่ตองไตไปตามเสนหวาย ๒- จักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้. เมือ่ 
 แสวงหาไมได ยอมเสวยทุกขและโทมนสัแมมีความไมไดเปนมูล จักลําบาก จักเศราหมอง 
 มัวหมองแมอยางนี้. เมื่อแสวงหาได คร้ันไดแลวก็เสวยทุกขและโทมนัสแมมีความรักษาเปนมูล 
 ดวยวิตกอยูวา ดวยอุบายอะไรหนอ พระราชาจึงจะไมริบโภคทรัพยของเรา พวกโจรจะไมลกัไป 
 ไฟจะไมไหม น้ําจะไมพัดไป พวกทายาทอัปรียจะไมขนเอาไป เมื่อรักษาปกครองอยางนี ้
 โภคทรัพยยอมสลายไป บุคคลนั้นก็เสวยทุกขและโทมนัสแมมีความสลายไปแหงทรัพยเปนมูล 
 จักลําบาก จักเศราหมอง มัวหมองแมอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา จักเศราหมอง เหมือน 
 คนโง ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุเปนที่เลื่องลอืวา เปนบัณฑิต อธิษฐานความประพฤติผูเดยีว แมภาย 
            หลังประกอบในเมถุนธรรม จักเศราหมองเหมือนคนโง ฉะนั้น. 
      [๒๕๕] มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอนใน 
            ธรรมวินัยนี้ พึงทําความเปนผูประพฤติผูเดียวใหมั่นคง ไมพึงเสพเมถุน 
            ธรรม. 
 @๑. รวม ๒๔ รัฐตามอรรถกถา ๒. ทางเดินลําบาก ๑๐ ทาง. 
                       วาดวยปฏิปทาของมุน ี
      [๒๕๖] คําวา มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอนใน 



 ธรรมวินัยนี้ มีความวา คําวา นั้น คือ มุนี ทราบ รู เทียบเคียง พิจารณา ทําให 
 แจมแจง ทําใหเปนแจง ซ่ึงสมบัติและวิบัตินั้น คือ ยศและเกยีรติในกาลกอน คือ ในคราว 
 เปนสมณะ ยอมกลายเปนความเส่ือมยศและเสื่อมเกยีรติ ของภิกษุผูบอกคือพระพุทธ 
 พระธรรม พระสงฆ สิกขาแลว เวียนมาเปนคฤหัสถในภายหลัง. คําวา มุนี มีความวา 
 ญาณเรียกวาโมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหา 
 เพียงดังขาย ดาํรงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวามุนี. คําวา ในธรรม 
 วินัยนี้ คือ ในลัทธิ ในความควร ในความชอบใจ ในเขตแดน ในธรรม ในวินัย ใน 
 ธรรมวินัย ในปาพจน ในพรหมจรรย ในสัตถุศาสน ในอัตภาพ ในมนุษยโลกนี้ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา มุนีทราบโทษน้ัน ในความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอนในธรรม 
 วินัยนี้. 
      [๒๕๗] คําวา พึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคง มีความวา พึงทําความประพฤติ 
 ผูเดียวใหมั่นคง ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสวนบรรพชา ๑ ดวยการละความคลุกคลีดวย 
 หมู ๑. 
      พึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคงดวยสวนบรรพชาอยางไร? มุนีตัดกังวลใน 
 ฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพอง 
 ตัดกังวลในความส่ังสมแลว ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
 แลว เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล พึงเปนผูเดยีวประพฤติ คือ อยู เปลีย่นอิริยาบถ ประพฤติ 
 รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป มุนีพึงทําความประพฤติผูเดยีวใหมั่นคงดวยบรรพชา 
 อยางนี้. 
      พึงทําความประพฤติผูเดียวใหมั่นคงดวยการละความคลกุคลีดวยหมูอยางไร? มุนีนั้น 
 บวชแลวอยางนั้น พึงเปนผูเดยีวซองเสพเสนาสนะเปนปาละเมาะ และปาทบึอันสงัด มีเสียง 
 นอย ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสญัจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย 
 สมควรแกวิเวก มุนีนั้น พึงเดินผูเดยีว พึงยืนผูเดยีว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาบานเพ่ือ 
 บิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดยีว นั่งในที่ลับผูเดยีว อธิษฐานจงกรมผูเดยีว เปนผูเดยีวประพฤติ 
 คือ อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป มุนีพึงทําความ 
 ประพฤติผูเดียวใหมั่นคงดวยการละความคลกุคลีดวยหมูอยางนี้. มุนีพึงทําความประพฤติผูเดยีว 
 ใหมั่นคงถาวร มีการสมาทานมั่นคง มีการสมาทานต้ังลงในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา พึงทําความประพฤติผูเดยีวใหมั่นคง. 
      [๒๕๘] คําวา ไมพึงเสพเมถุนธรรม มีความวา ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแก ธรรมของ 
 อสัตบุรุษ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม ไมพึงเสพ ไมพึงซองเสพ ไมพึงรวม 
 ไมพึงเสพเฉพาะซ่ึงเมถุนธรรม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงเสพเมถุนธรรม. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            มุนีทราบโทษนั้น ในความเปนฆราวาสอื่นแตความเปนสมณะกอนใน 



            ธรรมวินัยนี้ พึงทําความประพฤติผูเดยีวใหมั่นคง ไมพึงเสพเมถุน 
            ธรรม. 
      [๒๕๙] บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว เพราะความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอัน 
            สูงสุดของพระอริยเจาทั้งหลาย บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผู 
            ประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกนั้น บุคคลน้ันแล ยอมปฏิบัติในที่ใกล 
            นิพพาน. 
      [๒๖๐] คําวา บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว มีความวา วิเวก ไดแก วิเวก ๓ อยาง 
 คือ กายวิเวก ๑ จิตตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑ กายวิเวก เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวาอปุธิวิเวก 
 ก็กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออกแลว ยินดียิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวกยอมมีแกบุคคล 
 ผูมีจิตบริสุทธิ์ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวเิวกยอมมีแกบุคคลผูหมดอุปธิ ถึง 
 ซ่ึงนิพพานอันเปนวิสังขาร. คําวา ศึกษา ไดแก สิกขา ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตต- 
 *สิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา อธปิญญาสิกขา. คําวา บุคคลพึงศึกษาวิเวก 
 นั่นเทียว คือ พึงศึกษา พึงประพฤติเอื้อเฟอ พึงประพฤติดวยดี พึงสมาทานประพฤติวิเวก 
 นั่นเทียว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว. 
      [๒๖๑] คําวา ความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยเจาทัง้หลาย 
 มีความวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา เรียกวา พระอริยเจา 
 ทั้งหลาย ความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนใหญ สูงสุด บวร 
 ของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอันสูงสุด 
 ของพระอริยเจาทั้งหลาย. 
      [๒๖๒] คําวา บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกนั้น 
 มีความวา บุคคลไมพึงทําความกําเริบขึ้น ไมพึงทําความยกตน ไมพึงทําความถือตัว ไมพึงทํา 
 ความกระดาง ดวยความประพฤติวิเวกนั้น คือ ไมยังความถือตัวใหเกิด ไมพึงทําความผูกพัน 
 ดวยความประพฤติวิเวกนั้น ไมพึงเปนผูกระดาง เยอหยิ่ง หัวสูง ดวยความประพฤติวิเวกนั้น 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐ ดวยความประพฤติวิเวกนั้น. 
      [๒๖๓] คําวา บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในที่ใกลนิพพาน มีความวา บุคคลนั้น 
 ยอมปฏิบัติในที่ใกล ในที่ใกลรอบ ในที่ใกลเคียง ไมหางไกล ในที่ใกลชิด ตอนิพพาน เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในที่ใกลนิพพาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง 
 ตรัสวา 
            บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียว เพราะความประพฤติวิเวกนั้น เปนกิจอนั 
            สูงสุดของพระอริยเจาทั้งหลาย บุคคลไมพึงสําคัญวา เราเปนผู 
            ประเสริฐดวยความประพฤติวิเวกนั้น บุคคลนั้นแล ยอมปฏิบัติในที่ 
            ใกลนิพพาน. 
      [๒๖๔] หมูสัตวผูยินดีในกามท้ังหลาย ยอมรักใครตอมุนีผูประพฤติวาง ไมม ี



            อาลัยในกามทั้งหลาย ผูขามโอฆะไดแลว. 
      [๒๖๕] คําวา ตอมุนีผูประพฤติวาง มีความวาง วา คือ ผูวาง ผูเปลา สงดัจาก 
 กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู 
 ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี 
 ความถือตัว ความดูหมิ่นทาน ความเมา ความประมาท กิเลสท้ังปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวน 
 กระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. คําวา มุนี 
 มีความวา ญาณ เรียกวาโมนะ ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และ 
 ตัณหาเพียงดังขาย ดํารงอยู และเปนผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว บุคคลนั้นชื่อวามุนี. คําวา 
 ผูประพฤติ คือ ผูเที่ยวไป อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ตอมุนีผูประพฤติวาง. 
      [๒๖๖] คําวา ไมมีอาลัยในกามทั้งหลาย มคีวามวา กาม ไดแก กาม ๒ อยาง โดย 
 หัวขอ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ นี้เรียกวาวัตถุ ฯลฯ นี้เรียกวากเิลสกาม มุนีกําหนดรู 
 วัตถุกาม ละ เวน บรรเทา ทําใหสิ้น ใหถึงความไมมีซ่ึงกิเลสกาม ชื่อวาไมมอีาลัยในกาม 
 ทั้งหลาย คือ สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนกามเสียแลว สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืน 
 ราคะเสียแลว เปนผูหมดตัณหา ดับแลว เย็นแลว เสวยพรอมเฉพาะซ่ึงความสุข มีตนเปนผู 
 ประเสริฐอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมมีอาลยัในกามทั้งหลาย. 
      [๒๖๗] คําวา หมูสัตวผูยินดีในกามคุณทั้งหลายยอมรักใคร ... ผูขามโอฆะไดแลว ม ี
 ความวา ปชา เปนชื่อของสัตว. หมูสัตวผูกําหนัด ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของ เกี่ยว 
 พัวพันในกามทั้งหลาย หมูสัตวเหลานั้นยอมอยากได ยินด ีปรารถนา รักใคร ชอบใจ ตอมุนี 
 ผูขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวง ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ 
 อวิชชาโอฆะ และทางแหงสงสารทั้งปวงแลว ผูไปสูฝงถึงฝงแลว ไปสูสวนสุดถึงสวนสุดแลว 
 ไปสูที่สุดถึงที่สุดแลว ไปสูสวนสุดรอบถึงสวนสุดรอบแลว ไปสูที่จบถึงที่จบแลว ไปสูที่ตาน 
 ทานถึงที่ตานทานแลว ไปสูทีล่ี้ลับถึงที่ลี้ลับแลว ไปสูที่พ่ึงถึงที่พ่ึงแลว ไปสูที่ไมมีภัยถึงที่ไม 
 มีภัยแลว ไปสูที่ไมเคลือ่นถึงที่ไมเคลือ่นแลว ไปสูอมตะถึงอมตะแลว ไปสูนิพพานถึงนิพพาน 
 แลว. พวกลูกหนี้ยอมปรารถนารักใครความเปนผูหมดหน้ี ฉันใด พวกท่ีปวยไขยอมปรารถนา 
 รักใครความเปนผูหายโรค ฉันใด พวกท่ีติดอยูในเรือนจํา ยอมปรารถนารักใครความพนจาก 
 เรือนจํา ฉันใด พวกท่ีเปนทาส ยอมปรารถนารักใครความเปนไท ฉันใด พวกท่ีเดินทางกันดาร 
 ยอมปรารถนารักใครภาคพ้ืนที่เกษม ฉันใด หมูสัตวผูกําหนัด ปรารถนายินดี ติดใจ ลุมหลุง 
 ของ เกี่ยว พัวพันในกามทั้งหลาย หมูสัตวนั้นยอมอยากได ยินดี ปรารถนารักใคร ชอบใจ 
 ตอมุนีผูขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวง ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ฯลฯ 
 ไปสูนิพพาน ถึงนิพพานแลว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หมูสัตวผูยินดีในกาม 
 ทั้งหลาย ยอมรักใคร ... ผูขามโอฆะแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            หมูสัตวผูยินดีในกามท้ังหลาย ยอมรักใครตอมุนีผูประพฤติวาง ไมมี 



            อาลัยในกามทั้งหลาย ผูขามโอฆะไดแลวดังนี้. 
                  จบ ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๗. 
                         ------------ 
                      ปสูรสุตตนิเทสนิทเทสที่ ๘ 
      [๒๖๘] สมณพราหมณทั้งหลาย ยอมกลาววา ความหมดจดในธรรมนี้เทานั้น 
            ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่น อาศัยสิ่งใดแลว กลาว 
            สิ่งนั้น วางามในเพราะทิฏฐิของตนนั้น สมณพราหมณเปนอันมาก เปน 
            ผูต้ังมั่นในสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งๆ. 
                        วาดวยความหมดจด 
      [๒๖๙] คําวา สมณพราหมณทั้งหลาย ยอมกลาววา ความหมดจดยอมมีในธรรมนี้เทาน้ัน 
 มีความวา สมณพราหมณทั้งหลาย ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความ 
 หมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ในธรรมนี้เทานั้น คือ 
 ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ 
 ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบวา โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ยอมกลาว 
 บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความ 
 พนวิเศษ ความพนรอบวา โลกไมเทีย่ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา โลกมทีีสุ่ด โลกไมม ี
 ที่สุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางอืน่ สรีระอยางอืน่ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
 ยอมเปนอกี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก 
 ก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอกีก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได 
 สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณทั้งหลาย ยอมกลาววา 
 ความหมดจดในธรรมนี้เทานัน้. 
      [๒๗๐] คําวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่น มีความวา สมณพราหมณ 
 ทั้งหลายยอมทิง้ ทอดทิ้ง ละทิง้วาทะอื่นทั้งหมด เวนศาสดาธรรมที่ศาสดากลาว คณะ ทิฏฐิ 
 ปฏิปทา มรรคของตน ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสดาน้ันไมใชสัพพัญู 
 ธรรมไมเปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวดีแลว คณะสงฆไมเปนผูปฏิบัติดี ทิฏฐิไมเปนทิฏฐิเจริญ 
 ปฏิปทาไมเปนปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคไมเปนธรรมนําออกจากทุกข ความหมดจด 
 ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือความพนรอบ ยอมไมมี 
 ในธรรมนั้น สัตวทั้งหลายยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพนวิเศษ 
 หรือไมพนรอบ ในเพราะธรรมทั้งหลายน้ัน คือ ยอมเปนผูเลว เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก 
 ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่น. 
      [๒๗๑] คําวา อาศัยสิ่งใดแลว กลาวสิ่งนั้นวางามในเพราะทิฏฐิของตนนั้น มีความวา 
 อาศัยสิ่งใด คือ อาศัย อาศัยดวยดี พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึง สิ่งใด คือ ศาสดา 
 ธรรมที่ศาสดากลาว คณะสงฆ ทิฏฐิ ปฏิปทามรรคใด. คําวา ในเพราะทิฏฐิของตนนั้น คือ 



 ในเพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน. คําวา กลาวสิ่งนั้นวางาม คือ กลาวสิ่งนั้น 
 วาดี กลาววาเปนบัณฑิต กลาววาเปนนักปราชญ กลาววาเปนญาณ กลาววาเปนเหตุ กลาววา 
 เปนลักษณะ กลาววาเปนการณะ กลาววาเปนฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 อาศัยสิ่งใดแลว กลาวสิ่งนั้นวางามในเพราะทิฏฐิของตนนั้น. 
      [๒๗๒] คําวา สมณพราหมณเปนอันมาก เปนผูต้ังมั่นในสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งๆ 
 มีความวา สมณพราหมณเปนอันมาก ต้ังมั่น ต้ังอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไป 
 ในสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งๆ เปนอันมาก คือ ต้ังมั่น ต้ังอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจ 
 ไปวา โลกเทีย่ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ต้ังมั่น ต้ังอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ 
 นอมใจไปวาโลกไมเทีย่ง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอกี 
 ก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณเปนอันมาก 
 เปนผูต้ังมั่นในสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งๆ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            สมณพราหมณทั้งหลาย  ยอมกลาววา  ความหมดจดยอมมีในธรรมนี้ 
            เทานั้น ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมเหลาอื่น  อาศัยสิ่งใดแลว 
            กลาวสิ่งนั้นวางามในเพราะทิฏฐิของตนนั้น  สมณพราหมณเปนอันมาก 
            เปนผูต้ังมั่นในสัจจะเฉพาะอยางหนึ่ง ๆ. 
      [๒๗๓] สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท เปนคูปรับ 
            ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยสิ่งอื่นแลว 
            ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตน 
            เปนคนฉลาด. 
                        วาดวยการยกวาทะ 
      [๒๗๔] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท มีความวา 
 สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ คือ สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ ตองการวาทะ 
 ประสงควาทะ มุงหมายวาทะ เที่ยวแสวงหาวาทะ. คําวา เขาไปสูบริษัท คือ เขาไป หยั่งลง 
 เขาถึง เขาหา ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท. 
      [๒๗๕] คําวา เปนคูปรับ ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล มีความวา เปนคูปรับ คือ 
 เปนคนสองฝาย เปนผูทําความทะเลาะกันสองฝาย ทําความหมายม่ันกันทั้งสองฝาย ทําความ 
 อื้อฉาวกันทั้งสองฝาย ทําความวิวาทกันทั้งสองฝาย กออธิกรณกันทั้งสองฝาย ทําวาทะกัน 
 ทั้งสองฝาย โตเถียงกันทั้งสองฝาย สมณพราหมณเหลานั้น ยอมมุงกันและกัน คือ ดู เห็น 
 แลเห็น เพงดู พิจารณา เห็นกันและกันโดยความเปนคนพาล เปนคนเลว เปนคนเลวทราม 
 เปนคนตํ่าชา เปนคนลามก เปนคนสกปรก เปนคนตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เปนคูปรับ 
 ยอมมุงกันและกันวาเปนพาล. 
      [๒๗๖] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยสิ่งอื่นแลว ยอมกลาวถอยคําคดัคานกัน 



 มีความวา สมณพราหมณเหลานั้นอาศัย อาศัยดวยดี พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจถึงสิ่งอื่น คือ 
 ศาสดา ธรรมที่ศาสดากลาว คณะสงฆ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค. ความทะเลาะกัน ความหมายม่ัน 
 ความแกงแยง ความวิวาท ความมุงราย เรียกวา ถอยคําคัดคานกัน. อีกอยางหน่ึง ถอยคําที่ 
 ไมมีน้ํามีนวล เรียกวา ถอยคําคัดคานกัน. สมณพราหมณเหลานั้นยอมกลาว คือ พูด แสดง แถลง 
 ซ่ึงคําคัดคานกัน ความทะเลาะ คําหมายม่ันกนั คําแกงแยงกนั คําวิวาทกัน คํามุงรายกัน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยสิ่งอื่นแลว ยอมกลาวถอยคําคัดคานกนั. 
      [๒๗๗] คําวา เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววาตนเปนคนฉลาด มีความวา 
 เปนผูใครความสรรเสริญ คือ เปนผูใครความสรรเสริญ ตองการความสรรเสริญ ประสงค 
 ความสรรเสริญ มุงหมายความสรรเสริญ เที่ยวแสวงหาความสรรเสริญ. คําวา กลาววา 
 ตนเปนผูฉลาด คือ พูดวาตนเปนคนฉลาด พูดวาตนเปนบัณฑิต พูดวาตนเปนนักปราชญ 
 พูดวาตนเปนผูมีญาณ พูดวาตนเปนผูมเีหตุ พูดวาตนเปนผูมีลักษณะ พูดวาตนเปนผูมีการณะ 
 พูดวาตนเปนผูมีฐานะ ดวยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววา 
 ตนเปนผูฉลาด เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            สมณพราหมณเหลานั้น ใครวาทะ เขาไปสูบริษัท เปนคูปรับ ยอมมุงกัน 
            และกันวาเปนพาล สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยสิ่งอื่นแลว 
            ยอมกลาวถอยคําคัดคานกัน เปนผูใครความสรรเสริญ กลาววา 
            ตนเปนคนฉลาด. 
      [๒๗๘] ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท เมื่ออยากไดความสรรเสริญ 
            ยอมเปนผูลังเลใจ ยอมเปนผูเกอเขิน ในเมื่อถอยคําของตนถูกเขาคาน 
            ตกไป ยอมขัดเคอืงเพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทาง 
            แกตัว. 
                     วาดวยแพวาทะแลวขัดเคือง 
      [๒๗๙] คําวา ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท มีความวา ชนผูประกอบ คือ 
 ประกอบทั่ว ประกอบเอ้ือเฟอ ประกอบดวยดี ประกอบพรอม ในถอยคําของตน เพ่ือกลาว 
 ในทามกลางขตัติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท. 
      [๒๘๐] คําวา เมื่ออยากไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลังเลใจ มีความวา เมื่ออยากได 
 ความสรรเสริญ คือ เมื่ออยากได ยินดี ปรารถนา ชอบใจ รักใคร ความสรรเสริญ คือ 
 ความชม ความมีเกยีรติ ความยกยองคุณ. คําวา ยอมเปนผูลังเลใจ คือ กอนแตโตตอบ ยอมเปน 
 ผูมีความสงสัย ลังเลใจ คือ กอนแตโตตอบ ยอมเปนผูสงสยั ลงัเลใจอยางนี้วา เราจักมีชัย 
 หรือไมหนอ หรือเราจักปราชัย เราจักขมเขาอยางไร จักทําลทัธิของเราใหเชดิชูอยางไร จักทํา 
 ลัทธิของเราใหวิเศษอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษเฉพาะอยางไร จักทําความผูกมัดเขาอยางไร 
 จักทําความปลดเปลื้องอยางไร จักทําความตัดรอบวาทะเขาอยางไร เราจักขนาบวาทะเขาไวอยางไร 



 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เมื่ออยากไดความสรรเสริญ ยอมเปนผูลังเลใจ. 
      [๒๘๑] คําวา ยอมเปนผูเกอเขิน ในเมื่อถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป มีความวา 
 ชนผูพิจารณาปญหามีความเอ็นดูปรานี ยอมคัดคานใหตกไป คือ ยอมคัดคานใหตกไป คือ 
 ยอมคัดคานโดยอรรถวา คําที่ทานกลาวไมประกอบดวยอรรถ ยอมคัดคานโดยพยัญชนะวา 
 คําที่ทานกลาวไมประกอบดวยพยัญชนะ ยอมคัดคานโดยอรรถและพยัญชนะวา คําที่ทานกลาว 
 ไมประกอบทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ยอมคัดคานวา เนื้อความทานชักมาไมดี พยัญชนะทานยกขึ้นไมด ี
 อรรถและพยัญชนะทานชักมาไมดี ยกขึ้นไมดี ความขมผูอื่นทานไมกระทํา ความเชิดชลูัทธ ิ
 ทานทําไมดี วาทะอันวิเศษทานไมกระทํา วาทะอันวิเศษเฉพาะทานทําไมดี ความผูกมัดผูอื่น 
 ทานไมทํา ความปลดเปลือ้งทานทําไมดี ความตัดรอบวาทะผูอื่นทานไมทํา ความขนาบวาทะผูอื่น 
 ทานทําไมดี ทานพูดชั่ว กลาวชั่ว เจรจาชั่ว เปลงวาจาชั่ว ภาษิตชั่ว. คําวา ยอมเปนผูเกอเขนิ 
 ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป คือ เมื่อถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป ยอมเปนผูเกอเขิน 
 คือ อับอาย กระวนกระวาย ลาํบากกาย ทุกขใจ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมเปนผูเกอเขิน 
 ในเม่ือถอยคําของตนถูกเขาคานตกไป. 
      [๒๘๒] คําวา ยอมขัดเคืองเพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว มี 
 ความวา เพราะความติเตียน คือ เพราะความนินทา ครหา ไมชมเชย ไมสรรเสริญคุณ. คําวา 
 ยอมขัดเคือง คอื ขัดเคือง ขัดใจ หมายแกแคน ยอมทําความโกรธ ความเคือง ความไม 
 ยินดีใหปรากฏ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ยอมขดัเคืองเพราะความติเตียน. คําวา ยอมเปนผูแสวง 
 หาชองทางแกตัว คือ ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว แสวงหาความผิด ความพลั้ง ความ 
 พลาด ความเผลอ และชองทาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมขดัเคืองเพราะความติเตียน ยอม 
 เปนผูแสวงหาชองทางแกตัว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ชนผูประกอบถอยคําในทามกลางบริษัท เมื่ออยากไดความสรรเสริญ 
            ยอมเปนผูลังเลใจ ยอมเปนผูเกอเขิน ในเมื่อถอยคําของตนถูกเขาคาน 
            ตกไป ยอมขัดเคอืงเพราะความติเตียน ยอมเปนผูแสวงหาชองทางแกตัว. 
      [๒๘๓] ชนผูพิจารณาปญหา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว คัดคานใหตกไป 
            ชนนั้นมีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพัน เศราโศก ทอดถอนใจอยูวา เขา 
            ลวงเลยเรา. 
                   วาดวยถูกขมดวยวาทะแลวเสยีใจ 
      [๒๘๔] คําวา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว มีความวา ชนผูพิจารณาปญหา ยอม 
 กลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงวาทะของชนนั้นวา เลว เลวทราม เสื่อมเสยี เสียหาย 
 ไมบริบูรณอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กลาววาทะของชนนั้นวาเลว. 
      [๒๘๕] คําวา ชนผูพิจารณาปญหา ... คัดคานใหตกไป มีความวา ชนผูพิจารณา 
 ปญหา มีความเอ็นดูปราณี ยอมคัดคานใหตกไป คือ ยอมคัดคานโดยอรรถวา คําที่ทานกลาว 
 ไมประกอบดวยอรรถ ยอมคัดคานโดยพยัญชนะวา คําที่ทานกลาวไมประกอบดวยพยัญชนะ ยอม 



 คัดคานโดยอรรถและพยัญชนะวา คําที่ทานกลาวไมประกอบทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ยอมคดัคานวา 
 เนื้อความทานชักมาไมดี พยัญชนะทานยกขึ้นไมดี อรรถและพยัญชนะทานชักมาไมดี ยกขึ้นไมด ี
 ความขมผูอื่นทานไมกระทํา ความเชิดชลูัทธทิานทําไมดี วาทะอันวิเศษทานไมกระทํา วาทะอัน 
 วิเศษเฉพาะทานทําไมดี ความผูกมัดผูอื่นทานไมทํา ความปลดเปลื้องทานทําไมดี ความตัดรอน 
 วาทะผูอื่นทานไมทํา ความขนาบวาทะผูอื่นทานทําไมดี ทานพูดชั่ว กลาวชั่ว เจรจาชั่ว เปลง 
 วาจาชั่ว ภาษิตชั่ว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชนผูพิจารณาปญหา ... คัดคานใหตกไป. 
      [๒๘๖] คําวา ชนนั้นมีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพัน เศราโศก มีความวา ยอม 
 รําพัน คือ เปนผูมีการพูดเพอ บนเพอ พรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนแหงอาการพร่ําเพอ 
 เห็นปานนี้วา เหตุการณอื่น เรานึกคิดพิจารณาใครครวญแลว เรามีพวกมาก มีบริษัทมาก มี 
 บริวารมาก ก็บริษัทนี้ เปนพวกแตไมพรอมเพรียงกัน การเจรจาปราศรัยจงมีเพ่ือความพรอม 
 เพรียง เราจักทําลายเขาอีก เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ยอมรําพัน. คําวา ยอมเศราโศก คือ 
 ยอมเศราโศก ลําบากใจ รําพันบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหลวา เขามีชัย เราปราชัย เขา 
 มีลาภ เราเสื่อมลาภ เขามียศ เราเส่ือมยศ เขาไดความสรรเสริญ เราไดความนินทา เขามีสุข 
 เรามีทุกข เขาไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร เราไมไดรับสักการะเคารพนับถือบูชายําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนา 
 สนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมรําพัน เศราโศก. คําวา มีวาทะ 
 เสื่อมไปแลว คอื มีวาทะเส่ือมไปแลว มีวาทะเลวทราม มีวาทะเส่ือมรอบ มีวาทะอันเขาให 
 เสื่อมรอบ มีวาทะไมบริบูรณแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ชนนั้นมีวาทะเส่ือมไปแลว ยอมรําพัน 
 เศราโศก. 
      [๒๘๗] คําวา ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเราแลว มีความวา ทอดถอนใจอยูวา 
 เขาลวง ล้ํา เกนิ เลย ลวงเลย ซ่ึงวาทะเราดวยวาทะเขา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เขาลวง 
 เลยเราไปแลว แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหน่ึง ทอดถอนใจอยูวา เขากดขี่ครอบงําย่ํายวีาทะ 
 เราแลว ยอมประพฤติ อยู เปลี่ยนอิริยาบถ หมุนไป รักษา เปนไป ยังอัตภาพใหเปนไป เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เขาลวงเลยเราไปแลว แมดวยประการอยางนี้. การพูดเพอ การบนเพอ การ 
 พรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนแหงอาการพร่ําเพอ เรียกวาทอดถอนใจอยู เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ทอดถอนใจอยูวา เขาลวงเลยเราแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ชนผูพิจารณาปญหา กลาววาทะของชนน้ันวาเลว คดัคานใหตกไป ชน 
            นั้นมีวาทะเสื่อมไปแลว ยอมรําพัน เศราโศก ทอดถอนใจอยูวา เขา 
            ลวงเลยเราแลว. 
      [๒๘๘] ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะท้ังหลาย ความยินดีและความ 
            ยินราย ยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว 
            พึงงดเวนการคานกัน เพราะประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญ ยอม 
            ไมมี. 



                      วาดวยโทษของการวิวาท 
      [๒๘๙] คําวา ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะทั้งหลาย มีความวา สมณะ 
 ไดแก ชนบางเหลา ผูเปนปริพาชกภายนอกศาสนาน้ี ความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมาย 
 มั่นกันเพราะทฏิฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะ 
 ทิฏฐิ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลวในสมณะทั้งหลาย เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ความวิวาทกันเหลานี ้เกิดแลวในสมณะท้ังหลาย. 
      [๒๙๐] คําวา ความยินดีและความยินราย ยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น มีความ 
 วา ยอมมีความชนะและความแพ ลาภและความเสื่อมลาภ ยศและความเสื่อมยศ นินทาและ 
 ความสรรเสริญ สุขและทุกข โสมนัสและโทมนัส อิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณ ความปลอดโปรง 
 และความกระทบกระทั่ง ความยินดีและความยินราย ความดีใจและความเสียใจ คือ จิตยินดี 
 เพราะความชนะ จิตยินรายเพราะความแพ จิตยินดีเพราะลาภ จิตยินรายเพราะความเสื่อมลาภ 
 จิตยินดีเพราะยศ จิตยินรายเพราะความเสื่อมยศ จิตยินดีเพราะสรรเสริญ จิตยินรายเพราะนินทา 
 จิตยินดีเพราะสุข จิตยินรายเพราะทุกข จิตยินดีเพราะโสมนัส จิตยินรายเพราะโทมนัส จิตยินด ี
 เพราะเฟองฟูขึ้น จิตยินรายเพราะตกอับ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ความยินดแีละความยินราย 
 ยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น. 
      [๒๙๑] คําวา บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึงงดเวนการคัดคานกัน มีความวา เห็น 
 โทษแมนี้แลว คือ เห็น พบ เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงซ่ึงโทษนั้น 
 ในเพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ 
 ความวิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เห็นโทษแมนี้ 
 แลว. คําวา พึงงดเวนการคัดคานกัน คือ ความทะเลาะกัน ความหมายมั่นกนั ความแกงแยง 
 กัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน เรียกวาการคัดคานกัน. อีกอยางหนึ่ง ถอยคําที่ไมมีน้ํามี 
 นวล เรียกวาถอยคําคัดคานกนั. บุคคลไมพึงทําถอยคําคัดคานกัน คือ ไมพึงทําความทะเลาะกัน 
 ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน พึงละ บรรเทา ทําให 
 สิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงความทะเลาะกัน ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกัน 
 ความวิวาท ความมุงรายกัน คอื พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออกไป สละ พน พนขาด 
 พรากออกจากความทะเลาะกนั ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน และความ 
 มุงรายกัน พึงเปนผูมีจิตกระทาํใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา บุคคลเห็น 
 โทษแมนี้แลว พึงงดเวนการคัดคานกัน. 
      [๒๙๒] คําวา เพราะประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญยอมไมมี มีความวา ไม 
 มีประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญ คือ ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้ง ๒ 
 อยาง ประโยชนมีในชาตินี้ ประโยชนมีในชาติหนา ประโยชนต้ืน ประโยชนลึก ประโยชน 
 ลี้ลับ ประโยชนที่ปดบัง ประโยชนที่ควรนําไป ประโยชนทีน่ําไปแลว ประโยชนไมมีโทษ 
 ประโยชนปราศจากกิเลส ประโยชนอันบริสุทธิ์ ประโยชนอยางยิ่ง ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไป 



 ได เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะประโยชนอืน่จากการไดความสรรเสริญยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ความวิวาทกันเหลานี้ เกิดแลวในสมณะท้ังหลาย ความยินดีและความ 
            ยินรายยอมมีในเพราะความวิวาทเหลานั้น บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึง 
            งดเวนการคัดคานกัน เพราะประโยชนอื่นจากการไดความสรรเสริญยอม 
            ไมมี. 
      [๒๙๓] ก็หรือวา บุคคลกลาววาทะในทามกลางบริษัท ยอมเปนผูถูกสรรเสริญ 
            ในเพราะทิฏฐินั้น บุคคลนั้นยอมหัวเราะ และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชน 
            ในความชนะน้ัน เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนัน้แลว เปนผูสมใจนึก. 
      [๒๙๔] คําวา ก็หรือวา ... ยอมเปนผูถูกสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น มีความวา คําวา 
 ในเพราะทิฏฐินั้น คือ บุคคลยอมเปนผูอันชนหมูมากสรรเสริญ ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณใน 
 เพราะทิฏฐิ ความความ ควรชอบใจลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็หรือวา ... ยอมเปนผู 
 ถูกสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น. 
      [๒๙๕] คําวา กลาววาทะในทามกลางบริษัท มีความวา กลาว บอก พูด แถลง 
 แสดง ใหรุงเรือง บัญญัติ กําหนดซ่ึงวาทะของตนและวาทะอนุโลมแกวาทะของตน ในทาม 
 กลางขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กลาววาทะ 
 ในทามกลางบริษัท. 
      [๒๙๖] คําวา บุคคลนั้นยอมหัวเราะ และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชนในความชนะน้ัน 
 ความวา บุคคลนั้น เปนผูยินดี หัวเราะ ราเริง ชอบใจ มีความดําริบริบูรณ ดวยประโยชน 
 ในความชนะน้ัน. อีกอยางหนึ่ง บุคคลนั้นหัวเราะจนเห็นฟน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา บุคคล 
 นั้นยอมหัวเราะ. คําวา และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชนในความชนะนั้น คือ บุคคลนั้น เปนผูเฟองฟู 
 ขึ้น คือ เหอเหิมเปนดุจธงชัย ยกยองตนขึ้น ความที่จิตเปนผูใครยกไวดังธงยอด ดวยประโยชน 
 ในความชนะน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นยอมหัวเราะ และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชนใน 
 ความชนะน้ัน. 
      [๒๙๗] คําวา เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนั้นแลว เปนผูสมใจนึก ความวา บรรลุ 
 คือ ถึง ได ประสบ ไดเฉพาะซ่ึงประโยชนนั้นแลว. คําวา เปนผูสมใจนึก คือ สมเจตนา 
 สมความดําริ สมดังวิญญาณ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา บรรลุประโยชนนั้นแลว เปนผูสมใจนึก. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ก็หรือวา บุคคลกลาววาทะในทามกลางบริษัท ยอมเปนผูถูกสรรเสริญ 
            ในเพราะทิฏฐินั้น บุคคลนั้นยอมหัวเราะ และเฟองฟูขึ้นดวยประโยชน 
            ในความชนะน้ัน เพราะบุคคลนั้น บรรลุประโยชนนัน้แลว เปนผูสมใจนึก. 
      [๒๙๘] ความเฟองฟู เปนพ้ืนย่ํายีแหงบุคคลนั้น บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัว 
            และความดูหมิ่น บุคคลเห็นโทษแมนัน้แลว ไมควรวิวาทกัน ผูฉลาด 



            ยอมไมกลาวความหมดจดเพราะวิวาทน้ัน. 
      [๒๙๙] คําวา ความเฟองฟู เปนพ้ืนย่ํายีแหงบุคคลนั้น ความวา ความเฟองฟู คือ 
 ความเหอเหิมเปนดุจธงชัย ความยกยองตนขึ้น ความที่จิตเปนผูใครยกไวดังธงยอดใด 
 ความเฟองฟูนั้น เปนพ้ืนย่ํายี คือ เปนพ้ืนตัดรอน เปนพ้ืนเบียดเบียน เปนพ้ืนบีบค้ัน เปนพ้ืน 
 อันตราย เปนพ้ืนอุปสรรคแหงบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความเฟองฟู เปนพ้ืนย่ํายีแหง 
 บุคคลนั้น. 
      [๓๐๐] คําวา บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัวและความดูหมิ่น ความวา บุคคลนั้นยอม 
 กลาวความถือตัว และยอมกลาวความดูหมิ่น เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวาบุคคลนั้นยอมกลาวความ 
 ถือตัวและความดูหมิ่น. 
      [๓๐๑] คําวา เห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรวิวาทกัน ความวา เห็น พบ เทียบเคียง 
 พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลวซ่ึงโทษนั้น ในเพราะความทะเลาะ 
 กันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะ 
 ทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทฏิฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว. คําวา ไมควร 
 วิวาทกัน ความวา ไมพึงทําความทะเลาะ ความหมายหมั่น ความแกงแยงกนั ความวิวาทกัน 
 ความมุงรายกนั คือ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลังซ่ึงความทะเลาะกัน 
 ความหมายม่ันกัน ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน และความมุงรายกัน คอื พึงเปนผูงด เวน 
 เวนขาด ออกไป สละ พนขาด พรากออกไปจากความทะเลาะกัน ความหมายม่ันกัน ความ 
 แกงแยงกัน ความวิวาทกัน และความมุงรายกนั พึงเปนผูมีจติกระทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว ไมควรวิวาทกัน. 
      [๓๐๒] ชื่อวา ผูฉลาด ในคาํวา ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจดเพราะวิวาทน้ัน 
 ความวา ผูฉลาดในขันธ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดใน 
 สติปฏฐาน ฉลาดในสัมมัปปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย ฉลาดในพละ ฉลาดใน 
 โพชฌงค ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก 
 ไมพูด ไมแสดง ไมแถลงถึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน 
 ความพนวิเศษ ความพนรอบ เพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกันเพราะ 
 ทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความมุงรายกันเพราะทิฏฐิ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูฉลาดยอมไมกลาวความหมดจดเพราะวิวาทนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
            ความเฟองฟู เปนพ้ืนย่ํายีแหงบุคคลนั้น บุคคลนั้นยอมกลาวความถือตัว 
            และความดูหมิ่น บุคคลเห็นโทษแมนัน้แลว ไมควรวิวาทกัน ผูฉลาด 
            ยอมไมกลาวความหมดจดเพราะวิวาทน้ัน. 
      [๓๐๓] คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเค้ียว ผูคะนองปรารถนาคน 
            กลาที่เปนศัตรู ยอมพบคนกลาที่เปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจา 



            ทิฏฐิ ฉันนั้น ดูกรปสูระ เจาทิฏฐิอยูที่ใด ทานจงไปเสียจากที่นั้น กเิลส 
            ทั้งหลายของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพ่ือจะรบ. 
      [๓๐๔] ชื่อวา คนกลา ในคําวา คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเคี้ยว คือ 
 คนกลา คนมีความเพียร คนตอสู คนไมขลาด คนไมหวาดเสียว คนไมคร่ันคราม คนไมหนี. 
 คําวา ที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเค้ียว ความวา ผูอนัพระราชาทรงชุบเลี้ยง คือ 
 พอกเลี้ยง บํารุงเพ่ิมพูนใหเจริญแลวดวยของควรเค้ียว ดวยของควรบริโภคของพระราชา เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเค้ียว. 
      [๓๐๕] คําวา ผูคะนองปรารถนาคนกลาที่เปนศัตรู ยอมพบคนกลาที่เปนศัตรู 
 ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ ฉันนั้น ความวา คนกลานั้น ผูคะนอง ปองทาทาย บันลือลัน่ 
 ผูปรารถนา ยินดี มุงหวัง ประสงค พอใจ ซ่ึงคนกลาผูเปนศัตรู คือ บุรุษที่เปนปฏิปกษ 
 ศัตรูเปนขาศึก นักรบที่เปนปฏิปกษ ยอมพบ คือ ถึง เขาถึง ซ่ึงคนกลาผูเปนศัตรู เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ผูคะนองปรารถนาคนกลาที่เปนศัตรู ยอมพบคนกลาที่เปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบ 
 เจาทิฏฐิ ฉันนั้น. 
      [๓๐๖] คําวา ดูกรทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูที่ใด ทานจงไปเสียจากที่นั้น ความวา 
 เจาทิฏฐินั้นอยูที่ใด ทานจงไป คือ จงดําเนิน เดินกาวไปเสียจากที่นั้นนั่นแหละ เพราะเจาทฏิฐิ 
 นั้นเปนคนกลาที่เปนศัตรู เปนบุรุษที่เปนปฏิปกษ เปนศัตรูที่เปนขาศึก เปนนักรบที่เปนปฏิปกษ 
 ตอทาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ดูกรทานผูกลา เจาทิฏฐิอยูที่ใด ทานจงไปเสียจากที่นั้น. 
      [๓๐๗] คําวา กิเลสทั้งหลายของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพ่ือจะรบ ความวา กิเลสเหลา 
 ใด อันทําความขัดขวาง ทําความเปนขาศึก ทาํความเปนเสีย้นหนาม ทําความเปนปฏิปกษ 
 กิเลสเหลานั้น มิไดมี คือ ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนบาปธรรมอันตถาคต ละ 
 ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ในเบ้ืองตน คือ 
 ที่โคนโพธิพฤกษ. คําวา เพ่ือจะรบ คือ เพ่ือประโยชนที่จะรบ เพ่ือความทะเลาะ เพ่ือความหมายม่ัน 
 เพ่ือความแกงแยง เพ่ือความวิวาท เพ่ือความมุงราย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กิเลสทั้งหลาย 
 ของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพ่ือจะรบ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            คนกลาที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงดวยของควรเค้ียว ผูคะนองปรารถนาคน 
            กลาที่เปนศัตรู ยอมพบคนกลาที่เปนศัตรู ฉันใด เจาทิฏฐิยอมพบเจาทิฏฐิ 
            ฉันนั้น ดูกรปสูระ เจาทิฏฐิอยูที่ใด ทานจงไปเสียจากที่นั้น กิเลส 
            ทั้งหลายของตถาคตมิไดมีในเบ้ืองตนเพ่ือจะรบ. 
      [๓๐๘] ก็ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน และยอมกลาววา สิ่งนี้เทานั้นจริง 
            ดังนี้ ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกัน 
            ในเมื่อวาทะเกดิแลว ยอมไมมีในที่นี้. 
                     วาดวยวิวาทกันเพราะทิฏฐิ 
      [๓๐๙] คําวา ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน ความวา ชนเหลาใด ถือ คือ 



 จับถือ ถือเอา ถือมั่น ยึดมั่นซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ ประการอยางใดอยางหน่ึงแลว ยอมวิวาทกัน คือ 
 ทําความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาท ความมุงรายกันวา ทานไมรู 
 ธรรมวินัยนี้ เรารูธรรมวินัยนี้ ทานจักรูธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติชอบ 
 คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน คําที่ควรกลาวกอน ทานกลับกลาวทีหลัง 
 คําที่ควรกลาวทีหลัง ทานกลบักลาวกอน คําที่คลองแคลวของทานกลับขัดของไป เราใสโทษ 
 ทานแลว ทานถูกเราปราบแลว ทานจงเท่ียวไป หรือจงแกไขเพ่ือเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน. 
      [๓๑๐] คําวา และยอมกลาววา สิ่งนี้เทานัน้จริง ดังนี้ ความวา ยอมกลาว คือ 
 ยอมบอก พูด แสดง แถลงวา โลกเทีย่ง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา โลกไมเที่ยง ฯลฯ 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามไิด ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง 
 สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา และยอมกลาววา สิ่งนี้เทาน้ันจริง ดังนี้. 
      [๓๑๑] คําวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกิเลสทีท่าํความขัดขวางกันในเมื่อ 
 วาทะเกิดแลว ยอมไมมีในที่นี ้ความวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น ผูเปนเจาทิฏฐิ คือ ทาน 
 จงทําความขมดวยความขม ทาํกรรมตอบดวยกรรมตอบ ทํากรรมแปลกดวยกรรมแปลก ทาํกรรม 
 แปลกเฉพาะดวยกรรมแปลกเฉพาะ ทําความผูกมัดดวยความผูกมัด ทําความปลดเปลือ้งดวยความ 
 ปลดเปลื้อง ทําความตัดดวยความตัด ทําความขนาบดวยความขนาบ ชนเหลานั้น เปนคนกลา 
 ที่เปนศัตรู เปนบุรุษที่เปนปฏิปกษ เปนศัตรูที่เปนขาศึก เปนนักรบที่เปนปฏิปกษตอทาน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น. 
      คําวา เพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกันในเมื่อวาทะเกดิแลว ยอมไมมี ความวา เมื่อ 
 วาทะเกิดแลว เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลว กิเลสเหลาใดที่ทําความขัดขวาง 
 กัน ความขัดแยงกัน ความเปนเสี้ยนหนามกนั ความเปนปฏิปกษกัน พึงทําความทะเลาะ 
 หมายมั่น แกงแยง วิวาท มุงรายกัน กิเลสเหลานั้นยอมไมมี คือ ยอมไมมีพรอม ไมปรากฏ 
 ไมเขาไปได ยอมเปนบาปธรรมอันตถาคต ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึน้ 
 เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทานจงกลาวกับชนเหลาน้ัน เพราะกิเลส 
 ที่ทําความขัดขวางกันในเมื่อวาทะเกดิแลว ยอมไมมีในที่นี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
            ชนเหลาใดถือทิฏฐิแลว ยอมวิวาทกัน และยอมกลาววา สิ่งนี้ 
            เทานั้นจริง ดังนี้ ทานจงกลาวกับชนเหลานั้น เพราะกิเลสที่ทาํความ 
            ขัดขวางกันในเมื่อวาทะเกิดแลว ยอมไมมีในที่นี้. 
      [๓๑๒] ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนาแลว ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ 
            ยอมเทีย่วไป ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น 
            ผูไมมีความถือวา สิ่งนี้ประเสริฐ. 
                         วาดวยมารเสนา 



      [๓๑๓] พึงทราบอธิบายในคําวา ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนาแลว ... 
 ยอมเทีย่วไป ดงัตอไปนี้ มารเสนา เรียกวาเสนา. กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ 
 โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ 
 ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา 
 ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง 
 ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนมารเสนา. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา กิเลสกาม เรากลาววาเปนเสนาที่หน่ึงของทาน ฯลฯ 
 สวน (คนกลายอมชนะได) คร้ันชนะแลว ยอมไดสุข ดังนี้. เมื่อใด มารเสนาทั้งหมด และ 
 กิเลสอันทําความเปนปฏิปกษทั้งหมด อันบุคคลนั้นชนะแลว ไมแพแลว ทําลายเสีย กําจัด 
 เสีย ทําใหไมสูหนาแลว ดวยอริยมรรค ๔ เมื่อนั้น บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูกําจัดเสนา. คําวา 
 เหลาใด ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. คําวา ยอมเทีย่วไป คือ ยอมเที่ยวไป อยู เปลี่ยนอิริยาบถ 
 ประพฤติ รักษา เปนไป ใหอัตภาพเปนไป เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด 
 กําจัดเสนาแลว ยอมเทีย่วไป. 
      [๓๑๔] คําวา ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันพระอรหันตขีณาสพ 
 เหลานั้นละแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
 พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ไมกระทบ คือ ไมกระทั่ง ไมบ่ันรอน ไมทําลายทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ. 
      [๓๑๕] คําวา ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ความวา 
 ดูกรปสูระ ผูกลาหาญ ผูเปนบุรุษปฏิปกษ ผูเปนศัตรูปฏิปกษ ผูเปนนักรบปฏิปกษ ทานจักได 
 อะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรใน 
 พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น. 
      [๓๑๖] คําวา ผูไมมีความถือวา สิ่งนี้ประเสริฐ ความวา ความถือ ความยึดมั่น 
 ความติดใจ ความนอมใจไปวา สิ่งนี้ประเสริฐ คือ เลิศ เปนใหญ วิเศษ เปนประธานสูงสุด 
 บวร ยอมไมมี คือ ยอมไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกพระอรหันตขีณาสพเหลาใด คือ เปนกิเลส 
 อันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลว 
 ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมมคีวามถือวา สิ่งนี้ประเสริฐ. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ก็พระอรหันตขีณาสพเหลาใด กําจัดเสนาแลว ไมกระทบทิฏฐิดวยทิฏฐิ 
            ยอมเทีย่วไป ดูกรปสูระ ทานจักไดอะไรในพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น 
            ผูไมมีความถือวา สิ่งนี้ประเสริฐ. 
      [๓๑๗] ก็ทานตรึกคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจมาแลว ทานมาแขงคูดวยพระพุทธ 
            เจา ผูมีปญญาชื่อโธนา ทานไมอาจเพ่ือเทียมทันไดเลย. 
                   วาดวยพระปญญาของพระพุทธเจา 



      [๓๑๘] บทวา อถ ในคําวา ก็ทานตรึก ... มาแลว เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวเน่ือง 
 เปนบทบริบูรณ เปนศัพทประชุมอักษร เปนศัพททําพยัญชนะใหสละสลวย บทวา อถ นี้ 
 เปนลําดับบท. คําวา ทานตรึก ... มาแลว คือ ทานตรึก ตรอง ดําริ คือ ตรึก ตรอง 
 ดําริอยางนี้วา เราจักมีชัยหรือไมหนอ หรือเราจักปราชัย เราจกัขมเขาอยางไร จักทําลัทธ ิ
 ของเราใหเชิดชูอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษอยางไร จักทําลัทธิของเราใหวิเศษเฉพาะ 
 อยางไร จักทําความผูกพันเขาอยางไร จักทําความปลดเปลือ้งอยางไร จักทาํความตัดรอน 
 วาทะเขาอยางไร จักขนาบวาทะเขาอยางไร ดังนี้ เปนผูมาแลว คือ เขามา มาถึง มา 
 ประจวบแลวกับเรา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ก็ทานตรึก ... มาแลว. 
      [๓๑๙] ชื่อวา ใจ ในคําวา คิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจ ความวา ใจ คือ จิต ใจ 
 มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณ 
 ธาตุที่เกิดแตผสัสะเปนตนนั้น. ทานคิดนึกถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยจิตวา โลกเทีย่งบาง โลกไม 
 เที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามไิด ยอมไมเปนอีกก็หามิได เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา คิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจ. 
      [๓๒๐] พึงทราบอธิบายในคําวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาชื่อโธนา 
 ทานไมอาจเพ่ือเทียมทันไดเลย ดังตอไปนี้ ปญญา เรียกวาโธนา ไดแก ความรู ความรูทั่ว ฯลฯ 
 ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. เพราะเหตุไร ปญญาจึงเรียกวาโธนา. เพราะ 
 ปญญาน้ัน เปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงกายทุจริต ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. 
 อีกอยางหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเปนเคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุติ 
 เปนเคร่ืองกําจดั ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงมิจฉาวิมุติ. อีกอยางหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ เปน 
 เคร่ืองกําจัด ลาง ชําระ ซักฟอกซ่ึงอกุศลทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง 
 ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. พระผูมีพระภาคเขาถึง 
 เขาถึงพรอมแลว เขาไป เขาไปพรอมแลว เขาชิด เขาชดิพรอมแลว ประกอบแลวดวยธรรมทั้ง 
 หลายอันเปนเคร่ืองกําจัดนี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา มีปญญาเปนเคร่ืองกําจัด. 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงกําจัดราคะ บาป กิเลส ความเรารอนเสียแลว เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา มีปญญาเปนเคร่ืองกาํจัด. 
      คําวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมปีญญาชื่อโธนา ทานไมอาจเพ่ือเทียมทันไดเลย 
 ความวา ปสูรปริพาชก ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพ่ือถือคู เพ่ือสนทนาปราศรัยโตตอบกับ 
 ดวยพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา ผูมปีญญาชื่อโธนา. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. เพราะ 
 ปสูรปริพาชกเปนคนเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย. สวนพระผูมีพระภาคพระ 
 องคนั้น เปนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน บวร. ปสูรปริพาชกไมอาจมาแขงคู คือ 
 มาเพ่ือถือคู เพ่ือสนทนาปราศรัยโตตอบกับดวยพระผูมีพระภาคผูเปนพระพุทธเจา ผูมีปญญา 
 ชื่อโธนา เปรียบเหมือนกระตายไมอาจมาแขงคู คือ มาเพ่ือถือคูกับดวยชางใหญซับมัน 
 เหมือนสุนัขจิ้งจอกแก ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพ่ือถือคูกับดวยสีหะผูเปนมฤคราช เหมือนลูก 



 โคตัวเล็กยังดื่มน้ํานม ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพ่ือถือคูกับดวยโคใหญผูมีกําลงัมาก เหมือนกา ไม 
 อาจมาแขงคู คือ มาเพ่ือถือคูกับดวยพวกครุฑเวนไตยโคตร เหมือนคนจัณฑาล ไมอาจมาแขงคู 
 คือ มาเพ่ือถือคูกับดวยพระเจาจักรพรรดิ และเหมือนปศาจเลนฝุน ไมอาจมาแขงคู คือ มาเพ่ือถือ 
 คูกับดวยพระอินทรผูเทวราชา ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปสูรปริพาชก มีปญญาเลว 
 มีปญญาทราม มีปญญาตํ่าชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญญาตํ่าตอย. เพราะพระผูม ี
 พระภาคพระองคนั้น มีปญญามาก มีปญญากวางขวาง มีปญญาร่ืนเริง มีปญญาแลน มีปญญา 
 เฉียบแหลม มปีญญาชําแรกกิเลส ผูฉลาดในประเภทปญญา มีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุ 
 ปฏิสัมภิทาแลว ถึงแลวซ่ึงเวสารัชชญาณ ๔ ทรงทศพลญาณ เปนบุรุษผูองอาจ เปนบุรุษสีหะ เปน 
 บุรุษนาค เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ มีญาณหาที่สุดมิได มีเดชหาที่สุดมิได 
 มียศหาที่สุดมไิด เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มปีญญาเปนทรัพย เปนผูนํา เปนผูนําไปวิเศษ 
 เปนผูนําไปเนือ่งๆ ใหรูจักประโยชน ใหเพงพินิจ เปนผูเห็นประโยชน ใหแลนไปดวย 
 ปสาทะ. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูใหมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ผูใหมรรคที่ยังไมเกิด 
 พรอมใหเกิดพรอม ผูตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงรูซ่ึงมรรค ทรงทราบซึ่งมรรค ทรง 
 ฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดน้ี พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูดําเนิน 
 ตามมรรคอยู เปนผูประกอบดวยสีลาทิคุณ ในภายหลัง. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงรู 
 ธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรมเปนพรหม เปนผู 
 ตรัสบอก เปนผูแนะนํา เปนผูนําออกซ่ึงอรรถ เปนผูใหอมตธรรม เปนพระธรรมสามี เปน 
 พระตถาคต. สิ่งที่ไมรู สิ่งที่ไมเห็น สิ่งที่ไมทราบชัด สิ่งที่ไมทาํใหแจง สิ่งที่มิไดถูกตองดวย 
 ปญญา ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น. ธรรมทั้งปวง รวมทั้งอดีต อนาคต และ 
 ปจจุบัน ยอมมาสูคลองในมุขะคือพระญาณของพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลวโดยอาการทั้งปวง. 
 ชื่อวาประโยชนที่ควรแนะนําทุกๆ อยาง อันชนควรรูมีอยู ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น 
 ประโยชนทั้ง ๒ อยาง ประโยชนในชาตินี้ ประโยชนในชาติหนา ประโยชนต้ืน ประโยชนลึก 
 ประโยชนที่ลีล้บั ประโยชนปกปด ประโยชนที่ควรแนะนํา ประโยชนที่บัณฑิตแนะนําแลว 
 ประโยชนที่ไมมีโทษ ประโยชนที่ไมมีกเิลส ประโยชนอันผองแผว ประโยชนอยางยิ่ง 
 ประโยชนทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทั้งหมด 
 ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลว. พระญาณของพระผูมีพระภาค ผูตรัส 
 รูแลว มิไดขัดของในอดีต อนาคต ปจจุบัน. บทธรรมที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทาน้ัน 
 พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทาน้ัน พระญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควร 
 แนะนํา บทธรรมที่ควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหงพระญาณ. พระญาณยอมไมเปนไปเกนิบท 
 ธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็มิไดเกินพระญาณไป. ธรรมทั้งหลายน้ัน 
 มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน. เมื่อชั้นผะอบ ๒ ชั้น ปดสนิทพอดีกัน ชั้นผะอบ 
 ขางลางก็ไมเกนิชั้นผะอบขางบน ชั้นผะอบขางบนก็ไมเกินชัน้ผะอบขางลาง ชั้นผะอบทั้ง ๒ 
 มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน ฉันใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็ดี พระญาณก็ดี 



 ของพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลว มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน บทธรรมที่ควร 
 แนะนําเทาใด พระญาณก็เทาน้ัน พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระญาณม ี
 สวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา บทธรรมที่ควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหงพระญาณ พระ 
 ญาณยอมไมเปนไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็มิไดเกินพระญาณไป 
 ธรรมเหลานั้น มีความต้ังอยูในที่สุดรอบของกันและกัน ฉันนั้น. พระญาณของพระผูมีพระภาค 
 ผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในธรรมทั้งสิ้น. ธรรมทั้งสิ้น เนื่องดวยความนึก เนือ่งดวยความหวัง 
 เนื่องดวยมนสกิาร เนื่องดวยจติตุบาท แหงพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูแลว. พระญาณของพระผู 
 มีพระภาค ผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในสัตวทั้งปวง. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบอัธยาศัย อนุสัย 
 จริต อธิมุติ แหงสัตวทั้งปวง ยอมทรงทราบซ่ึงเหลาสัตวผูมีกเิลสธุลีนอยในปญญาจักขุ มีกิเลส 
 ธุลีมากในญาณจักขุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูควรแนะนาํ 
 ไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว. โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก 
 หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. ปลา 
 และเตาทุกชนดิ รวมทั้งปลาติมิ ปลาติมิงคละ และปลาติมิติมิงคละ โดยที่สุด ยอมเปนไปใน 
 ภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้ง 
 สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉนันั้น. นกทุกชนิด 
 รวมทั้งครุฑเวนไตยโคตร โดยที่สุด ยอมเปนไปในประเทศอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวก 
 ผูเสมอดวยพระสารีบุตรเถระโดยปญญา ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนัน้. 
 พระพุทธญาณ ยอมแผคลมุปญญาของเทวดาและมนุษยทั้งหลายต้ังอยู. พวกบัณฑิต ผูเปนกษัตริย 
 พราหมณ คหบดี สมณะ มีปญญาละเอียด รูวาทะของผูอื่น เหมือนนายขมงัธนูยิงขนหางสัตวแมน 
 เที่ยวไปดุจทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวยปญญาของตน บัณฑิตเหลานั้น ปรุงแตงปญหาแลว เขาไปเฝา 
 พระตถาคต ทูลถามปญหา. ปญหาเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสยอนถามและตรัสแกแลว 
 เปนปญหามีเหตุที่ทรงแสดงออกและทรงสลดัออก. บัณฑิตเหลานั้น ยอมเลือ่มใสตอพระผูมี 
 พระภาค. พระผูมีพระภาคยอมทรงไพโรจนยิ่งดวยพระปญญาในที่นั้นโดยแทแล เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ทานมาแขงคูดวยพระพุทธเจาผูมีปญญาชื่อโธนา ทานไมอาจเทียมทันไดเลย. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ก็ทานตรึกคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายดวยใจมาแลว ทานมาแขงคูดวยพระพุทธ 
            เจา ผูมีปญญาชื่อโธนา ทานไมอาจเพ่ือเทียมทันไดเลย. 
                      จบ ปสูรสุตตนิทเทสที่ ๘. 
                    ---------------------- 
                      มาคันทิยสุตตนิทเทสที่ ๙ 
                        วาดวยเมถุนธรรม 
      [๓๒๑] [พระผูมีพระภาคตรัสวา] แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะ 
            เห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรม 



            ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระอันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนา 
            จะถูกตองสรีระนั้นแมดวยเทา. 
      [๓๒๒] คําวา แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี 
 และนางราคาเลย ความวา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักก็ดี ในเมถุนธรรม มิไดมี 
 เพราะเห็น คือ ประสบมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคาเลย. 
      [๓๒๓] คําวา ความพอใจในเมถุนธรรม ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระอันเต็มดวยมูตร 
 และกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนั้นแมดวยเทา ความวา ความพอใจในเมถุนธรรม 
 ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระนี้อนัเต็มดวยมูตร เต็มดวยกรีส เต็มดวยเสมหะ เต็มดวยเลือด 
 มีกระดูกเปนโครง มีเสนเอ็นเปนเคร่ืองผูกพันไว มีเลือดและเนื้อเปนเคร่ืองฉาบทา อันหนังหุมหอ 
 ไว อันผิวหนังปดบังไว มีชองนอยและชองใหญ ไหลเขาไหลออกเปนปกติ อันหมูหนอนอาศัยอยู 
 บริบูรณดวยมลทินโทษตางๆ เราไมปรารถนาจะเหยียบดวยเทา การสังวาสหรือสมาคมดวยสรีระนั้น 
 จะมีแตไหน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความพอใจในเมถุนธรรม ไฉนจักมี เพราะเห็นสรีระ 
 อันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนั้นแมดวยเทา. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            แมความพอใจในเมถุนธรรม มิไดมี เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี 
            และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรม ไฉนจักม ีเพราะเห็นสรีระ 
            อันเต็มดวยมูตรและกรีสนี้เลา เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระนั้น 
            แมดวยเทา. 
      [๓๒๔] (มาคันทิยพราหมณทูลถามวา) ถาทานไมปรารถนานารีผูเปนอติถีรัตนะ 
            เชนนี้ ที่พระราชาเปนอันมาก ผูเปนใหญกวานรชนปรารถนากันแลวไซร 
            ทานยอมกลาวทิฏฐิ ศีล พรต ชีวิต และอุปตติภพวาเปนเชนไร. 
      [๓๒๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ) การถึงความตกลงในธรรม 
            ทั้งหลายแลวถือมั่นวา เรากลาวสิ่งนี้ ดงันี้ ยอมไมมีแกเรานั้น 
            ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ไมยึดถือ เมื่อเลือกเฟนอยู ไดเห็นแลว 
            ซ่ึงความสงบภายใน. 
      [๓๒๖] คําวา เรากลาวสิ่งนี้ ในคําวา เรากลาวสิ่งนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น ความวา 
 เรายอมกลาวสิง่นี้ กลาวสิ่งนั้น กลาวเทานั้น กลาวโดยเหตุเทาน้ัน กลาวทิฏฐินี้วา โลกเทีย่ง ฯลฯ 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตาย ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได. คําวา ยอมไมมีแกเรา 
 นั้น คือ มิไดมีแกเรา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ... เรากลาวสิ่งนี้ ดังนี้ ยอมไมมีแกเรานั้น. พระผูมี 
 พระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชือ่วา มาคันทิยะ. คําวา ภควา เปนคําเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ 
 คําวา ภควา นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรมาคันทิยะ. 



                         วาดวยทิฏฐิ ๖๒ 
      [๓๒๗] คําวา ในธรรมทั้งหลาย ในคําวา การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลว 
 ถือมั่น ความวา ในทิฏฐิ ๖๒. คําวา ถึงความตกลง ความวา ตัดสินแลว คือ ชี้ขาด คนหา 
 แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลว จึงจับมั่น ยึดมัน่ ถือมั่น รวบถือ 
 รวมมือรวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น ความนอมใจเชื่อวา 
 สิ่งนี้จริง แท แนนอน เปนตามสภาพ เปนตามจริง มิไดวิปริต ดังนี้ ยอมไมมี ไมปรากฏ 
 ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันตถาคต ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น 
 เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา การถึงความตกลงในธรรมทั้งหลายแลวถือมั่น. 
      [๓๒๘] คําวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย ไมยึดถือ ความวา เราเห็นโทษในทิฏฐิ 
 ทั้งหลาย ยอมไมถือ คือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่นทฏิฐิทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลาย 
 เราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงชื่อวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิ 
 ทั้งหลาย จึงไมถือมั่น. 
      อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐินี้วา โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ทาน้ันจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เปนทิฏฐิรกเร้ียว เปนทิฏฐิเสี้ยนหนาม เปนทิฏฐิขาศึก เปนทิฏฐิดิ้นรน 
 เปนทิฏฐิเคร่ืองประกอบไว มีทุกข มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเรารอน ไมเปนไป 
 เพ่ือความเบ่ือหนาย ไมเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด ไมเปนไปเพ่ือความดับ ไมเปนไป 
 เพ่ือความสงบ ไมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง ไมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน จึงไมถือ 
 ไมลูบคลํา ไมยดึมั่น ซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย. อีกอยางหน่ึง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมัน่ 
 ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไมยึดถือ. 
      อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐินี้วา โลกไมเทีย่ง โลกมทีี่สุด 
 โลกไมมีที่สดุ ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
 ยอมเปนอกี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็ม ี
 ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได 
 สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดงันี้ เปนทิฏฐิรกเร้ียว เปนทิฏฐิเสี้ยนหนาม ... ไมเปนไปเพ่ือความ 
 ตรัสรู ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน จึงไมถือ ไมลูบคลํา ไมยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง 
 ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี จึงชื่อวา ก็เรา 
 เห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไมยึดถือ. 
      อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ อันบุคคลถืออยางนี้ ลูบ 
 คลําอยางนี้ ยอมเปนผูมีคติอยางนี้ มีภพหนาอยางนี้ จึงไมถือ ไมลูบคลํา ไมยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิ 
 ทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยาง 
 นี้ดังนี้ จึงชื่อวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไมยดึถือ. 
      อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ เปนไปเพ่ือใหเกิดใน 
 นรก เปนไปเพ่ือใหเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปนไปเพ่ือใหเกิดในเปรตวิสัย จึงไมถือ ไม 



 ลูบคลํา ไมยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย. อีกอยางหน่ึง ทิฏฐิทั้งหลายเราไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น 
 ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ก็เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไมยึดถือ. 
      อีกอยางหนึ่ง เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายวา ทิฏฐิเหลานี้ ไมเทีย่ง อันปจจัยปรุง 
 แตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสือ่มไปเปนธรรมดา มีความคลายไป 
 เปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา จึงไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้ง 
 หลายเราไมพึงถือ ไมพึงลูบคลํา ไมพึงยึดมั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ก็เราเห็นโทษ 
 ในทิฏฐิทั้งหลายจึงไมยดึถือ. 
      [๓๒๙] คําวา เมื่อเลอืกเฟนอยู ไดเห็นแลวซ่ึงความสงบภายใน ความวา ซ่ึงความ 
 สงบ ความเขาไปสงบ ความดับ ความระงับราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูก 
 โกรธ ... ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง คําวา เมื่อเลอืกเฟนอยู ความวา 
 เมื่อเลอืกเฟนอยู คือ คนหา แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงวา 
 สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมี 
 ความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา ไดเห็นแลว ความวา 
 ไดเห็นแลว ไดประสบพบเห็น แทงตลอดแลว เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เมื่อเลือกเฟนอยู ได 
 เห็นแลวซ่ึงความสงบภายใน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ) การถึงความตกลงในธรรมทั้ง 
            หลายแลวถือมั่นวา เรากลาวสิ่งนี้ ดังนี ้ยอมไมมีแกเรานั้น ก็เราเห็น 
            โทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไมยึดถือ เมือ่เลือกเฟนอยู ไดเห็นแลวซ่ึงความ 
            สงบภายใน. 
      [๓๓๐] (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ทิฏฐิเหลาใด ที่ตกลงใจดําริแลว ทานเปน 
            มุนีไมถือมั่นทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา ความสงบภายใน อรรถ 
            นั้น ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ. 
      [๓๓๑] คําวา ทิฏฐิเหลาใด ที่ตกลงใจดําริแลว ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา 
 ทิฏฐิที่ตกลงใจ. คําวา ดําริแลว คือ กําหนดแลว ปรุงแตงแลว ต้ังไวดวยดีแลว เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ดําริแลว. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลาย ไมเทีย่ง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกดิขึน้ 
 มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ 
 เปนธรรมดา มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ดําริแลว เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ทิฏฐิเหลาใด ที่ตกลงใจดาํริแลว. บทวา อิติ ในประชุมบทวา อิติ มาคนฺทิโย ดังนี ้
 เปนบทสนธิ ฯลฯ บทวา อิตินี้ เปนลําดับบท. บทวา มาคนฺทิโย เปนนาม เปนเคร่ืองนับ 
 เปนที่หมายรู เปนเคร่ืองเรียก ของพราหมณนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อิติ มาคนฺทิโย. 
      [๓๓๒] คําวา ทิฏฐิเหลานั้น ในคําวา ทานเปนมุนีไมถือมัน่ ทิฏฐิเหลานั้น กลาว 
 อรรถใดวา ความสงบภายใน ดังนี้ คือ ทิฏฐิ ๖๒. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวาโมนะ 
 ไดแก ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้น 



 ชื่อวา มุนี. คําวา ไมถือมั่น ความวา ทานรับรองวา เราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย จึงไมถือ 
 ไมลูบคลํา ไมยดึมั่น ซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย และกลาววา ความสงบภายใน. คําวา อรรถนั้นใด คือ 
 อรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทานเปนมุนีไมถือมัน่ทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา 
 ความสงบภายใน. 
      [๓๓๓] คําวา กถํ นุ ในคําวา อรรถนั้น ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ 
 เปนคําถามโดยสงสัย เปนคําถามโดยแคลงใจ เปนคําถามสองทาง เปนคําถามโดยสวนเปน 
 อเนกวา อยางนั้นหรือหนอ วามิใชหรือหนอ วาเปนอยางไรหรือหนอ วาอยางไรเลาหนอ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา อยางไรหนอ. คําวา ธีรชนทั้งหลาย คือ บัณฑิต บุคคลผูมีปญญา ผูมีความรู 
 ผูมีญาณ ผูมีปญญาแจมแจง ผูมีปญญาเปนเคร่ืองทรงจํา. คําวา ประกาศไว คือ กลาว ประกาศ 
 บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา อรรถนั้น ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึ 
 ตรัสวา 
            (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ทิฏฐิเหลาใด ที่ตกลงใจดําริแลว ทานเปนมุนี 
            ไมถือมั่นทิฏฐิเหลานั้น กลาวอรรถใดวา ความสงบภายใน อรรถนั้น 
            ธีรชนทั้งหลายประกาศไวอยางไรหนอ. 
      [๓๓๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) บัณฑิตไมกลาวความ 
            หมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสตุะ ไมกลาวความ 
            หมดจดแมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคล 
            ยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย 
            ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได บุคคล 
            สละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมั่น เปนผูสงบ ไมอาศัยแลว ไมพึง 
            หวังภพ. 
      [๓๓๕] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวย 
 สุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ ความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไม 
 แสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความ 
 พนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยทิฏฐิ ... แมดวยสุตะ ... แมดวยทิฏฐิและสุตะ ... แมดวย 
 ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจด 
 แมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชือ่ 
 วา มาคันทิยะ. คําวา ภควา เปนคํากลาวโดยเคารพ ฯลฯ. คําวา ภควา นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พระผูมพีระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยะ. 
      [๓๓๖] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต ความวา บัณฑิตไม 
 กลาว ไมบอก คือ ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความ 
 หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบแมดวยศีล ... แมดวยพรต ... แมดวย 



 ศีลและพรต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต. 
      [๓๓๗] พึงทราบอธิบายในคําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ 
 ดวยความไมมสีุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได ดัง 
 ตอไปนี้ แมทิฏฐิพึงประสงคเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ ทานท่ีใหแลวยอมมผีล การบูชายอม 
 มีผล การเซนสรวงยอมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีและกรรมที่ทําชั่วมอียู โลกนี้มอียู โลก 
 หนามีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู สัตวทั้งหลายท่ีเปนอุปปาติกะ [ผุดเกิด] มีอยู สมณพราหมณ 
 ที่ดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศ 
 มีอยูในโลก. แมสุตะพึงประสงคเอาเสยีงแตบุคคล คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
 อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ. แมญาณพึงประสงคเอากัมมัสสกตาญาณ 
 สัจจานุโลมิกญาณ อภิญญาญาณ สมาปตติญาณ. แมศีลพึงประสงคเอาปาติโมกขสังวรศีล. แม 
 วัตรพึงประสงคเอาธุดงค ๘ คอื อารัญญิกังคธุดงค ปณฑปาติกังคธุดงค ปงสุกูลิกังคธุดงค 
 เตจีวริกังคธุดงค สปทานจาริกังคธุดงค ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เนสัชชิกังคธุดงค ยถาสันถ- 
 *ติกังคธุดงค. 
      คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมทีิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย 
 ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได ความวา บุคคลเปนผูบรรลุ 
 ถึงความสงบภายในดวยธรรมสักวาสัมมาทิฏฐิก็หามิได ดวยธรรมสักวาการฟงก็หามิได ดวยธรรม 
 สักวาญาณก็หามิได ดวยธรรมสักวาศีลก็หามิได ดวยธรรมสักวาพรตก็หามิได ยอมบรรลถึุง 
 ความสงบภายในเวนจากธรรมเหลานี้ก็หามิได ก็เพราะธรรมเหลานี้เปนองคเคร่ืองอุดหนุนเพ่ือถึง 
 บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง ซ่ึงความสงบภายใน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา บุคคลยอมถึงความสงบ 
 ภายในดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสตุะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความ 
 ไมมีพรต ก็หามิได. 
      [๓๓๘] คําวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลว ไมถือมั่น ความวา การละโดยความ 
 กําจัดธรรมฝายดํา ดวยธรรมเหลานั้น จําตองปรารถนา. ความหมดตัณหาในธรรมทั้งหลายสวน 
 กุศลอันมีในไตรธาตุ จําตองปรารถนา. ธรรมฝายดําเปนธรรมอันบุคคลละไดแลว ดวยการละ 
 โดยความกําจดั มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีภายหลัง 
 มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา และความหมดตัณหาในธรรมทั้งหลายสวนกุศลอันมใีน 
 ไตรธาตุ ยอมมีไดโดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น แมโดยเหตุเทานั้น. 
 อีกอยางหนึ่ง ธรรมฝายดําเหลานั้น บุคคลไมพึงถือ ไมพึงยึดมั่น ไมพึงถือมั่น แมดวยเหตุอยางนี ้
 ดังนี้ จึงชื่อวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลวไมถือมั่น. 
      ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ เปนกิเลสชาติอันบุคคลละไดแลว มีรากอันตัดขาดแลว 
 ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง โดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไม 
 ยึดมั่น ไมถือมัน่ แมโดยเหตุเทานั้น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา บุคคลสละธรรมเหลาน้ัน 
 แลวไมถือมั่น. 



      ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร เปนสภาพอันบุคคลละไดแลว 
 มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิด 
 ขึ้นตอไปเปนธรรมดา โดยเหตุใด บุคคลยอมไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น แมโดยเหตุเทานั้น 
 แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา บุคคลสละธรรมเหลานั้นแลวไมถือมั่น. 
      [๓๓๙] คําวา ผูสงบ ในคําวา เปนผูสงบแลว ไมอาศัยแลว ไมพึงหวังภพ ความวา 
 ชื่อวาสงบ เขาไปสงบ ดับ ระงับแลว เพราะราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ 
 ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง 
 ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความมัวเมา กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง 
 ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
 เปนกิเลสสงบ ถึงความสงบ เขาไปสงบ ไหมแลว ดับหายไป ระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงสงบ 
 แลว. 
      นิสัย ในคําวา ไมอาศัยแลว มี ๒ อยาง คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ตัณหานิสัย ฯลฯ นี้ชื่อวาทิฏฐินิสัย. บุคคลละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัยเสียแลว ไมอาศัย 
 ไมถือ ไมยึดมัน่ ไมถือมั่นจักษุ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 (ธรรมารมณ) สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ 
 อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต 
 ปจจุบัน ธรรมที่ไดเห็น ที่ไดยนิ ที่ทราบ ที่รูแจง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูสงบแลว 
 ไมอาศัยแลว. คําวา ไมพึงหวังภพ คือ ไมพึงหวัง ไมพึงประสงค ไมพึงปรารถนา ซ่ึงกามภพ 
 รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูสงบแลว ไมอาศัยแลว ไมหวังภพ. เพราะฉะนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) บัณฑิตไมกลาวความ 
            หมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสตุะ ไมกลาวความ 
            หมดจดแมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคล 
            ยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย 
            ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิได บุคคล 
            สละธรรมเหลานั้นแลวไมถือมั่น เปนผูสงบแลว ไมอาศัยแลว ไมพึง 
            หวังภพ. 
      [๓๔๐] (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแม 
            ดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจด 
            แมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคลยอม 
            ถึงความสงบภายใน ดวยความไมมทีฏิฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวย 
            ความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิไดไซร 



            ขาพเจายอมสําคัญธรรมของทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท 
            เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ. 
      [๓๔๑] คําวา ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความ 
 หมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ ความวา บัณฑิตไมกลาว คือ ไมบอก 
 ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความ 
 ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยทิฏฐิ ... แมดวยสุตะ ... แมดวยทิฏฐิและ 
 สุตะ ... แมดวยญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวย 
 ทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจดแมดวยญาณ. 
      บทวา อิติ ในที่ประชุมบทวา อิติ มาคนฺทิโย เปนบทสนธิ ฯลฯ บทวา อิติ นี้ 
 เปนลําดับบท. ศัพทวา มาคนฺทิโย เปนนาม เปนเคร่ืองนับ เปนที่หมายรู เปนเคร่ืองเรียก 
 ของพราหมณนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อิติ มาคนฺทิโย. 
      [๓๔๒] คําวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต ความวา บัณฑิตไม 
 กลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง ซ่ึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ 
 ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แมดวยศีล ... แมดวยพรต ... 
 แมดวยศีลและพรต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บัณฑิตไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต. 
      [๓๔๓] คําวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมม ี
 สุตะ ดวยความไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมพีรต ก็หามิไดไซร ความวา ทาน 
 กลาวอยางนี้วา แมทิฏฐิก็พึงประสงคเอา แมสตุะก็พึงประสงคเอา แมญาณกพึ็งประสงคเอา 
 แมศีลก็พึงประสงคเอา แมพรตก็พึงประสงคเอา ทานไมอาจเพ่ืออนุญาตโดยสวนเดียว ทานไม 
 อาจเพ่ือหามโดยสวนเดียว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลยอมถึงความสงบภายใน ดวยความ 
 ไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมีสุตะ ดวยความไมมญีาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หา 
 มิไดไซร. 
      [๓๔๔] คําวา ขาพเจายอมสําคัญธรรมของทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท 
 ความวา ขาพเจายอมสําคัญ คอื ยอมรู ยอมรูทั่ว ยอมแทงตลอดอยางนี้วา ธรรมของทานนี้ 
 เปนธรรมของคนโงเขลา คือ เปนธรรมของคนพาล เปนธรรมของคนหลง เปนธรรมของคนไม 
 มีความรู เปนธรรมกวัดแกวง ไมตายตัว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขาพเจายอมสาํคัญธรรมของ 
 ทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท. 
      [๓๔๕] คําวา เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ ความวา 
 สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน 
 ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยทิฏฐิ คือ สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจด ... 
 ความพนรอบดวยทิฏฐิวา โลกเที่ยง สิ่งนีเ้ทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา สมณพราหมณบางพวก ยอมถึง 
 ความหมดจด ความพนรอบ ดวยทิฏฐิวา โลกไมเทีย่ง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอม 
 เปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอกีก็หามิได สิ่งนีเ้ทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 



 เพราะสมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทิฏฐิ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึง 
 กลาววา 
            (มาคันทิยพราหมณทูลวา) ไดยินวา ถาบัณฑิตไมกลาวความหมดจด 
            แมดวยทิฏฐิ ไมกลาวความหมดจดแมดวยสุตะ ไมกลาวความหมดจด 
            แมดวยญาณ ไมกลาวความหมดจดแมดวยศีลและพรต บุคคลยอมถึง 
            ความสงบภายใน ดวยความไมมีทิฏฐิ ดวยความไมมสีุตะ ดวยความ 
            ไมมีญาณ ดวยความไมมีศีล ดวยความไมมีพรต ก็หามิไดไซร ขาพเจา 
            ยอมสําคัญธรรมของทานวา เปนธรรมของคนโงเขลาโดยแท เพราะ 
            สมณพราหมณบางพวก ยอมถึงความหมดจดดวยทฏิฐิ. 
      [๓๔๖] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) ทานอาศัยทิฏฐิ 
            ทั้งหลายถามอยูเนอืงๆ ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายท่ีทานยดึ 
            ถือแลว และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอย จากธรรมนี ้เพราะฉะน้ัน 
            ทานจึงประสบแตความหลง. 
      [๓๔๗] คําวา ทานอาศัยทฏิฐิทั้งหลายถามอยูเนอืงๆ ความวา มาคันทิยพราหมณ 
 อาศัยทิฏฐิ อาศัยความเกีย่วของถามความเกีย่วของ อาศัยความผูกพันถามความผูกพัน อาศัย 
 ความกังวลถามความกังวล. คําวา ถามอยูเนอืงๆ คือ ยอมถามบอยๆ. เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ทานอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยูเนืองๆ. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชือ่วา มาคันทิยะ 
 คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ. 
      [๓๔๘] คําวา ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายท่ีทานยึดถือแลว ความวา ทิฏฐิ 
 ใดทานถือ คือ ยึดมั่น ถือมั่น ติดใจ นอมใจเชือ่แลว ทานเปนผูหลง หลงใหล ลุมหลง ถึง 
 ความหลง ถึงความหลงใหล ถึงความลุมหลง เปนผูแลนไปสูที่มืดดวยทิฏฐินั่นแหละ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายท่ีทานยึดถือแลว. 
      [๓๔๙] คําวา และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี้ ความวา ทานยอมไมได 
 พบสัญญาอันควร สัญญาอันถึงแลว สัญญาในลักษณะ สัญญาในการณะ หรือสัญญาในฐานะ 
 จากธรรมนี้ คือ จากความสงบภายใน จากความปฏิบัติ หรือจากธรรมเทศนา ทานจักไดญาณแต 
 ที่ไหน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี ้จึงชื่อวา และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี้. อีกอยาง 
 หน่ึง ทานไมไดพบปญจขันธอันไมเทีย่งบาง ญาณอันอนุโลมแกอนิจจสัญญาบาง ปญจขันธเปน 
 ทุกขบาง ญาณอันอนุโลมแกทกุขสัญญาบาง ปญจขันธเปนอนัตตาบาง ญาณอันอนุโลมแก 
 อนัตตสัญญาบาง ธรรมสักวาความเกิดขึ้นแหงสัญญาบาง ธรรมเปนนิมิตแหงสัญญาบาง ทาน 
 จักไดญาณแตที่ไหน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรม 
 นี้. 
      [๓๕๐] คําวา ตสฺมา ในคําวา เพราะฉะน้ัน ทานจึงประสบแตความหลง ความวา 



 เพราะฉะน้ัน เพราะการณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะนิทานนั้น ทานจึงประสบ 
 คือ พบ เห็น แลเห็น เพงเห็น พิจารณาเห็น แตธรรมของคนหลง คือ แตธรรมของคนพาล 
 ธรรมของคนหลงใหล ธรรมของคนไมมีความรู ธรรมอันกวัดแกวงไมตายตัว เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา เพราะฉะน้ัน ทานจึงประสบแตความหลง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาคันทิยพราหมณ) ทานอาศัยทิฏฐิ 
            ทั้งหลายถามอยูเนอืงๆ ไดถึงความหลงใหลในทิฏฐิทั้งหลายท่ีทานยดึถือ 
            แลว และทานไมไดเห็นสัญญาแมนอยจากธรรมนี้ เพราะฉะน้ัน ทาน 
            จึงประสบแตความหลง. 
      [๓๕๑] ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา 
            ผูนั้นพึงวิวาทดวยความถือตัวน้ัน บุคคลไมหว่ันไหวในเพราะความถือตัว ๓ 
            อยาง ความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดกีวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา 
            ก็ไมมีแกบุคคลนั้น. 
      [๓๕๒] คําวา ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา 
 ผูนั้นพึงวิวาทดวยความถือตัวน้ัน ความวา ผูใดยอมสําคัญวา เราเปนผูเสมอเขากด็ี เราเปนผู 
 ดีกวาเขากด็ี เราเปนผูเลวกวาเขาก็ดี ผูนั้นพึงทําความทะเลาะ ทําความหมายม่ัน ทําความแกงแยง 
 ทําความวิวาท ทําความมุงรายกัน ดวยความถือตัวน้ันบาง ดวยทิฏฐินั้นบาง ดวยบุคคลนั้นบาง 
 วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ เรารูธรรมวินัยนี้ ทานจักรูธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เรา 
 ปฏิบัติชอบ คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน คําที่ควรกลาวกอนทานกลับกลาว 
 ทีหลัง คําที่ควรกลาวทีหลังทานกลับกลาวกอน คําที่คลองแคลวของทานกลับขัดของไป เรา 
 ใสโทษทานแลว ทานถูกเราปราบแลว ทานจงเท่ียวไป หรือแกไขเพ่ือเปลื้องวาทะ ถาทาน 
 สามารถ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูใดยอมสําคญัวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวาเราเลวกวา 
 เขา ผูนั้นพึงวิวาทดวยความถือตัวน้ัน. 
      [๓๕๓] คําวา บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา เรา 
 เสมอเขา เราดกีวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา กไ็มมีแกบุคคลนัน้ ความวา ความถือตัว ๓ 
 อยางนั้น บุคคลใดละไดแลว ตัดขาด สงบระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือ 
 ญาณ บุคคลนั้นยอมไมหวั่นไหว ไมเอนเอยีงไปในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคัญวา 
 เราเปนผูเสมอเขาก็ดี เราเปนผูดีกวาเขาก็ดี เราเปนผูเลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมีแกบุคคลผูไม 
 หว่ันไหว. คําวา ความสําคัญก็ไมมีแกบุคคลนัน้ ความวา ไมมีแกเรานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 บุคคลไมหวั่นไหวในเพราะความถือตัว ๓ อยาง ความสําคญัวา เราเสมอเขา เราดีกวาเขา หรือวา 
 เราเลวกวาเขา ก็ไมมีแกบุคคลนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผูใดยอมสําคัญวา เราเสมอเขา เราดกีวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา ผูนั้น 
            พึงวิวาทดวยความถือตัวน้ัน บุคคลไมหว่ันไหวในเพราะความถือตัว ๓ 
            อยาง ความสําคัญวา เราเสมอเขา เราดกีวาเขา หรือวาเราเลวกวาเขา 



            ก็ไมมีแกบุคคลนั้น. 
      [๓๕๔] บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริงเลา หรือบุคคลอื่น 
            ชื่อวาเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวาสิ่งนั้นเท็จดวยความถือตัวอะไรเลา 
            ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคญัวาดีกวาเขากด็ี ความสําคัญวาเลว 
            กวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด พระอรหันตขีณาสพน้ัน 
            จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา. 
      [๓๕๕] ชื่อวาพราหมณ ในคําวา บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริงเลา 
 ความวา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ บุคคลนั้น 
 อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงที่ เรียกวาเปนพราหมณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผู 
 เปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริงเลา. คําวา พึงกลาวสิ่งอะไร ความวา พึงกลาว บอก 
 พูด แสดง แถลง สิ่งอะไรเลาวา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได 
 ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลผูเปน 
 พราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริงเลา. 
      [๓๕๖] คําวา หรือบุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวาสิ่งนั้นเท็จดวยความถือตัว 
 อะไรเลา ความวา พราหมณพึงทําความทะเลาะ ทําความหมายม่ัน ทําความแกงแยง ทําความ 
 วิวาท ทําความมุงราย ดวยความถือตัวอะไรเลา ดวยทิฏฐิอะไรเลา หรือดวยบุคคลไรเลา คํา 
 ของเราแหละจริง คําของทานเท็จ ทานไมรูธรรมวินัย ฯลฯ หรือปลดเปลื้องวาทะ ถาทาน 
 สามารถ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หรือบุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงโตเถียงวาสิ่งนั้นเท็จดวย 
 ความถือตัวอะไรเลา. 
      [๓๕๗] คําวา ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคัญวา 
 เลวกวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด ความวา ความถือตัววา เราเปนผูเสมอเขา 
 ความถือตัวจัดวา เราเปนผูดีกวาเขา ความถือตัวตํ่าวา เราเปนผูเลวกวาเขา ยอมไมมี คือ ยอมไม- 
 *ปรากฏ ยอมไมเขาไปไดในพระอรหันตขีณาสพใด คือ ยอมเปนกิเลสอันพระอรหันตขีณาสพ 
 ละแลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ความสําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขาก็ดี ความสําคญัวาเลวกวาเขาก็ด ี
 ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด. 
      [๓๕๘] คําวา พระอรหันตขีณาสพน้ัน จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา 
 ความวา พระอรหันตขีณาสพน้ัน พึงโตตอบ คือ โตเถียงวาทะ ทําความทะเลาะ ทําความหมายม่ัน 
 ทําความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความมุงรายกัน ดวยความถือตัวอะไรเลา ดวยทิฏฐิอะไรเลา 
 หรือดวยบุคคลไรเลาวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ เพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พระอรหันตขีณาสพน้ัน จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลผูเปนพราหมณนั้น พึงกลาวสิ่งอะไรวาจริงเลา หรือบุคคลผูเปน 



            พราหมณนั้น พึงโตเถียงวาสิ่งนั้นเท็จดวยความถือตัวอะไรเลาความ 
            สําคัญวาเสมอเขาก็ดี ความสําคัญวาดีกวาเขากด็ี ความสําคัญวาเลว 
            กวาเขาก็ดี ยอมไมมีในพระอรหันตขีณาสพใด พระอรหันตขีณาสพน้ัน 
            จะพึงโตตอบวาทะดวยความถือตัวอะไรเลา. 
      [๓๕๙] บุคคลละที่อาลัยแลว ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู มุนีไมทําความเยื่อใยในกาม 
            เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคํา 
            แกงแยงกับดวยชน. 
      [๓๖๐] คร้ังนั้นแล คฤหบดีชื่อหาลินทกาน ิเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู 
 อภิวาทแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ขาแต- 
 *พระมหากัจจานะผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสพระภาษิตนี้ไวในมาคันทิยปญหาอันมีมาใน 
 อัฏฐกวรรควา 
            บุคคลละที่อาลยัแลว ไมทองเทีย่วไปสูที่อยู มุนีไมทาํความเยื่อใยในกาม 
            เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคําแกงแยง 
            กับดวยชน ดังนี้. 
 ขาแตพระมหากัจจานะผูเจริญ เนื้อความแหงพระภาษิตที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ 
 จะพึงเห็นโดยพิสดารไดอยางไร? 
      ทานพระมหากัจจานะตอบวา ดูกรคฤหบดี รูปธาตุเปนที่อาศัยแหงวิญญาณ ก็แหละ 
 วิญญาณท่ีผูกพันไวดวยราคะในรูปธาตุเรียกวา ทองเทีย่วไปสูที่อาลัย. ดูกรคฤหบดี เวทนาธาตุ ... 
 สัญญาธาตุ ... สังขารธาตุ เปนที่อาศัยแหงวิญญาณ ก็แหละวิญญาณท่ีผูกพันไวดวยราคะใน 
 สังขารธาตุ เรียกวาทองเท่ียวไปสูที่อาลัย ดกูรคฤหบดี บุคคลเปนผูทองเทีย่วไปสูที่อาลัยอยางนี้แล. 
 ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูไมทองเที่ยวไปสูที่อาลัยอยางไร? ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน 
 ความปรารถนา อุบายและอุปาทานอันเปนเหตุยึดมั่นถือมั่นและนอนเนือ่งแหงจิตใดในรูปธาตุ 
 ความพอใจเปนตนนั้น อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ัง 
 ดังตาลยอดดวย ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึน้ตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น 
 พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา ไมทองเทีย่วไปสูที่อาลัย. ดูกรคฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด 
 ความเพลิน ความปรารถนา อุบายและอุปาทานอันเปนเหตุยดึมั่นถือมั่นและนอนเน่ืองแหงจิต 
 ในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ... ในสังขารธาตุ ... ในวิญญาณธาตุ ความพอใจเปนตนนั้น 
 อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความ 
 ไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา 
 ไมทองเทีย่วไปสูที่อาลัย ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูไมทองเท่ียวไปสูที่อาลยัอยางนี้แล. 
      ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลเปนผูทองเทีย่วไปสูที่อยูอยางไร? ดูกรคฤหบดี ความผูกพันดวย 
 สามารถแหงความทองเทีย่วไปในที่อยูคือรูปนิมิต สัททนิมิต คันธนิมิต รสนิมิต โผฏฐัพพ- 
 *นิมิต ธรรมนิมิต เรียกวาความทองเทีย่วไปในที่อยู ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูทองเที่ยวไปใน 



 ที่อยูอยางนี้แล. ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลเปนผูไมทองเทีย่วไปในที่อยูอยางไร? ดูกรคฤหบดี 
 ความผูกพันดวยสามารถแหงความทองเทีย่วไปในที่อยูคือรูปนิมิต อันพระตถาคตทรงละเสียแลว 
 มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้น 
 ตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา ไมทองเที่ยวไปสูที่อยู. ดูกรคฤหบดี 
 ความผูกพันดวยสามารถแหงความทองเทีย่วไปในที่อยูคือสทัทนิมิต ... คันธนิมิต ... รสนิมิต ... 
 โผฏฐัพพนิมิต ... และธรรมนิมิต อันพระตถาคตทรงละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมี 
 ที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน 
 พระตถาคตบัณฑิตจึงเรียกวา ไมทองเทีย่วไปสูที่อยู ดูกรคฤหบดี บุคคลเปนผูไมทองเท่ียวไปสู- 
 *ที่อยูอยางนี้แล. 
      ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลเปนผูเกิดความเยื่อใยในกามอยางไร? ดูกรคฤหบดี ก็ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูเกีย่วของกับคฤหัสถทั้งหลาย เพลินรวมกัน โศกรวมกนั เมื่อพวกคฤหัสถ 
 ถึงความสุขก็สุขดวย ถึงความทุกขก็ทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมีกิจที่ควรทําเกิดขึ้น 
 ก็ชวยเหลือดวยตนเอง ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูเกดิความเยือ่ใยในกามอยางนี้แล. ดูกรคฤหบดี 
 ก็บุคคลเปนผูไมเกิดความเยือ่ใยในกามอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม- 
 *เกี่ยวของกับพวกคฤหัสถ ไมเพลินรวมกัน ไมโศกรวมกัน เมื่อพวกคฤหัสถถึงความสุข 
 ก็ไมสุขดวย ถึงความทุกขก็ไมทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมีกิจที่ควรทําเกิดขึ้น ก็ไมชวยเหลือ 
 ดวยตนเอง ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมเกิดความเยื่อใยในกามอยางนี้แล. 
      ดูกรคฤหบดี ก็ภิกษุเปนผูไมเปลาจากกามทั้งหลายอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความหวัง ความเรารอน 
 ความปรารถนาในกามทั้งหลาย ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมเปลาจากกามทั้งหลายอยางนี้แล. 
 ดูกรคฤหบดี ก็ภิกษุเปนผูเปลาจากกามอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู- 
 *ปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความหวัง ความเรารอน ความปรารถนา 
 ในกามทั้งหลาย ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูเปลาจากกามทั้งหลายอยางนี้แล. 
      ดูกรคฤหบดี ก็ภิกษุเปนผูมุงหมายอัตภาพตอไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ มีความปรารถนาอยางนี้วา ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ ก็ถึงความเพลิน 
 ในรูปน้ัน มีความปรารถนาอยางนี้วา ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีเวทนาอยางนี้ ... ขอเราพึงมีสัญญา 
 อยางนี้ ... ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้ ... ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้ ก็ถึงความเพลินในวิญญาณน้ัน 
 ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูมุงหมายอัตภาพตอไปอยางนี้แล. ดกูรคฤหบดี ก็ภิกษุเปนผูไมมุงหมาย 
 อัตภาพตอไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมมีความปรารถนาอยางนี้วา 
 ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ ก็ไมถึงความเพลินในรูปน้ัน ไมมีความปรารถนาอยางนี้วา 
 ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีเวทนาอยางนี้ ... ขอเราพึงมีสัญญาอยางนี้ ... ขอเราพึงมีสังขารอยางนี้ ... 
 ขอเราพึงมีวิญญาณอยางนี้ ก็ไมถึงความเพลินในวิญญาณน้ัน ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมมุงหมาย 
 อัตภาพตอไปอยางนี้แล. 



      ดูกรคฤหบดี ก็ภิกษุเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชนอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุ- 
 *บางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําถอยคําเห็นปานนี้วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไข 
 เพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชน- 
 *อยางนี้แล. ดกูรคฤหบดี ก็ภิกษุไมเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับดวยชนอยางไร? ดูกรคฤหบดี 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูทําถอยคําเห็นปานนี้วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ ทานจงแกไข 
 เพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ ดูกรคฤหบดี ภิกษุเปนผูไมทําถอยคาํแกงแยงกับดวยชน 
 อยางนี้แล. 
      ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคตรัสพระภาษิตใด ในมาคันทิยปญหาอันมีมาในอัฏฐก 
 วรรควา 
            บุคคลละที่อาลยัแลว ไมทองเทีย่วไปสูที่อยู มุนีไมทาํความเยื่อใยใน 
            กาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคาํ 
            แกงแยงกับดวยชน ดังนี้. 
 ดูกรคฤหบดี เนื้อความแหงพระภาษิตที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ จะพึงเห็นไดโดย 
 พิสดารอยางนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลละที่อาลยัแลว ไมทองเทีย่วไปสูที่อยู มุนีไมทาํความเยื่อใยใน 
            กาม เปลาจากกามทั้งหลาย ไมมุงหมายอัตภาพตอไป ไมพึงทําถอยคาํ 
            แกงแยงกับดวยชน. 
      [๓๖๑] บุคคลชื่อวานาค (ทานผูประเสริฐ) สงัดแลวจากทฏิฐิเหลาใด พึงเที่ยว 
            ไปในโลก บุคคลชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว ดอกบัวมี 
            กานขรุขระเกิดแตอัมพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด 
            มุนีผูกลาวความสงบ ไมติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนัน้. 
      [๓๖๒] คําวา เหลาใด ในคําวา สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเที่ยวไปในโลก ไดแก 
 ทิฏฐิทั้งหลาย. คําวา สงัดแลว คือ สงัด วาง เปลา จากกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
 ราคะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. คําวา พึงเที่ยวไป คือ พึงเที่ยวไป อยู เปลีย่นอิริยาบถ 
 ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา. คําวา ในโลก คือ ในมนุษยโลก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 สงัดแลวจากทฏิฐิเหลาใด พึงเที่ยวไปในโลก. 
      [๓๖๓] คําวา นาค ในคําวา บุคคลผูชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว พึง 
 ทราบอธิบายดังตอไปนี้ บุคคลชื่อวาเปนนาค เพราะไมทําความช่ัว เพราะไมถึงความชั่ว เพราะ 
 ไมมาสูความชัว่. 
      บุคคลชื่อวาเปนนาค เพราะไมทําความชั่วอยางไร? ธรรมทั้งหลายท่ีเปนบาป เปนอกุศล 
 อันทําความเศราหมอง อันใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข มชีาติ 
 ชราและมรณะตอไป เรียกวาความช่ัว. 
            (สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสภิยะ) บุคคลไมทําความชั่ว 



            นอยหน่ึงในโลก สลัดกิเลสเปนเคร่ืองผูก ในความประกอบทั้งปวง 
            ไมเกี่ยวของในธรรมทัง้ปวง เปนผูหลุดพนแลว บัณฑิตกลาวบุคคลนั้น 
            ผูคงที่วาเปนนาค เพราะเปนผูเทีย่งตรง. 
 บุคคลชื่อวาเปนนาค เพราะไมทําความชั่วอยางนี้. 
      บุคคลชื่อวาเปนนาค เพราะไมถึงอยางไร? บุคคลชื่อวาเปนนาค ยอมไมถึงฉันทาคติ 
 ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถแหงราคะ ไมถึงดวยสามารถ 
 แหงโทสะ ไมถึงดวยสามารถแหงโมหะ ไมถึงดวยสามารถแหงมานะ ไมถึงดวยสามารถแหงทิฏฐิ 
 ไมถึงดวยสามารถแหงอุทธัจจะ ไมถึงดวยสามารถแหงวิจิกิจฉา ไมถึงดวยสามารถแหงอนุสัย 
 ยอมไมไป ดําเนินไป เลื่อนลอยไป แลนไป เพราะธรรมทั้งหลายอันทําความเปนพวก บุคคล 
 ชื่อวาเปนนาค เพราะไมถึงอยางนี้. 
      บุคคลชื่อวาเปนนาค เพราะไมมาอยางไร? กิเลสเหลาใด อนับุคคลนั้นละไดแลว ดวย 
 โสดาปตติมรรค บุคคลนั้นยอมไมมา ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสเหลานั้นอกี กิเลสเหลาใด 
 อันบุคคลนั้นละไดแลว ดวยสกทาคามิมรรค ... ดวยอนาคามิมรรค ... ดวยอรหัตมรรค บุคคลนั้น 
 ยอมไมมา ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสเหลาน้ันอีก บุคคลชื่อวาเปนนาค เพราะไมมาอยางนี้. 
      คําวา บุคคลชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว ความวา บุคคล ชื่อวานาค 
 ไมถือ คือ ไมพึงจับถือเอา ไมยดึมั่น ไมถือมั่นทิฏฐิเหลานั้นกลาว คือ บอก พูด แสดง 
 แถลงวา โลกเทีย่ง โลกไมเทีย่ง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอกีกห็ามิได ยอม 
 ไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานัน้จริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลชื่อวานาค ไม 
 พึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว. 
      [๓๖๔] คําวา ดอกบัวมีกานขรุขระเกิดแตอมัพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไป 
 ติด ฉันใด ความวา น้ําเรียกวาเอละ น้ําเรียกวาอัมพุ ดอกบัวเรียกวาอัมพุชะ กานขรุขระ 
 เรียกวากานมหีนาม น้ําเรียกวาวารี ดอกบัวที่เกิดแตน้ํา มีในน้ํา เรียกวาวาริชะ น้ําเรียกวาชละ 
 เปอกตมเรียกวาปงกะ ดอกบัวที่เกิดแตน้ํา มีในน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมติด ไมติดพรอม 
 ไมเขาไปติด คอื เปนของอันน้าํและเปอกตมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด ฉันใด เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ดอกบัวมีกานขรุขระเกิดแตอมัพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด 
 ฉันใด. 
      [๓๖๕] ศัพทวา เอวํ ในคําวา มุนีผูกลาวสันติธรรม ผูไมติดพัน ไมเขาไปติดแลว 
 ในกามและในโลก ฉันนั้น ดังนี้ เปนอุปไมยยงัอุปมาใหถึงพรอม คําวา มุนี ความวา ญาณ 
 เรียกวาโมนะ ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้นชื่อวา มนุี. 
 คําวา ผูกลาวความสงบ คือ มุนี ผูกลาวธรรมสงบ กลาวธรรมตานทาน กลาวธรรมที่หลีกเรน 
 กลาวธรรมเปนที่พ่ึง กลาวธรรมที่ไมมีภัย กลาวธรรมที่ไมเคลื่อน กลาวธรรมที่ไมตาย กลาว 
 นิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มุนีผูกลาวความสงบ ... ฉันนั้น. คําวา ไมติดพัน คือ ตัณหา 
 เรียกวา ความติดพัน ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. 



 ความติดพันนั้นอันมุนีใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวย 
 ไฟคือญาณ มุนีนั้นเรียกวา ผูไมติดพัน ไมพัวพัน. มุนีนั้นไมติดพัน ไมหมกมุน ไมหลุมหลง ใน 
 รูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
 สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ 
 อดีต อนาคต ปจจุบัน ในธรรมที่เห็น ที่ไดยนิ ที่ทราบ ที่รูแจง คือ เปนผูมคีวามติดพัน 
 อันปราศจาก สละ คาย พน ละ สละคืนแลว เปนผูมีความกําหนัดอันปราศจาก สละ คาย 
 พน ละ สละคืนแลว เปนผูไมหิว เปนผูดับ เปนผูเย็น เปนผูมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา มุนีผูกลาวความสงบ ไมติดพัน ... ฉันนั้น. 
      โดยอุทานวา กาม ในคําวา ไมเขาไปติดในกามและในโลก กามมี ๒ อยาง คือ 
 วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ นี้เรียกวาวัตถุกาม ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม. คาํวา ในโลก 
 คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. ชื่อวาความติด ได 
 แก ความติด ๒ อยาง คือความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความติด 
 ดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ. มุนีละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวย 
 ทิฏฐิแลว ยอมไมติด ไมติดพรอม ไมเขาไปติด คือ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมติด ไมติด 
 พรอม ไมเขาไปติด ในกามและในโลก ฯลฯ เปนผูออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของ 
 เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีผูกลาวความสงบ เปนผูไมติดพัน 
 ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนั้น. เพราะเหตุนั้น พระภาคผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลชื่อวานาค สงัดแลวจากทิฏฐิเหลาใด พึงเที่ยวไปในโลก บุคคล 
            ชื่อวานาค ไมพึงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นกลาว ดอกบัวมีกานขรุขระเกิดแต 
            อัมพุคือน้ํา อันน้ําและเปอกตมไมเขาไปติด ฉันใด มุนีผูกลาวความ 
            สงบ ผูไมติดพัน ไมเขาไปติดในกามและในโลก ฉันนัน้. 
      [๓๖๖] มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไปไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความถือตัวดวยอารมณ 
            ที่ทราบ มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา อันกรรมและเสียงทีไ่ดยินไมพึงนํา 
            ไปได เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัยทั้งหลาย. 
      [๓๖๗] ศัพทวา น ในคําวา มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความถือตัว 
 ดวยอารมณทีท่ราบ ดังนี้ เปนปฏิเสธ. คําวา ผูถึงเวท ความวา ญาณในมรรค ๔ ปญญา 
 ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา วิปสสนา 
 สัมมาทิฏฐิ เรียกวา เวท. มุนีนั้นเปนผูถึงที่สุด บรรลุที่สุด ถึงสวนสุด บรรลุสวนสุด ถึงที่ 
 สุดรอบ บรรลุที่สุดรอบ ถึงที่สิ้นสุด บรรลุที่สิ้นสุด ถึงที่ปองกัน บรรลุที่ปองกัน ถึงที่หลีกเรน 
 บรรลุที่หลีกเรน ถึงที่พ่ึง บรรลุที่พ่ึง ถึงที่ไมมีภัย บรรลุที่ไมมีภัย ถึงที่ไมเคลื่อน บรรลุที่ไม 
 เคลื่อน ถึงที่ไมตาย บรรลุที่ไมตาย ถึงนิพพาน บรรลุนิพพาน แหงชาติ ชราและมรณะ 
 ดวยเวทเหลานั้น. 



      อีกอยางหนึ่ง บุคคลชื่อวาผูถึงเวท เพราะอรรถวา ถึงที่สุดแหงเวททั้งหลายบาง เพราะ 
 อรรถวา ถึงที่สุดดวยเวททั้งหลายบาง เพราะเปนผูรูแจงธรรม ๗ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ 
 วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ เปนธรรมอันบุคคลนั้นรูแจงแลว เปนผู 
 รูแจงซ่ึงอกุศลธรรมอันลามก อันทําความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย 
 มีวิบากเปนทุกข เปนปจจัยแหงชาติ ชราและมรณะตอไป. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            (ดูกรสภิยะ) บุคคลเลอืกเฟนเวททั้งสิน้ ของสมณพราหมณที่มีอยู 
            เปนผูปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง ลวงเวททั้งปวงแลว ชื่อวาเปน 
            เวทคู. 
      คําวา ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันมุนีนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว 
 ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้นยอมไมไป ไมดําเนินไป ไมเลื่อน 
 ลอยไป ไมแลนไปดวยทิฏฐิ ทั้งไมยอน ไมกลับมาสูทิฏฐินั้นโดยความเปนสาระ เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ. 
      คําวา ไมถึงความถือตัวดวยอารมณที่ทราบ ความวา มุนีนั้นไมถึง ไมเขาถึง ไมเขาไปถึง 
 ไมถือ ไมยึดมัน่ ไมถือมั่น ซ่ึงความถือตัว ดวยรูปที่ทราบ ดวยเสียงแหงผูอื่น หรือดวย 
 ความสมมติแหงมหาชน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีผูถึงเวทน้ัน ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึง 
 ความถือตัวดวยอารมณที่ทราบ. 
      คําวา มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา ความวา มุนีนั้น ยอมเปนผูไมมีตัณหา คือ ไมเปนผูม ี
 ตัณหาอยางยิ่ง ไมเปนผูมีตัณหาเปนเบ้ืองหนา ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ 
 ตัณหา ทิฏฐิ และมานะเปนสภาพอันมุนีละ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 
 ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุเทาใด มุนีนั้นชือ่วา เปน 
 ผูไมมีตัณหา ไมมีตัณหาเปนอยางยิ่ง ไมมีตัณหาเปนเบ้ืองหนา ดวยเหตุนั้น เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา. 
      [๓๖๘] คําวา อันกรรม ... ไม ในคําวา เปนผูอันกรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได 
 ความวา มุนีนั้นยอมไมไป ไมดําเนินไป ไมเลือ่นลอยไป ไมแลนไป ดวยปุญญาภิสังขารบาง 
 อปุญญาภิสังขารบาง อเนญชาภิสังขารบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูอันกรรมไมนําไปได. 
 คําวา เปนผูอันเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได คือ มุนียอมไมไป ไมดําเนินไป ไมเลื่อนลอยไป ไม 
 แลนไป ดวยความหมดจดโดยเสียงที่ไดยิน ดวยเสียงกึกกองแหงผูอื่น หรือดวยความสมมติ 
 แหงมหาชน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูอันกรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได. 
      [๓๖๙] ชื่อวา ความนําเขาไป ในคําวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัย 
 ทั้งหลาย ไดแก ความนําเขาไป ๒ อยาง คือ ความนําเขาไปดวยตัณหา ๑ ความนําเขาไปดวย 
 ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความนําเขาไปดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความนําเขาไปดวยทิฏฐิ. มุนีนั้นละ 
 ความนําเขาไปดวยตัณหา สละคืนความนําเขาไปดวยทิฏฐิแลว เพราะเปนผูละความนําเขาไปดวย 



 ตัณหา สละคืนความนําเขาไปดวยทิฏฐิ มุนีนั้นจึงชื่อวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไป ไม 
 เขาไปติด ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจ ออกไป สละแลว พนขาด ไมเกีย่วของแลว ในที่ 
 อาศัยทั้งหลาย เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูอันตัณหาและ 
 ทิฏฐิไมนําเขาไปในที่อาศัยทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            มุนีผูถึงเวทนั้น ยอมไมไปดวยทิฏฐิ ไมถึงความถือตัวดวยอารมณที ่
            ทราบ มุนีนั้นเปนผูไมมีตัณหา อันกรรมและเสียงที่ไดยินไมพึงนําไปได 
            อันตัณหาและทิฏฐิไมนําเขาไปในทีอ่าศัยทั้งหลาย. 
      [๓๗๐] กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนีผูเวนแลวจากสัญญา โมหะ 
            ยอมไมมีแกมุนีผูหลุดพนแลวดวยปญญา ชนเหลาใด ยังถือสัญญาและ 
            ทิฏฐิ ชนเหลานั้น กระทบกระทั่งกันอยู ยอมเท่ียวไปในโลก. 
      [๓๗๑] คําวา กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนี ผูเวนแลวจากสญัญา 
 ความวา มุนีใด เจริญอริยมรรคมีสมถะเปนเบ้ืองตน กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง เปนสภาพ 
 อันมุนีนั้นขมเสียแลวต้ังแตกาลเบ้ืองตน. เมื่อมุนีนั้นถึงความเปนพระอรหันตแลว กิเลสเปน 
 เคร่ืองรอยกรอง โมหะ นิวรณ กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา และทิฏฐิสัญญา 
 เปนสภาพอันพระอรหันตสละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ไมทําใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 
 ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กิเลส 
 เปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมแีกมุนี ผูเวนจากสัญญา. 
      [๓๗๒] คําวา โมหะยอมไมมีแกมุนีผูหลดุพนแลวดวยปญญา ความวา มุนีใด เจริญ 
 อริยมรรคมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน โมหะ เปนสภาพอันมุนีนั้นขมเสียแลวต้ังแตกาลเบ้ืองตน 
 เมื่อมุนีนั้นถึงความเปนพระอรหันตแลว โมหะ กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง นิวรณ กามสัญญา 
 พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา ทิฏฐิสัญญา เปนสภาพอันพระอรหันตละเสียแลว มีรากอัน 
 ตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไป 
 เปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา โมหะยอมไมมีแกมุนผีูหลุดพนแลวดวยปญญา. 
      [๓๗๓] คําวา ชนเหลาใดยงัถือสัญญาทิฏฐิ ชนเหลานั้น กระทบกระทั่งกันอยู ยอม 
 เที่ยวไปในโลก ความวา ชนเหลาใดยังถือสัญญา คือ กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา 
 ชนเหลานั้นยอมกระทบกระทัง่กัน คือ เบียดเบียนกันดวยสามารถแหงสัญญา กลาวคือ พวกชน 
 ที่ยังถือสัญญา แมเปนพระราชา ก็ยอมวิวาทกับพวกพระราชา แมเปนกษัตริยยอมวิวาทกบัพวก 
 กษัตริย แมเปนพราหมณก็ยอมวิวาทกับพวกพราหมณ แมเปนคฤหบดีก็ยอมวิวาทกับพวกคฤหบดี 
 แมมารดาก็ยอมวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยอมวิวาทกับมารดา แมบิดาก็ยอมววิาทกับบุตร แมบุตร 
 ก็ยอมวิวาทกับบิดา แมพ่ีชายนองชายกย็อมวิวาทกับพ่ีชายนองชาย แมพ่ีสาวนองสาวก็ยอมวิวาท 
 กับพ่ีสาวนองสาว แมพ่ีชายนองชายกย็อมวิวาทกับพ่ีสาวนองสาว แมพ่ีสาวนองสาวก็ยอมวิวาท 
 กับพ่ีชายนองชาย แมสหายกย็อมวิวาทกับสหาย. ชนเหลานั้นถึงความทะเลาะแกงแยงวิวาทกัน 
 ยอมทํารายกันและกันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศัสตรา ในเพราะ 



 วิวาทกันนั้น. ชนเหลานั้น ยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง ในเพราะการทํารายกัน 
 นั้น. ชนเหลาใดยังถือทิฏฐิวา โลกเทีย่ง ฯลฯ หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก 
 ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามไิด ชนเหลานั้นยอมกระทบกระทั่งกัน คือ เบียดเบียนกันดวย 
 สามารถแหงทิฏฐิ กลาวคือ ยอมกระทบกระทั่งศาสดาแตศาสดา ยอมกระทบกระทั่งการบอก 
 ธรรมแตการบอกธรรม ยอมกระทบกระทั่งคณะแตคณะ ยอมกระทบกระทัง่ทิฏฐิแตทิฏฐิ ยอม 
 กระทบกระทั่งปฏิปทาแตปฏิปทา ยอมกระทบกระทั่งมรรคแตมรรค. 
      อีกอยางหนึ่ง ชนเหลานั้นยอมวิวาทกัน คือ ทําความทะเลาะกัน ทําความหมายม่ันกัน 
 ทําความแกงแยงกัน ทําความวิวาทกัน ทําความมุงรายกันวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ 
 หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ. ชนเหลานั้นยังละอภิสงัขารไมไดแลว ยอม 
 กระทบกระทั่งในคติ คือ ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันในนรก ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียน 
 กันในกําเนิดดรัิจฉาน ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันในเปรตวิสัย ยอมกระทบกระทั่ง 
 เบียดเบียนกันในมนุษยโลก ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนกนัในเทวโลก ยอมกระทบกระทัง่ 
 เบียดเบียนคติแตคติ ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนอุปบัติแตอุปบัติ ยอมกระทบกระทั่ง 
 เบียดเบียนปฏิสนธิแตปฏิสนธิ ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนภพแตภพ ยอมกระทบกระทัง่ 
 เบียดเบียนสงสารแตสงสาร ยอมกระทบกระทั่งเบียดเบียนวัฏฏะแตวัฏฏะ กระทบกระทั่งกันอยู 
 ยอมเทีย่วไป อยู เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา. คําวา ในโลก คือ ใน 
 อบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ชน 
 เหลาใด ยังถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลานั้น กระทบกระทั่งกันอยู ยอมเท่ียวไปในโลก. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            กิเลสเปนเคร่ืองรอยกรอง ยอมไมมีแกมุนีผูเวนแลวจากสัญญา โมหะ 
            ยอมไมมีแกมุนีผูหลุดพนดวยปญญา ชนเหลาใด ยังถือสัญญาและทิฏฐิ 
            ชนเหลานั้น กระทบกระทั่งกันอยู ยอมเท่ียวไปในโลก ดังนี้. 
                    จบ มาคันทิยสุตตนิทเทสที่ ๙. 
               ------------------------------- 
                      ปุราเภทสุตตนิทเทสที่ ๑๐ 
      [๓๗๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) บุคคลมีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร? 
            อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว ขาแตพระโคดม พระองค 
            ถูกถามแลว ขอจงตรัสบอกบุคคลนั้น ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม แก 
            ขาพระองค. 
                    วาดวยคําถามของพระพุทธนิมิต 
      [๓๗๕] คําวา มีความเห็นอยางไร ในคําวา บุคคลมีความเห็นอยางไร มศีีลอยาง 
 ไร? อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว ความวา บุคคลประกอบดวยความเห็นเชนไร 
 คือ ดวยความดํารงอยูอยางไร ดวยประการอยางไร ดวยสวนเปรียบอยางไร เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา มีความเห็นอยางไร. คําวา มีศีลอยางไร ความวา บุคคลประกอบดวยศีลเชนไร 
 คือ ดวยความดํารงอยูอยางไร ดวยประการอยางไร ดวยสวนเปรียบอยางไร เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา มีความเห็นอยางไร มีศีลอยางไร? คําวา อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว 
 ความวา อันบัณฑิตกลาว เรียก บอก พูด แสดง แถลงวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ ดับ 
 ระงับแลว. พระพุทธนิมิตตรัสถามถึงอธิปญญาวา มีความเห็นอยางไร ตรัสถามถึงอธิศีลวา มี 
 ศีลอยางไร ตรัสถามถึงอธิจิตวา เปนผูเขาไปสงบแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลมีความ 
 เห็นอยางไร มีศีลอยางไร? อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขาไปสงบแลว. 
      [๓๗๖] คําวา ซ่ึงบุคคลนั้น ในคําวา ขาแตพระโคดม ... ขอจงตรัสบอกบุคคล 
 นั้น ... แกขาพระองค ความวา บุคคลที่ถาม ที่ขอใหบอก ขอใหตรัสบอก ขอใหประกาศ. 
 พระพุทธนิมิตนั้น ยอมตรัสเรียกพระผูมีพระภาคพุทธเจา โดยพระโคตรวา ขาแตพระโคดม. 
 คําวา ขอจงตรัสบอก คือ ตรัสเลา บอก แสดง แถลง แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําให 
 ต้ืน ประกาศ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขาแตพระโคดม ... ขอจงตรัสบอกบุคคลนั้น ... แก 
 ขาพระองค. 
      [๓๗๗] คําวา ถูกถามแลว ในคําวา ถูกถามแลว ... ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม ความวา 
 ถูกถาม ถูกสอบถาม ขอใหบอก ขอเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศ. คําวา ซ่ึงเปน 
 นรชนผูอุดม ความวา ซ่ึงเปนนรชนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุด บวร 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตจึงตรัสวา 
            บุคคลมีความเห็นอยางไร? มีศีลอยางไร อันบัณฑิตกลาววา เปนผูเขา 
            ไปสงบแลว ขาแตพระโคดม พระองคถูกถามแลว ขอจงตรัสบอก 
            บุคคลนั้น ซ่ึงเปนนรชนผูอุดม แกขาพระองค. 
      [๓๗๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) กอนแตกายแตก พระอรหันตเปนผู 
            ปราศจากตัณหา ผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน อันใครๆ ไมนับไดในสวน 
            ทามกลาง ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น. 
                        อธิบายคําวา ภควา 
      [๓๗๙] คําวา (พระผูมีพระภาคตรัสวา) กอนแตกายแตก พระอรหันตเปนผูปราศจาก 
 ตัณหา ความวา กอนแตกายแตก คือ กอนแตอัตภาพแตก กอนแตทอดทิ้งซากศพ กอน 
 แตขาดชีวิตินทรีย พระอรหันตเปนผูปราศจากตัณหา คือ เปนผูมีตัณหาหายไป สละไป สาํรอก 
 ออก ปลอย ละ สละคืน เปนผูปราศจากราคะ คือ เปนผูมีราคะหายไป สละไป สํารอก 
 ออก ปลอย ละ สละคืนแลว เปนผูหายหิว ดับแลว เย็นแลว เปนผูเสวยสขุ มตีนดังพรหม 
 อยู. บทวา ภควา เปนคํากลาวเรียกดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ภควา เพราะอรรถ 
 วา ผูทําลายราคะ ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ ทาํลายทิฏฐิ ทําลายเส้ียนหนาม 
 ทําลายกิเลส. และเพราะอรรถวา ทรงจําแนกแจกแจงซ่ึงธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําที่ 
 สุดแหงภพทั้งหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอัน 



 อบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปา 
 ละเมาะ ปาทึบ อันสงัด มีเสยีงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปน 
 ที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ภควา อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ 
 อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน 
 แหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ (ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ 
 (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑) เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติสมาธิ อสุภฌาน- 
 *สมาบัติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ 
 สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิ 
 สัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ 
 พระมารดา พระบิดา พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา 
 มิไดเฉลิมให. พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหันตผลในลําดับ 
 แหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติที่เกิดเพราะทาํใหแจงซ่ึงพระอรหัตผลและธรรม 
 ทั้งปวง) พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงแหงโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาค 
 ทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสวา กอนแตกายแตก 
 พระอรหันตเปนผูปราศจากตัณหา. 
      [๓๘๐] อดตีกาล ทานเรียกวา สวนเบ้ืองตน ในคําวา ผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน 
 พระอรหันตปรารภถึงอดีตกาล ละตัณหา สละคืนทิฏฐิเสียแลว เพราะละตัณหา สละคืนทฏิฐิ 
 เสียแลว จึงชื่อวา เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน แมดวยเหตุอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา ในอดีตกาล เราไดมีรูป 
 อยางนี้ ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา ในอดีตกาล เราไดมีเวทนาอยางนี้ ... มีสัญญา 
 อยางนี้ ... มีสังขารอยางนี้ ... มีวิญญาณอยางนี้ จึงชื่อวา เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน แม 
 ดวยเหตุอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตมิไดมีวิญญาณเนื่องดวยฉนัทราคะในจักษุและรูปวา ในอดีต 
 กาล เราไดมีจักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะเปนผูไมมีวิญญาณเนือ่งดวยฉันทราคะ จึงไมเพลินจักษุ 
 และรูปน้ัน เมือ่ไมเพลินจักษุและรูปน้ัน จึงชื่อวา เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน แมดวยเหตุอยางนี้. 
 มิไดมีวิญญาณเนื่องดวยฉันทราคะในหูและเสียงวา ในอดีตกาล เราไดมีหูดงันี้ มีเสียงดังนี้ ... 
 ในอดีตกาล เราไดมีจมูกดังนี้ มีกลิ่นดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีลิ้นดังนี้ มีรสดังนี้ ... ใน 
 อดีตกาล เราไดมีกายดังนี้ มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอดีตกาล เราไดมีใจดังนี้ มีธรรมารมณดงันี้ 



 เพราะเปนผูไมมีวิญญาณเนื่องดวยใจและธรรมารมณนั้น จึงไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น เมื่อ 
 ไมเพลินใจและธรรมารมณนัน้ จึงชื่อวา เปนผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน แมดวยเหตุอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตยอมไมพอใจ ไมชอบใจซ่ึงความหัวเราะ การเจรจา 
 การปราศรัยและการเลนหัวกบัมาตุคามในกาลกอน และไมถึงความปลื้มใจดวยความหัวเราะ 
 การเจรจา การปราศรัยและการเลนหัวกับมาตุคามที่มีในคราวกอนนั้น จึงชือ่วา เปนผูไมอาศัยสวน 
 เบ้ืองตน แมดวยเหตุอยางนี้. 
      [๓๘๑] ปจจุบันกาล ทานเรียกวา สวนทามกลาง ในคําวา ผูอันใครๆ ไมนับได 
 ในสวนทามกลาง ความวา พระอรหันตปรารภถึงปจจุบันกาล ละตัณหา สละคืนทิฏฐิแลว เพราะ 
 ละตัณหา สละคืนทิฏฐิแลว อันใครๆ ไมนับไดวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลงใหล ผูกพัน 
 ยึดถือ ถึงความกวัดแกวง ถึงความไมตกลง ถึงโดยเร่ียวแรง. พระอรหันตละอภิสังขารเหลานั้น 
 ไดแลว เพราะละอภิสังขารไดแลว อันใครๆ ไมนับไดโดยคติวา เปนผูเกดิในนรก เกิด 
 ในกําเนิดดิรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป 
 เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. พระอรหันต 
 นั้น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมกีารณะ อันเปนเคร่ืองถึงการนับ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูอัน 
 ใครๆ ไมนับไดในสวนทามกลาง. 
                วาดวยความทําไวในเบ้ืองหนา ๒ อยาง 
      [๓๘๒] คําวา นั้น ในคําวา ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น คือ พระ 
 อรหันตขีณาสพ. ชื่อวาความทําไวในเบ้ืองหนา ไดแกความทําไวในเบ้ืองหนา ๒ อยาง คือ 
 ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา ๑ ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความทํา 
 ไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ. พระอรหันตนั้น ละ 
 ความทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา สละคืนความทําไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิแลว เพราะละความ 
 ทําไวในเบ้ืองหนาดวยตัณหา สละคืนความทาํไวในเบ้ืองหนาดวยทิฏฐิ จึงไมกระทําตัณหาหรือ 
 ทิฏฐิไวในเบ้ืองหนาเที่ยวไป คือ ไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมตัีณหาเปนธงยอด ไมมีตัณหาเปนใหญ 
 ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ ไมเปนผูอันตัณหาหรือทิฏฐิแวดลอม 
 เที่ยวไป แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี จึงชื่อวา ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น. 
      อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูป 
 อยางนี้ ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา ในอนาคตกาล เราพึงมีเวทนาอยางนี้ ... มีสัญญา 
 อยางนี้ ... มีสังขารอยางนี้ ... มีวิญญาณอยางนี้ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชือ่วา ความทําไวใน 
 เบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น. 
      อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตยอมไมต้ังจิตเพ่ือไดจักษุและรูปที่ยังไมไดวา ในอนาคตกาล 
 เราพึงมีจักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะเหตุไมต้ังจิตไว จึงไมเพลินจักษุและรูปน้ัน เมื่อไมเพลิน 
 จักษุและรูปน้ัน ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น แมดวยเหตุอยางนี้. ไมต้ัง 
 จิตเพ่ือไดหูและเสียงที่ยังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมีหูดังนี้ มีเสียงดังนี้ ... ในอนาคตกาล 



 เราพึงมีจมูกดงันี้ มีกลิ่นดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีลิ้นดงันี้ มีรสดังนี้ ... ในอนาคตกาล 
 เราพึงมีกายดังนี้ มีโผฏฐัพพะดังนี้ ... ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังนี้ มีธรรมารมณดังนี้ เพราะ 
 เหตุไมต้ังจิตไว จึงไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น ความทํา 
 ไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น แมดวยเหตุอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตยอมไมต้ังจิตเพ่ือไดภพที่ยังไมไดวา เราจักเปนเทพเจาหรือ 
 เปนเทวดาตนใดตนหนึ่ง ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุไม 
 ต้ังจิตไว จึงไมเพลินภพนั้น เมื่อไมเพลินภพนั้น ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันต 
 นั้น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            (พระผูมีพระภาคตรัสวา) กอนแตกายแตก พระอรหันตเปนผูปราศจาก 
            ตัณหา ผูไมอาศัยสวนเบ้ืองตน อันใครๆ ไมนับไดในสวนทามกลาง 
            ความทําไวในเบ้ืองหนามิไดมีแกพระอรหันตนั้น. 
      [๓๘๓] บุคคลนั้นแล ผูไมโกรธ ไมสะดุง ไมโออวด ไมมีความรําคาญ 
            พูดดวยปญญา ไมฟุงซาน สํารวมวาจา เปนมุนี. 
                 วาดวยเหตุเกิดความโกรธ ๑๐ อยาง 
      [๓๘๔] ก็พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูไมโกรธ ในคําวา ผูไมโกรธ ไมสะดุง ความวา 
 ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอน. ความโกรธ ยอมเกิดดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ ความโกรธ 
 ยอมเกดิดวยอาการวา เขาไดประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑ เขากําลังประพฤติสิ่งไม 
 เปนประโยชนแกเรา ๑ เขาจักประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเรา ๑ เขาไดประพฤติสิ่งไมเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ๑ เขากําลงัประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแก 
 บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ เขาจักประพฤติสิ่งไมประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจ 
 ของเรา ๑ เขาไดประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ เขากาํลัง 
 ประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ เขาจักประพฤติสิ่งเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนทีรั่กที่ชอบใจของเรา ๑ ความโกรธยอมเกิดในทีม่ิใชเหตุ ๑. 
      ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความเคือง ความเคืองทั่ว 
 ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังทั่ว ความชงัเสมอ ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษ 
 รายในใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความชงั กิริยาที่ชัง ความเปนผูชัง 
 ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปน 
 ผูดุราย ความเพาะวาจาชั่ว ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา ความโกรธ. 
      อีกอยางหนึ่ง ควรรูความโกรธมากโกรธนอย. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงทําจิตให 
 ขุนมัว แตยังไมถึงใหหนาเงาหนางอก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงทาํใหหนาเงาหนางอ 
 แตยังไมทําใหคางสั่นก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงทําใหคางสั่น แตยังไมใหเปลงผรุส- 
 *วาจาก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหเปลงผรุสวาจา แตยังไมใหเหลียวดูทิศตางๆ ก็มี. 
 บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหเหลียวดูทศิตางๆ แตยังไมใหจับทอนไมและศาตราก็มี. 



 บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหจับทอนไมและศาตรา แตยังไมใหเงื้อทอนไมและศาตราก็มี. 
 บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหเงื้อทอนไมและศาตรา แตยังไมใหทอนไมและศาตราถูกตอง 
 ก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหทอนไมและศาตราถูกตอง แตยังไมทําใหเปนแผลเลก็ 
 แผลใหญก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเปนแผลเล็กแผลใหญ แตยังไมใหกระดกูหัก 
 ก็มี. บางคร้ัง ความโกรธเปนแตเพียงใหกระดูกหัก แตยังไมใหอวัยวะนอยใหญหลุดไปก็มี. บางคร้ัง 
 ความโกรธเปนแตเพียงใหอวัยวะนอยใหญหลุดไป แตยังไมใหชีวิตดับก็มี. บางคร้ัง ความโกรธ 
 เปนแตเพียงใหชีวิตดับ แตยังไมเสียสละชีวิตของตนใหหมดไปก็มี. เมื่อใด ความโกรธใหฆา 
 บุคคลอื่นแลว จึงใหฆาตน เมื่อนั้น ความโกรธเปนไปรุนแรงอยางหนัก ถึงความเปนของมาก 
 อยางยิ่ง. ความโกรธน้ัน อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้นได 
 เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมโกรธ. บุคคลชื่อวา เปนผูไมโกรธ เพราะละ 
 ความโกรธไดแลว เพราะกําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ เพราะตัดเหตุแหงความโกรธเสยี เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมโกรธ. 
                         วาดวยผูไมสะดุง 
      [๓๘๕] คําวา ผูไมสะดุง ความวา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูสะดุง หวาดเสียว 
 สยดสยอง. ภิกษุนั้น ยอมสะดุง หวาดเสียว สยดสยอง กลัว ถึงความสะดุงวา เราไมไดสกลุ 
 ไมไดหมูคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมได 
 บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลผูพยาบาลในคราวเปนไข 
 เราจะไมเปนผูมีชื่อเสยีงปรากฏ. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมสยดสยอง. 
 ภิกษุนั้น ยอมไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมสยดสยอง ไมกลัว ไมถึงความสะดุงวา เราไมไดสกุล 
 ไมไดหมูคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมได 
 บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลผูพยาบาลในคราวเปนไข 
 เราไมเปนผูมีชือ่เสียงปรากฏ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมโกรธ ผูไมสะดุง. 
                        วาดวยผูไมโออวด 
      [๓๘๖] คําวา ผูไมโออวด ไมมีความรําคาญ ความวา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้
 เปนผูอวด โออวด. ภิกษุนั้น ยอมอวด ยอมโออวดวา เราเปนผูถึงพรอมดวยศีลบาง ถึงพรอมดวย 
 วัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอมดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวย 
 ความเปนบุตรแหงสกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ถึงพรอมดวยทรัพยบาง 
 ถึงพรอมดวยการปกครองบาง ถึงพรอมดวยหนาที่การงานบาง ถึงพรอมดวยหลักแหลงแหง 
 ศิลปศาสตร ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง 
 ถึงพรอมดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง ออกบวชจากสกุลสงูบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง 
 ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุลมโีภคสมบัติยิ่งใหญบาง เปนผูมีชือ่เสียง 
 ปรากฏมียศกวาพวกคฤหัสถและบรรพชิตบาง เปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขารบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง ทรงพระวินัยบาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปา 



 เปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรบาง เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง เปนผูถือ 
 ทรงไตรจีวรเปนวัตรบาง เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง เปนผูถือ 
 ไมฉันภัตในภายหลังเปนวัตรบาง เปนผูถือไมนอนเปนวัตรบาง เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขา 
 จัดใหอยางไรเปนวัตรบาง เปนผูไดปฐมฌานบาง เปนผูไดทุติยฌานบาง เปนผูไดตติยฌานบาง 
 เปนผูไดจตุตถฌานบาง เปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง เปนผูไดวญิญาณัญจายตนสมาบัติ 
 บาง เปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง บุคคล 
 ไมอวด ไมโออวดอยางนี้ บุคคลงด เวน เวนขาด ออก สลัด พนขาด ไมเกี่ยวของดวยความอวด 
 เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมโออวด. 
                      วาดวยผูไมมีความรําคาญ 
      [๓๘๗] ชื่อวา ความรําคาญ ในคําวา ผูไมมีความรําคาญ ไดแก ความรําคาญมือบาง 
 ความรําคาญเทาบาง ความรําคาญทั้งมือและเทาบาง ความสําคัญในส่ิงไมควรวาควร ความสําคัญ 
 ในสิ่งควรวาไมควร ความสําคัญในส่ิงที่ไมมีโทษวามีโทษ ความสําคัญในส่ิงที่มีโทษวาไมมโีทษ 
 ความรําคาญ กิริยาที่รําคาญ ความเปนผูรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจเห็นปานนี้ 
 นี้เรียกวา  ความรําคาญ. อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดขึน้ 
 เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทําและเพราะไมกระทํา. 
      ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ  ยอมเกดิขึน้เพราะกระทําและเพราะไม 
 กระทําอยางไร? ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกดิขึ้นวา เราทําแตกายทุจริต 
 เราไมไดทํากายสุจริต เราทําแตวจีทุจริต เราไมไดทําวจีสุจริต เราทําแตมโนทุจริต เราไมไดทํามโน- 
 *สุจริต เราทําแตปาณาติบาต เราไมไดทาํเจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาต เราทําแตอทินนาทาน 
 เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากอทินนาทาน เราทําแตกาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําเจตนา 
 เคร่ืองงดเวนจากกาเมสมุิจฉาจาร เราทําแตมุสาวาท เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากมสุาวาท 
 เราทําแตปสุณาวาจา เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากปสณุาวาจา เราทําแตผรุสวาจา เราไมได 
 ทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากผรุสวาจา เราทําแตสัมผัปปลาปะ เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจาก 
 สัมผัปปลาปะ เราทําแตอภิชฌา เราไมไดทําอนภิชฌา เราทําแตพยาบาท เราไมไดทําอัพยาบาท 
 เราทําแตมิจฉาทิฏฐิ เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ 
 ยอมเกดิขึ้นเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกดิขึ้นวา เราเปนผู 
 ไมกระทําความบริบูรณในศีลทั้งหลาย เราเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เราเปนผู 
 ไมรูจักประมาณในโภชนะ เราเปนผูไมหมั่นประกอบในความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เราเปนผูไม 
 ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ เราไมได 
 เจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗ 
 เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกาํหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทยั เราไมไดเจริญมรรค 
 เราไมไดทําใหแจงนิโรธ ความรําคาญน้ี อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควร- 



 *เกิดขึ้น เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ไมมคีวามรําคาญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ผูไมโออวด ไมมีความรําคาญ. 
                     วาดวยปญญาเรียกวามันตา 
      [๓๘๘] คําวา ผูพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ความวา ปญญาเรียกวา มันตา ไดแก ปญญา 
 ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. บุคคลกําหนดกลาววาจา 
 ดวยปญญา แมกลาวมาก พูดมาก แสดงมาก แถลงมาก ก็ไมกลาววาจาที่กลาวชั่ว พูดชั่ว 
 เจรจาชั่ว ปราศรัยชั่ว บอกเลาชั่ว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูพูดดวยปญญา. ความฟุงซาน ในคําวา 
 ผูไมฟุงซาน เปนไฉน? ความฟุงซาน ความไมสงบจิต ความท่ีจิตกวัดแกวง ความที่จิตหมุนไป 
 นี้เรียกวา ความฟุงซาน. ความฟุงซานนั้น อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควร 
 เกิดขึ้นได เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวาผูไมฟุงซาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ผูพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน. 
                      วาดวยการสํารวมวาจา 
      [๓๘๙] คําวา บุคคลนั้นแล สํารวมวาจา เปนมุนี ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํามั่นคงเชือ่ถือได ไมพูดให 
 เคลื่อนคลาดแกโลก. ละปสุณาวาจา เวนขาดจากปสุณาวาจา ฟงจากขางนี้แลว ไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกคนหมูนี้ เพ่ือทําลายคนหมูโนน 
 เปนผูสมานคนที่แตกกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันบาง มีความพรอมเพรียงเปนทีม่ายินด ี
 ยินดีในบุคคลที่พรอมเพรียงกัน มีความเพลดิเพลินในบุคคลที่พรอมเพรียงกัน กลาววาจาที่ทําให 
 เขาพรอมเพรียงกัน ดวยประการดังนี้. ละผรุสวาจา เวนขาดจากผรุสวาจา กลาววาจาที่ไมมีโทษ 
 อันไพเราะโสต เปนที่ต้ังแหงความรัก หยั่งลงถึงหทัย เปนคําของชาวเมอืง ที่ชนหมูมากพอใจ 
 ชอบใจ. ละสัมผัปปลาปะ เวนขาดจากสัมผัปปลาปะ พูดโดยกาลควร พูดจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย กลาววาจาเปนหลักฐาน มีที่อางอิง มสีวนสุด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร. เปนผูประกอบดวยวจีสุจริต ๔ กลาววาจาปราศจากโทษ ๔. งด เวน เวนขาด 
 ออก สลัด พนขาด ไมประกอบดวยดิรัจฉานกถา ๓๒ ประการ เปนผูมีจิตปราศจากแดน 
 กิเลสอยู ยอมกลาวกถาวัตถุ ๑๐ อยาง คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคค- 
 *กถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา สติปฏฐาน- 
 *กถา สัมมัปปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทริยกถา พลกถา โพชฌงคกถา มัคคกถา ผลกถา 
 นิพพานกถา. 
      คําวา ผูสํารวมวาจา คือ ผูสํารวม  สํารวมเฉพาะ คุมครอง ปกครอง รักษา ระวัง 
 สงบแลว. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ฯลฯ กาวลวงธรรมเคร่ืองของ และ 
 ตัณหาเพียงดังวาขาย บุคคลนั้นชื่อวา มุนี เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา บุคคลนั้นแล สํารวมวาจา 
 เปนมุนี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลนั้นแล ผูไมโกรธ ไมสะดุง ไมโออวด ไมมีความรําคาญ พูดดวย 



            ปญญา ไมฟุงซาน สํารวมวาจา เปนมนุี. 
      [๓๙๐] บุคคลผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกีย่วของในอนาคต ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไป 
            แลว ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิ 
            ทั้งหลาย. 
                        วาดวยผูไมมีตัณหา 
      [๓๙๑] คําวา บุคคลผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต ความวา ตัณหา เรียกวา 
 ตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของ ไดแก ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. 
 ตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของนั้น อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผา 
 เสียแลวดวยไฟคือญาณ แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของใน 
 อนาคต. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูไมเปนไปตามความเพลินในรูปวา ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอยาง 
 นี้ ไมเปนไปตามความเพลินในนามวา  ในอนาคตกาล เราพึงมีเวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้ 
 มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยว 
 ของในอนาคต. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือไดจักษุและรูปที่ยังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมี 
 จักษุดังนี้ มีรูปดังนี้ เพราะเหตุที่ไมต้ังจิตไว จึงไมเพลินจักษุและรูปน้ัน  เมือ่ไมเพลินจักษุและ 
 รูปน้ัน  ก็เปนผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต แมดวยเหตุอยางนี้. ไมต้ังจิตเพ่ือไดหูและ 
 เสียงที่ยังไมไดวา ในอนาคตกาล เราพึงมีหูดังนี้ มีเสียงดังนี้  ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีจมูกดังนี้ 
 มีกลิ่นดังนี้  ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีลิ้นดังน้ี มีรสดังนี้  ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีกายดังนี้ 
 มีโผฏฐัพพะดังนี้ ...  ในอนาคตกาล เราพึงมีใจดังนี้ มีธรรมารมณดังนี้ เพราะเหตุที่ไมต้ังจิตไว 
 จึงไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลินใจและธรรมารมณนั้น  ก็เปนผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยว 
 ของในอนาคต แมดวยเหตุอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดภพที่ยังไมไดวา เราจักเปนเทพหรือเทวดาตนใด 
 ตนหนึ่ง ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ เพราะเหตุที่ไมต้ังจิตไว จึงไม 
 เพลินภพนั้น เมื่อไมเพลินภพนั้น ก็เปนผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต แมดวยเหตุ 
 อยางนี้. 
                       วาดวยผูไมเศราโศก 
      [๓๙๒] คําวา ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว ความวา  ไมเศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวน 
 หรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลว ก็ไมเศราโศกถึง คือ ไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรําพันถึง ไม 
 ทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ของเราแปรปรวนไป 
 แลว รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะของเราแปรปรวนไปแลว สกุล หมู คณะ อาวาส 
 ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของเราแปรปรวนไปแลว จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย- 
 *เภสัชบริขาร ของเราแปรปรวนไปแลว มารดา บิดา พ่ีชาย นองชาย พ่ีหญิง นองหญิง 



 บุตร บิดา มิตร พวกพอง ญาติสาโลหิต ของเราแปรปรวนไปแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว. 
                          วาดวยผัสสะ 
      [๓๙๓] ชื่อวา ผัสสะ ในคําวา ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย ไดแก จักษุสมัผัส 
 โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจนสัมผัส ปฏิฆสัมผัส 
 สัมผัสอันเกือ้กลูแกสุขเวทนา สัมผัสอันเกื้อกลูแกทุกขเวทนา  สัมผัสอันเกื้อกูลแกอทุกขมสุข- 
 *เวทนา ผัสสะอันเปนกุศล ผสัสะอันเปนอกศุล ผัสสะอันเปนอัพยากฤต ผสัสะอันเปนกามาวจร 
 ผัสสะอันเปนรูปาวจร ผัสสะอนัเปนอรูปาวจร ผัสสะอันเปนสุญญาตะ ผัสสะอันเปนอนมิิตตะ 
 ผัสสะอันเปนอปัปณิหิตะ ผัสสะอันเปนโลกิยะ ผัสสะอันเปนโลกุตตระ ผัสสะอันเปนอดีต 
 ผัสสะอันเปนอนาคต  ผัสสะอันเปนปจจุบัน ผัสสะ ความถูกตอง กิริยาที่ถูกตอง ความเปน 
 แหงความถูกตองเห็นปานนี้ นี้ชื่อวา ผัสสะ. คาํวา ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย ความวา 
 บุคคลเห็นจักษุสัมผัสวา เปนของวางจากความเปนตนบาง จากธรรมที่เนื่องในตนบาง จากความ 
 เที่ยงบาง  จากความยั่งยืนบาง จากความเปนของเทีย่งบาง จากธรรมที่ไมแปรปรวนบาง. เห็น 
 โสตสัมผัส เห็นฆานสัมผัส เห็นชิวหาสัมผัส เห็นกายสัมผสั เห็นมโนสัมผัส เห็นอธิวจน- 
 *สัมผัส เห็นปฏิฆสัมผัส เห็นสัมผัสอันเกื้อกลูแกสุขเวทนา เห็นสัมผัสอันเกือ้กูลแกทุกข- 
 *เวทนา เห็นสมัผัสอันเกื้อกูลแกอทุกขมสขุเวทนา เห็นผัสสะอันเปนกุศล เห็นผัสสะอันเปน 
 อกุศล เห็นผัสสะอันเปนอัพยากฤต เห็นผัสสะอันเปนกามาวจร เห็นผัสสะอนัเปนรูปาวจร 
 เห็นผัสสะอันเปนอรูปาวจร เห็นผัสสะอันเปนสุญญตะ เห็นผัสสะอันเปนอนิมิตตะ เห็นผัสสะ 
 อันเปนอัปปณหิิตะ  เห็นผัสสะอันเปนโลกิยะ เห็นผัสสะอันเปนโลกุตตระวา เปนของวางจาก 
 ความเปนตนบาง จากธรรมที่เนื่องในตนบาง จากความเทีย่งบาง จากความยั่งยืนบาง จากความ 
 เปนของเทีย่งบาง จากธรรมที่ไมแปรปรวนบาง. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมเห็นผัสสะอันเปนอดีตวา เปนของวางจากผัสสะอันเปน 
 อนาคตและผัสสะอันเปนปจจบัุน. เห็นผัสสะอันเปนอนาคตวา เปนของวางจากผัสสะอันเปน 
 อดีตและผัสสะอันเปนปจจุบัน. เห็นผัสสะอันเปนปจจุบันวา เปนของวางจากผัสสะอันเปนอดีต 
 และผัสสะอันเปนอนาคต. 
      อีกอยางหนึ่ง ผัสสะเหลาใด เปนอริยะ ไมมอีาสวะ เปนโลกตุตระ อันปฏิสังยุตดวย 
 สุญญตผัสสะ บุคคลยอมเห็นผัสสะเหลานั้นวา เปนของวางจากราคะ โทสะ โมหะ ความ 
 โกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความโออวด 
 ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง 
 ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิ 
 สังขารทั้งปวง เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย. 
      [๓๙๔] คําวา และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลาย ความวา ทิฏฐิ ๖๒ อันบุคคล 
 นั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลอัน 



 ทิฏฐิยอมไมนาํไป ไมนําออกไป ไมลอยไป ไมเลื่อนไป และบุคคลนั้นไมกลบัถึง ไมกลับมา 
 สูทิฏฐินั้นโดยความเปนแกนสาร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา และไมถูกนําไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลาย 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลผูไมมีตัณหาเคร่ืองเกี่ยวของในอนาคต ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวง 
            ไปแลว ผูเห็นวิเวกในผสัสะทั้งหลาย และไมถูกนําไปเพราะทิฏฐิ 
            ทั้งหลาย. 
      [๓๙๕] บุคคลเปนผูหลีกเรน ไมหลอกลวง ไมทะเยอทะยาน ไมตระหนี่ ไม 
            คะนอง ไมเปนที่รังเกียจและไมประกอบในความเปนผูมีวาจาสอเสียด. 
                         วาดวยผูหลีกเรน 
      [๓๙๖] คําวา  เปนผูหลีกเรน ในคําวา บุคคลเปนผูหลีกเรน ไมหลอกลวง ความวา 
 เพราะละเสียแลวซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขาร 
 ทั้งปวง จึงชื่อวา ผูหลีกเรน. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผู 
 หลีกเรนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละความถือตัววา เปนเราแลว 
 มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิด 
 ขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูหลีกเรนอยางนี้แล เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อวา 
 เปนผูหลีกเรน. 
                   วาดวยความหลอกลวง ๓ อยาง 
      [๓๙๗] เร่ืองความหลอกลวง ในคําวา ไมหลอกลวง มี ๓ อยาง คือ เร่ืองความ 
 หลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย ๑ เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ ๑ เร่ืองความ 
 หลอกลวงกลาวดวยการพูดเลยีบเคียง ๑. 
      เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัยเปนไฉน? พวกคฤหบดีในโลกนี ้
 ยอมนิมนตภิกษุดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร.  ภิกษุนั้น มีความ 
 ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความตองการดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อาศัยความเปนผูอยากไดมาก ยอมบอกคืนจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอยอมพูดอยางนีว้า ประโยชนอะไรแกสมณะดวยจีวรมีคามาก 
 สมณะควรเทีย่วเลือกเก็บผาเกาจากปาชา กองหยากเยื่อ หรือรานตลาด แลวทําสังฆาฏิใช ขอนั้น 
 เปนการสมควร ประโยชนอะไรแกสมณะดวยบิณฑบาตอันมีคามาก สมณะควรสําเร็จความ 
 เปนอยูดวยกอนขาวที่ไดมาดวยปลีแขง โดยความประพฤติแสงหา ขอนั้นเปนการสมควร 
 ประโยชนอะไรแกสมณะดวยเสนาสนะมีคามาก สมณะควรอยูที่โคนตนไม อยูที่ปาชา หรืออยู 
 ในที่แจง ขอนั้นเปนการสมควร ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารมีคามาก 
 สมณะพึงทํายาดวยมูตรเนาหรือชิ้นลูกเสมอ ขอนั้นเปนการสมควร เธออาศัยความเปนผูอยาก 
 ไดมากน้ัน จึงทรงจีวรที่เศราหมอง ฉันบิณฑบาตที่เศราหมอง ซองเสพเสนาสนะท่ีเศราหมอง 
 และฉันคิลานปจจัยเภสัชบริขารที่เศราหมอง. พวกคฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแลว ยอมทราบอยางนี้ 



 วา สมณะนี้มีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ สงัด ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ ปรารภความ 
 เพียร มีวาทะกาํจัดกิเลส กย็ิ่งนิมนตเธอดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช- 
 *บริขาร. เธอก็กลาวอยางนี้วา เพราะประจวบดวยเหตุ ๓ ประการ กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสบ 
 บุญมาก คือ เพราะประจวบดวยศรัทธา กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ประสบบุญมาก เพราะประจวบดวย 
 ไทยธรรม กุลบุตรผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก เพราะประจวบดวยพระทักขิไณยบุคคล กุลบุตร 
 ผูมีศรัทธายอมประสบบุญมาก พวกทานมีศรัทธานี้อยู มีไทยธรรมนี้อยู ทั้งอาตมาก็เปนปฏิคาหก 
 ถาอาตมาจักไมรับ พวกทานก็จักเสื่อมจากบุญไป อาตมาไมมีความตองการดวยปจจัยน้ี แตอาตมา 
 จะรับดวยความอนุเคราะหพวกทาน จําเดิมแตนั้น เธอก็รับจีวรมาก รับบิณฑบาตมาก รับ 
 เสนาสนะมาก รับคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก. ความทําหนายูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความ 
 หลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เห็นปานนี้ นี้เรียกวา เร่ืองความ 
 หลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย. 
      เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มีความ 
 ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา ประชุมชน 
 จักยกยองเราดวยอุบายอยางนี ้จึงสํารวมการเดิน สํารวมการยืน สํารวมการนั่ง สํารวมการนอน 
 ยอมต้ังสติเดิน ต้ังสติยืน ต้ังสตินั่ง ต้ังสตินอน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิเดิน ทาํเหมือนภิกษุ 
 มีสมาธิยืน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินั่ง ทําเหมอืนภิกษุมีสมาธนิอน และทําเหมือนภิกษุที่เจริญ 
 อาปาถกฌาน (เจริญฌานตอหนาพวกมนุษย) การต้ังใจ ต้ังการดํารงอิริยาบถ ความทําหนายูยี่ 
 ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาทีห่ลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เห็นปานนี้ นี้ 
 เรียกวา เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ. 
      เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลยีบเคียงเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
 มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา ประชุม 
 ชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะใดทรงจีวรอยางนี ้
 สมณะนั้นมีศักดิ์มาก สมณะใดทรงบาตรอยางนี้ สมณะน้ันมศัีกดิ์มาก สมณะใดทรงภาชนะ- 
 *โลหะ ทรงธรรมกรก ทรงผาสําหรับกรองนํ้า ถือลูกกุญแจ สวมรองเทา  ใชประคตเอว ใช 
 สายโยคบาตรอยางนี้ สมณะนั้นมีศักดิ์มาก พูดวา สมณะใดมีอุปชฌายะอยางนี้ มีอาจารยอยางนี ้
 มีพวกรวมอุปชฌายะอยางนี้  มีพวกรวมอาจารยอยางนี้ มีมติรอยางนี้ มีพวกอยางนี้ มีพวกที่คบ 
 กันมาอยางนี้ มีสหายอยางนี้  สมณะนั้นมีศักดิ์มาก สมณะใดอยูในเรือนมีหลงัคาแถบเดียว 
 อยางนี้ อยูในปราสาทอยางนี้ อยูในเรือนมีหลงัคาโลนอยางนี้ อยูในถํ้าอยางนี ้อยูในที่หลีกเรน 
 อยางนี้ อยูในกฎุีอยางนี้ อยูในเรือนยอดอยางนี้ อยูในปอมอยางนี้ อยูในโรงกลมอยางนี้ อยู 
 ในเรือนที่พักอยางนี้ อยูในศาลาที่ประชุมอยางนี้ อยูในมณฑปอยางนี้ อยูที่โคนตนไมอยางนี้ 
 สมณะนั้นมีศักดิ์มาก. อีกอยางหน่ึง ภิกษุเปนผูวางหนาเฉยเมย ทําหนายนยูยี่ หลอกลวง 
 ปลิ้นปลอน ตลบตะเลง อันผูอืน่สรรเสริญดวยความที่ตนวางหนาวา สมณะน้ีไดวิหารสมาบัติ 
 อันมีอยูเห็นปานนี้ ภิกษุนั้นยอมกลาวถอยคําเชนนั้น อันปฏิสังยุตดวยโลกตุตรธรรม และนิพพาน 



 อันลึกลับ สุขุม ละเอยีด ปดบังความทําหนายูยี่. ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง 
 กิริยาที่หลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เห็นปานนี้  นี้เรียกวา เร่ืองความหลอกลวงกลาวดวย 
 การพูดเลียบเคียง. 
      เร่ืองความหลอกลวง ๓  อยางนี้ อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมให 
 ควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมหลอกลวง เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ผูหลีกเรนไมหลอกลวง. 
      [๓๙๘] ตัณหาเรียกวา ความทะเยอทะยาน ในคําวา ผูไมทะเยอทะยาน  ไมตระหนี่ 
 ไดแก ความกําหนัด  ความกําหนัดกลา ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความทะเยอทะยานนั้น 
 อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
 บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมทะเยอทะยาน ไมอยากได ไมยินดี ไมปรารถนา ไมชอบใจรูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล หมูคณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
 สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ 
 อดีต  อนาคต ปจจุบัน รูปที่เห็น เสียงที่ไดยนิ อารมณที่ทราบ และธรรมารมณที่รูแจง เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมทะเยอทะยาน. 
                     วาดวยความตระหนี่ ๕ อยาง 
      คําวา ผูไมตระหนี่ ความวา ความตระหนี่ ๕ อยาง คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความ 
 ตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ความตระหนี่ 
 ธรรม ๑ ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ความเปนผูตระหนี่  ความเปนผูปรารถนาตางๆ ความ 
 เหนียวแนน ความเปนผูมีจิตหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเชื่อถือไดในการให 
 เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความตระหนี่. อีกอยางหน่ึง ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ด ี
 ความตระหนี่อายตนะก็ดี นี้เรียกวา ความตระหนี่ ความมุงจะเอากเ็รียกวา ความตระหนี่. ความ 
 ตระหนี่นั้น อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวย 
 ไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมตระหนี่. เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมทะเยอทะยาน ไม 
 ตระหนี่. 
                    วาดวยความคะนอง ๓ อยาง 
      [๓๙๙] ชื่อวา ความคะนอง ในคําวา ผูไมคะนอง ไมเปนที่รังเกียจ ไดแก ความ 
 คะนอง ๓ อยาง คือ ความคะนองทางกาย ๑ ความคะนองทางวาจา ๑ ความคะนองทางจิต ๑. 
      ความคะนองทางกายเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆกด็ี อยูในคณะ 
 ก็ดี อยูในโรงฉนัก็ดี อยูในเรือนไฟก็ดี อยูที่ทาน้ําก็ดี กําลังเขาไปสูละแวกบานก็ดี เขาไปสู 
 ละแวกบานแลวก็ดี ก็แสดงความคะนองทางกาย. 
     ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 สงฆ  ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง 



 ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็ง (ไม 
 กม) พูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 คณะ ไมทําความยําเกรง เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระไมสวมรองเทาเดินอยู ก็สวมรองเทาเดินไป 
 เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดินอยูในที่จงกรมต่ํา ก็เดินในที่จงกรมสูง เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดิน 
 อยูบนแผนดิน ก็เดินในที่จงกรม ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยนืบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง 
 นั่งบนอาสนะท่ีสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูใน 
 คณะแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู 
 ในโรงฉัน ไมทาํความยําเกรง นั่งแทรกแซงพวกภิกษุบางรูปที่เปนเถระบาง นั่งกีดกันอาสนะ 
 พวกภิกษุที่เปนนวกะบาง ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบน 
 อาสนะที่สูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในโรงฉัน 
 แสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู 
 ในเรือนไฟ ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระ 
 บาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะที่สูงบาง ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง ไม 
 บอกกอนแลวปดประตูบาง ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูที่ทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูที ่
 ทาน้ํา ไมทําความยําเกรง ลงเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง ลงขางหนาบาง อาบเบียดบาง อาบ 
 ขางหนาบาง อาบเหนือน้ําบาง ขึ้นเบียดบาง ขึ้นขางหนาบาง ขึ้นขางเหนือน้าํบาง ภิกษุอยูที่ 
 ทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบานแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรม 
 วินัยนี้ กําลังเขาไปสูละแวกบาน ไมทําความยาํเกรง เดินเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง เดิน 
 ขางหนาบาง เดินขึ้นหนาพวกภิกษุที่เปนเถระบาง ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบานแสดงความ 
 คะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว เมื่อเขาไมบอกวา เขาไปเถิดพระคุณเจา ก็เขาไป เมือ่เขา 
 ไมบอกวา ยืนเถิดพระคุณเจา ก็ยืน เมื่อเขาไมบอกวา นั่งเถิดพระคุณเจา ก็นัง่ เขาไปสูท ี
 เปนโอกาสไมควรบาง ยืนในที่เปนโอกาสไมควรบาง นั่งในท่ีเปนโอกาสไมควรบาง ผลุนผลัน 
 เขาไปในหองเล็กลับปดบังของสกุล อันเปนทีน่ั่งอยูแหงหญิงของสกุล ธิดาของสกุล สะใภ 
 ของสกุล กุมารีของสกุลบาง จับศีรษะเด็กบาง ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนอง 
 ทางกายอยางนี ้นี้ชื่อวา ความคะนองทางกาย. 
      ความคะนองทางวาจาเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆกด็ี อยูในคณะ 



 ก็ดี เขาไปสูละแวกบานแลวก็ดี ยอมแสดงความคะนองทางวาจา. 
      ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 สงฆ ไมทําความยําเกรง ไมบอกพวกภิกษุที่เปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไมเชื้อ 
 เชิญ ก็แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายที่อยูในอาราม แกปญหาเอง สวดปาติโมกขเอง ยืนตัวแขง็ 
 พูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 คณะ ไมทําความยําเกรง ไมบอกแกพวกภิกษุที่เปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไมเชื้อ 
 เชิญ ก็แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายที่อยูในอาราม แกปญหาเอง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูด 
 บาง แสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายที่อยูในอาราม แสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายที่อยูในอาราม 
 แสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายที่อยูในอาราม แกปญหาเอง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูด 
 บาง ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. 
      ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรม 
 วินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว พูดกะสตรีบาง กุมารีบาง พูดฟุงไปวา ดูกรหญิงมีชื่ออยางนี ้
 มีโคตรอยางนี้ สิ่งอะไรมีอยู ยาคูมีไหม ภัตมีไหม ของควรเค้ียวมีไหม พวกเราจะดื่มอะไร 
 จะฉันอะไร จะเค้ียวอะไร สิ่งอะไรมีหรือ หรือทานทั้งหลายจะใหอะไรแกเรา ภิกษุเขาไปสู 
 ละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้ นี้ชื่อวา ความคะนองทางวาจา. 
      ความคะนองทางจิตเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มิใชเปนผูออกบวชจาก 
 สกุลสูง ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลสงู. มิใชเปนผูออกบวชจากสกุลใหญ 
 ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลใหญ. มิใชเปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติ 
 มาก ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก. มิใชเปนผูออกบวชจาก 
 สกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกลุมีโภคสมบัติยิ่งใหญ 
 มิใชเปนผูทรงจําพระสูตร ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุผูทรงจําพระสูตร มิใชเปนผูทรงพระวินัย ... 
 มิใชเปนพระธรรมกถึก ... มิใชเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ...  มิใชเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ... 
 มิใชเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ...  มิใชเปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มิใชเปนผูถือเที่ยว 
 บิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร ... มิใชเปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ... มิใชเปนผู 
 ถือไมนอนเปนวัตร ... มิใชเปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร ...  มิใชเปนผู 
 ไดปฐมฌาน ฯลฯ มิใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ 
 ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. นี้ชื่อวา ความคะนองทางจิต. ความคะนอง ๓ ประการนี้ 
 บุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคล 
 นั้นเรียกวา ผูไมคะนอง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมคะนอง. 
                 วาดวยผูนารังเกยีจและไมนารังเกยีจ 
      [๔๐๐] คําวา ผูไมเปนที่รังเกียจ ความวา บุคคลผูเปนที่รังเกียจก็มี ผูไมเปนที่ 
 รังเกียจก็มี. 



      ก็บุคคลผูเปนที่รังเกียจเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนทุศีล มีบาปธรรม 
 มีความประพฤติอันไมสะอาดที่พึงระลึกดวยความระแวง มีการงานอันปกปด ไมใชสมณะ ก ็
 ปฏิญาณวาตนเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย ก็ปฏิญาณวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย 
 เปนผูมีความเนาอยู ณ ภายใน มีจิตชุมอยูดวยราคะ เปนดงัวาหยากเยื่อ บุคคลนี้เรียกวา ผูเปน 
 ที่รังเกียจ. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูมักโกรธ มีความแคนเคืองมาก ถูกใครวาเขาแตนอย ก็ขัดใจ 
 โกรธเคือง มุงราย ปองราย ทําความโกรธ ความเคือง ความไมยินดีใหปรากฏ บุคคลนี้เรียก 
 วา ผูเปนที่รังเกียจ. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลเปนผูมกัโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด 
 มีมารยา เปนผูกระดาง ถือตัวจัด มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด มีความถือทิฏฐิของตน 
 มีความถือร้ัน มีความสละคืนยาก บุคคลนี้เรียกวา ผูเปนที่รังเกียจ. 
      ก็บุคคลผูไมเปนที่รังเกยีจเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมดวย 
 ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกวา ผูไมเปนที่รังเกยีจ. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลไมเปนผูมักโกรธ ไมมคีวามแคนเคืองมาก แมอันใครๆ วามาก 
 ก็ไมขัดใจ ไมโกรธเคือง ไมมุงราย ไมปองราย ไมทําความโกรธ ความเคือง ความไมยินด ี
 ใหปรากฏ บุคคลนี้เรียกวา ผูไมเปนที่รังเกยีจ. 
      อีกอยางหนึ่ง บุคคลเปนผูไมถือโกรธ ไมผกูโกรธ ไมลบหลู ไมตีเสมอ ไมริษยา 
 ไมตระหนี่ ไมโออวด ไมมีมารยา ไมกระดาง ไมถือตัวจัด ไมมีความปรารถนาลามก ไมมีความ 
 เห็นผิด ไมถือทิฏฐิของตน ไมมีความถือร้ัน มีความสละคนืงาย บุคคลนี้เรียกวา ผูไมเปนที่ 
 รังเกียจ. อริยบุคคลทั้งหมดรวมทั้งกัลยาณปุถุชน เรียกวา ผูไมเปนที่รังเกยีจ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา 
 ผูไมคะนอง ไมเปนที่รังเกยีจ. 
                         วาดวยผูสอเสยีด 
      [๔๐๑] ชื่อวาความเปนผูมีวาจาสอเสียด ในคําวา และไมประกอบในความเปนผูมีวาจา 
 สอเสียด พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ ฟงจากขางนี ้
 แลวไปบอกขางโนน เพ่ือทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพ่ือทําลายคน 
 หมูโนน เปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันบาง สนับสนุนคนที่แตกกันแลวบาง ชอบผูที่เปน 
 กกกัน ยินดีผูทีเ่ปนกกกัน เพลนิผูที่เปนกกกัน เปนผูกลาววาจาที่ทําใหเปนกกกัน นี้เรียกวา 
 ความเปนผูมีคาํสอเสียด. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ 
 ดวยความมุงหมายเปนที่รัก ๑ มีความประสงคใหเขาแตกกัน ๑. 
      บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางไร? บุคคลนําคําสอเสียด 
 เขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้วา เราจักเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนผูสนิท เปนภายใน 
 เปนที่ดีใจ ของบุคคลนี้ บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนทีรั่กอยางนี้. 



      บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขาแตกกันนําคําสอเสียดเขาไปอยางไร? บุคคลมีความ 
 ประสงคใหเขาแตกกันอยางนีว้า คนเหลานี้พึงเปนตางกัน แยกกัน เปนกกกนั เปนสองเหลา 
 สองพวก สองฝาย อยางไรคนเหลานี้พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบากไมผาสุก บุคคล- 
 *มีความประสงคใหเขาแตกกันนําคําสอเสียดเขาไปอยางนี้. 
      คําสอเสียดน้ี บุคคลใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลว 
 ดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นไมประกอบ ไมประกอบทั่ว ไมมาประกอบ ไมมาประกอบพรอม 
 ในความเปนผูมีวาจาสอเสยีด เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และไมประกอบในความเปนผูมีวาจา 
 สอเสียด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลเปนผูหลีกเรน ไมหลอกลวง ไมทะเยอทะยาน ไมตระหนี่ 
            ไมคะนอง ไมเปนที่รังเกียจ และไมประกอบในความเปนผูมีวาจา 
            สอเสียด. 
      [๔๐๒] บุคคลผูไมมีความยินดีในวัตถุเปนที่ยินดี ไมประกอบในความถือตัวจัด 
            ผูละเอียด มีปฏิภาณ ไมเชื่อใครๆ และไมคลายกําหนัด. 
                         วาดวยกามคุณ ๕ 
      [๔๐๓] กามคุณ ๕ เรียกวาวตัถุเปนที่ยินดี ในคําวา บุคคลผูไมมีความยินดใีนวัตถุ 
 เปนที่ยินดี. เพราะเหตุวา เทวดาและมนุษยยอมอยากได ยินดี ปรารถนา รักใคร พอใจกามคุณ ๕ 
 โดยสวนมาก เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ จึงเรียกวาวัตถุเปนที่ยินดี ความยนิดี คือ ความ- 
 *ปรารถนาน้ัน อันชนเหลาใด ยังละไมไดแลว ชนเหลานั้น ก็มีรูปตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล 
 เปนไปในทางจักษุ มีสัททตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางหู มีคันธตัณหาหลั่งไหล 
 เลื่อนไหล เปนไปทางจมูก มีรสตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางลิ้น มีโผฏฐัพพตัณหา 
 หลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางกาย มีธรรมตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางใจ. ความยินด ี
 คือ ความปรารถนานั้น อันชนเหลาใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผา 
 เสียแลวดวยไฟคือญาณ ชนเหลานั้น ก็ไมมรูีปตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางจักษุ ไมม ี
 สัททตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางหู ไมมีคันธตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทาง 
 จมูก ไมมีรสตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางลิ้น ไมมีโผฏฐัพพตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล 
 เปนไปทางกาย ไมมีธรรมตัณหาหลั่งไหล เลื่อนไหล เปนไปทางใจ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ผูไมมีความยินดีในวัตถุเปนที่ยินดี. 
                        วาดวยความดหูมิ่น 
      [๔๐๔] คําวา ไมประกอบในความดูหมิ่น ความวา ความดูหมิ่นเปนไฉน? บุคคล- 
 *บางคนในโลกน้ี ยอมดูหมิ่นผูอื่นโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงบาง. 
 ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ความเปนผูถือตัว ความกําเริบขึ้น ความฟูขึ้น ความถือตัวดังวาธงชัย 
 ความยกยองตน ความที่จิตใครเปนดังวาธงยอดเห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความดูหมิ่น. ความดูหมิ่นนั้น 
 อันบุคคลใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น 



 ไมประกอบ ไมประกอบทั่ว ไมมาประกอบ ไมมาประกอบพรอม ในความดูหมิ่น เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ไมประกอบในความดูหมิ่น. 
      [๔๐๕] คําวา ผูละเอียด มีปฏิภาณ ความวา ชื่อวาผูละเอียด เพราะประกอบดวย 
 กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธบิาท อินทรีย พละ โพชฌงค 
 อริยมรรคมีองค ๘ อันละเอยีด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูละเอียด. 
                       ผูมีปฏิภาณ ๓ จําพวก 
      [๔๐๖] คําวา มีปฏิภาณ ความวา บุคคลมีปฏิภาณ ๓ จําพวก คือ บุคคลมีปฏิภาณ 
 เพราะปริยัติ ๑ บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉา ๑ บุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคม ๑. 
      บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริยัติเปนไฉน? บุคคลบางคนในพระศาสนาน้ี เลาเรียน 
 พระพุทธพจน คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
 เวทัลละ. ญาณของบุคคลนั้น ยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ. บุคคลนี้ชื่อวา ผูมีปฏิภาณเพราะ 
 ปริยัติ. 
      บุคคลมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉาเปนไฉน? บุคคลบางคนในพระศาสนาน้ี เปนผูไตถาม 
 ในประโยชนของตน ในประโยชนที่ควรรู ในลักษณะ ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ. ญาณของ 
 บุคคลนั้น ยอมแจมแจงเพราะอาศัยการไตถามน้ัน. บุคคลนี้ชื่อวา ผูมีปฏิภาณเพราะปริปุจฉา. 
      บุคคลมีปฏิภาณเพราะอธิคมเปนไฉน? บุคคลบางคนในพระศาสนาน้ี เปนผูไดบรรลุ 
 ธรรมทั้งหลาย คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕  โพชฌงค ๗ 
 อริยมรรคมีองค ๘ สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ บุคคลน้ันรูอรรถ รูธรรม รูนิรุติ. 
 เมื่อรูอรรถ อรรถก็แจมแจง. เมื่อรูธรรม ธรรมก็แจมแจง. เมือ่รูนิรุติ นิรุติก็แจมแจง. 
 ญาณในอรรถ ธรรมและนิรุติทั้ง ๓ นี้ ชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา. บุคคลผูใดเขาถึง เขาถึงพรอม 
 เขาไป เขาไปพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบแลว ดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทาน้ี บุคคลนั้น 
 เรียกวา ผูมีปฏิภาณ. บุคคลใดไมมีปริยัติ ไมมปีริปุฉา ไมมีอธคิม ญาณอะไรเลาจะแจมแจง 
 แกบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูละเอียด มีปฏิภาณ. 
                  วาดวยรูธรรมแลวไมตองเชื่อใครอกี 
      [๔๐๗] คําวา ไมเชื่อใครๆ ในคําวา ไมเชื่อใครๆ ไมคลายกําหนัด ความวา 
 ภิกษุนั้นยอมไมเชื่อธรรมที่รูยิง่ดวยตนเอง อนัประจักษแกตนเองตอใครๆ อื่น ซ่ึงเปนสมณะ 
 พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม คือ ไมเชื่อธรรมที่รูยิ่งดวยตนเอง อันประจักษแกตนเองวา 
 สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง ... สังขารทั้งปวงเปนทกุข ... ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปน 
 ปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯลฯ 
 เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั ... นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เหลานี้อาสวะ ฯลฯ 
 นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ ... ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯลฯ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง 
 ตอใครๆ อันซ่ึงเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม และไมเชื่อธรรมที่รูยิ่งดวย 
 ตนเอง อันประจักษแกตนเอง คือ ความเกิด ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออกไป 



 แหงผัสสายตนะ ๖ และความเกิด ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออกไป แหง 
 อุปาทานขันธ ๕ และความเกดิ ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออกไป แหงมหาภูต 
 รูป ๔ ตอใครๆ อื่นซ่ึงเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม และไมเชื่อธรรมที ่
 รูยิ่งดวยตนเอง อันประจักษแกตนเองวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึน้เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมี 
 ความดับไปเปนธรรมดา ตอใครๆ อื่นซ่ึงเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหม. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอยอมเช่ือหรือวา สัทธินทรีย 
 วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปน 
 ธรรมชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนที่สุด. ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี ้ขาพระองคไมถึงความเชื่อตอพระผูมีพระภาควา สันธินทรีย 
 วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปน 
 ธรรมชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนที่สุด. ขาแตพระองคผูเจริญ 
 สัทธินทรียเปนตนนั้น ชนเหลาใด ยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมทําใหแจง ไมถูกตองแลว 
 ดวยปญญา ชนเหลานั้น พึงถึงความเชื่อตอชนอื่นในขอนั้นโดยแนนอนวา สัทธินทรีย ฯลฯ 
 ปญญินทรีย ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ือง 
 หนา มีอมตะเปนที่สุด. ขาแตพระองคผูเจริญ สวนวา สัทธินทรียเปนตนนั้น ชนเหลาใด รู เห็น 
 ทราบ ทําใหแจง ถูกตองแลวดวยปญญา ชนเหลานั้น ไมมีความเคลือบแคลงสงสัยในขอนัน้วา 
 สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ... ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ 
 เปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนที่สดุ. ขาแตพระองคผูเจริญ สัทธนิทรียเปนตนนั้น ขาพระองครู เห็น 
 ทราบ ทําใหแจง ถูกตองแลวดวยปญญา ขาพระองคไมมีความเคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นวา 
 สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ 
 เปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนที่สดุ. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ถูกละๆ ดูกรสารีบุตร 
 ความจริง สัทธินทรียเปนตนนั้น ชนเหลาใด ยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมทําใหแจง ไมถูก 
 ตองแลวดวยปญญา ชนเหลานั้น พึงถึงความเชื่อตอชนอื่นในขอนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ 
 ปญญินทรีย ที่บุคคลเจริญแลวทําใหมากแลว เปนคุณชาติหยั่งลงสูอมตะ มอีมตะเปนเบ้ืองหนา 
 มีอมตะเปนทีสุ่ด. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปวา 
            นรชนใด เปนผูไมเชื่อตอใครๆ รูวา นิพพานอันปจจัยอะไรๆ ทํา 
            ไมได ตัดที่ตอ กําจัดโอกาส คลายความหวังเสียแลว นรชนน้ันแล 
            ชื่อวา เปนอุดมบุรุษ ดังนี้. 
                      วาดวยผูไมคลายกําหนัด 
      คําวา ไมคลายกําหนัด ความวา พาลปุถุชนทั้งหมดยอมกําหนัด พระเสขะ ๗ จําพวก 
 รวมทั้งกัลยาณปุถุชน ยอมคลายกําหนัด พระอรหันตยอมไมกําหนัด ทั้งไมคลายกําหนัด. พระ 



 อรหันตนั้น ชื่อวา เปนผูเวน เพราะส้ินราคะ ปราศจากราคะ สิ้นโทสะ ปราศจากโทสะ สิ้นโมหะ 
 ปราศจากโมหะ. พระอรหันตนั้น อยูจบพรหมจรรย มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ไมมีภพ 
 ใหม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมชื่อใครๆ ไมคลายกําหนัด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
            บุคคลผูไมมีความยินดใีนวัตถุเปนที่ยินดี ไมประกอบในความดูหมิ่น 
            ผูละเอียด มีปฏิภาณ ไมเชื่อใครๆ และไมคลายกําหนัด. 
      [๔๐๘] บุคคลไมศึกษา เพราะอยากไดลาภ ไมโกรธ เพราะไมไดลาภ เปนผูไม 
            พิโรธ และไมติดใจในรส เพราะตัณหา. 
                   วาดวยศึกษาเพราะอยากไดลาภ 
      [๔๐๙] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมพึงศึกษาเพราะอยากไดลาภ ไมโกรธเพราะไมได 
 ลาภ ดังตอไปนี้ บุคคลยอมศึกษาเพราะอยากไดลาภอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เห็นภิกษุผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอมีความดําริ 
 อยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย- 
 *เภสัชบริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้ทรงจาํพระสูตร ดวย 
 เหตุนั้น ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอหวังไดลาภก็เลา 
 เรียนพระสูตร เพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหงลาภ เพราะการณะแหงลาภ เพราะความ 
 เกิดขึ้นแหงลาภ. ภิกษุยอมศึกษาเพราะอยากไดลาภ แมอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็นภิกษุผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. 
 เธอมีความดําริอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูทรงจําพระวินัย ฯลฯ ทานผูนี ้
 เปนผูทรงจําพระอภิธรรม ดวยเหตุนั้น ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร. เธอหวังไดลาภก็เลาเรียนพระอภิธรรม เพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหง 
 ลาภ เพราะการณะแหงลาภ และเพราะความเกิดขึ้นแหงลาภ. ภิกษุยอมศึกษาเพราะความอยาก 
 ไดลาภ แมอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็นภิกษุผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช- 
 *บริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ? ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. เธอมีความดําริอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือ 
 การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกลุเปนวัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ถือการเที่ยว 
 บิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ถือไมฉนัภัตหนหลังเปนวัตร ถือการนั่งเปนวัตร ถือการอยู 
 ในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร ดวยเหตุนั้น ทานผูนี้จึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. เธอหวังไดลาภก็เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ฯลฯ เปนผูถือการ 
 อยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร เพราะเหตุแหงลาภ เพราะปจจัยแหงลาภ และเพราะ 
 ความเกิดขึ้นแหงลาภ. ภิกษุยอมศึกษาเพราะความอยากไดลาภ แมอยางนี้. 



      ภิกษุไมศึกษาเพราะอยากไดลาภอยางไร? ภิกษุยอมไมศึกษาเพราะเหตุแหงลาภ ไม 
 ศึกษาเพราะปจจัยแหงลาภ ไมศึกษาเพราะการณะแหงลาภ ไมศึกษาเพราะความเกิดขึ้นแหงลาภ 
 ไมหวังไดลาภ ยอมเลาเรียนพระสูตร ยอมเลาเรียนพระวินัย ยอมเลาเรียนพระอภิธรรม เพ่ือ 
 ประโยชนฝกตน เพ่ือสงบตน เพ่ือใหตนปรินิพพาน อยางเดียวเทานั้น. ภิกษุไมศึกษาเพราะ 
 อยากไดลาภ แมอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุไมศึกษาเพราะเหตุแหงลาภ ไมศึกษาเพราะปจจัยแหงลาภ ไม 
 ศึกษาเพราะการณะแหงลาภ ไมศึกษาเพราะความเกิดขึ้นแหงลาภ ไมหวังไดลาภ ยอมเปนผูถือ 
 การอยูปาเปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงไตรจีวร 
 เปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ถือการนั่ง 
 เปนวัตร ถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอย ความ 
 สันโดษ ความขัดเกลากิเลส ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยกุศลนี้แตอยางเดยีวเทานั้น. 
 ภิกษุไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ แมอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ. 
                    วาดวยโกรธเพราะไมไดลาภ 
      [๔๑๐] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมโกรธเพราะไมไดลาภ ดังตอไปนี้ บุคคลยอม 
 โกรธเพราะไมไดลาภอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยังโกรธ ขัดเคือง แคนใจ ทําความ 
 โกรธ ความขัดเคือง และความไมยินดีใหปรากฏวา เรายอมไมไดสกุล ไมไดคณะ ไมไดอาวาส 
 ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมไดบิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ 
 ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลเปนคิลานุปฐาก เราเปนผูมีชื่อเสยีงไมปรากฏ. บุคคล 
 ยอมโกรธ เพราะไมไดลาภอยางนี้. 
      บุคคลยอมไมโกรธเพราะไมไดลาภอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมไมโกรธ ไม 
 ขัดเคือง ไมแคนใจ ไมทําความโกรธ ความขดัเคือง และความไมยินดใีหปรากฏวา เรายอม 
 ไมไดสกุล ไมไดคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดจีวร ไมได 
 บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดบุคคลเปนคลิานุปฐาก เราเปน 
 ผูไมมีชื่อเสียงปรากฏ. บุคคลยอมไมโกรธเพราะไมไดลาภอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคล 
 ไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ ไมโกรธเพราะไมไดลาภ. 
                        วาดวยความพิโรธ 
      [๔๑๑] คําวา ความพิโรธ ในคําวา เปนผูไมพิโรธ และไมติดใจในรสเพราะตัณหา 
 ดังนี้ ไดแก ความปองราย ความมุงราย ความขุนเคือง ความเคือง ความเคืองทั่ว ความเคือง 
 เสมอ ความชัง ความชังทั่ว ความชังเสมอ ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ 
 ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาทีช่ัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท 
 กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูประทุษราย 
 ความเพาะวาจาชั่ว ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา ความพิโรธ. ความพิโรธนั้น อันบุคคล 
 ใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น 



 เรียกวา ผูไมพิโรธ. ชื่อวาตัณหา ไดแก รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา 
 โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา. ชื่อวารส ไดแก รสที่ราก รสที่ลําตน รสที่เปลือก รสที่ใบ รสที่ 
 ดอก รสที่ผล รสเปร้ียว รสหวาน รสขม รสเผ็ดรอน รสเค็ม รสปรา รสเฝอน รสฝาด 
 รสอรอย รสไมอรอย รสเย็น รสรอน. มีสมณพราหมณบางพวกติดใจในรส สมณพราหมณ 
 พวกน้ัน เที่ยวแสวงหารสอันเลิศ ดวยปลายลิน้ ไดรสเปร้ียว ก็แสวงหารสไมเปร้ียว ไดรส 
 ไมเปร้ียวก็แสวงหารสเปร้ียว. ไดรสหวานก็แสวงหารสไมหวาน ไดรสไมหวานก็แสวงหารส 
 หวาน. ไดรสขมก็แสวงหารสไมขม ไดรสไมขมก็แสวงหารสขม. ไดรสเผ็ดรอนก็แสวงหารส 
 ไมเผ็ดรอน ไดรสไมเผ็ดรอนกแ็สวงหารสเผ็ดรอน. ไดรสเค็มก็แสวงหารสไมเค็ม ไดรสไม 
 เค็มก็แสวงหารสเค็ม. ไดรสปราก็แสวงหารสไมปรา ไดรสไมปราก็แสวงหารสปรา ไดรสเฝอน 
 ก็แสวงหารสฝาด ไดรสฝาดกแ็สวงหารสเฝอน. ไดรสอรอยก็แสวงหารสไมอรอย ไดรสไมอรอย 
 ก็แสวงหารสอรอย. ไดรสเย็นก็แสวงหารสรอน ไดรสรอนก็แสวงหารสเย็น. สมณพราหมณ 
 พวกน้ันไดรสใดๆ แลว ยอมไมยินดีดวยรสนั้นๆ ยอมแสวงหารสอื่นๆ อีก เปนผูกําหนัด 
 ปรารถนา ยินดี ติดใจ ลุมหลง ของเกี่ยว พัวพัน ในรสที่ชอบใจ. ตัณหาในรส อันบุคคล 
 ใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น 
 พิจารณาดวยปญญาแลว ยอมฉันอาหาร ไมฉนัเพ่ือเลน ไมฉนัเพ่ือเมา ไมฉนัเพ่ือตกแตง ไม 
 ฉันเพ่ือประดบั ฉันเพ่ือความดํารงรางกายน้ี เพ่ือใหรางกายน้ีเปนไป เพ่ือกาํจัดความลําบาก เพ่ือ 
 อนุเคราะหแกพรหมจรรยอยางเดียวเทานั้น ดวยมนสิการวา เราจะบําบัดเวทนาเกาเสีย จกัไม 
 เวทนาใหมเกิดขึ้น ความดําเนนิไป ความเปนผูไมมีโทษ ความอยูสบายของเรา จักมีดวยอุบาย 
 ดังนี้. คนทาแผลเพ่ือจะบมผิว คนหยอดน้ํามนัเพลาเกวียนเพ่ือจะขนภาระ คนกินเนื้อบุตรเปน 
 อาหารเพ่ือจะออกจากทางกันดาร อยางเดยีวเทานั้น ฉันใด ภิกษุพิจารณาดวยปญญาแลว พึงฉัน 
 อาหาร ก็ฉันนั้น ไมฉันเพ่ือเลน ไมฉันเพ่ือเมา ไมฉันเพ่ือตกแตง ไมฉันเพ่ือประดับ ฉันเพ่ือ 
 ความดํารงกายนี้ เพ่ือใหรางกายน้ีเปนไป เพ่ือกําจัดความลําบาก เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย 
 อยางเดยีวเทาน้ัน ดวยมนสิการวา เราจักบําบัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น 
 ความดําเนินไป ความเปนผูไมมีโทษ ความอยูสบายของเรา จักมีดวยอุบายดังนี้ ยอมละ บรรเทา 
 ทําใหสิ้นซ่ึงรสตัณหา ใหถึงความไมมีในภายหลัง เปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัด พนขาด 
 ไมเกี่ยวของดวยรสตัณหา เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผู 
 ไมพิโรธ และไมติดใจในรสเพราะตัณหา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ ไมโกรธ เพราะไมไดลาภ เปนผูไม 
            พิโรธ และไมติดใจในรสเพราะตัณหา. 
      [๔๑๒] บุคคลเปนผูมอีุเบกขา มีสติทุกเมือ่ ไมสําคัญวาเสมอเขา ไมสําคัญวา 
            ดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา ในโลก กิเลสอันหนาทัง้หลาย ยอมไมมี 
            แกบุคคลนั้น. 
                      วาดวยอุเบกขามอีงค ๖ 



      [๔๑๓] คําวา มีอุเบกขา ในคําวา บุคคลเปนผูมีอุเบกขา มสีติทุกเมื่อ ความวา 
 เปนผูประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ กลาวคือ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ วางเฉย 
 มีสติสัมปชัญญะอยู. ไดยินเสียงดวยหู สูดดมกลิ่นดวยจมกู ลิ้มรสดวยลิน้ ถูกตองโผฏฐัพพะ 
 ดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ วางเฉย มีสติสัมปชญัญะอยู. 
 เห็นรูปที่ชอบใจดวยจักษุแลว ยอมไมติดใจ ไมยินดี ไมใหราคะเกิด. กายของบุคคลนั้น 
 ต้ังอยู (ไมหว่ันไหว) จิตก็ต้ังอยู ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. อนึ่ง เห็นรูปที่ไมชอบ 
 ใจดวยจักษุแลว ก็ไมเสียใจ ไมโกรธ ไมหดหู ไมพยาบาท. กายของบุคคลนัน้ ต้ังอยู 
 จิตก็ต้ังอยู ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. ไดยินเสยีงที่ชอบใจดวยหู สูดดมกลิ่นที ่
 ชอบใจดวยจมกู ลิ้มรสที่ชอบใจดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะที่ชอบใจดวยกาย รูแจงธรรมารมณที ่
 ชอบใจดวยใจแลว ยอมไมติดใจ ไมยินดี ไมใหราคะเกิด. กายของบุคคลนั้น ต้ังอยู จิตก็ 
 ต้ังอยู ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. รูแจงธรรมารมณที่ไมชอบใจดวยใจแลว ก็ไม 
 เสียใจ ไมโกรธ ไมหดหู ไมพยาบาท. กายของบุคคลนั้น ต้ังอยู จิตก็ต้ังอยู ดํารง 
 ดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. เห็นรูปดวยจักษุแลว กายของบุคคลนั้นต้ังเฉยอยูในรูปที ่
 ชอบใจและไมชอบใจ จิตก็ต้ังเฉย ดํารงดีอยู ณ ภายใน พนวิเศษดีแลว. ไดยนิเสียงดวยหู 
 สูดดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว 
 กายของบุคคลนั้นต้ังเฉยอยูในธรรมารมณที่ชอบใจและไมชอบใจ จิตก็ต้ังเฉย ดํารงดีอยู ณ 
 ภายใน พนวิเศษดีแลว. เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหงความ 
 กําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง ไมหลงในอารมณเปนที่ต้ังแหงความ 
 หลง ไมโกรธในอารมณเปนทีต้ั่งแหงความโกรธ ไมเศราหมองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความ 
 เศราหมอง ไมมัวเมาในอารมณเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา. ไดยินเสยีงดวยหู สูดดมกลิ่นดวย 
 จมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมกําหนัด 
 ในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง ไมหลง 
 ในอารมณเปนที่ต้ังแหงความหลง ไมโกรธในอารมณเปนทีต้ั่งแหงความโกรธ ไมเศราหมองใน 
 อารมณเปนทีต้ั่งแหงความเศราหมอง ไมมัวเมาในอารมณเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา. บุคคลนั้น 
 เปนแตเพียงเห็นในรูปที่เห็น เปนแตเพียงไดยินในเสยีงที่ไดยิน เปนแตเพียงทราบในกล่ิน 
 รส โผฏฐัพพะที่ทราบ เปนแตเพียงรูแจงในธรรมารมณที่รูแจง ไมติดในรูปที่เห็น ไมติดใน 
 เสียงที่ไดยิน ไมติดในกลิ่น รส และโผฏฐัพพะที่ทราบ ไมติดในธรรมารมณที่รูแจง. ไมมีตัณหา 
 อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ไมพัวพัน พนขาด ไมเกี่ยวของในรูปที่เห็น ยอมมีจติปราศจากแดน 
 กิเลสอยู. ไมมตัีณหา อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ไมพัวพัน พนขาด ไมเกี่ยวของ ในเสียงที ่
 ไดยิน ในกลิ่น รส และโผฏฐัพพะที่ทราบ ในธรรมารมณที่รูแจง ยอมมีจิตปราศจากแดนกิเลส 
 อยู. พระอรหันตมีจักษุปรากฏ ยอมเห็นรูปดวยจักษุ แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. 
 มีหูปรากฏ ยอมไดยินเสียงดวยหู แตมิไดมีฉนัทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีจมูกปรากฏ 
 ยอมสูดดมกลิน่ดวยจมูก แตมิไดมฉีันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีลิ้นปรากฏ ยอมลิ้มรส 



 ดวยลิ้น แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีกายปรากฏ ยอมถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
 แตมิไดมีฉันทราคะ มีจิตพนวิเศษดีแลว. มีใจปรากฏ ยอมรูแจงธรรมารมณดวยใจ แตมิไดม ี
 ฉันทราคะ มีจติพนวิเศษดีแลว. จักษุเปนธรรมชาติชอบรูป ยินดีในรูป ชื่นชมในรูป พระ- 
 *อรหันตฝก คุมครอง รักษา สํารวมจักษุ และยอมแสดงธรรมเพ่ือความสํารวมจักษุนั้น. หูเปน 
 ธรรมชาติชอบเสียง จมูกเปนธรรมชาติชอบกลิ่น ลิ้นเปนธรรมชาติชอบรส กายเปนธรรมชาติ 
 ชอบโผฏฐัพพะ ใจเปนธรรมชาติชอบธรรมารมณ ยินดีในธรรมารมณ ชื่นชมในธรรมารมณ 
 พระอรหันตฝก คุมครอง รักษา สํารวมใจ และแสดงธรรมเพ่ือความสํารวมใจนั้น. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ชนทั้งหลาย ยอมนําพาหนะที่เขาฝกแลวไปสูที่ประชมุ พระราชาทรงขึ้น 
            พาหนะที่เขาฝกแลว บุคคลผูฝกฝนแลว อดกลั้นถอยคําที่ลวงเกินได 
            เปนผูประเสริฐสุดในหมูมนุษย. มาอัสดร มาสินธพผูอาชาไนย ชาง 
            ใหญกุญชร ที่เขาฝกแลว เปนสัตวประเสริฐ บุคคลผูฝกตนแลว 
            ประเสริฐกวาสัตวเหลานั้น. ใครๆ ไมพึงไปถึงนิพพาน อันเปนทิศ 
            ที่ไมเคยไป ดวยยานเหลานั้น เหมือนบุคคลผูฝกแลว มีตนอันฝกแลว 
            ฝกดีแลว ยอมไปถึงได. พระอรหันตไมหว่ันไหวในมานะทั้งหลาย 
            เปนผูพนขาดแลวจากภพใหม เปนผูบรรลุถึงแลวซ่ึงภูมิที่ฝกแลว ๑- พระ 
            อรหันตเหลานั้น เปนผูชนะแลวในโลก. ผูใดอบรมอินทรียทั้งหลาย 
            ในโลกทั้งปวง ทั้งในภายในทั้งในภายนอก ผูนั้นฝกดแีลว ทราบโลก 
            นี้และปรโลกแลว รอคอยอยูซ่ึงกาลมรณะ. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เปนผูมอีุเบกขา. 
      คําวา ทุกเมื่อ คือ ในกาลทุกเมื่อ ในกาลทั้งปวง ตลอดนิตยกาล ตลอดกาลยั่งยืน ฯลฯ 
 ในตอนวัยหลัง. คําวา ผูมีสติ คือ เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ ประการ กลาวคือ เมื่อเจริญ 
 กายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ก็ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนา 
 ทั้งหลาย ก็ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ก็ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญธัมมานุ- 
 *ปสสนาสติปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ก็ชื่อวามีสติ ฯลฯ บุคคลนั้นเรียกวา มีสติ เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติทุกเมื่อ. 
                          วาดวยมานะ 
      [๔๑๔] คําวา ไมสําคัญวาเสมอเขา ... ในโลก ความวา ไมยงัมานะใหเกิดโดยชาติบาง 
 @๑. อรหัตผล 
 โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบางวา เราเสมอเขา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ไมสําคัญวาเสมอเขา ... ในโลก. 
      [๔๑๕] คําวา ไมสําคัญวาดีกวาเขา ไมสําคญัวาตํ่ากวาเขา ความวา ไมยังความดู 
 หมิ่นใหเกิดขึ้นโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบางวา เราดีกวาเขา 



 ไมยังความถือตัวใหเกิดขึ้นโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบางวา 
 เราเลวกวาเขา เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมสําคญัวาดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา. 
                    วาดวยกิเลสหนา ๗ ประการ 
      [๔๑๖] คําวา นั้น ในคําวา กิเลสอันหนาทัง้หลายยอม ไมมีแกบุคคลนั้น ไดแก 
 พระอรหันตขีณาสพ. ชื่อวากิเลสอันหนาทั้งหลาย คือ กิเลสอนัหนา ๗ ประการ กลาวคือ 
 ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และกรรม กิเลสอันหนาเหลานี้มิไดมี คอื ยอม 
 ไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกบุคคลนั้น เปนบาปธรรมอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ 
 แลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กิเลสอันหนา 
 ทั้งหลายยอมไมมีแกบุคคลนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลเปนผูมีอุเบกขา มีสติทุกเมื่อ ยอมไมสําคัญวาเสมอเขา ไมสําคญั 
            วาดีกวาเขา ไมสําคัญวาตํ่ากวาเขา ในโลก กิเลสอันหนาทั้งหลาย ยอม 
            ไมมีแกบุคคลนั้น. 
      [๔๑๗] ผูใดไมมีความอาศัย รูธรรมแลวไมอาศัย ไมมีตัณหาในภพ และ 
            ในความปราศจากภพ. 
                        วาดวยความอาศัย 
      [๔๑๘] คําวา ผูใด ในคําวา ผูใดไมมีความอาศัย คือ พระอรหันตขีณาสพ. ชื่อวา 
 ความอาศัย ไดแก นิสัย ๒ ประการ คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาตัณหานิสัย ฯลฯ 
 นี้ชื่อวาทิฏฐินิสัย ผูนั้นละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัย เพราะละตัณหานิสัยสละคืน 
 ทิฏฐินิสัย ความอาศัยมิไดมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกผูใด คอื ความอาศัยนัน้ อันบุคคลใดละ 
 ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 ผูใดไมมีความอาศัย. 
      [๔๑๙] คําวา รูแลว ในคําวา รูธรรมแลวไมอาศัย ความวา รู ทราบ พิจารณา 
 เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง ... สังขารทั้งปวงเปนทุกข ... 
 ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา 
 สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. 
      คําวา ไมอาศัย ไดแก นิสัย ๒ ประการ คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ 
 นี้ชื่อวาตัณหานิสัย ฯลฯ นี้ชื่อวาทิฏฐินิสัย. ผูใดละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัย เปนผูไมอาศัย 
 ไมพัวพัน ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจไป ออก สละ พนขาด ไมเกีย่วของ ซ่ึงจักษุ หู 
 จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ฯลฯ รูปที่เห็น 
 เสียงที่ไดยิน กลิ่น รส และโผฏฐัพพะที่ทราบ ธรรมารมณที่รูแจง เปนผูมจีิตอันทําให 
 ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูธรรมแลวไมอาศัย. 
                          วาดวยตัณหา 
      [๔๒๐] ชื่อวา ตัณหา ในคําวา ไมมีตัณหาในภพ และในความปราศจากภพ คือ 



 รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา. คําวา ใด คือ 
 พระอรหันตขีณาสพ. คําวา ในภพ คือ ในภวทิฏฐิ. คําวา ในความปราศจากภพ คือ ใน 
 วิภวทิฏฐิ. คําวา ในภพ คือ ในสัสสตทิฏฐิ. คําวา ในความปราศจากภพ คือ ในอุจเฉท- 
 *ทิฏฐิ. คําวา  ในภพ คือ ในความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในอุปบัติบอยๆ ใน 
 ปฏิสนธิบอยๆ ในอันใหอัตภาพเกิดบอยๆ. ตัณหายอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกผูใด 
 คือ ตัณหาน้ันอันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือ 
 ญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูใดไมมีตัณหาในภพ และในความปราศจากภพ เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผูใดไมมีความอาศัย รูธรรมแลวไมอาศัย ไมมีตัณหาในภพ และในความ 
            ปราศจากภพ. 
      [๔๒๑] เรากลาวบุคคลนั้นผูไมเพงในกามทั้งหลายวา เปนผูเขาไปสงบ กิเลส 
            เปนเคร่ืองผูกพันทั้งหลาย ยอมไมมีแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นไดขาม 
            ตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาแลว. 
      [๔๒๒] คําวา เรากลาวบุคคลนั้น ... วา เปนผูเขาไปสงบ ความวา เรากลาว บอก 
 พูด แสดง แถลง ซ่ึงบุคคลนั้นวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ เงียบ ดับ ระงับแลว 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เรากลาวบุคคลนั้น ... วา เปนผูเขาไปสงบ. 
                          วาดวยกาม ๒ 
      [๔๒๓] โดยอุทานวา กาม ในคําวา ผูไมเพงในกามทั้งหลาย กามมี ๒ อยาง คือ 
 วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวาวัตถุกาม ฯลฯ กามเหลานี้เรียกวากิเลสกาม. 
 บุคคลนั้นกําหนดรูวัตถุกามแลว ละ สละ บรรเทา ทําใหสิ้น ใหถึงความไมมีในภายหลังแลว 
 ซ่ึงกิเลสกาม ชือ่วาเปนผูไมเพงในกามทั้งหลาย คือ เปนผูปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ 
 สละคืนกามเสียแลว เปนผูปราศจาก สละ สํารอก ปลอย ละ สละคืนราคะเสียแลว เปนผู- 
 *หายหิว ดับแลว เย็นแลว เสวยสุข มีตนเปนดุจพรหมอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมเพงในกาม 
 ทั้งหลาย. 
                     ผูวาเคร่ืองผูกพัน ๔ อยาง 
      [๔๒๔] ชื่อวากิเลสเครื่องผกูพัน ในคําวา กิเลสเครื่องผูกพันทั้งหลาย ยอมไมม ี
 แกบุคคลนั้น คือ กิเลสเครื่องผกูพัน ๔ อยาง ไดแก กิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือ อภิชฌา 
 พยาบาท สีลัพพตปรามาส อิทังสัจจาภินิเวส (ความถือมั่นวาสิ่งนี้จริง). ความกําหนัดในทฏิฐิ 
 ของตน ชื่อวากิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือ  อภิชฌา. ความอาฆาต ความไมยินดี ในวาทะของชน 
 เหลาอื่น ชื่อวากิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือ พยาบาท. ความยึดถือศีล หรือพรต หรือศีลและพรต 
 ของตน ชื่อวากิเลสเครื่องผูกพันทางกาย คือ สีลัพพตปรามาส. ทิฏฐิของตน ชื่อวากิเลส 
 เคร่ืองผูกพันทางกาย คือ อิทังสัจจาภินิเวส. คําวา นั้น ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. คําวา กิเลส 
 เคร่ืองผูกพันทัง้หลาย ยอมไมมีแกบุคคลนั้น ความวา กิเลสเคร่ืองผูกพันทั้งหลาย ยอมไมม ีคือ 



 มิไดมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนกิเลสอนับุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควร 
 เกิดขึ้น เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กิเลสเคร่ืองผูกพันทั้งหลาย ยอมไมม ี
 แกบุคคลนั้น. 
                       วาดวยตัณหามีชื่อตางๆ 
      [๔๒๕] คําวา บุคคลนั้นไดขามตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาแลว ความวา ตัณหาเรียกวา 
 วิสัตติกา ไดแก ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล คําวา วิสัตติกา ความวา 
 เพราะอรรถวาอะไร ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา. เพราะอรรถวาซานไป เพราะอรรถวาแผไป เพราะ 
 อรรถวาไมสม่ําเสมอ เพราะอรรถวาครอบงํา เพราะอรรถวาสะทอนไป เพราะอรรถวาเปนเหตุ 
 ใหพูดผิด เพราะอรรถวามีมูลรากเปนพิษ เพราะอรรถวามีผลเปนพิษ เพราะอรรถวามีเคร่ือง 
 บริโภคเปนพิษ ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา. 
      อีกอยางหนึ่ง ตัณหาน้ันแผไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ 
 อาวาส ฯลฯ แลนไป ซานไปในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน กลิน่ รส โผฏฐัพพะที่ทราบ 
 ธรรมารมณที่รูแจง เพราะฉะนั้น ตัณหาจึงชื่อวา วิสัตติกา. คําวา บุคคลนั้นไดขามตัณหา 
 อันชื่อวาวิสัตติกาแลว ความวา บุคคลนั้น ไดขาม ขามพน ลวงเลย เปนไปลวงตัณหาอัน 
 ชื่อวาวิสัตติกาน้ีแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นไดขามตัณหาอันชื่อวาวิสัตติกาแลว. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            เรากลาวบุคคลนั้นผูไมเพงในกามทั้งหลายวา เปนผูเขาไปสงบ กิเลสเปน 
            เคร่ืองผูกพันทั้งหลาย ยอมไมมีแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นไดขามตัณหา 
            อันชื่อวาวิสัตติกาแลว. 
      [๔๒๖] บุตร ปศุสัตว ไรนา และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคลนั้น อัตตทิฏฐิก็ดี 
            นิรัตตทิฏฐิก็ดี ยอมไมเขาไปไดในบุคคลน้ัน. 
                        วาดวยบุตรเปนตน 
      [๔๒๗] ศัพทวา น ในคําวา บุตร ปศุสัตว ไรนา และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคล 
 นั้น เปนปฏิเสธ. คําวา นั้น คือ แกพระอรหันตขีณาสพ. ชื่อวาบุตร ไดแก บุตร ๔ จําพวก 
 คือ บุตรเกิดแตตน ๑ บุตรเกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรที่เกิดในสํานัก ๑. คําวา ปศุสัตว 
 คือ แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา. คําวา ไรนา คือ ไรขาวสาลี ไรขาวจาว 
 ไรถ่ัวราชมาส ไรขาวเหนียว ไรขาวละมาน ไรงา. คําวา ที่ดิน คือ ที่เรือน ที่ฉางที่หนาเรือน 
 ที่หลังเรือน ที่สวน ที่อยู. คําวา บุตร ปศุสัตว ไรนา และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคลนั้น 
 คือ ความยึดถือบุตร ความยึดถือปศุสัตว ความยึดถือไรนา ความยึดถือที่ดินยอมไมมี มิไดม ี
 ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกบุคคลน้ัน คือ เปนสภาพอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว 
 ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุตร ปศุสัตว ไรนา 
 และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคลนัน้. 
                           วาดวยทิฏฐิ 



      [๔๒๘] สัสสตทิฏฐิชื่อวาอัตตา ในคําวา อัตตทิฏฐิก็ดี นิรัตตทิฏฐิก็ดี ยอมไมเขาไปได 
 ในบุคคลนั้น ดังนี้ ยอมไมมี. อจุเฉททิฏฐิ ชื่อวานิรัตตา ยอมไมมี สิ่งที่ยึดถือชื่อวา อัตตา ยอม 
 ไมมี สิ่งที่พึงปลอยวางชื่อวา นิรัตตา ยอมไมมี. สิ่งที่ยึดถือยอมไมมีแกบุคคลใด สิ่งที่พึง 
 ปลอยวางก็ไมมีแกบุคคลนั้น สิ่งที่พึงปลอยวางยอมไมมีแกบุคคลใด สิ่งที่พึงยึดถือก็ไมม ี
 แกบุคคลนั้น. บุคคลนั้นผูเปนพระอรหันต กาวลวงความถือและปลอยวางแลว ลวงเลย 
 ความเจริญและความเสื่อมแลว. บุคคลนั้นอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ภพใหม 
 ยอมไมมีแกบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อัตตทิฏฐิก็ดี นิรัตตทิฏฐิก็ดี ยอมไมเขาไปไดใน 
 บุคคลนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุตร ปศุสัตว ไรนา และที่ดิน ยอมไมมีแกบุคคลนั้น อัตตทิฏฐิก็ดี 
            นิรัตตทิฏฐิก็ดี ยอมไมเขาไปไดในบุคคลน้ัน. 
      [๔๒๙] พวกปุถุชนทั้งพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด โทษน้ัน 
            ไมหอมลอมบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน บุคคลนั้นยอมไมหว่ันไหวในเพราะ 
            วาทะทั้งหลาย. 
      [๔๓๐] คําวา ปุถุชน ในคําวา พวกปุถุชนทั้งพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาว 
 โดยโทษใด ความวา เพราะอรรถวากระไร จึงชื่อวาปุถุชน. เพราะอรรถวาใหกิเลสหนาเกิด 
 เพราะอรรถวาเปนผูมีสักกายทิฏฐิอันยังไมกาํจัดมาก เพราะอรรถวาเปนผูเลือกหนาศาสดามาก 
 เพราะอรรถวาเปนผูอันคติทั้งปวงรอยไวมาก เพราะอรรถวายอมปรุงแตงดวยอภิสังขารตางๆ 
 มาก เพราะอรรถวายอมลอยไปเพราะหวงกิเลสตางๆ มาก เพราะอรรถวายอมเดือดรอนเพราะ 
 กิเลสเปนเหตุใหเรารอนตางๆ มาก เพราะอรรถวาเปนผูกําหนัด ยินดี ชอบใจ หลงใหล 
 ติดใจ เกาะเกีย่ว พัวพันมากในกามคุณ ๕ เพราะอรรถวาเปนผูอันนิวรณ ๕ รอยรัด ปกคลุม 
 ปดบัง หุมหอไวมาก จึงชื่อวา ปุถุชน. คนพวกใดพวกหนึ่งผูเขาถึง ถึงพรอมดวยการบวชภาย 
 นอกศาสนานี้ ชื่อวา สมณะ. คนพวกใดพวกหน่ึง ผูอางตนวา เปนผูเจริญ ชื่อวา พราหมณ. 
 คําวา พวกปุถุชนทั้งพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด ความวา พวกปุถุชนพึง 
 กลาวโดยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉาใด และพึงกลาวโดยอนุสยั 
 ใดวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง หลงใหล ผูกพัน ถือมั่น ถึงความฟุงซาน ถึงความไมแนนอน 
 หรือถึงโดยเร่ียวแรง. กิเลสเครื่องปรุงแตงเหลานั้น อันบุคคลนั้นละแลว เพราะเปนผูละกเิลส 
 เคร่ืองปรุงแตงไดแลว พึงกลาวถึงคติโดยเหตุใดวา บุคคลนั้นเกิดในนรก เกดิในกําเนิดดิรัจฉาน 
 เกิดในเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัญญีสัตว 
 เปนอสัญญีสัตว เปนเนวสัญญีนาสัญญีสัตว. บุคคลนั้น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะ 
 ที่เปนเคร่ืองกลาว คือ บอก พูด แสดง แถลง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พวกปุถุชนทั้งพวก 
 สมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด. 
                  วาดวยพระอรหันตไมมีโทษหอมลอม 
      [๔๓๑] คําวา นั้น ในคําวา โทษนั้นไมหอมลอมบุคคลนั้น ไดแก พระอรหันตขีณาสพ. 



 ชื่อวาความหอมลอม ไดแก ความหอมลอม ๒ อยาง คือ ความหอมลอมแหงตัณหา ๑ ความ 
 หอมลอมแหงทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความหอมลอมแหงตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความหอมลอม 
 แหงทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความหอมลอมแหงตัณหา สละคืนความหอมลอมแหงทิฏฐิเสียแลว 
 เพราะเปนผูละความหอมลอมแหงตัณหา สละคืนความหอมลอมแหงทิฏฐิเสียแลว จึงไมทาํตัณหา 
 และทิฏฐิออกหนา คือ เปนผูไมมีตัณหาเปนธงชัย ไมมีตัณหาเปนธงยอด ไมมีตัณหาเปนใหญ 
 ไมมีทิฏฐิเปนธงชัย ไมมีทิฏฐิเปนธงยอด ไมมีทิฏฐิเปนใหญ ไมเปนผูอันตัณหาหรือทิฏฐิหอมลอม 
 เที่ยวไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา โทษนั้นไมหอมลอมบุคคลนัน้. 
      [๔๓๒] คําวา ตสฺมา ในคําวา เพราะฉะน้ัน บุคคลนั้นยอมไมหวั่นไหวในเพราะ 
 วาทะทั้งหลาย ความวา เพราะฉะน้ัน เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะ 
 นิทานนั้น บุคคลนั้นยอมไมหว่ันไหว คือ ไมโยกโคลง ไมเอน ไมเอียง ไมสะทาน ไมสะเทือน 
 ในเพราะวาทะ ในเพราะอุปวาทะทั้งหลาย คือ เพราะความนินทา ติเตียน ความไมสรรเสริญ 
 ไมยกยองคุณความดี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะฉะน้ัน บุคคลนั้นยอมไมหว่ันไหวใน 
 เพราะวาทะท้ังหลาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            พวกปุถุชนทั้งพวกสมณะและพราหมณ พึงกลาวโดยโทษใด โทษนั้น 
            ไมหอมลอมบุคคลนั้น เพราะฉะน้ัน บุคคลนั้นยอมไมหว่ันไหวใน 
            เพราะวาทะทั้งหลาย. 
      [๔๓๓] บุคคลนั้นเปนมุนี ปราศจากความกําหนัด ไมตระหนี่ ยอมไมกลาวใน 
            ความเปนผูสูงกวาเขา ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวใน 
            ความเปนผูตํ่ากวาเขา เปนผูไมมีความกําหนัด ยอมไมถึงความกําหนัด. 
      [๔๓๔] ตัณหาเรียกวา ความกําหนัด ในคําวา ปราศจากความกําหนัด. ไมตระหนี่ 
 ไดแก ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกศุลมูล. ความกําหนัดน้ัน. อันบุคคลใดละ 
 ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวาผู 
 ปราศจากความกําหนัด. บุคคลนั้นไมกําหนัด ไมยินดี  ไมหลง ไมติดใจ เปนผูที่มีความกําหนัด 
 ปราศไป กําจัด คลายออก ปลอย สละคืนแลว ในรูป ฯลฯ ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ทราบ ธรรมารมณที่รูแจง เปนผูหายหิว ดับแลว เย็นแลว เปนผูม ี
 ตนเปนดังพรหมเสวยสุขอยู เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ปราศจากความกําหนัด. 
      ชื่อวา ความตระหนี่ ในคําวา ไมตระหนี่ ไดแก ความตระหน่ี ๕ ประการ คือ ความ 
 ตระหนี่อาวาส ความตระหนี่สกุล ความตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะ ความตระหนี่ธรรม 
 ความตระหนี่ ฯลฯ ความหวงไว นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความตระหน่ีนั้น อันบุคคลใดละ 
 ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น เรียกวา 
 ไมตระหนี่ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ปราศจากความกําหนัด ไมตระหนี่. 
      [๔๓๕] คําวา มุนี ในคําวา บุคคลนั้นเปนมุนี ยอมไมกลาวในความเปนผูสงูกวาเขา 
 ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวในความเปนผูตํ่ากวาเขา ความวา ญานเรียกวา 



 โมนะ ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้นชื่อวามุนี. บุคคลผู 
 เปนมุนี ยอมไมกลาว คือ ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลงวา เราเปนผูดีกวาเขาบาง 
 เราเปนผูเสมอเขาบาง เราเปนผูเลวกวาเขาบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นเปนมุนี ยอม 
 ไมกลาวในความเปนผูสูงกวาเขา ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวในความเปนผูตํ่า 
 กวาเขา. 
                    วาดวยความกําหนด ๒ อยาง 
      [๔๓๖] ชื่อวา ความกําหนด ในคําวา เปนผูไมมีความกําหนัด ยอมไมถึงความกําหนด 
 ไดแก ความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ 
 ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา  ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความกําหนดดวย 
 ตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิเสียแลว เพราะเปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืน 
 ความกําหนดดวยทิฏฐิ จึงยอมไมถึง คือ ยอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือ 
 มั่น ซ่ึงความกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อวา ยอมไมถึง 
 ความกําหนด. 
      ชื่อวา ความกําหนด ในคําวา เปนผูไมมีความกําหนด ไดแก ความกําหนด ๒ 
 อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวย 
 ตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ. บุคคลนั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความ 
 กําหนดดวยทฏิฐิแลว เพราะเปนผูละความกาํหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทฏิฐิ 
 จึงยอมไมกําหนดดวยตัณหา หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม 
 ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูไมมีความกําหนด ยอมไมถึง 
 ความกําหนด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลนั้นเปนมุนี ปราศจากความกําหนัด ไมตระหนี่ ยอมไมกลาวใน 
            ความเปนผูสูงกวาเขา ไมกลาวในความเปนผูเสมอเขา ไมกลาวใน 
            ความเปนผูตํ่ากวาเขา เปนผูไมมีความกําหนด ยอมไมถึงความกําหนด. 
      [๔๓๗] ผูใดไมมีความถือวาของตน ในโลก เมื่อสิ่งที่ถือวาของตนไมมี ยอมไม 
            เศราโศก และไมถึงความลําเอยีงในธรรมทั้งหลาย ผูนัน้แลเรียกวา 
            ผูสงบ. 
                      วาดวยผูไมมีความยึดถือ 
      [๔๓๘] คําวา ผูใด ในคําวา ผูใดไมมีความถือวาของตน ในโลก คือ พระอรหันตขีณาสพ. 
 คําวา ไมมีความถือวาของตน คือ ผูใดไมมีความถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น ความติดใจ 
 ความนอมใจถึงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ วา นี้ ของเรา หรือวา นี้ของ 
 คนเหลาอื่น ฯลฯ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูใดไมมีความถือวาของตน 
 ในโลก. 
                       วาดวยผูไมเศราโศก 



      [๔๓๙] คําวา เมื่อสิ่งที่ถือวาของตนไมมี ยอมไมเศราโศก ความวา ไมเศราโศกถึง 
 วัตถุที่แปรปรวนไปแลว หรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลวไมเศราโศกถึง คือ ไมเศราโศกถึง ไม 
 ลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึงความหลงใหลวา จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา 
 กาย ใจของเรา แปรปรวนไปแลว รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะของเรา แปรปรวนไปแลว 
 สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัช- 
 *บริขารของเรา แปรปรวนไปแลว มารดา บิดา พ่ีชาย นองชาย พ่ีหญิง นองหญิง บุตร 
 ธิดา มิตร พวกพอง ญาติสาโลหิตของเรา แปรปรวนไปแลว แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี ้
 จึงชื่อวา ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ไมมี. 
      อีกอยางหนึ่ง ผูใดเปนผูอันความไมยินดี คอื ทุกขเวทนาถูกตองครอบงํา กลุมรุม 
 ประกอบแลว ยอมไมเศราโศกถึง ไมลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึงความ 
 หลงใหล คือ เปนผูอันโรคจักษุ โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคใบหู 
 โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง 
 โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรค 
 มองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด 
 โรคอาเจียนโลหิต โรคนํ้าดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีด ี
 เปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต 
 อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกิน 
 กําลัง อาพาธเกดิแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ 
 ปวดปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ถูกตอง ครอบงํา 
 กลุมรุม ประกอบแลว ยอมไมเศราโศกถึง ไมลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึง 
 ความหลงใหล แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชือ่วา ยอมไมเศราโศกถึงสิ่งที่ไมมี. 
      อีกอยางหนึ่ง เมื่อวัตถุไมมีอยู คือ ไมปรากฏ ไมเขาไปได ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ 
 ไมครํ่าครวญ ไมทุบอกรํ่าไร ไมถึงความหลงใหลวา โอ สิ่งนั้นของเราหนอ สิ่งนั้นไมมีแกเรา 
 หนอ สิ่งนั้นควรมีแกเราหนอ เราไมไดสิ่งนั้นหนอ แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เมื่อสิ่ง 
 ที่ถือวาของตนไมมี ยอมไมเศราโศกถึง. 
                        วาดวยผูไมลําเอียง 
      [๔๔๐] คําวา และยอมไมถึงความลําเลยีงในธรรมทั้งหลาย ความวา ไมถึงฉันทาคติ 
 ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถแหง ราคะ โทสะ โมหะ 
 มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัยไมดําเนินออก เลื่อน เคลื่อนไปดวยธรรมทั้งหลาย อันทําให 
 เปนพวก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมถึงความลําเอียงในธรรมทัง้หลาย. 
                          วาดวยผูสงบ 
      [๔๔๑] ก. คําวา บุคคลนั้นแลเรียกวา ผูสงบ ความวา ผูนั้นเราเรียก คือ บอก พูด 
 แสดง แถลงวา ผูสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบพิเศษ ดับ ระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 



 ผูนั้นแล เรียกวา ผูสงบ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผูใดไมมีความถือวาของตน ในโลก เมื่อสิ่งที่ถือวาของตนไมมีอยู ยอม 
            ไมเศราโศกถึง และไมถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลาย ผูนั้นแลเรียกวา 
            ผูสงบ. 
                    จบ ปุราเภทสุตตนิทเทสที่ ๑๐ 
                      ----------------- 
                      กลหวิวาทสุตตนิทเทสที่ ๑๑ 
      [๔๔๑] ข. (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน 
            ความโศก ความตระหน่ี ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอ 
            เสียด มีมาแตอะไร ขอเชิญพระองคตรัสบอกวา กิเลสเหลานั้นมีมา 
            แตอะไร? 
                     วาดวยความทะเลาะวิวาท 
      [๔๔๒] ชื่อวา ความทะเลาะ ในคําวา ความทะเลาะ ความวิวาท ... มีมาแตอะไร? 
 ความวา ความทะเลาะ และความวิวาททั้ง ๒ นั้นเปนอยางเดียวกัน โดยอาการเดียวกัน คือ ความ 
 ทะเลาะใด ความทะเลาะน้ันเปนความวิวาท ความวิวาทใด ความวิวาทน้ันเปนความทะเลาะ. 
 อีกอยางหนึ่ง โดยอาการอื่น ความวิวาทที่เปนเบ้ืองตนแหงความทะเลาะ เรียกวา ความวิวาท 
 กลาวคือ แมพระราชาก็วิวาทกับพวกพระราชา แมพวกกษัตริยก็วิวาทกับพวกกษัตริย แมพวก 
 พราหมณก็วิวาทกับพวกพราหมณ แมพวกคฤหบดีก็วิวาทกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็วิวาทกับ 
 บุตร แมบุตรก็วิวาทกับมารดา แมบิดาก็วิวาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับบิดา แมพ่ีนองชายก็ 
 วิวาทกับพ่ีนองหญิง แมพ่ีนองหญิงก็วิวาทกับพ่ีนองชาย แมสหายก็วิวาทกับสหาย นี้ชื่อวา 
 ความวิวาท. ความทะเลาะเปนไฉน? พวกบุคคลผูครองเรือนขวนขวายหาโทษกัน ก็ทําความทะเลาะ 
 กันดวยกาย ดวยวาจา พวกบรรพชิตตองอาบัติอยู ก็ทําความทะเลาะกันดวยกาย ดวยวาจา นี้ 
 ชื่อวา ความทะเลาะ. คําวา ความทะเลาะ ความวิวาท มีมาแตอะไร? ความวา พระพุทธนิมิตสอบ 
 ถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศ ซ่ึงมูล เหตุนิทาน เหตุเกิด แดน 
 เกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัยสมุทยัแหงความทะเลาะและความวิวาทวา ความทะเลาะ 
 และความวิวาทมีมา คือ เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไร 
 เปนนิทาน เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกดิ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ความ 
 ทะเลาะ ความวิวาทมีมาแตอะไร? 
                        วาดวยความรําพัน 
      [๔๔๓] ชื่อวา ความรําพัน ในคําวา ความรําพัน ความโศก ความตระหนี่ ความวา 
 ความเพอถึง ความรําพัน กิริยาที่เพอถึง กิริยาที่รําพันถึง ความเปนผูเพอถึง ความเปนผูรําพัน 
 ถึง ความพูดเพอ ความบนเพอ ความพรํ่าเพอ อาการพรํ่าเพอ ความเปนผูพรํ่าเพอ ของคน 
 ที่ถูกความเสื่อมแหงญาติกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ที่ถูก 



 ความเสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อม 
 แหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ที่ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งบาง ที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใด 
 อยางหนึ่งกระทบเขาบาง. 
                         วาดวยความโศก 
      ชื่อวา ความโศก คือ ความเศราโศก กิริยาเศราโศก ความเปนผูเศราโศก ความ 
 เศราโศกภายใน ความตรมตรอมในภายใน ความเดือดรอนในภายใน ความเรารอนในภายใน 
 ความตรอมเตรียมแหงจิต ความโทมนัส ลูกศรคือความเศราโศก ของคนที่ถูกความเสื่อมแหงญาติ 
 กระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงโภคสมบัติกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบ 
 เขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงศีลกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ที ่
 ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งบาง ที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบเขาบาง. 
                        วาดวยความตระหนี่ 
      ชื่อวา ความตระหนี่ ไดแก ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ความตระหนี่อาวาส ความ 
 ตระหนี่สกุล ความตระหน่ีลาภ ความตระหน่ีวรรณะ ความตระหนี่ธรรม ความตระหนี่เห็น 
 ปานนี้ กิริยาที่ตระหนี่ ความเปนผูประพฤติตระหนี่ ความเปนผูปรารถนาตางๆ ความเหนียวแนน 
 ความเปนผูมีจติหดหูเจ็บรอนในการให ความที่จิตอันใครๆ ไมเชื่อถือไดในการให นี้เรียกวา 
 ความตระหนี่ อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะก็ด ี
 นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความมุงจะเอา ก็เรียกวา ความตระหนี่ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ความรําพัน 
 ความโศก ความตระหนี่. 
                        วาดวยความถือตัว 
      [๔๔๔] ชื่อวา ความถือตัว ในคําวา ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอเสียด 
 พึงทราบอธิบายดังนี้ บุคคลบางคนในโลกน้ี ยงัความถือตัวใหเกิดโดยชาติบาง โดยโคตรบาง 
 โดยความเปนบุตรแหงสกุลบาง โดยความเปนผูมีรูปงามบาง โดยทรัพยบาง โดยการปกครอง 
 บาง โดยหนาที่การงานบาง โดยหลักแหลงแหงศิลปศาสตรบาง โดยวิทยฐานะบาง โดยการ 
 ศึกษาบาง โดยปฏิภาณบาง โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง. 
                        วาดวยความดหูมิ่น 
      ชื่อวา ความดูหมิ่น คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมดูหมิ่นผูอื่นโดยชาติบาง โดย 
 โคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งบาง. 
                       วาดวยการพูดสอเสียด 
      ชื่อวา ความพูดสอเสียด คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมวีาจาสอเสียด คือ 
 ฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพ่ือทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพ่ือ 
 ทําลายคนหมูโนน เปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันบาง สนับสนุนคนที่แตกกันแลวบาง ชอบ 
 ผูที่เปนกกกัน ยินดีผูที่เปนกกกัน เพลินคนที่เปนกกกัน เปนผูกลาววาจาทีท่าํเปนกกกัน นี ้
 เรียกวา ความพูดสอเสียด. อกีอยางหนึ่ง บุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ 



 คือ นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รัก ๑ มีความประสงคใหเขาแตกกัน จึงนําคํา 
 สอเสียดเขาไป ๑. 
      บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางไร? บุคคลนําคําสอเสียดเขา 
 ไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้วา เราจักเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่สนิท เปนภายใน 
 เปนที่ดีใจ ของบุคคลนี้. 
      บุคคลผูมีความประสงคใหเขาแตกกัน จึงนําคําสอเสียดเขาไปอยางไร? บุคคลผูมีความ 
 ประสงคใหเขาแตกกันอยางนีว้า ชนเหลานี้ พึงเปนตางกัน แยกกัน เปนกกกนั เปนสองเหลา 
 สองพวก สองฝาย ชนเหลานี้ พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบากไมผาสุก ดวยอุบาย 
 อยางไร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอเสียด. 
      [๔๔๕] คําวา ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกวา กิเลสเหลาน้ัน มีมาแตอะไร? 
 ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศ 
 ซ่ึงมูล เหตุ นิทาน เหตุเกิด แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย สมุทัย แหงกิเลส ๘ 
 ประการนี้วา กิเลส ๘ ประการนี้ คือ ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความโศก 
 ความตระหนี่ ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอเสยีด มีมา คือ เกดิ เกิดพรอม 
 บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน 
 ชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กิเลสเหลานัน้มีมาแตอะไร. คําวา ขอเชิญ 
 พระองคจงตรัสบอก คือ ขอเชิญพระองคจงตรัสบอก ตรัสตอบ แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
 จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกวา กิเลสเหลาน้ันมี 
 มาแตอะไร. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความโศก ความตระหนี่ 
            ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอเสียดมีมาแตอะไร? ขอเชิญ 
            พระองคจงตรัสบอกวา กิเลสเหลานั้นมีมาแตอะไร? 
      [๔๔๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน 
            ความโศก ความตระหน่ี ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูด 
            สอเสียด มีมาแตสิ่งที่รัก ความทะเลาะ ความวิวาท  ประกอบในความ 
            ตระหนี่ และเมื่อความวิวาทกันเกดิแลว ความพูดสอเสยีดก็มี. 
               วาดวยความทะเลาะ ...  มาจากสิ่งที่รัก 
      [๔๔๗] ชื่อวา สิ่งที่รัก ในคําวา ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความโศก 
 ความตระหนี่ ... มีมาแตสิ่งที่รัก ไดแก วัตถุเปนที่รัก ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑. 
      สัตวผูเปนที่รักเปนไฉน? ชนเหลาใดในโลกน้ี เปนผูใครความเจริญใคร ประโยชน 
 ใครความสบาย ใครความปลอดโปรงจากโยคกิเลส คือ เปนมารดา เปนบิดา เปนพ่ีนองชาย 
 เปนพ่ีนองหญิง เปนบุตร เปนธิดา เปนมิตร เปนพวกพอง เปนญาติ หรือเปนสาโลหิต 
 ชนเหลานี้ชื่อวา สัตวผูเปนที่รัก. สังขารเปนที่รักเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 



 ที่ชอบใจเหลานี้ชื่อวา สังขารเปนที่รัก. 
      ชนทั้งหลาย แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รัก ยอมทะเลาะกัน  คือ 
 เมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชิงเอาไป ยอมทะเลาะกันบาง เมื่อวัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว ยอม 
 ทะเลาะกันบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่รัก ยอมทะเลาะกัน คือ 
 เมื่อวัตถุที่รักกําลังแปรปรวนไป ยอมทะเลาะกันบาง เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแลว ยอมทะเลาะ 
 กันบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชงิวัตถุที่รัก ยอมวิวาทกัน คือ เมือ่วัตถุที่รักกําลัง 
 ถูกแยงชิงเอาไป ยอมวิวาทกันบาง เมื่อวัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว ยอมวิวาทกันบาง. แมผูมี 
 ความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่รัก ยอมวิวาทกัน คือ เมื่อวัตถุที่รักกําลัง 
 แปรปรวนไป ยอมวิวาทกันบาง เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแลว ยอมวิวาทกันบาง. แมผูมีความ 
 หวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รัก ยอมรําพัน คือ เมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชิงเอาไป ยอมรําพัน 
 บาง เมื่อวัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว ยอมรําพันบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวน 
 ไปแหงวัตถุที่รัก ยอมรําพัน คือ เมื่อวัตถุที่รักกําลังแปรปรวน ยอมรําพันบาง เมื่อวัตถุที่รัก 
 แปรปรวนไปแลว ยอมรําพันบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุที่รัก ยอมเศราโศก 
 คือ เมื่อวัตถุที่รักกําลังถูกแยงชงิเอาไป ยอมเศราโศกบาง เมื่อวัตถุที่รักถูกแยงชิงไปแลว ยอม 
 เศราโศกบาง. แมผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่รัก ยอมเศราโศก คือ 
 เมื่อวัตถุที่รักกําลังแปรปรวนไป ยอมเศราโศกบาง เมื่อวัตถุที่รักแปรปรวนไปแลว ยอมเศราโศก 
 บาง. และยอมรักษา ปกครอง ปองกัน หวงหาม ตระหนี่วัตถุที่รัก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความเศราโศก ความตระหนี่ มีมาแตสิ่งที่รัก. 
      [๔๔๘] คําวา ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอเสียด ความวา ชนทั้งหลาย 
 ยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รัก ยอมยังความดูหมิ่นใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รัก. 
      ชนทั้งหลายยอมยังความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอยางไร? ชนทั้งหลายยอมยงั 
 ความถือตัวใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอยางนี้วา พวกเรามีปกติไดรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 ที่ชอบใจ. 
      ชนทั้งหลาย ยอมยังความดูหมิ่นใหเกิด เพราะอาศัยวัตถุที่รักอยางไร? ชนทั้งหลาย 
 ยอมยังความดหูมิ่นใหเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่รักอยางนี้วา พวกเรามีปกติไดรูป เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ ที่ชอบใจ. สวนชนเหลานี้ ไมได รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ชอบใจ. 
      คําวา ความพูดสอเสียด ความวา บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ 
 ฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพ่ือทําลายคนหมูนี้ ฯลฯ บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขา 
 แตกกันอยางนีว้า ... ชนเหลาน้ีพึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบาก ไมผาสุก ดวยอุบาย 
 อยางไร ก็นําคําสอเสียดเขาไป เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ความถือตัว ความดูหมิ่น และความ 
 พูดสอเสียด. 
      [๔๔๙] คําวา ความทะเลาะ ความวิวาท ประกอบในความตระหนี่ ความวา กิเลส ๗ 
 ประการนี้ คือ ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความเศราโศก ความถือตัว ความดูหมิ่น 



 และความพูดสอเสียด ประกอบ ตกแตง เนื่อง สืบเนื่อง ในความตระหนี่ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อ 
 วา ความทะเลาะ ความวิวาท ประกอบในความตระหนี่. 
      [๔๕๐] คําวา เมื่อความวิวาทกันเกดิแลว ความพูดสอเสียดก็มี ความวา เมื่อความ 
 วิวาทกันเกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลว ชนทั้งหลายยอมนําคําสอเสียด 
 เขาไป คือ ฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพ่ือทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวมา 
 บอกขางนี้ เพ่ือทําลายคนหมูโนน เปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันบาง สนับสนุนคนที่แตก 
 กันแลวบาง ชอบผูที่เปนกกกนับาง ยินดีผูที่เปนกกกัน เพลนิคนที่เปนกกกนั เปนผูกลาววาจา 
 ที่ทําใหเปนกกกัน นี้เรียกวา ความพูดสอเสียด. อีกอยางหนึง่ ชนทั้งหลายยอมนําคําสอเสียด 
 เขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนทีรั่ก ๑ มีความ 
 ประสงคใหเขาแตกกันจึงนําคําสอเสียดเขาไป ๑. 
      ชนทั้งหลาย นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางไร? ชนทั้งหลาย 
 นําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนทีรั่กอยางนี้วา พวกเราจักเปนทีรั่ก เปนที่ชอบใจ เปน 
 ที่สนิท เปนภายใน เปนที่ดีใจของบุคคลผูนี้. 
      ชนทั้งหลาย ผูมีความประสงคใหเขาแตกกันจึงนําคําสอเสียดเขาไปอยางไร?  ชน- 
 *ทั้งหลายผูมีความประสงคใหเขาแตกกันอยางนี้วา ชนเหลานี้พึงเปนตางกัน แยกกัน เปนกกกัน 
 เปนสองเหลา เปนสองพวก เปนสองฝาย ชนเหลานี้พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบาก 
 ไมผาสุก ดวยอบุายอยางไร กน็ําคําสอเสียดเขาไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมือ่ความวิวาทกนั 
 เกิดแลว ความพูดสอเสียดก็มี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา. 
            ความทะเลาะ ความวิวาท ความรําพัน ความเศราโศก ความตระหนี่ 
            ความถือตัว ความดูหมิ่น และความพูดสอเสียด มมีาแตสิ่งที่รัก 
            ความทะเลาะ ความวิวาท ประกอบในความตระหนี่ และเมือ่ความวิวาท 
            กันเกิดแลว ความพูดสอเสียดก็มี. 
      [๔๕๑] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน 
            และชนเหลาใดแล ยอมเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภ 
            ของชนเหลานั้น มีอะไรเปนนิทาน อนึ่ง ความหวังและความสําเร็จหวัง 
            ที่มีแกนรชน เพ่ือขางหนานั้น มีอะไรเปนนิทาน. 
                  วาดวยอะไรเปนตนเหตุแหงสิ่งที่รัก 
      [๔๕๒] คําวา สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน ความวา พระพุทธ- 
 *นิมิตตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ 
 สมุทัยแหงสิ่งที่รักทั้งหลายวา สิ่งที่รักทั้งหลาย มีอะไรเปนนทิาน คือ เกิด เกดิพรอม บังเกิด 
 บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มอีะไรเปนชาติ 
 มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน. 
      [๔๕๓] คําวา และชนเหลาใดแล ในคําวา และชนเหลาใดแล ยอมเที่ยวไปในโลก 



 เพราะความโลภ ไดแก พวกกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. 
 คําวา เพราะความโลภ คือ ความโลภ กิริยาที่โลภ ความเปนผูโลภ ความกําหนัดนัก กิริยาที-่ 
 *กําหนัดนัก ความเปนผูกําหนัดนัก อภิชฌา  โลภะ อกุศลมลู. คําวา เที่ยวไป คือ เที่ยวไป อยู 
 เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา ยังอัตภาพใหเปนไป. คําวา ในโลก คือ ใน 
 อบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และ 
 ชนเหลาใดแล ยอมเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ. 
      [๔๕๔] คําวา ความหวังและความสําเร็จหวัง ... มีอะไรเปนนิทาน? ความวา พระพุทธ- 
 *นิมิตตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัย 
 แหงความหวังและความสําเร็จหวังวา ความหวังและความสําเร็จหวัง มีอะไรเปนนิทาน คือ เกิด 
 บังเกิด เกิดพรอม บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มอีะไรเปนสมทุยั 
 มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความหวังและความสําเร็จหวัง ... 
 มีอะไรเปนนิทาน. 
      [๔๕๕] คําวา ที่มีแกนรชนเพ่ือขางหนา ความวา ความหวังและความสําเร็จหวัง 
 ที่เปนเบ้ืองหนา เปนเกาะ เปนที่ปองกัน เปนที่แอบแฝง เปนที่ระลึกของนรชน คือ นรชนเปนผู 
 มีความสําเร็จหวังเปนเบ้ืองหนา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ที่มีแกนรชนเพ่ือขางหนา. เพราะฉะน้ัน 
 พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีอะไรเปนนิทาน และชนเหลาใดแล ยอม 
            เที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภของชนเหลานั้น มีอะไรเปน 
            นิทาน อนึ่ง ความหวังและความสําเร็จหวังที่มีแกนรชนเพ่ือขางหนานั้น 
            มีอะไรเปนนิทาน. 
      [๔๕๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีฉันทะเปนนิทาน 
            และชนเหลาใดแล ยอมเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภ 
            ของชนเหลานั้น มีฉันทะนี้เปนนิทาน อนึ่ง ความหวังและความ 
            สําเร็จหวังที่มีแกนรชนเพ่ือขางหนานั้น ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน. 
      [๔๕๗] ชื่อวา ฉันทะ ในคําวา สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีฉนัทะเปนนิทาน ไดแก 
 ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ความอยากในกาม ความรักในกาม 
 ความเรารอนในกาม ความหลงในกาม ความชอบใจในกาม กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน 
 กามฉันทนิวรณ ในกามทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ฉันทะ ๕ ประการ คือ ความพอใจในการ 
 แสวงหา ๑ ความพอใจในการได ๑ ความพอใจในการบริโภค ๑ ความพอใจในการสั่งสม ๑ 
 ความพอใจในการสละ ๑. 
      ความพอใจในการแสวงหาเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความตองการ 
 เกิดความพอใจ ยอมแสวงหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้ชื่อวา ความพอใจในการแสวงหา. 
      ความพอใจในการไดเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี ชอบใจ มีความตองการ 



 เกิดความพอใจ ยอมไดซ่ึงรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้ชื่อวา ความพอใจในการได. 
      ความพอใจในการบริโภคเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความตองการ 
 เกิดความพอใจ ยอมบริโภครูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้ชื่อวา ความพอใจในการบริโภค. 
      ความพอใจในการสั่งสมเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี ชอบใจ มีความตองการ 
 เกิดความพอใจ  ยอมทําการสัง่สมทรัพยดวยความหวังวา จักมีประโยชนในคราวเกิดอันตราย 
 ทั้งหลาย นี้ชื่อวา  ความพอใจในการสั่งสม. 
      ความพอใจในการสละเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี ชอบใจ มีความตองการ 
 เกิดความพอใจ ยอมสละทรัพยเพ่ือพวกพลชาง พวกพลมา พวกพลรถ พวกพลถือธนู พวกพล 
 เดินเทา ดวยความหวังวา คนพวกนี้จักรักษาคุมครองปองกนัเรา นี้ชื่อวา ความพอใจในการสละ. 
                     วาดวยสิ่งที่รัก ๒ ประการ 
      คําวา สิ่งที่รักทั้งหลาย คือ สิ่งที่รัก ๒ ประการ ไดแก สัตว ๑ สังขาร ๑ ฯลฯ 
 เหลานี้ชื่อวาสตัวเปนที่รัก ฯลฯ เหลานี้ชื่อวาสังขารเปนที่รัก. คําวา สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก 
 มีฉันทะเปนนทิาน คือ สิ่งที่รักทั้งหลายมีฉนัทะเปนนิทาน มีฉันทะเปนสมทุัย มีฉันทะเปนชาติ 
 มีฉันทะเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มฉีันทะเปนนิทาน. 
      [๔๕๘] คําวา และชนเหลาใดแล ในคําวา และชนเหลาใดแล ยอมเที่ยวไปในโลก 
 เพราะความโลภ ไดแก พวกกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. 
 คําวา เพราะความโลภ คือ ความโลภ กิริยาที่โลภ ความเปนผูโลภ ความกําหนัดนัก กิริยาที ่
 กําหนัดนัก ความเปนผูกําหนัดนัก อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา เที่ยวไป คือ เที่ยวไป อยู 
 เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา ยังอัตภาพใหเปนไป. คําวา ในโลก คือ ใน 
 อบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา และชนเหลาใดแล ยอมเท่ียวไปในโลก 
 เพราะความโลภ. 
                         วาดวยความหวัง 
      [๔๕๙] คําวา อนึ่ง ความหวังและความสําเร็จหวัง ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน ความวา 
 ตัณหาเรียกวา ความหวัง ไดแก ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมลู. คําวา 
 ความสําเร็จหวัง ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อแสวงหารูป ไดรูป เปนผูมีความสําเร็จหวัง 
 ในรูป. เมื่อแสวงหาเสียง ... กลิ่น ... รส ... เมื่อแสวงหาโผฏฐัพพะ ไดโผฏฐัพพะ เปนผูมีความ 
 สําเร็จหวังในโผฏฐัพพะ เมื่อแสวงหาสกุล ... คณะ ... อาวาส ... ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... สุข ... 
 จีวร ... บิณฑบาต ... เสนาสนะ ... คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ... พระสูตร ... พระวินัย ... พระอภิธรรม ... 
 อารัญญิกังคธุดงค ... ปณฑปาติกังคธุดงค ... สปาทานจาริกังคธุดงค ... ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค ... 
 เนสัชชิกังคธุดงค ... ยถาสันถติกังคธุดงค ... ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... 
 อากาสานัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... เมื่อแสวงหา 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เปนผูมีความสําเร็จหวัง 
 ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. 



      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บุคคลยอมไถนาดวยความหวัง หวานพืชดวยความหวัง พวกพอคาหา 
            ทรัพย ไปสูสมุทรดวยความหวัง เรายอมต้ังอยูดวยความหวังใด ความ 
            หวังนั้นของเรายอมสําเร็จ ดังนี้. 
      ความสําเร็จแหงความหวัง เรียกวา ความสําเร็จหวัง. คําวา ความหวังและความสําเร็จ 
 หวัง ก็มีฉันทะนี้เปนนิทาน ความวา ความหวังและความสําเร็จหวัง  ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน คือ 
 มีฉันทะเปนสมุทัย มีฉันทะเปนชาติ มีฉันทะเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความหวัง 
 และความสําเร็จหวัง ก็มีฉันทะน้ีเปนนิทาน. 
      [๔๖๐] คําวา ที่มีแกนรชนเพ่ือขางหนา ความวา ความหวังและความสําเร็จหวังที่เปน 
 เบ้ืองหนา เปนเกาะ เปนที่ปองกัน เปนที่แอบแฝง เปนที่ระลกึของนรชน คือ นรชนเปน 
 ผูมีความสําเร็จหวังเปนเบ้ืองหนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่มีแกนรชนเพ่ือขางหนา. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            สิ่งที่รักทั้งหลายในโลก มีฉันทะเปนนทิาน และนรชนเหลาใดแล 
            ยอมเทีย่วไปในโลกเพราะความโลภ ความโลภของนรชนเหลานั้น มี 
            ฉันทะน้ีเปนนิทาน อนึ่ง ความหวังและความสําเร็จหวังที่มีแกนรชนเพ่ือ 
            ขางหนานั้น ก็มีฉันทะนี้เปนนิทาน. 
      [๔๖๑] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนิทาน และความ 
            ตัดสินใจมีมาแตอะไร อนึ่ง ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความ 
            สงสัยมีมาแตอะไร และธรรมเหลาใด อันพระสมณะตรัสไวแลว 
            ธรรมเหลานั้นมีมาแตอะไร. 
                 วาดวยฉันทะ ... มีอะไรเปนตนเหตุ 
      [๔๖๒] คําวา ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนทิาน ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม 
 สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัยแหงฉันทะวา 
 ฉันทะมีอะไรเปนนิทาน คือ เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ 
 มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนทิาน. 
      [๔๖๓] คําวา และความตัดสินใจมีมาแตอะไร ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม 
 สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัยแหงความ 
 ตัดสินใจวา ความตัดสินใจมีมาแตอะไร คือ เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ 
 มาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และความตัดสินใจมีมาแตอะไร. 
      [๔๖๔] ชื่อวา ความโกรธ ในคําวา อนึ่ง ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และ 
 ความสงสัย คือ ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความเคืองทั่ว ความ 



 เคืองเสมอ ความชัง ความชังทัว่ ความชังเสมอ ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ 
 ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาทีช่ัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท 
 กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความ 
 เพาะวาจาชั่ว ความเปนผูไมแชมชื่นแหงจิต. ความกลาวเท็จ เรียกวา ความเปนผูพูดเท็จ. 
 ความสงสัย เรียกวา กถํกถา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อนึ่ง ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และ 
 ความสงสัย. 
      [๔๖๕] คําวา และธรรมเหลาใด ในคําวา และธรรมเหลาใด อันพระสมณะตรัสไว 
 แลว ความวา ธรรมทั้งหลายใด สหรคต เกิดรวมกัน เกี่ยวของกัน ประกอบกัน มีความเกิด 
 ขึ้นคราวเดียวกัน มีความดับคราวเดียวกัน มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดยีวกัน กับความโกรธ 
 ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย ธรรมเหลานี้ เรียกวา ธรรมเหลาใด. อีกอยางหนึ่ง คําวา 
 ธรรมเหลาใด คือ กิเลสทั้งหลายมีชาติเปนอยางอื่น ต้ังอยูแลวโดยอาการอื่น กิเลสเหลานี ้
 เรียกวา ธรรมเหลาใด. คําวา อันพระสมณะตรัสแลว ความวา อันพระพุทธผูเปนสมณะมีบาป 
 ธรรมอันระงับแลว เปนพราหมณมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว เปนภิกษุมีมูลแหงกิเลสอนัทําลาย 
 แลว ผูพนขาดจากอกุศลมูลเปนเคร่ืองผูกทั้งปวง  ตรัสไวแลว คือ ตรัสโดยทั่ว บอก แสดง 
 บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา และธรรม 
 เหลาใด อันพระสมณะตรัสไวแลว. เพราะฉะนั้น พระพุทธนิมิตนั้น จึงตรัสถามวา 
            ฉันทะในโลก มีอะไรเปนนิทาน และความตัดสินใจมีมาแตอะไร อนึ่ง 
            ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัยมีมาแตอะไร และ 
            ธรรมเหลาใด อันพระสมณะตรัสไวแลว ธรรมเหลานั้นมีมาแตอะไร. 
      [๔๖๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) บัณฑิตทั้งหลาย กลาวธรรมใด คือ ความ 
            ดีใจ ความเสียใจในโลก ฉันทะยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมนั้น ชันตุชน 
            เห็นความไมมีและความมีในรูปทั้งหลาย ยอมทําความตัดสินใจในโลก. 
      [๔๖๗] คําวา ความดีใจ ในคําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวธรรมใด คือ ความดีใจ ความ 
 เสียใจ ในโลก ไดแก สุขเวทนาและวัตถุที่นาปรารถนา. คําวา ความเสียใจ ไดแก ทุกขเวทนา 
 และวัตถุที่ไมนาปรารถนา. คําวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวธรรมใด ... ในโลก คือ บัณฑิตทั้งหลาย 
 กลาว บอก พูด แสดง แถลงธรรมใด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวธรรมใด 
 คือ ความดีใจ ความเสียใจในโลก. 
      [๔๖๘] คําวา ฉันทะยอมมมีาเพราะอาศัยธรรมนั้น ความวา ฉันทะยอมมีมา คือ 
 มีทั่วไป เกิด เกดิพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ เพราะอาศัยความดีใจและความเสียใจ คือ 
 อาศัยสุขและทกุข โสมนัสและโทมนัส วัตถุที่นาปรารถนาและวัตถุที่ไมนาปรารถนา ความยินด ี
 และความยินราย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ฉันทะยอมมีมาเพราะอาศัยธรรมนั้น. 
                      วาดวยความเกิดแหงรูป 
      [๔๖๙] คําวา ในรูปทั้งหลาย ในคําวา เห็นความไมมีและความมีในรูปทั้งหลาย ไดแก 



 มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔. 
      ความมีแหงรูปทั้งหลายเปนไฉน? ความมี คือ ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด 
 ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงรูปทั้งหลาย นี้ชื่อวา ความมีแหงรูปทั้งหลาย. 
      ความไมมีแหงรูปทั้งหลายเปนไฉน? ความส้ิน ความเสื่อม ความแตก ความแตกรอบ 
 ความไมเทีย่ง ความหายไป แหงรูปทั้งหลาย นี้ชื่อวา ความไมมีแหงรูปทั้งหลาย. 
     คําวา เห็นความไมมีและความมีในรูปทั้งหลาย คือ เห็น พบ พิจารณา เทียบเคียง 
 ใหแจมแจง ทําใหเปนแจง ซ่ึงความมีและความไมมีในรูปทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เห็น 
 ความไมมีและความมีในรูปทั้งหลาย. 
                    วาดวยการตัดสินใจ ๒ อยาง 
      [๔๗๐] ชื่อวา ความตัดสินใจ ในคําวา ชันตุชน ... ยอมทําความตัดสินใจในโลก 
 ไดแก ความตัดสินใจ ๒ ประการ คือ ความตัดสินใจดวยตัณหา ๑ ความตัดสินใจดวยทิฏฐิ ๑. 
      สัตวยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหาอยางไร? บุคคลบางคนในโลกน้ีมีโภคสมบัติที่ยัง 
 ไมเกิดขึ้นก็มิไดเกิดขึ้น และมโีภคสมบัติที่เกิดขึ้นแลวก็ถึงความหมดสิ้นไป. เขาจึงมีความดําริ 
 อยางนี้วา โภคสมบัติของเราที่ยังไมเกิดขึ้นกม็ไิดเกดิขึ้น และโภคสมบัติที่เกิดขึ้นแลวก็ถึงความ 
 หมดส้ินไป เพราะเหตุอะไรหนอ. และเขามีความดําริอยางนีต้อไปวา เมื่อเราประกอบเนืองๆ 
 ในเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย โภคสมบัติที่ยังไมเกิดขึน้ 
 จึงมิไดเกดิขึ้น และโภคสมบัติที่เกิดขึน้แลวกถึ็งความหมดสิ้นไป เมื่อเราประกอบเนืองๆ ใน 
 การเที่ยวมากไปในเวลาค่ําคืน ... เมื่อเราเที่ยวดูมหรสพมากไป ... เมื่อเราประกอบเนืองๆ ในเหตุ 
 เปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะการเลนการพนัน ... เมื่อเราประกอบเนืองๆ ในการคบ 
 บาปมิตร ... เมื่อเราประกอบเนืองๆ ในความเปนคนเกียจคราน โภคสมบัติที่ยังไมเกิดขึ้นจึงมิได 
 เกิดขึ้นและโภคสมบัติที่เกิดขึน้แลวก็ถึงความหมดสิ้นไป คร้ันรูอยางนี้แลว เขาจึงไมประพฤติทาง 
 ความฉิบหายแหงโภคสมบัติ ๖ ประการ ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยตัณหา แมดวยประการ 
 อยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมประกอบการงานดวยกสิกรรมบาง ดวยพาณิชยกรรมบาง ดวย 
 โครักขกรรมบาง ดวยธนูศิลปบาง ดวยการรับราชการบาง ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งบาง 
 ชันตุชนยอมทาํความตัดสินใจดวยตัณหา แมดวยประการอยางนี้. 
      ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิอยางไร? เมื่อจักษุเกิดขึ้นแลว ชนัตุชนก็รูวา 
 ตนของเราเกิดขึ้นแลว. เมื่อจักษุหายไป ก็รูวา ตนของเราหายไปแลว ตนของเราปราศจากไปแลว. 
 ชันตุชนยอมทาํความตัดสินใจดวยทิฏฐิ แมดวยประการอยางนี้. เมื่อโสตะ ... เมื่อฆานะ ... 
 เมื่อชิวหา ... เมื่อกาย ... เมื่อรูป ... เมื่อเสียง ... เมื่อกลิ่น ... เมื่อรส ... เมื่อโผฏฐัพพะเกิดขึ้นแลว 
 ชันตุชนก็รูวา ตนของเราเกิดขึ้นแลว เมื่อโผฏฐัพพะหายไป ก็รูวา ตนของเราหายไปแลว ตนของ 
 เราปราศจากไปแลว ชันตุชนยอมทําความตัดสินใจดวยทิฏฐิ คือ ใหเกิด ใหเกิดพรอม ให 
 บังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ แมดวยประการอยางนี้. 
      คําวา ชันตุชน คือ สัตว นระ มาณพ ฯลฯ มนุษย. คําวา ในโลก คือ ใน 



 อบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ชันตุชน ... ยอมทําความตัดสินใจใน 
 โลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บัณฑิตทั้งหลายกลาวธรรมใด คือ ความดีใจ ความเสยีใจในโลก ฉันทะ 
            ยอมมีมา เพราะอาศัยธรรมนั้น ชันตุชนเห็นความไมมีและความมีในรูป 
            ทั้งหลาย ยอมทําความตัดสินใจในโลก. 
      [๔๗๑] ธรรมแมเหลานี้ คือ ความโกรธ ความเปนผูพูดเทจ็ และความ 
            สงสัย เมื่อความดีใจและความเสยีใจทัง้สองมีอยูกม็ีมา บุคคลผูมีความ 
            สงสัย พึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบ 
            แลว จึงตรัสไว ธรรมเหลานั้น เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสอง 
            มีอยูก็มีมา. 
      [๔๗๒] ชื่อวา ความโกรธ ในคําวา ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย 
 คือ ความปองราย ความมุงราย ฯลฯ ความไมแชมชื่นแหงจติ ความกลาวเท็จ เรียกวา ความ 
 เปนผูพูดเท็จ. ความสงสัย เรียกวา กถํกถา. ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนา 
 บาง เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาบาง. ความกลาวเท็จยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนา 
 บาง เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาบาง. ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาบาง 
 เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาบาง. 
                    วาดวยเหตุใหเกิดความโกรธ 
      ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางไร? ความโกรธยอมเกิดดวย 
 อาการวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราแลว ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขา 
 กําลังประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขาจักประพฤติ 
 สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา. ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขากําลงั 
 ประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ความโกรธยอมเกิดดวยอาการ 
 วา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา. ความโกรธยอม 
 เกิดดวยอาการวา เขาไดประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว 
 ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขากําลังประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ 
 ชอบใจของเรา ความโกรธยอมเกิดดวยอาการวา เขาจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผู 
 ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา. ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางนี้. 
      ความโกรธยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางไร? แมบุคคลผูมีความหวาด 
 ระแวงในการแยงชิงวัตถุที่นาปรารถนา ยอมมีความโกรธเกดิ คือ เมื่อวัตถุที่นาปรารถนากําลัง 
 ถูกแยงชิงเอาไป ยอมมีความโกรธเกิดบาง เมือ่วัตถุที่นาปรารถนาถูกแยงชิงไปแลว ยอมม ี
 ความโกรธเกิดบาง. แมบุคคลผูมีความหวาดระแวงในความแปรปรวนไปแหงวัตถุที่นาปรารถนา 
 ยอมมีความโกรธเกิด คือ เมือ่วัตถุที่นาปรารถนากําลังแปรปรวนไป ยอมมีความโกรธเกดิบาง 



 เมื่อวัตถุที่นาปรารถนาแปรปรวนไปแลว ยอมมีความโกรธเกดิบาง. ความโกรธยอมเกิดเพราะ 
 อาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางนี้. 
                   วาดวยเหตุใหเกิดการกลาวเท็จ 
      มุสาวาทยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางไร? บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือขื่อ ยอมกลาวคําเทจ็ทั้งที่รูอยู เพ่ือพนจากเคร่ืองจํานั้น. ถูกเขาจําดวย 
 เคร่ืองจําคือเชอืก ... ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคอืโซตรวน ... ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือเถาวัลย ... 
 ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือเคร่ืองลอม ... ถูกเขาจําดวยเคร่ืองจําคือบาน นิคมและนคร ... ถูกเขา 
 จําดวยเคร่ืองจาํคือชนบท ยอมกลาวคําเท็จทัง้ที่รูอยู เพ่ือพนจากเคร่ืองจํานัน้. มุสาวาทยอมเกิด 
 เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางนี้. 
      มุสาวาทยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางไร? บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอม 
 กลาวเท็จทั้งทีรู่อยูเพราะเหตุแหงรูปที่ชอบใจ ยอมกลาวเท็จทั้งที่รูอยูเพราะเหตุแหงเสียง กลิ่น 
 รส โผฏฐัพพะที่ชอบใจ เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ 
 เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. มุสาวาทยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางนี้. 
                    วาดวยเหตุใหเกิดความสงสัย 
      ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางไร? ความสงสัยยอมเกิด 
 เพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาวา เราจักพนจากโรคนัยนตาหรือหนอ หรือเราจักไมพนจากโรค 
 นัยนตา เราจักพนจากโรคหูหรือหนอ จากโรคจมูกหรือหนอ จากโรคที่ลิ้นหรือหนอ จากโรค 
 กาย ... จากโรคศีรษะหรือหนอ จากโรคที่ใบหู จากโรคปาก เราจักพนจากโรคฟนหรือหนอ 
 หรือเราจักไมพนจากโรคฟน. ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไมนาปรารถนาอยางนี้. 
      ความสงสัยยอมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่นาปรารถนาอยางไร? ความสงสัยยอมเกิดเพราะ 
 อาศัยวัตถุที่นาปรารถนาวา เราจักไดรูปที่ชอบใจหรือหนอ หรือเราจักไมไดรูปที่ชอบใจ เราจักได 
 เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ เราจกัไดคิลานปจจยัเภสัชบริขารที่ชอบใจหรือหนอ หรือเราจักไมไดคิลานปจจัย- 
 *เภสัชบริขารที่ชอบใจ. ความสงสัยยอมเกดิเพราะอาศัยวตัถุที่นาปรารถนาอยางนี้ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย. 
      [๔๗๓] คําวา ธรรมแมเหลานี้ ... เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมอียูก็มีมา 
 ความวา เมื่อความดีใจและเสียใจมีอยู คือ เมือ่สุขและทกุข โสมนัสและโทมนัส วัตถุที่นา 
 ปรารถนาและวัตถุที่ไมนาปรารถนา ความยินดีและความยนิราย มีอยู คือ ปรากฎ อันตนเขา 
 ไปไดอยู ธรรมแมเหลานี้ ... ก็มีมา ฉะนั้น จึงชื่อวา ธรรมแมเหลานี้ ... เมื่อความดีใจและ 
 ความเสียใจทั้งสองมีอยูกม็ีมา. 
                         วาดวยสิกขา ๓ 
      [๔๗๔] คําวา บุคคลผูมีความสงสัย พึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ ความวา แมญาณ 
 ก็ชื่อวาทางแหงญาณ แมอารมณแหงญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณ แมธรรมทั้งหลายอันเกดิรวมกับ 



 ญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณ เปรียบเหมือนอริยมรรคก็ชื่อวาทางแหงอริยะ เทวมรรคก็ชื่อวาทางแหง 
 เทวดา พรหมมรรคก็ชื่อวาทางแหงพรหม ฉันใด แมญาณกช็ื่อวาทางแหงญาณ แมอารมณแหง 
 ญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณ แมธรรมทั้งหลายอันเกิดรวมกับญาณก็ชื่อวาทางแหงญาณ ฉันนั้น. 
 สิกขา ในคําวา พึงศึกษา มี ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑. 
      อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวดวยความสํารวม 
 ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย  ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนที่ต้ัง เปนเบ้ืองตน 
 เปนเบ้ืองบาท เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอม 
 แหงธรรมทั้งหลายฝายกุศล นีช้ื่อวา อธิศีลสิกขา. 
      อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ จึงบรรลุจตุตถฌาน 
 นี้ชื่อวา อธิจิตตสิกขา. 
      อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา 
 อันใหถึงความเกิดและความดบั เปนอริยะ ชําแรกกิเลส อันใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภิกษุ 
 นั้นยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา และรูชัดตามความ 
 เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา. 
      คําวา ผูมีความสงสัย พึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ ความวา บุคคลผูมีความสงสัย 
 เคลือบแคลง ลังเล เปนสองทาง ไมแนใจ พึงศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง 
 เพ่ือความบรรลุญาณ เพ่ือความถูกตองญาณ เพ่ือความทําใหแจมแจงญาณ. บุคคลเมื่อนึกถึง 
 สิกขา ๓ นี้ พึงศึกษา คือ เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา เมื่ออธษิฐานจิต เมื่อนอมใจไป 
 ดวยศรัทธา เมือ่ประคองความเพียร เมื่อต้ังสติ เมื่อต้ังจิต เมื่อรูชัดดวยปญญา เมื่อรูยิ่งธรรม 
 ที่ควรรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ 
 เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง ก็พึงศึกษา ประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติเอื้อเฟอโดยชอบ 
 สมาทานประพฤติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลผูมีความสงสัยพึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ. 
                    วาดวยธรรมที่พระสมณะทราบ 
      [๔๗๕] คําวา และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบแลว จึงตรัสไว ความวา ธรรม 
 ทั้งหลายอันพระสมณะทรงทราบ ทรงรู พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว 
 ตรัสไว ตรัสสอน ตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประ 
 กาศแลว คือ ทรงทราบ ทรงรู พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว ตรัสไว 
 ตรัสสอน ตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศแลว 
 วา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทกุข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เพราะอวิชชาเปน 
 ปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯลฯ 
 เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ 
 นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรม 



 เหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรเจริญ ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ความเกิด ความดับ คุณ 
 โทษ อุบายเคร่ืองสลัดออก แหงผัสสายตนะ ๖ แหงอุปาทานขันธ ๕ แหงหาภูตรูป ๔ สิ่งใด 
 สิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเปนธรรมดา. 
      สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมเพ่ือ 
 ความรูยิ่ง เราไมแสดงธรรมเพ่ือความไมรูยิง่ เราแสดงธรรมมีเหตุ เราไมแสดงธรรมไมมีเหตุ 
 เราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย เราไมแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราแสดงธรรม 
 เพ่ือความรูยิ่ง ไมแสดงธรรมเพ่ือความไมรูยิง่ แสดงธรรมมีเหตุ ไมแสดงธรรมไมมีเหตุ แสดง 
 ธรรมมีปาฏิหาริย ไมแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริยอยู เธอทั้งหลายควรทําตามโอวาท ควรทําตาม 
 อนุศาสนี ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เธอทั้งหลายควรยินดีปราโมทย ควรโสมนัสวา พระผูมี 
 พระภาคทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมเปนสวากขาตธรรม พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว 
 ก็เมื่อคําเปนไวยากรณนี้ อันพระผูมีพระภาคตรัสอยู โลกธาตุหมื่นหนึ่งหวั่นไหวแลว ดังนี้ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบแลว จึงตรัสไว. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ธรรมแมเหลานี้ คือ ความโกรธ ความเปนผูพูดเท็จ และความสงสัย 
            เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมอียูก็มีมา บุคคลผูมีความสงสัย 
            พึงศึกษาเพ่ือทางแหงญาณ และธรรมเหลาใด อันพระสมณะทราบแลว 
            จึงตรัสไว ธรรมเหลานั้น เมื่อความดใีจและความเสยีใจทั้งสองมอียูก็ 
            มีมา. 
      [๔๗๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ความดีใจและความเสียใจ มีอะไรเปนนิทาน 
            เมื่ออะไรไมมี ความดีใจและความเสยีใจเหลานั้นจึงไมมี อรรถนั้นใด 
            คือ ความไมมีและความมี ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถนั้นวา มีสิ่งใด 
            เปนนิทานแกขาพระองค. 
                   วาดวยตนเหตุความดีใจ-เสียใจ 
      [๔๗๗] คําวา ความดีใจและความเสยีใจ มอีะไรเปนนิทาน ความวา พระพุทธนิมิต 
 ตรัสถาม สอบถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอใหประกาศซ่ึงมูล ฯลฯ 
 สมุทัย แหงความดีใจและความเสียใจวา ความดีใจและความเสียใจ มีอะไรเปนนิทาน คือ 
 เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มีอะไร 
 เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มอีะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความดีใจและความ 
 เสียใจ มีอะไรเปนนิทาน. 
      [๔๗๘] คําวา เมื่ออะไรไมมี ความดีใจและความเสยีใจเหลานั้นจึงไมมี ความวา 
 เมื่ออะไรไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได ความดีใจและความเสียใจ จึงไมมี ไมเปน ไมเกิด 
 ไมเกิดพรอม ไมบังเกิด ไมบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่ออะไรไมม ีความดีใจ 
 และความเสยีใจเหลานั้นจึงไมมี. 



      [๔๗๙] คําวา อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี ความวา ความมีแหงความดีใจ 
 และความเสยีใจเปนไฉน? ความมี ความเปน ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด 
 ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏ แหงความดีใจและความเสยีใจใด นี้ชื่อวา ความมีแหงความดีใจ 
 และความเสยีใจ. ความไมมีแหงความดีใจและความเสยีใจเปนไฉน? ความส้ิน ความเสื่อม 
 ความแตก ความแตกรอบ ความไมเทีย่ง ความหายไป แหงความดีใจและความเสียใจใด นี้ชือ่ 
 วา ความไมมีแหงความดีใจและความเสยีใจ. คําวา อรรถนั้นใด คือ อรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี. 
      [๔๘๐] คําวา นั้น ในคําวา ขอจงตรัสบอกอรรถนั้นวา มีสิ่งใดเปนนิทานแก 
 ขาพระองค ความวา อรรถที่ขาพระองคทูลถาม ขอใหตรัสบอก อัญเชิญใหทรงแสดง ขอให 
 ประกาศ. คําวา ขอจงตรัสบอก คือ ขอจงตรัสบอก ทรงแจง ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
 เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ทรงประกาศ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขอจงตรัสบอกอรรถนั้น ... แก 
 ขาพระองค. คําวา มีสิ่งใดเปนนิทาน มีสิ่งใดเปนสมุทัย มีสิ่งใดเปนชาติ มีสิง่ใดเปนแดนเกดิ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ขอจงตรัสบอก อรรถนั้นวา มีสิ่งใดเปนนิทานแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น 
 พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            ความดีใจและความเสยีใจ มีอะไรเปนนิทาน เมื่ออะไรไมมี ความดีใจ 
            และความเสียใจเหลานัน้จึงไมมี อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี 
            ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถนั้นวา มีสิ่งใดเปนนิทานแกขาพระองค. 
      [๔๘๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ความดีใจและความเสียใจ มผีัสสะเปน 
            นิทาน เมื่อผัสสะไมมี ความดีใจและความเสียใจเหลาน้ันจึงไมมี อรรถ 
            นั้นใด คือ ความไมมีและความมี ขาพระองคขอบอกอรรถนั้นวา มี 
            ผัสสะน้ีเปนนิทานแกพระองค. 
      [๔๘๒] คําวา ความดีใจและความเสยีใจ มผีัสสะเปนนิทาน ความวา สุขเวทนาเกิด 
 ขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา. เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนานั้นนั่น 
 แหละดับไป สุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนทีต้ั่งแหงสุขเวทนา ที่เสวยอยู อนัเกิด 
 แตผัสสะน้ัน ก็ดับสงบไป. ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา. 
 เพราะผัสสะอนัเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนานัน้นั่นแหละดับไป ทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัย 
 ผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา ที่เสวยอยู  อันเกิดแตผสัสะน้ัน ก็ดับสงบไป. อทุกขม- 
 *สุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนทีต้ั่งแหงอทุกขมสุขเวทนา. เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
 แหงอทุกขมสขุเวทนาน้ันนั่นแหละดับไป อทุกขมสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ 
 อันเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา ที่เสวยอยู อันเกิดแตผัสสะน้ัน ก็ดับสงบไป. คําวา ความดีใจ 
 และความเสยีใจ มีผัสสะเปนนิทาน ความวา ความดีใจและความเสียใจ มผีสัสะเปนนิทาน 
 มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ความดีใจ 
 และความเสยีใจ มีผัสสะเปนนิทาน. 



      [๔๘๓] คําวา เมื่อผัสสะไมมี ความดีใจและความเสยีใจเหลานั้นจึงไมมี ความวา 
 เมื่อผัสสะไมมี คือ ไมปรากฏ ไมเขาไปไดอยู ความดีใจและความเสียใจจึงไมมี คือ ไมเปน 
 ไมเกิด ไมเกิดพรอม ไมบังเกิด ไมบังเกิดเฉพาะ ไมปรากฏ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เมื่อผัสสะ 
 ไมมี ความดีใจและความเสยีใจเหลานั้นจึงไมมี. 
      [๔๘๔] คําวา อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี ความวา ภวทิฏฐิก็ดี วิภวทิฏฐิ 
 ก็ดี ก็มีผัสสะเปนนิทาน. คําวา อรรถนั้นใด คือ อรรถอยางยิ่งใด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 อรรถนั้นใด คือ ความไมมีและความมี. 
      [๔๘๕] คําวา นั้น ในคําวา ขอบอกอรรถนั้นวา มีผัสสะน้ีเปนนิทานแกพระองค 
 ความวา อรรถที่พระองคตรัสถาม ขอใหบอก เชิญใหบอก ใหประกาศ. คําวา ขอบอก คือ 
 ขอตอบ บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ขอบอกอรรถนั้น ... แกพระองค. คําวา มีผัสสะน้ีเปนนิทาน คือ มีผัสสะน้ีเปนนิทาน 
 มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ขอบอก 
 อรรถนั้น วามีผัสสะน้ีเปนนิทาน แกพระองค เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ความดีใจและความเสยีใจ มีผัสสะเปนนิทาน เมื่อผสัสะไมมี ความ 
            ดีใจและความเสียใจเหลานั้นจึงไมมี อรรถน้ันใด คือ ความไมมีและ 
            ความมี ขาพระองคขอบอกอรรถนั้น วามีผัสสะน้ีเปนนิทาน แก 
            พระองค. 
      [๔๘๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ผัสสะในโลก มีอะไรเปนนิทาน และ 
            ความยึดถือมีมาแตอะไร เมื่ออะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี เมื่อ 
            อะไรไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง. 
                    วาดวยตนเหตุของผัสสะ .... 
      [๔๘๗] คําวา ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนทิาน ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม สอบ 
 ถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประสาทซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัยแหงผัสสะวา ผัสสะ 
 มีอะไรเปนนิทาน คือ เกิด เกิดพรอมบังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแตอะไร คือมีอะไร 
 เปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทยั มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ผัสสะในโลกมอีะไรเปนนิทาน. 
      [๔๘๘] คําวา และความยดึถือมีมาแตอะไร ความวา พระพุทธนิมิตตรัสถาม สอบ 
 ถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอใหประสาท ซ่ึงมูล ฯลฯ สมุทัย แหงความยึด 
 ถือทั้งหลายวา ความยึดถือมีมาแตอะไร คือ เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏมาแต 
 อะไร คือ มีอะไรเปนนิทาน มอีะไรเปนสมทุยั มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา และความยึดถือมีมาแตอะไร. 
      [๔๘๙] คําวา เมื่ออะไรไมม ีความถือวาของเราจึงไมมี ความวา เมื่ออะไรไมมี ไม 
 ปรากฏ ไมเขาไปไดอยู ความถือวาของเรา จึงไมมี ไมเปน ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ 



 ความถือวาของเรา อันพระสมณะละ ตัดขาดสงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสีย 
 แลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมือ่อะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี. 
      [๔๙๐] คําวา เมื่ออะไรไมม ีผัสสะจึงไมถูกตอง ความวา เมื่ออะไรไมมี ไมเปน 
 กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวงแลว ผัสสะจึงไมถูกตอง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่ออะไรไมม ี
 ผัสสะจึงไมถูกตอง. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            ผัสสะในโลกมีอะไรเปนนิทาน และความยึดถือ มีมาแตอะไร เมื่อ 
            อะไรไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ผสัสะจึงไม 
            ถูกตอง. 
      [๔๙๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ผัสสะเกดิขึ้น เพราะอาศัยนามและรูป 
            ความยึดถือมีความปรารถนาเปนนิทาน เมื่อความปรารถนาไมมี ความ 
            ถือวาของเราจึงไมมี เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง. 
      [๔๙๒] คําวา ผัสสะเกดิขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ความวา จักษุวิญญาณเกิดขึ้น 
 เพราะอาศัยจักษุและรูป ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ จักษุรูป ในสวนรูป  และสัมปยุตธรรม 
 ในสวนนาม เวนจักษุสัมผัส เปนผัสสะ ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. โสต- 
 *วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียง ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ หู เสียง ในสวนรูป 
 และสัมปยุตธรรมในสวนนาม เวนโสตสัมผัส เปนผัสสะ ผัสสะเกดิขึ้นเพราะอาศัยนามและ 
 รูป แมอยางนี้. ฆานวิญญาณเกดิขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ 
 จมูก กลิ่น ในสวนรูป และสัมปยุตธรรมในสวนนาม เวนฆานสัมผัส เปนผสัสะ ผัสสะ 
 เกิดขึ้นเพราะอาศัยนาม และรูปแมอยางนี้. ชวิหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส ประชุม 
 ธรรม ๓ ประการ คือ ลิ้น รส ในสวนรูป และสัมปยุตธรรมในสวนนามเวน ชิวหาสัมผัส 
 เปนผัสสะ ผัสสะเกดิขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. กายวิญญาณเกดิขึ้นเพราะอาศัยกาย 
 และโผฏฐัพพะ ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ กาย โผฏฐัพพะ ในสวนรูป และสัมปยุตธรรม 
 ในสวนนาม เวนกายสัมผสั เปนผัสสะ ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. 
 มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ ประชุมธรรม ๓ ประการ คือ รูป วัตถุ ใน 
 สวนรูป ธรรมทั้งหลายท่ีมีรูปในสวนรูป และสัมปยุตธรรมในสวนนาม เวนมโนสัมผัส เปน 
 ผัสสะ ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแมอยางนี้. 
              วาดวยความยึดถือมคีวามปรารถนาเปนตนเหตุ 
      [๔๙๓] คําวา ความยึดถือมคีวามปรารถนาเปนนิทาน ความวา ตัณหา เรียกวา ความ 
 ปรารถนา ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ชื่อวาความยึดถือ ไดแก 
 ความยึดถือ ๒ ประการ คือ ความยึดถือดวยตัณหา ๑ ความยึดถือดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ความยึดถือดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา ความยดึถือดวยทิฏฐิ. คําวา ความยึดถือมีความปรารถนาเปน 
 นิทาน ความวา ความยึดถือทัง้หลาย มีความปรารถนาเปนนิทาน มีความปรารถนาเปนเหตุ มีความ 
 ปรารถนาเปนปจจัย มีความปรารถนาเปนตัวการณ มีความปรารถนาเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา ความยึดถือมีความปรารถนาเปนนิทาน. 
      [๔๙๔] คําวา เมื่อความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี ความวา ตัณหา 
 เรียกวา ความปรารถนา ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ชื่อวาความ 
 ถือวาของเรา ไดแกความถือวาของเรา ๒ อยางคือ ความถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความถือวา 
 ของเราดวยทฏิฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา ความถือวาของเรา 
 ดวยทิฏฐิ. คําวา เมื่อความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี ความวา เมื่อความปรารถนา 
 ไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดอยู ความถือวาของเราจึงไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ ความ 
 ถือวาของเราเหลานั้น อันพระสมณะละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสีย 
 แลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมือ่ความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี. 
                        วาดวยมหาภูตรูป ๔ 
      [๔๙๕] คําวา รูป ในคําวา เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ไดแก มหาภูตรูป ๔. 
 อุปาทายรูปของมหาภูตรูป ๔ คําวา เมื่อรูปไมมี คือ รูปยอมไมมีโดยเหตุ ๔ อยาง คือ โดยการรู 
 โดยการพิจารณา โดยการละ โดยการกาวลวง. 
      รูปไมมีโดยการรูอยางไร? พระสมณะยอมรูรูป คือ ยอมรู ยอมเห็นวา รูปหมดทุกอยาง 
 ชื่อวารูป ไดแกมหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูปของมหาภูตรูป ๔ รูปไมมีโดยการรูอยางนี้. 
      รูปไมมีโดยการพิจารณาอยางไร? พระสมณะคร้ันรูรูปอยางนี้แลว จึงพิจารณารูป คือ 
 พิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของลําบาก 
 เปนอาพาธ เปนอยางอื่น เปนของชํารุด เปนเสนียด เปนอุบาทว เปนภัย เปนอุปสรรค เปนของ 
 หว่ันไหว เปนของแตกพัง เปนของไมยั่งยืน เปนของไมมีทีค่านทาน เปนของไมมีที่ซอนเรน 
 เปนของไมมทีีพ่ึ่ง เปนของวาง เปนของเปลา เปนของสูญ เปนอนัตตา เปนโทษ เปนของมีความ 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปนของไมมีแกนสาร เปนมูลแหงความทุกข เปนดังเพชฌฆาต เปนของ 
 ปราศจากความเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนของอันเหตุปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อแหงมาร เปนของ 
 มีชาติเปนธรรมดา เปนของมชีราเปนธรรมดา เปนของมีพยาธิเปนธรรมดา เปนของมีมรณะ 
 เปนธรรมดา เปนของมีความโศก ความรําพัน ความเจ็บกาย ความเจ็บใจ และความแคนใจเปน 
 ธรรมดา เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนเหตุเกดิแหงทุกข เปนของดับไป เปนของ 
 ชวนใหหลงแชมชื่น เปนอาทนีพ เปนนิสสรณะ รูปไมมีโดยการพิจารณาอยางนี้. 
      รูปไมมีโดยการละอยางไร? พระสมณะคร้ันพิจารณาอยางนี้แลว จึงละ บรรเทา ทําให 
 สิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง ซ่ึงฉันทราคะในรูป. 
      สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันทราคะในรูปใด พวกทาน 
 จงละฉันทราคะนั้นเสีย ฉันทราคะนั้นจักเปนของอันพวกทานละแลว มีมูลอนัตัดขาดแลว 
 ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา 
 โดยประการอยางนี้. รูปไมมีโดยการละอยางนี้. 
      รูปไมมีโดยการกาวลวงอยางไร? ผูที่ไดอรูปสมาบัติทั้ง ๔ แลวเปนผูไมมรูีป คือ 



 ไมเจริญรูป ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงรูปเสยีไดแลว รูปไมมีโดยการกาวลวงอยางนี้. รูปยอม 
 ไมมีโดยเหตุ ๔ ประการนี้. 
      คําวา เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง ความวา เมื่อรูปไมมี ไมเปน ลวงเลย กาวลวง 
 เปนไปลวงแลว ผัสสะ ๕ ประการ คือ จักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส 
 กายสัมผัส ยอมไมถูกตอง เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึงไมถูกตอง. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ความยึดถือมีความปรารถนาเปน 
            นิทาน เมื่อความปรารถนาไมมี ความถือวาของเราจึงไมมี เมื่อรูปไมมี 
            ผัสสะจึงไมถูกตอง. 
      [๔๙๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี 
            อนึ่ง สุขและทุกขไมมอียางไร? รูปเปนตนไมมีดวยประการใด 
            ขอพระองคตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค ขาพระองคไดต้ังใจไววา 
            จะรูประการไร. 
      [๔๙๗] คําวา เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี ความวา เมื่อบุคคลดาํเนิน 
 อยางไร? คือ ปฏิบัติอยางไร? เปลี่ยนอิริยาบถอยางไร? ประพฤติอยางไร? รักษาอยางไร? 
 บํารุงอยางไร? เยียวยาอยางไร? รูปจึงไมมี คือ ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี. 
      [๔๙๘] คําวา อนึ่ง สุขและทุกขไมมอียางไร? ความวา สุขก็ดี ทุกขกด็ี ไมมี คือ 
 ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงอยางไร? เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อนึ่ง สุขและทุกขไมม ี
 อยางไร?. 
      [๔๙๙] คําวา ประการนั้น ในคําวา รูปเปนตนไมมีดวยประการใด ขอพระองค 
 ตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค ความวา ประการที่ขาพระองคถาม ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรง 
 แสดง ขอใหประสาท เพราะฉะน้ัน ชื่อวา ประการนั้น. คําวา ขอตรัสบอก ... แกขาพระองค คือ 
 ของตรัสบอก ทรงเลา ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศแก 
 ขาพระองค เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ขอตรัสบอก ... แกขาพระองค. คําวา รูปเปนตนไมมี 
 ดวยประการใด คือ รูปไมมี ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง ดวยประการใด เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา รูปเปนตนไมมีดวยประการใด ขอพระองคตรัสบอกประการนั้นแกขาพระองค. 
      [๕๐๐] คําวา จะรูประการนั้น ในคําวา ขาพระองคไดต้ังใจวา จะรูประการนั้น ความวา 
 จะรู จะทราบ จะรูแจง จะรูแจมแจง จะแทงตลอดประการนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา จะรู 
 ประการนั้น. คําวา ขาพระองคไดต้ังใจ คือ ขาพระองคไดต้ังจิต ต้ังความดําริ ต้ังวิญญาณ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ขาพระองคไดต้ังใจวา จะรูประการนั้น. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้น 
 จึงตรัสถามวา 
            เมื่อบุคคลดําเนินอยางไร? รูปจึงไมมี อนึ่ง สุขและทุกขไมมีอยางไร? 



            รูปเปนตนไมมีดวยประการใด ขอพระองคตรัสบอกประการนั้นแกขา 
            พระองค ขาพระองคไดต้ังใจวาจะรูประการนั้น. 
      [๕๐๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา)  บุคคลไมเปนผูมีสญัญาโดยสัญญาปกติ 
            ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ ไมเปนผูไมมีสญัญาและไมเปนผู 
            ปราศจากสัญญา เมื่อบุคคลดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี เพราะวาสวนแหง 
            ธรรมเคร่ืองใหเนิ่นชา มีสัญญาเปนนิทาน. 
      [๕๐๒] คําวา บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญา 
 ผิดปกติ ความวา ชนเหลาใด ต้ังอยูโดยสัญญาปกติ ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูมีสัญญาโดย 
 สัญญาปกติ บุคคลนั้นไมต้ังอยูโดยสัญญาปกติ. ชนเหลาใดเปนบา และเปนผูมีจิตฟุงซาน 
 ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูมีสญัญาโดยสัญญาผิดปกติ บุคคลนั้นไมเปนบา ทั้งไมเปนผูมีจติ 
 ฟุงซาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไมเปนผูมีสัญญาโดย 
 สัญญาผิดปกติ. 
      [๕๐๓] คําวา ไมเปนผูไมมสีัญญา และไมเปนผูปราศจากสัญญา ความวา ชนเหลาใด 
 เขานิโรธ และเปนอสัญญีสัตว ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูไมมีสัญญา บุคคลนั้นไมใชผูเขานโิรธ 
 ทั้งไมใชเปนอสัญญีสัตว. ชนเหลาใด ไดอรูปสมาบัติ ๔ ชนเหลานั้น เรียกวา เปนผูปราศจาก 
 สัญญา บุคคลนั้นไมเปนผูไดอรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมเปนผูมีไมมีสัญญาและ 
 ไมเปนผูปราศจากสัญญา. 
      [๕๐๔] คําวา เมื่อบุคคลดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เพราะละสุข ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจติไป 
 เพ่ือประโยชนแกการไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ เปนผูพรอมเพรียงดวยธรรมเปนทางแหงอรูป- 
 *สมาบัติ เมื่อบุคคลดําเนินอยางนี้ คือ ปฏิบัติ ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง 
 เยียวยาอยูอยางนี้ ดวยประการดังนี้. รูปจึงไมมี ไมเปน ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เมื่อบุคคลดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี. 
                     วาดวยธรรมเคร่ืองเน่ินชา 
      [๕๐๕] คําวา เพราะวาสวนแหงธรรมเคร่ืองใหเนิ่นชา มีสัญญาเปนนิทาน ความวา 
 ธรรมเปนเคร่ืองใหเนิ่นชา คือ ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เปนธรรม มีสัญญาเปนนิทาน มีสัญญา 
 เปนสมุทัย มีสญัญาเปนชาติ มีสัญญาเปนแดนเกิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะวาสวนแหงธรรม 
 เปนเคร่ืองใหเนิ่นชา มีสัญญาเปนนิทาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลไมเปนผูมีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไมเปนผูมีสญัญาโดยสัญญาผิด 
            ปกติ ไมเปนผูไมมีสัญญาและไมเปนผูปราศจากสัญญา  เมื่อบุคคล 
            ดําเนินอยางนี้ รูปจึงไมมี เพราะวาสวนแหงธรรมเปนเคร่ืองใหเนิ่นชา 
            มีสัญญาเปนนิทาน. 



      [๕๐๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองค 
            ไดทรงแถลงธรรมนั้นแกขาพระองคแลว ขาพระองคจะขอทูลถามธรรม 
            สวนอื่นกะพระองค ขอเชิญพระองคตรัสบอกธรรมนั้น ก็สมณพราหมณ 
            บางพวกอางตนเปนบัณฑิตในโลกน้ี ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ 
            ดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ หรือวาสมณ- 
            พราหมณบางพวก กลาวความหมดจดอยางอื่น กวาอรูปสมาบัตินี้. 
      [๕๐๗] คําวา ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองคไดทรงแถลงธรรมนั้นแก 
 ขาพระองคแลว ความวา ขาพระองคไดทูลถาม คือ ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอให 
 ประสาทซ่ึงธรรมใด. คําวา ไดทรงแสดงธรรมนั้นแกขาพระองคแลว คือ พระองคทรงแสดง 
 แถลงออก ตรัสบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศธรรม 
 นั้นแกขาพระองคแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองคได 
 ทรงแถลงธรรมนั้นแกขาพระองคแลว. 
      [๕๐๘] คําวา ขาพระองคขอทูลถามธรรมสวนอื่นกะพระองค   ขอเชิญพระองคตรัส 
 บอกธรรมนั้น ความวา ขาพระองคขอทลูถาม คือ ขอใหตรัสบอก เชิญใหทรงแสดง ขอให 
 ประสาท ซ่ึงธรรมสวนอื่น กะพระองค คือ จะขอทูลถามธรรมยิ่งขึ้นไปกะพระองค. คําวา 
 ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกธรรมนั้น คือ ขอเชิญพระองคจงตรัสบอก ชี้บอก แสดง บัญญัติ 
 แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศธรรมนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขาพระองคขอ 
 ทูลถามธรรมสวนอื่นกะพระองค ขอเชิญพระองคตรัสบอกธรรมนั้น. 
                  วาดวยความหมดจดดวยอรูปสมาบัติ 
      [๕๐๙] คําวา ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิตในโลกน้ี ยอมกลาวความ 
 หมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ ความวา สมณพราหมณ 
 บางพวกยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง (ความหมดจด) วาเปนธรรมอันเลศิ ประเสริฐ 
 วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร ดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือ. คําวา ยักษ คือ แหงสัตว นรชน 
 มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. คําวา ความหมดจด คือ 
 ความหมดจด ความหมดจดวเิศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ 
 คําวา อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ คือ เปนผูกลาววาตนเปนบัณฑิต เปนผูกลาววาตนเปนธีรชน 
 ผูกลาววาตนมีญาณ ผูกลาวโดยเหตุ ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาวโดยการณ ผูกลาวโดยฐานะ 
 ในโลกนี้โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิต 
 ในโลกนี้ ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ. 
      [๕๑๐] คําวา หรือวาสมณพราหมณบางพวก กลาวความหมดจดอยางอื่นกวา 
 อรูปสมาบัตินี้ ความวา หรือวาสมณพราหมณบางพวก ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวง อรูปสมาบัติ 
 เหลานี้ ยอมกลาว บอก พูด แสดง แสถง ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ 
 ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบแหงยักษอยางอื่น คือ ยิ่งกวาอรูปสมาบัตินี้ เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา หรือวาสมณพราหมณบางพวก กลาวความหมดจดอยางอื่นกวารูปสมาบัตินี้. เพราะเหตุ 
 นั้น. พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            ขาพระองคไดทูลถามธรรมใดแลว พระองคทรงแถลงธรรม นั้นแก 
            ขาพระองคแลว ขาพระองคขอทลูถามธรรมสวนอื่นกะพระองค ขอเชิญ 
            พระองคจงตรัสบอกธรรมนั้น ก็สมณพราหมณบางพวก อางตนวาเปน 
            บัณฑิตในโลกนี้  ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ ดวยอรูปสมาบัติ 
            เทานี้หรือหนอ วาเปนธรรมอันเลิศ  หรือวาสมณพราหมณบางพวก 
            กลาวความหมดจดอยางอื่นกวาอรูปสมาบัตินี้. 
      [๕๑๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ก็สมณพราหมณบางพวก  อางตนเปน 
            บัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษ  ดวยอรูปสมาบัติ 
            เทานี้ วาเปนธรรมอันเลิศ บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณ 
            อีกบางพวก อางตนเปนผูฉลาด ยอมกลาวความสงบ ๑- ในอนุปาทิเสส. 
      [๕๑๒] คําวา ก็สมณพราหมณบางพวก อางตนเปนบัณฑิตในโลกน้ียอมกลาวความ 
 หมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัตินี้  วาเปนธรรมอันเลิศ  ความวา  มีสมณพราหมณบางพวก 
 ผูกลาวความเทีย่ง ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง (ความหมดจด) วาเปนธรรมอันเลิศ 
 ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร ดวยอรูปสมาบัติเทานี้.  คําวา ยักษ คือ 
 แหงสัตว นรชน มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกดิ ผูมีกรรม. คําวา ความหมดจด 
 คือความหมด ความหมดจดวเิศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ. 
 @๑. ความสงบและอนุปาทิเสสฝายอุจเฉททิฏฐิ. 
 คําวา อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ คือ เปนผูกลาววาตนเปนบัณฑิต เปนผูกลาววาตนเปนธีรชน 
 ผูกลาววาตนมีญาณ ผูกลาวโดยเหตุ ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาวโดยการณ ผูกลาวโดยฐานะ 
 ในโลกนี้ โดยลทัธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็สมณพราหมณบางพวกอางตนเปนบัณฑิต 
 ในโลกนี้ ยอมกลาวความหมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้ วาเปนธรรมอันเลิศ. 
      [๕๑๓] คําวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณอีกบางพวก  อางตน 
 เปนผูฉลาด ยอมกลาวความสงบในอนุปาทิเสส ความวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้นแหละ 
 สมณพราหมณบางพวกผูกลาวความขาดสญู กลัวตอภพ ยอมยินดีความไมมีภพ สมณพราหมณ 
 พวกน้ัน ยอมกลาวความสงบ คือ ความเขาไปสงบ ความเงียบ ความดับ ความระงับ แหง 
 สัตววา ทานผูเจริญ ไดยินวา ตนนี้เพราะกายแตก ยอมขาดสญู พินาศไป ยอมไมมีเบ้ือง 
 หนาแตมรณะ โดยเหตุใด อนปุาทิเสสยอมมีโดยเหตุเทานั้น. คําวา อางตนเปนผูฉลาด ความวา 
 กลาววาตนเปนผูฉลาด กลาววาตนเปนบัณฑิต กลาววาตนเปนธีรชน กลาววาตนมีญาณ ผูกลาว 
 โดยเหตุ ผูกลาวโดยลักษณะ ผูกลาวโดยการณ ผูกลาวโดยฐานะ โดยลทัธิของตน เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา บรรดาสมณพราหมณเหลาหน่ึง สมณพราหมณอีกบางพวกอางวาตนเปนผูฉลาด ยอม 
 กลาวความสงบในอนุปาทิเสส เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 



            ก็สมณพราหมณบางพวก อางตนเปนบัณฑิตในโลกนี้ ยอมกลาวความ 
            หมดจดแหงยักษดวยอรูปสมาบัติเทานี้ วาเปนธรรมอันเลิศ บรรดา 
            สมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณอีกบางพวก อางตนเปนฉลาด 
            ยอมกลาวความสงบในอนุปาทิเสส. 
      [๕๑๔] มุนีนั้นมีปญญาเคร่ืองพิจารณา รูสมณพราหมณเหลานั้นวา เปนผูอันทิฏฐิ 
            เขาไปอาศัย  และรูวาเปนผูมีทิฏฐิเปนที่อาศัย รูแลว พนวิเศษแลว 
            ยอมไมถึงความวิวาท เปนธีรชน ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ. 
                    วาดวยผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณา 
      [๕๑๕] คําวา เหลานั้น ในคําวา รูสมณพราหมณเหลานั้น เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย 
 ความวา พวกสมณพราหมณที่ดําเนินดวยทฏิฐิ. คําวา เปนผูอันทิฏฐิเขาไปอาศัย ความวา 
 มุนีนั้นรู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา เปนผูอันสัสสตทิฏฐิอาศัยแลว 
 เปนผูอันอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว เปนผูอันสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว เพราะฉะนั้น จึง 
 ชื่อวา รูสมณพราหมณเหลานั้นวา เปนผูอันทฏิฐิเขาไปอาศัย. 
      [๕๑๖] ชื่อวา มุนี ในคําวา มุนีนั้นผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณารูวา  เปนผูมทีิฏฐิเปน 
 ที่อาศัย ความวา ญาณ เรียกวา โมนะ ฯลฯ  กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ และตัณหา 
 เพียงดังขาย บุคคลนั้นชื่อวา มุนี. มุนี รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง  ทําให 
 เปนแจงแลววา  สมณพราหมณเหลานั้น เปนผูอันสัสสตทิฏฐิอาศัยแลว เปนผูอันอุจเฉททฏิฐิ 
 อาศัยแลว  เปนผูอันสัสสตทฏิฐิและอุจเฉททิฏฐิอาศัยแลว. คําวา มุนีนั้นผูมีปญญาเคร่ือง 
 พิจารณา คือ เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา มุนีนั้นผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณารูวา  เปนผูมีทิฏฐิเปนที่อาศัย. 
      [๕๑๗] คําวา รูแลว พนวิเศษแลว ยอมไมถึงความวิวาท ความวา รู ทราบ 
 พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว เปนผูพน พนวิเศษ พนรอบ 
 พนวิเศษดี โดยความพนวิเศษ เพราะไมถือมั่นโดยสวนเดียว คือ รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง 
 ใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทกุข  ธรรมทั้งปวง 
 เปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมคีวามดับไป 
 เปนธรรมดา จึงเปนผูพนวิเศษ พนรอบ พนวิเศษดี โดยความพนวิเศษเพราะไมถือมั่น 
 โดยสวนเดียว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูแลว พนวิเศษแลว. คําวา ไมถึงความวิวาท ความวา 
 ไมทําความทะเลาะ ไมทําความบาดหมาง ไมทําความโตเถียง ไมทําความวิวาท ไมทําความ 
 หมายมั่น. 
      สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอัคคิเวสสนะ  ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลว 
 อยางนี้ ยอมไมโตเถียงกับใครๆ ยอมไมวิวาทกบัใครๆ ก็เร่ืองใดที่เขาพูดกันในโลก ภิกษุ 
 นั้นก็มิไดถือมัน่พูดโดยเร่ืองนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูแลว พนวิเศษแลว ยอมไมถึง 
 ความวิวาท. 



      [๕๑๘] คําวา ในภพนอยภพใหญ ในคําวา เปนธีรชน ยอมไมถึงพรอมในภพนอย 
 และภพใหญ ความวา ยอมไมถึงพรอม ไมมาถึงพรอม ไมถือเอา ไมยดึมั่น ไมถือมั่น 
 ในภพนอยและภพใหญ คือ ในกรรมวัฏและวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ 
 ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ือง 
 เกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเคร่ืองเกดิในอรูปภพ ใน 
 ความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในความเขาถึงบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในความ 
 บังเกิดขึ้นแหงอัตภาพบอยๆ. คําวา เปนธีรชน คือ เปนนักปราชญ เปนบัณฑิต มีปญญา 
 มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกเิลส เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เปนธีรชน 
 ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            มุนีนั้นมีปญญาเคร่ืองพิจารณารูสมณพราหมณเหลานั้นวา เปนผูอันทิฏฐิ 
            เขาไปอาศัย และรูวาเปนผูมีทิฏฐิเปนที่อาศัย รูแลว พนวิเศษแลว 
            ยอมไมถึงความวิวาท เปนธีรชน ยอมไมถึงพรอมในภพนอยภพใหญ 
            ดังนี้. 
                    จบกลหวิวาทสุตตนิเทสที่ ๑๑. 
                       --------------- 
                      จูฬวิยูหสุตตนิทเทสที่ ๑๒ 
      [๕๑๙] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) มีสมณพราหมณบางพวก มีความอยูรอบ 
            ในทิฏฐิของตนๆ ถือทิฏฐินั้นแลว อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ วา 
            บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้นชื่อวารูธรรมแลว บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ 
            บุคคลนั้นชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณหรือ. 
                           วาดวยทิฏฐิ 
      [๕๒๐] คําวา มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ ความวา มีสมณพราหมณบางพวก 
 ผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ สมณพราหมณบางพวกนั้น ถือ ยึดถือ จับตอง ถือมั่น ยึดมั่น ซ่ึง 
 ทิฏฐิ ๖๒ อยาง  อยางใดอยางหน่ึง ชื่อวายอมอยู อยูรวม มาอยู อยูรอบในทิฏฐิของตนๆ 
 เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน ชื่อวา ยอมอยูในเรือน หรือพวกบรรพชิตผูมีอาบัติ 
 ชื่อวาอยูในอาบัติ หรือพวกมีกิเลส ชื่อวายอมอยูในกเิลส ชือ่วายอมอยูในกเิลส ฉะนั้น เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ. 
      [๕๒๑] คําวา ถือ ในคําวา ถือทิฏฐินั้นแลว อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ ความวา 
 ถือ ยึดถือ จับตอง ถือมั่น ยึดมัน่. คําวา พูดตางๆ ความวา พูดไปตางๆ พูดมีอยางตางๆ 
 พูดอยางอื่นๆ พูดมาก ไมพูด ไมกลาว ไมบอก ไมแสดง ไมแถลงอยางเดยีว. คําวา 
 อางตนเปนผูฉลาด ความวา อางตนเปนผูฉลาด อางตนเปนบัณฑิต อางตนเปนธีรชน อาง 
 ตนเปนผูมีญาณ อางตนโดยเหตุ อางตนโดยลักษณะ อางตนโดยการณ อางตนโดยฐานะ 
 โดยลัทธขิองตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ถือทิฏฐินั้นแลว อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ. 



      [๕๒๒] คําวา บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้นชื่อวารูธรรมแลว  ความวา บุคคลใด 
 รูธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคนี้  บุคคลนั้นชื่อวารู ทราบ เห็น แทงตลอดธรรมแลว 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้นชื่อวา รูธรรมแลว. 
      [๕๒๓] คําวา บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ บุคคลนั้นชื่อวายงัเปนผูไมบริบูรณ ความวา 
 บุคคลใดคัดคานธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคนี้ บุคคลนั้นชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณ ไม 
 ครบถวน ไมเต็มรอบ คือ ยังเปนผูเลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ บุคคลนั้นชื่อวา ยังเปนผูไมบริบูรณ. เพราะเหตุนั้น พระ 
 พุทธนิมิตนั้น จึงตรัสถามวา 
            สมณพราหมณบางพวก มีความอยูรอบในทิฏฐิของตนๆ ถือทิฏฐิแลว 
            อางตนเปนผูฉลาด พูดตางๆ วา บุคคลใดรูอยางนี้ บุคคลนั้น ชื่อวา 
            รูธรรมแลว บุคคลใดคัดคานธรรมนี้ บุคคลนั้นชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณ 
            หรือ. 
      [๕๒๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) สมณพราหมณบางพวก ถือทิฏฐิแม 
            อยางนี้ ยอมวิวาท และกลาววา คนอื่นโง ไมฉลาด วาทะของ 
            สมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงหนอ? เพราะสมณพราหมณ 
            เหลานี้ทั้งหมด ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด. 
                    วาดวยวิวาทกันเพราะถือทิฏฐิ 
      [๕๒๕] คําวา สมณพราหมณบางพวก ถือทิฏฐิแมอยางนี้ ยอมวิวาท ความวา 
 สมณพราหมณบางพวก ถือ ยึดถือ จับตอง ถือมั่น ยึดมั่นทฏิฐิอยางนี้ ยอมวิวาท คือทํา 
 ความทะเลาะ ทําความหมายมั่น ทําความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความมุงรายกันวา ทาน 
 ไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา สมณพราหมณบางพวกถือทิฏฐิแมอยางนี้ ยอมวิวาท. 
      [๕๒๖] คําวา และกลาววา คนอื่นโง ไมฉลาด ความวา กลาวบอก พูด แสดง 
 แถลง อยางนี้วา คนอื่นโง เลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย ไมฉลาด 
 ไมมีความรู ถึงอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง มีปญญาทึบ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา และ 
 กลาววา คนอื่นโง ไมฉลาด. 
      [๕๒๗] คําวาวาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงหนอ ความวา วาทะ 
 ของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจริง แท แน เปนจริง ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงหนอ. 
      [๕๒๘] คําวา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด ตางก็อางตนวา เปนผูฉลาด 
 ความวา สมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด อางตนเปนบัณฑิต อางตน 
 เปนธีรชน อางตนเปนผูมีญาณ อางตนโดยเหตุ อางตนโดยลักษณะ อางตนโดยการณ อางตน 
 โดยฐานะ โดยลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด ตางก็ 



 อางตนวาเปนผูฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            สมณพราหมณบางพวก ถือทิฏฐิแมอยางนี้ยอมวิวาท  และกลาววา 
            คนอื่นโง ไมฉลาด วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจริงหนอ? 
            เพราะสมณพราหมณเหลานี้ ทั้งหมดตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด. 
      [๕๒๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ขาพระองคไมอนญุาตธรรมของคนอื่น 
            คนอื่นเปนพาล ลามก มีปญญาเลว สมณพราหมณทั้งหมด เปนพาล 
            มีปญญาเส่ือมทราม สมณพราหมณทั้งปวงน้ีเทียว มคีวามอยูรอบในทิฏฐิ. 
      [๕๓๐] คําวา ไมอนุญาตธรรมของคนอื่น ความวา ไมอนญุาต ไมเห็นตาม ไมอนุมัติ 
 ไมอนุโมทนา ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของคนอื่น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมอนุญาต 
 ธรรมของคนอื่น. 
      [๕๓๑] คําวา คนอื่นเปนพาล ลามก มีปญญาเลว ความวา คนอื่นเปนพาล เลว 
 ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย มีปญญาเลว มีปญญาทราม มีปญญาตํ่าชา มีปญญาลามก 
 มีปญญาสกปรก มีปญญาตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา คนอื่นเปนพาล ลามก มีปญญาเลว. 
      [๕๓๒] คําวา สมณพราหมณทั้งหมดเปนพาล มีปญญาเส่ือมทราม ความวา 
 สมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมดเทียว เปนพาล เลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย มีปญญา 
 เลว มีปญญาทราม มีปญญาตํ่าชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญญาตํ่าตอย เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา สมณพราหมณทั้งหมดเปนพาล มปีญญาเส่ือมทราม. 
      [๕๓๓] คําวา สมณพราหมณทั้งปวงน้ีเทยีว มีความอยูรอบในทิฏฐิ ความวา สมณ- 
 *พราหมณเหลานี้ทั้งหมด เปนผูดําเนินไปดวยทิฏฐิ สมณพราหมณเหลานั้น ถือ ยึดถือ จับตอง 
 ถือมั่น ยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง ชื่อวายอมอยู อยูรวม มาอยู อยูรอบในทิฏฐิ 
 ของตนๆ เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน ชื่อวายอมอยูในเรือน พวกบรรพชิตผูมีอาบัติ 
 ชื่อวา ยอมอยูในอาบัติ หรือพวกมีกิเลส ชือ่วายอมอยูในกิเลส ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 สมณพราหมณทั้งปวงเทยีว มีความอยูรอบในทิฏฐิ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ขาพระองคไมอนุญาตธรรมของคนอืน่ คนอื่นเปนพาล ลามก มีปญญา 
            เลว สมณพราหมณทั้งหมด เปนพาลมีปญญาเส่ือมทราม สมณพราหมณ 
            ทั้งปวงนี้เทียว มีความอยูรอบในทิฏฐิ. 
      [๕๓๔] ก็ถาพวกสมณพราหมณเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน เปนผูมปีญญา 
            หมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรูไซร บรรดาสมณพราหมณพวกน้ัน 
            ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเส่ือมรอบ เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอัน 
            สมณพราหมณแมเหลานั้น ถือเอาบริบูรณอยางนั้น. 
      [๕๓๕] คําวา ก็ถาเปนผูผองแผวเพราะทฏิฐิของตน ความวา เปนผูผองแผว ผองใส 
 ไมเศราหมอง เพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็ถาเปน 
 ผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน. 



      [๕๓๖] คําวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรูไซร ความวา เปนผูม ี
 ปญญาหมดจด มีปญญาหมดจดวิเศษ มีปญญาหมดจดรอบ มีปญญาผองแผว มีปญญาผองใส. 
 อีกอยางหนึ่ง เปนผูมีความเห็นหมดจด มีความเห็นหมดจดวิเศษ มีความเห็นหมดจดรอบ 
 มีความเห็นผองแผว มีความเห็นผองใส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี. คําวา 
 เปนผูฉลาด ความวา เปนผูฉลาด เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง 
 มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี เปนผูฉลาด. คําวา มคีวามรู 
 ความวา เปนผูมีความรู เปนบัณฑิต มีปญญา มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญา 
 ทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูมีปญญาหมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรู. 
      [๕๓๗] คําวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเสื่อมรอบ 
 ความวา บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ใครๆ จะไมเปนผูมปีญญาเลว มีปญญาทราม มีปญญา 
 ตํ่าชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มีปญญาตํ่าตอย. อีกอยางหนึ่ง สมณพราหมณทั้งหมด 
 จะเปนผูมีปญญาเลิศ มีปญญาประเสริฐ มีปญญาวิเศษ มีปญญาเปนประธาน มีปญญาอุดม 
 มีปญญาบวร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บรรดาสมณพราหมณพวกนั้น ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญา 
 เสื่อมรอบ. 
      [๕๓๘] คําวา เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณเหลานั้นถือเอาบริบูรณอยาง 
 นั้น ความวา ทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณพราหมณเหลานั้นถือเอาบริบูรณ สมาทาน ถือ ยึดมั่น 
 ถือมั่น ติดใจ นอมใจไปอยางนัน้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณ- 
 *พราหมณเหลานั้นถือเอาบริบูรณอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ก็ถาพวกสมณพราหมณเปนผูผองแผวเพราะทิฏฐิของตน เปนผูมีปญญา 
            หมดจดดี เปนผูฉลาด มีความรูไซร บรรดาสมณพราหมณพวกน้ัน 
            ใครๆ จะไมเปนผูมีปญญาเส่ือมรอบ เพราะทิฏฐิเปนธรรมชาติอันสมณ- 
            พราหมณแมเหลานั้น ถือเอาบริบูรณอยางนั้น. 
      [๕๓๙] คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล ขาพระองคไมกลาว 
            ทิฏฐินั้นวาจริง พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง เพราะ 
            เหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอื่นวาเปนพาล. 
      [๕๔๐] ศัพทวา น ในคําวา ขาพระองคไมกลาวทิฏฐินั้นวาจริง เปนศัพทปฏิเสธ. 
 คําวา ทิฏฐินั้น คือ ทิฏฐิ ๖๒ เพราะฉะน้ัน ขาพระองคจึงไมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
 เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศทิฏฐิ ๖๒ นั้นวา จริง แท เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ขาพระองค ไมกลาวทฏิฐินั้นวาจริง. 
      [๕๔๑] คําวา คนคู ในคําวา คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวา เปนพาล 
 ความวา คน ๒ คน ไดแกคนสองคนผูทําความทะเลาะกัน คนสองคนผูทําความหมายม่ันกนั 
 คนสองคนผูทาํความอื้อฉาวกนั คนสองคนผูทําความวิวาทกนั คนสองคนผูกออธิกรณกัน คนสอง 
 คนผูพูดกัน คนสองคนผูปราศรัยกัน. คนคูเหลานั้น กลาว บอก พูด แสดง แถลง กะกันและกัน 



 อยางนี้วา ทานเปนพาล เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา คนคู 
 กลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล. 
      [๕๔๒] คําวา พวกสมณพราหมณไดทําทฏิฐิของตนๆ วาจริง ความวา พวก 
 สมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง โดยอางวาโลกเทีย่ง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา 
 โลกไมเที่ยง สิง่นี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ฯลฯ สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน 
 อีกก็หามิได สิง่นี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิ 
 ของตนๆ วาจริง. 
      [๕๔๓] คําวา เพราะเหตุนั้น ในคําวา เพราะเหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึง 
 เห็นคนอื่นวาเปนพาล ความวา เพราะเหตุนั้น เพราะการณนั้น จึงเห็น คือ มองเห็น แลด ู
 เพงดู พินิจดู พิจารณาดูซ่ึงคนอื่นวา เปนพาล เลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เพราะเหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอืน่วาเปนพาล. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            คนคูกลาวปรารภทิฏฐิใดกะกันและกันวาเปนพาล ขาพระองคไมกลาว 
            ทิฏฐินั้นวาจริง พวกสมณพราหมณไดทําทิฏฐิของตนๆ วาจริง เพราะ 
            เหตุนั้นแหละ พวกสมณพราหมณจึงเห็นคนอื่นวาเปนพาล. 
      [๕๔๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา 
            จริงแท สมณพราหมณแมพวกอ่ืนก็กลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ สมณ- 
            พราหมณเหลานั้น ถือทิฏฐิแมอยางนีแ้ลวก็วิวาทกัน เพราะเหตุไร พวก 
            สมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน. 
      [๕๔๕] คําวา สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวาจริงแท ความวา สมณพราหมณ 
 เหลาหน่ึง กลาว บอก พูด แสดง แถลงซ่ึงธรรมะ คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด อยางนี้วา 
 ธรรมน้ี จริง แท เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณบาง 
 พวกกลาวธรรมใดวาจริงแท. 
      [๕๔๖] คําวา สมณพราหมณแมพวกอ่ืนกก็ลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ ความวา สมณ- 
 *พราหมณอีกพวกหนึ่ง กลาว บอก พูด แสดง แถลงซ่ึงธรรมะ คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค 
 นั้นนั่นแหละ อยางนี้วา ธรรมน้ี เปลา เท็จ ไมเปนจริง เหลวไหล ไมเปนตามจริง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา สมณพราหมณแมพวกอื่นก็กลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ. 
      [๕๔๗] คําวา สมณพราหมณเหลานั้น ถือทิฏฐิแมอยางนี้ แลวก็วิวาทกนั ความวา 
 สมณพราหมณเหลานั้น คือ ยึดถือ จับตอง ถือมั่น ยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิอยางนี้แลวก็วิวาทกัน 
 คือ ทําความทะเลาะกัน ทําความหมายม่ันกัน ทําความแกงแยงกัน ทําความวิวาทกัน ทําความ 
 มุงรายกันวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้น ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลวก็วิวาทกัน. 
      [๕๔๘] คําวา เพราะเหตุไร ในคําวา เพราะเหตุไร พวกสมณพราหมณจึงไมกลาว 



 เปนอยางเดียวกัน ความวา เพราะ การณ เหตุ ปจจัย นิทาน สมุทัย ชาติ เหตุเปนแดน 
 เกิดอะไร? พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน คือ กลาวตางๆ กัน กลาว 
 หลายอยาง กลาวคําอื่นๆ กลาว พูด บอก แสดง แถลงมากอยาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เพราะเหตุไร พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้น 
 จึงตรัสถามวา 
            สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวาจริงแท สมณพราหมณแมพวก 
            อื่นก็กลาวธรรมนั้นวาเปลาเท็จ สมณพราหมณเหลานั้น ถือทิฏฐิแม 
            อยางนี้ แลวก็วิวาทกัน เพราะเหตุไร พวกสมณพราหมณจึงไมกลาวเปน 
            อยางเดียวกัน. 
      [๕๔๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ก็หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมพึงวิวาทกัน 
            สัจจะน้ันมีอยางเดียวเทานั้น มิไดมี ๒ อยาง สมณพราหมณเหลานั้น 
            อวดสัจจะตางๆ ไปเอง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณเหลานั้นจึงไม 
            กลาวเปนอยางเดียวกัน. 
                      วาดวยสัจจะมีอยางเดยีว 
      [๕๕๐] คําวา สัจจะน้ันมีอยางเดียวเทานั้น มิไดมี ๒ อยาง ความวา นิพพาน คือ 
 ความดับทุกข ไดแกความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความสํา 
 รอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวาสัจจะอยางเดียว. 
 อีกอยางหนึ่ง มรรคสัจจะ นิยยานสัจจะ ไดแกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค 
 ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ เพียรชอบ 
 ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ เรียกวาสัจจะอยางเดียว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัจจะ 
 นั้นมีอยางเดียวเทานั้น มิไดมี ๒ อยาง. 
      [๕๕๑] คําวา ใด ในคําวา หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมพึงวิวาทกัน ความวา ในสัจจะใด. 
 คําวา ปชา เปนชื่อของสัตว. หมูสัตว รูชัด รูทั่ว รูแจง รูปรุโปรง รูตลอด ซ่ึงสัจจะใด 
 ไมพึงทําความทะเลาะกัน ไมพึงทําความหมายม่ันกัน ไมพึงทําความแกงแยงกัน ไมพึงทําความ 
 วิวาทกัน ไมพึงทําความมุงรายกัน คือ ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความ 
 ทะเลาะกัน ความหมายมั่นกัน ความแกงแยงกัน ความวิวาทกัน ความมุงรายกัน เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมพึงวิวาทกนั. 
      [๕๕๒] คําวา สมณพราหมณเหลานั้นอวดสัจจะตางๆ ไปเอง ความวา สมณพราหมณ 
 เหลานั้น อวด พูด บอก กลาว แสดง แถลง ซ่ึงสัจจะตางๆ ไปเองวา โลกเทีย่ง สิ่ง 
 นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สตัวเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมเปนอีกก็หามิได 
 ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณ 
 เหลานั้นอวดสัจจะตางๆ ไปเอง. 
      [๕๕๓] คําวา เพราะเหตุนั้น ในคําวา เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณเหลานั้นจึงไม 



 กลาวเปนอยางเดียวกัน ความวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณ เหตุ ปจจัย นิทานนั้น 
 สมณพราหมณเหลานั้นจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน คือ กลาวตางๆ กลาวหลายอยาง กลาว 
 คําอื่นๆ กลาว บอก พูด แสดง แถลงมากอยาง เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เพราะเหตุนั้น 
 สมณพราหมณเหลานั้นจึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ก็หมูสัตวรูชัดสัจจะใด ไมวิวาทกัน สัจจะน้ันมีอยางเดียวเทานั้น มไิดม ี
            ๒ อยาง สมณพราหมณเหลานั้น อวดสัจจะตางๆ ไปเอง เพราะ 
            เหตุนั้น สมณพราหมณเหลานั้น จึงไมกลาวเปนอยางเดียวกัน. 
      [๕๕๔] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) เพราะเหตุไรหนอ? พวกสมณพราหมณ 
            จึงกลาวสัจจะไปตางๆ คือ เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด กลาวยืนยัน 
            สัจจะหลายอยาง ก็สจัจะที่พวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะ 
            มากอยางตางๆ กันหรือสมณพราหมณเหลานั้น ยอมระลึกตรึกเอาเอง. 
      [๕๕๕] คําวา เพราะเหตุไร ในคําวา เพราะเหตุไรหนอ พวกสมณพราหมณจึง 
 กลาวสัจจะไปตางๆ ความวา เพราะเหตุไร คือ เพราะการณ เหตุ ปจจัย นิทานอะไร? พวก 
 สมณพราหมณจึงกลาวสัจจะตางๆ คือ กลาวหลายอยาง กลาวคําอื่นๆ กลาว บอก พูด 
 แสดง แถลงมากอยาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะเหตุไรหนอ? พวกสมณพราหมณจึง 
 กลาวสัจจะไปตางๆ. 
      [๕๕๖] คําวา กลาวยืนยัน ในคําวา เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด กลาวยืนยนัสัจจะ 
 หลายอยาง ความวา พูดพรํ่ามากไป จึงชื่อวากลาวยืนยันบาง. อีกอยางหนึ่ง สมณพราหมณ 
 เหลานั้น ยอมกลาวยืนยัน คือ บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงทิฏฐิของตนๆ วา โลกเทีย่ง 
 สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา โลกไมเทีย่ง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปยอมเปนอีกก็หามิได 
 ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา. คําวา เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด คือ 
 กลาววาตนฉลาด กลาววาตนเปนบัณฑิต กลาววาตนเปนธีชน กลาววาตนเปนผูมีญาณ กลาว 
 วาตนพูดโดยเหตุ กลาววาตนพูดโดยลักษณะ กลาววาตนพูดโดยการณ กลาววาตนพูดโดยฐานะ 
 โดยลัทธขิองตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาดกลาวยืนยัน. 
      [๕๕๗] คําวา สัจจะที่พวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะมากอยางตางๆ กัน 
 ความวา สัจจะที่พวกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะมากตางๆ หลายอยางอื่นๆ เปนอนัมาก 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา สัจจะทีพ่วกสมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะหลายอยางตางๆ กัน. 
      [๕๕๘] คําวา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้นยอมระลกึตรึกเอาเอง ความวา หรือวา 
 สมณพราหมณเหลานั้นยอมดําเนินไป เลื่อนไป เคลื่อนไป เปนไป ดวยความตรึก ดวยความ 
 ตรอง ดวยความดําริ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้นยอมระลึก 
 ตรึกเอาเอง. อีกอยางหนึ่ง สมณพราหมณเหลานั้นยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงสัจจะ 
 ที่ตนรวบรวมมาดวยความตรึก ที่ตนคิดกันดวยความพิจารณา ที่ตนรู แมดวยเหตุอยางนี ้ดังนี้ จึง 
 ชื่อวา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้น ยอมระลึกตรึกเอาเอง. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้น 



 จึงตรัสถามวา 
            เพราะเหตุไหนหนอ? พวกสมณพราหมณจึงกลาวสจัจะไปตางๆ คือ 
            เปนผูอางตนวาเปนผูฉลาด ยืนยันสัจจะหลายอยาง กส็ัจจะที่พวก 
            สมณพราหมณฟงมาแลว เปนสัจจะหลายอยางตางๆ กัน หรือวา 
            สมณพราหมณเหลานั้นยอมระลกึตรึกเอาเอง. 
      [๕๕๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบ) สัจจะมากอยางตางๆ กันมิไดมเีลย เวน 
            แตสัจจะที่แนนอน ดวยสัญญาในโลก พวกสมณพราหมณดําริ ตรึกเอา 
            ในทิฏฐิทั้งหลายแลว ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา คําของเราจริง 
            คําของทานเท็จ. 
                     วาดวยความจริงไมตางกัน 
      [๕๖๐] คําวา สัจจะมากอยางตางๆ กันมิไดมีเลย ความวา สัจจะมากอยาง ตางๆ กัน 
 หลายอยาง อื่นๆ เปนอันมากมไิดมีเลย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัจจะมากอยางตางๆ กันมิได 
 มีเลย. 
      [๕๖๑] คําวา เวนแตสัจจะที่แนนอนดวยสัญญาในโลก ความวา เวนจากสัจจะที่ถือ 
 วาเที่ยงดวยสญัญา กลาววา สัจจะอยางเดียวเทานั้นที่บัณฑิต กลาว พูด แสดง แถลง ในโลก 
 ไดแกทุกขนโิรธ นิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา 
 ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด. อีกอยางหนึง่ 
 มัคคสัจจะ นิยยานสัจจะ ไดแกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ความ 
 เห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังจิตมั่นชอบ เรียกวา เปนสัจจะอยางเดียว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เวน 
 แตสัจจะที่แนนอนดวยสัญญาในโลก. 
      [๕๖๒] คําวา ก็พวกสมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลายแลว ไดกลาวธรรม 
 เปน ๒ อยางวา คําของเราจริง คําของทานเท็จ ความวา พวกสมณพราหมณตรึกตรองดําริแลว 
 ยังทิฏฐิทั้งหลายใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ คร้ันแลวไดกลาว บอก 
 พูด แสดง แถลง อยางนี้วา คําของเราจริง คําของทานเท็จ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็พวก 
 สมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลายแลว ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา คําของเราจริง 
 คําของทานเทจ็. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            สัจจะมากอยางตางๆ กันมิไดมเีลย เวนแตสัจจะที่แนนอน ดวย 
            สัญญในโลก ก็พวกสมณพราหมณดําริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลายแลว 
            ไดกลาวธรรมเปน ๒ อยางวา คําของเราจริง คําของทานเท็จ. 
      [๕๖๓] เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปที่เห็น เสียงทีไ่ดยิน ศีล พรต หรือ 
            อารมณที่ทราบ เปนผูแสดงอารมณดูหมิ่นผูอื่น และต้ังอยูในทิฏฐิ 
            เปนวินิจฉัยแลว ราเริงอยูกลาววา คนอื่นเปนพาล ไมฉลาด. 
                    เจาทิฏฐิแสดงความดูหมิ่นผูอื่น 



      [๕๖๔] คําวา เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน ศีล พรต 
 หรืออารมณที่ทราบ เปนผูแสดงความดูหมิ่นผูอื่น ความวา เจาทิฏฐิอาศัย คือ เขาไปอาศัย ถือ 
 ยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงรูปที่เห็นบาง ความหมดจด เพราะรูปที่เห็นบาง เสียงที่ไดยินบาง ความ 
 หมดจดเพราะเสียงที่ไดยินบาง ศีลบาง ความหมดจดเพราะศีลบาง วัตรบาง ความหมดจด 
 เพราะวัตรบาง อารมณที่ทราบบาง ความหมดจดเพราะอารมณที่ทราบบาง เพราะฉะน้ัน จงึชื่อ 
 วา รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน ศีล พรต หรืออารมณที่ทราบ. คําวา อาศัยธรรมเหลานี้ เปนผู 
 แสดงความดูหมิ่นผูอื่น ความวา เจาทิฏฐินั้น ไมนับถือ แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เปนผูแสดง 
 ความดูหมิ่น. อีกอยางหนึ่ง ยงัโทมนัสใหเกิด แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เปนผูแสดงความ 
 ดูหมิ่น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน ศีล 
 พรต หรืออารมณที่ทราบ เปนผูแสดงความดูหมิ่นผูอื่น. 
      [๕๖๕] คําวา ต้ังอยูในทิฏฐิเปนวินิจฉัยแลว ราเริงอยู ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ 
 เรียกวา วินิจฉยั เจาทิฏฐิต้ังอยู ต้ังมั่น ถือ ยึดมั่น ถือมั่น ในทิฏฐิที่วินิจฉัยแลว เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ต้ังอยูในทิฏฐิเปนวินิจฉัยแลว. คําวา ราเริงอยู คือ เปนผูยินดี หัวเราะ ราเริง ชอบใจ 
 มีความดําริ บริบูรณ. อีกอยางหนึ่ง หัวเราะจนฟนปรากฏ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ต้ังอยูใน 
 ทิฏฐิเปนวินิจฉัย ราเริงอยู. 
      [๕๖๖] คําวา กลาววา คนอื่นเปนพาล ไมฉลาด ความวา กลาว บอก พูด แสดง 
 แถลง อยางนี้วา คนอื่นเปนพาล เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย ไมฉลาด ไมรูแจง 
 ไปแลวในอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง มีปญญาชั่ว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กลาววา 
 คนอื่นเปนพาล ไมฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา 
            เจาทิฏฐิอาศัยธรรมเหลานี้ คือ รูปที่เห็น เสียงที่ไดยนิ ศีล พรต หรือ 
            อารมณที่ทราบ เปนผูแสดงความดูหมิน่ผูอื่น และต้ังอยูในทิฏฐิเปน 
            วินิจฉัยแลว ราเริงอยู กลาววา คนอื่นเปนพาล ไมฉลาด. 
      [๕๖๗] เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอื่นวาเปนพาลดวยเหตุใด และก็กลาวถึงตนวาเปน 
            ผูฉลาดดวยเหตุนั้น เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง ยอมดู 
            หมิ่นบุคคลอื่น และพูดเชนนั้นเหมือนกัน. 
                     เจาทิฏฐิเห็นคนอื่นเปนพาล 
      [๕๖๘] คําวา เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอื่นวาเปนพาลดวยเหตุใด ความวา เจาทิฏฐิเห็น มอง 
 เห็น แลดู เพงพินิจ พิจารณาซ่ึงบุคคลอื่น โดยความเปนพาล เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก 
 ตํ่าตอย ดวยเหตุใด คือ ปจจัย การณ เหตุเปนแดนเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เจาทิฏฐิเห็น 
 บุคคลอื่นวา เปนพาล ดวยเหตุใด. 
      [๕๖๙] คําวา และก็กลาวถึงตนวา เปนผูฉลาด ดวยเหตุนั้น ความวา ตน เรียกวา 
 อาตมา. เจาทิฏฐิแมนั้น กลาวถึงตนวา เราเปนผูฉลาด เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ 
 มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส ดวยเหตุนั้น คือ ดวยปจจัย การณ เหตุเปนแดนเกดิน้ัน 



 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา และก็กลาวถึงตนวาเปนผูฉลาดดวยเหตุนั้น. 
      [๕๗๐] คําวา เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง ความวา เจาทิฏฐินั้น อวดอาง 
 วาตนฉลาดดวยตนเอง คือ อวดอางวาเปนบัณฑิต อวดอางวาเปนธีรชน อวดอางวาเปนผูมีญาณ 
 อวดอางวาพูดโดยเหตุ อวดอางวาพูดโดยลักษณะ อวดอางวาพูดโดยการณ อวดอางวาพูดโดย 
 ฐานะ โดยลัทธขิองตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง. 
      [๕๗๑] คําวา ยอมดูหมิ่นบุคคลอื่น และพูดเชนนั้นเหมือนกัน ความวา เพราะไม 
 นับถือ จึงชื่อวา ยอมดูหมิ่นบุคคลอื่น. อีกอยางหนึ่ง เพราะยังโทมนัสใหเกิด จึงชื่อวา ยอมด ู
 หมิ่นบุคคลอื่น. คําวา และพูดเชนนั้นเหมือนกนั ความวา ยอมพูดถึงทิฏฐินั้นอยางนั้นวา 
 แมดวยเหตุดังนี้ บุคคลนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมดูหมิน่ 
 บุคคลอื่น และพูดเชนนั้นเหมอืนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            เจาทิฏฐิเห็นบุคคลอื่นวาเปนพาลดวยเหตุใด และก็กลาวถึงตนวาเปนผู 
            ฉลาดดวยเหตุนั้น เจาทิฏฐินั้นอวดอางวาตนฉลาดดวยตนเอง ยอมดู 
            หมิ่นบุคคลอื่น และพูดเชนนั้นเหมือนกัน. 
      [๕๗๒] เจาทิฏฐินั้น เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ (ทิฏฐิลวงแกนสาร) เปน 
            ผูเมาดวยความถือตัว มีความถือตัวเต็มรอบ อภิเษกตนเองดวยใจ 
            เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางนั้น. 
                     ทิฏฐิ ๖๒ เรียกอติสารทิฏฐิ 
      [๕๗๓] คําวา เจาทิฏฐินั้น เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ 
 เรียกวา อติสารทิฏฐิ เพราะเหตุไร? ทิฏฐิ ๖๒ ประการ จึงเรียกวา อติสารทิฏฐิ ทิฏฐิทั้ง 
 ปวงน้ัน ลวงเหตุ ลวงลักษณะ ถึงความเปนของตํ่าชา เพราะเหตุนั้น ทิฏฐิ ๖๒ ประการ จึง 
 เรียกวา อติสารทิฏฐิ. เดียรถียแมทั้งหมดเปนผูมีอติสารทิฏฐิ เพราะเหตุไร? เดียรถียแมทั้งหมด 
 จึงชื่อวา เปนผูมีอติสารทิฏฐิ เดียรถียเหลานัน้ ลวง กาวลวง ลวงเลยกันและกัน ยังทิฏฐิทั้ง 
 หลายใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะเหตุนั้น เดียรถียทั้งหมดจึงชื่อวา 
 เปนผูมีอติสารทิฏฐิ. คําวา เจาทิฏฐินั้นเปนผูบริบูรณ ความวา เปนผูบริบูรณเต็มรอบ ไม 
 บกพรองดวยอติสารทิฏฐิ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา เจาทิฏฐินั้นเปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ. 
      [๕๗๔] คําวา เปนผูเมาดวยความถือตัว มีความถือตัวเต็มรอบ ความวา เปนผูเมา 
 เมาทั่ว เมาขึ้น เมายิ่ง ดวยความถือตัว เพราะทิฏฐิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูเมา 
 ดวยความถือตัว. คําวา มีความถือตัวเต็มรอบ ความวา มีความถือตัวเต็มรอบ มีความถือตัว 
 บริบูรณ มิไดบกพรอง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูเมาดวยความถือตัว มีความถือตัวเต็มรอบ. 
      [๕๗๕] คําวา อภิเษกตนเองดวยใจ ความวา ยอมอภิเษกตนเองดวยจิตวาเราเปนผูฉลาด 
 เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกเิลส เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา อภิเษกตนเองดวยใจ. 
      [๕๗๖] คําวา เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางนั้น ความวา ทิฏฐินั้นของเจา 



 ทิฏฐินั้น บริบูรณอยางนั้น คือเปนทิฏฐิอันเจาทิฏฐินั้นสมาทาน ถือ ถือมั่น ยึดมั่น ติดใจ 
 นอมใจไปแลวอยางนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้นบริบูรณอยางนั้น. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            เจาทิฏฐินั้น เปนผูบริบูรณดวยอติสารทิฏฐิ เปนผูเมาดวยความถือตัว 
            มีความถือตัวเต็มรอบ อภิเษกตนเองดวยใจ เพราะทิฏฐิของเจาทิฏฐินั้น 
            บริบูรณอยางนั้น. 
      [๕๗๗] ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอื่นไซร บุคคลนั้นยอมเปนคนมี 
            ปญญาทรามพรอมดวยคนอื่นนั้น อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลเปนเวทคู เปน 
            ธีรชนเองไซร ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปนคนพาล. 
      [๕๗๘] คําวา ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอื่นไซร ความวา ถาคนอื่นเปนคน 
 พาล เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะคํา เพราะถอยคํา คือ เพราะเหตุนินทา 
 ติเตียน คอนวาของคนอื่น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอื่นไซร. 
      [๕๗๙] คําวา บุคคลนั้นยอมเปนคนมีปญญาทรามพรอมดวยคนอื่นนั้น ความวา แม 
 บุคคลนั้นก็เปนผูมีปญญาเลว มีปญญาทราม มีปญญาตํ่าชา มีปญญาลามก มีปญญาสกปรก มี 
 ปญญาตํ่าตอย พรอมดวยคนอืน่นั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลนั้นยอมเปนคนมีปญญาทราม 
 พรอมดวยคนอื่นนั้น. 
      [๕๘๐] คําวา อีกอยางหนึ่ง ถาบุคคลเปนเวทคู เปนธีรชนเองไซร ความวา บุคคล 
 เปนธีรชน เปนบัณฑิต เปนผูมีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกเิลส 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา อีกอยางหน่ึง ถาบุคคลเปนเวทคู เปนธรีชนเองไซร. 
      [๕๘๑] คําวา ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปนคนพาล ความวา ใครๆ 
 ในบรรดาสมณพราหมณ เปนคนพาล เลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย ไมมี คือ 
 คนทั้งหมดนั่นแหละ จะเปนผูมีปญญาเลิศ มีปญญาประเสริฐ มีปญญาวิเศษ มีปญญาใหญ มี 
 ปญญาอุดม มีปญญาบวร เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปน 
 คนพาล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ก็ถาบุคคลเปนผูเลวเพราะคําของคนอืน่ไซร บุคคลนั้นยอมเปนคนม ี
            ปญญาทรามพรอมดวยคนอื่นนั้น อีกอยางหนึ่งถาบุคคลเปนเวทคู เปน 
            ธีรชนเองไซร ใครๆ ในบรรดาสมณพราหมณ ยอมไมเปนคนพาล. 
      [๕๘๒] ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอมเปน 
            ผูพลาดทางแหงความหมดจด เปนผูไมบริบูรณ พวกเดียรถียยอมกลาว 
            แมอยางนั้นโดยทิฏฐิมาก เพราะพวกเดียรถียนั้นเปนผูยินดยีิ่งดวยความ 
            กําหนัดเพราะทิฏฐิของตน. 
      [๕๘๓] คําวา ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอม 
 เปนผูพลาดทางแหงความหมดจด เปนผูไมบริบูรณ ความวา ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรม 



 คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค อื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอมเปนผู พลั้ง พลาด คลาด 
 เคลื่อนทางแหงความหมดจด ทางแหงความหมดจดวิเศษ ทางแหงความหมดจดรอบ ทางแหง 
 ความขาว ทางแหงความขาวรอบ ชื่อวาพลาดจากอรหัตผล เปนผูไมบริบูรณ ไมเต็มเปยม ไม 
 เต็มรอบ คือ เปนพวกเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา 
 ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานัน้ ยอมเปนผูพลาดทางแหงความหมด 
 จด เปนผูไมบริบูรณ. 
                        ทิฏฐิเรียกวาติตถะ 
      [๕๘๔] คําวา พวกเดียรถียยอมกลาวแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก ความวา ทิฏฐิเรียกวา 
 ติตถะ. เจาทิฏฐิเรียกวา พวกเดียรถีย. พวกเดียรถียยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึง 
 ทิฏฐิมาก โดยทิฏฐิมาก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พวกเดียรถียยอมกลาวแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก. 
      [๕๘๕] คําวา เพราะพวกเดียรถียนั้น เปนผูยินดยีิ่งดวยความกําหนัดเพราะทิฏฐิของ 
 ตน ความวา เดียรถียเหลานั้น เปนผูยินดี ยินดยีิ่ง ดวยความกาํหนัดเพราะทิฏฐิของตน เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะพวกเดียรถียยินดียิ่งดวยความกําหนัดเพราะทิฏฐิของตน. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ชนเหลาใด ยอมสรรเสริญธรรมอื่นจากธรรมนี้ ชนเหลานั้น ยอมเปนผู 
            พลาดทางแหงความหมดจด เปนผูไมบริบูรณ พวกเดียรถียยอมกลาว 
            แมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก เพราะพวกเดียรถียนั้น เปนผูยินดียิ่งดวยความ 
            กําหนัดเพราะทิฏฐิของตน. 
      [๕๘๖] พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจดวา มีในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความ 
            หมดจดวิเศษในธรรมทั้งหลายอ่ืน พวกเดียรถียต้ังมั่นแมอยางนี้ โดย 
            ทิฏฐิมาก เปนผูกลาวยนืยันในธรรมอนัเปนทางดําเนนิของตนนั้น. 
                     วาดวยทิฏฐิของพวกเดียรถีย 
      [๕๘๗] คําวา พวกเดียรถียยอมกลาวความหมดจดวา มีในธรรมนี้เทานัน้ ความวา 
 พวกเดียรถียยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ 
 หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ในธรรมนี้วา โลกเทีย่ง สิ่งนี้แหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ... โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมเปนอีกก็หามไิด ยอมไมเปน 
 อีกก็หามิได สิง่นี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พวกเดียรถียยอมกลาวความ 
 หมดจดวา มีในธรรมนี้เทานัน้. 
      [๕๘๘] คําวา ไมกลาวความหมดจดวิเศษในธรรมทั้งหลายอ่ืน ความวา พวกเดียรถีย 
 นั้น ยอมคัดคาน โตเถียงวาทะของคนอื่นทั้งหมด เวนแตศาสดา ธรรมที่ศาสดากลาว หมูคณะ 
 ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของตน คือ กลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา ศาสดาน้ัน 
 ไมใชสัพพัญู ธรรมน้ันไมใชสวากขาตธรรม หมูคณะน้ันมิใชผูปฏิบัติดี ทิฏฐินั้นมิใชทิฏฐิอัน- 
 *เจริญ ปฏิปทานั้น มิใชบัญญัติดี มรรคนั้นไมเปนมรรคนําใหพนทุกข ความหมดจด ความหมดจด 



 วิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ หรือความพนรอบ มิไดมีในธรรมนั้น สัตว 
 ทั้งหลายยอมไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพนวิเศษ ไมพนรอบ 
 ในเพราะธรรมนั้น แตเปนผูเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ไมกลาวความหมดจดวิเศษ ในธรรมทั้งหลายอ่ืน. 
      [๕๘๙] คําวา พวกเดียรถียต้ังมั่นแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก ความวา ทิฏฐิเรียกวา ติตถะ. 
 เจาทิฏฐิเรียกวา พวกเดียรถีย. พวกเดียรถียต้ังมั่น ต้ังอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจ 
 ไปในทิฏฐิมาก โดยทิฏฐิมาก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พวกเดียรถียต้ังมั่นแมอยางนี้โดยทิฏฐิมาก. 
      [๕๙๐] คําวา เปนผูกลาวยนืยันในธรรมอนัเปนทางดําเนนิของตนนั้น ความวา ธรรมะ 
 ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ชื่อวาธรรมเปนทางดําเนินของตน เปนผูกลาวยืนยัน กลาวมั่นคง กลาว 
 แข็งแรง กลาวเที่ยงแท ในธรรมอันเปนทางดาํเนินของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูกลาว 
 ยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตนนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            พวกเดียรถีย ยอมกลาวความหมดจดวา มีในธรรมนี้เทานั้น ไมกลาว 
            ความหมดจดวิเศษในธรรมทั้งหลายอ่ืน พวกเดียรถียต้ังมั่นอยางนี้โดย 
            ทิฏฐิมาก เปนผูกลาวยนืยันในธรรมอนัเปนทางดําเนนิของตนนั้น. 
      [๕๙๑] อนึ่ง เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน พึงเห็น 
            ใครอื่นวา เปนพาล ในเพราะทิฏฐินั้น เจาทิฏฐินั้น กลาวบุคคลอื่นวา 
            เปนพาล มีความไมหมดจดเปนธรรมดา พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง. 
      [๕๙๒] คําวา อนึ่ง เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน ความวา 
 ธรรมะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ชื่อวาธรรมเปนทางดําเนินของตน เปนผูกลาวยนืยัน กลาวมั่นคง 
 กลาวแข็งแรง กลาวเทีย่งแท ในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อนึ่ง 
 เจาทิฏฐิเปนผูยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของตน. 
      [๕๙๓] คําวา ในเพราะทิฏฐินั้น ในคําวา พึงเห็นใครอื่นวา เปนพาล ในเพราะทิฏฐิ 
 นั้น ความวา พึงเห็น ดู แลดู ตรวจดู พินิจ พิจารณา ซ่ึงใครอื่น โดยความเปนคนพาล เลว 
 ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย ในเพราะทิฏฐิ คือ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงเห็น ใครอื่นวาเปนพาล ในเพราะทิฏฐินั้น. 
      [๕๙๔] คําวา เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอื่นวาเปนพาล มีความไมหมดจดเปนธรรมดา 
 พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง ความวา เจาทิฏฐินั้นวา กลาว บอก พูด แสดง แถลง อยางนี้วา 
 บุคคลอื่นเปนพาล เลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย มีความไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ 
 ไมหมดจดรอบ ไมขาว เปนธรรมดา พึงนํามา นํามาพรอม ถือมา ถือมาพรอม ชักมา ชักมา 
 พรอม ถือ ยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายมั่น ความแกงแยง ความวิวาท ความ 
 ทุมเถียง ดวยตนเองแทๆ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอื่นวาเปนพาล มีความ 
 ไมหมดจดเปนธรรมดา พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            อนึ่ง เจาทิฏฐิเปนผูพูดยืนยันในธรรมอันเปนทางดําเนินของตน พึงเห็น 



            ใครอื่นวา เปนพาล ในเพราะทิฏฐินั้น เจาทิฏฐินั้นกลาวบุคคลอื่นวา 
            เปนพาล มีความไมหมดจดเปนธรรมดา พึงนํามาซ่ึงความมุงรายเอง. 
      [๕๙๕] เจาทิฏฐินั้น ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ นับถือเองแลว ยอมถึงความวิวาท 
            ในขางหนาในโลก ชันตุชน ละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งปวง ยอมไมทําความ 
            ทุมเถียงในโลก. 
      [๕๙๖] คําวา ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ นับถือเองแลว ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ 
 เรียกวาทิฏฐิที่ตกลงใจ เจาทิฏฐิ ต้ังอยู ต้ังอยูเฉพาะ ถือยึดมัน่ ถือมั่น ในทิฏฐิที่ตนตัดสินแลว 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ. คําวา นับถือเองแลว ความวา นับถือ ตรวจเอง 
 แลววา ศาสดาน้ีเปนพระสัพพัญู ธรรมน้ีอันศาสดาตรัสดีแลว หมูคณะนี้ปฏิบัติดีแลว ทิฏฐินี้ 
 เปนทิฏฐิเจริญ ปฏิปทานี้อันศาสดาบัญญัติดีแลว มรรคนี้เปนมรรคนําใหพนทุกข เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา นับถือเองแลว เหตุนั้น จึงชื่อวา ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจนับถือเองแลว. 
      [๕๙๗] คําวา เจาทิฏฐินั้นยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก ความวา อนาคต 
 เรียกวา ขางหนา. เจาทิฏฐินั้น ต้ังวาทะของตนในขางหนา ยอมถึง เขาถึง เขาไปถึง ถือ ยึดมั่น 
 ถือมั่น ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาท ความทุมเถียง ดวยตนเอง 
 แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา เจาทิฏฐินั้นยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก. อีกอยางหน่ึง 
 เจาทิฏฐินั้น ยอมทําความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ทําความวิวาท ทําความทุมเถียง 
 กับบุคคลอื่นผูกลาวในขางหนา วาทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลือ้งวาทะ 
 ถาทานสามารถ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชือ่วา ยอมถึงความวิวาทในขางหนาในโลก. 
      [๕๙๘] คําวา ละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งปวงแลว ความวา ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา 
 ทิฏฐิที่ตกลงใจ ชันตุชน ละ สละ ทิ้ง ปลดปลอย บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมม ี
 ซ่ึงทิฏฐิที่ตนตัดสินแลวทั้งปวง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งปวงแลว. 
      [๕๙๙] คําวา ชันตุชน  ... ยอมไมทําความทุมเถียงในโลก ความวา ชันตุชนยอมไมทํา 
 ความทะเลาะ ไมทําความหมายม่ัน ไมทําความแกงแยง ไมทาํความวิวาท ไมทําความทุมเถียง 
 สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุมีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้ ยอมไม 
 โตเถียง ไมวิวาทกับใครๆ สิ่งใดที่เขากลาวกันในโลก ก็กลาวตามส่ิงนั้น มิไดถือมั่น. ชื่อวา 
 ชันตุชน คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สตัวเกิด ผูมีกรรม มนุษย. 
 คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ชันตุชน  ... ยอมไมทําความทุมเถียงในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสตอบวา 
            เจาทิฏฐินั้น ต้ังอยูในทิฏฐิที่ตกลงใจ นับถือเองแลว ยอมถึงความวิวาท 
            ในขางหนาในโลก ชันตุชนละทิฏฐิที่ตกลงใจทั้งปวงแลว ยอมไมทํา 
            ความทุมเถียงในโลก ดงันี้. 
                     จบจูฬวิยูหสุตตนิทเทสที่ ๑๒. 



                            ----------- 
                      มหาวิยูหสุตตนิเทสที่ ๑๓ 
                           วาดวยทิฏฐิ 
      [๖๐๐] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความ 
            อยูรอบในทิฏฐิ ยอมกลาววา สิ่งนี้แหละจริง สมณพราหมณเหลานั้น 
            ทั้งหมดเทียว ยอมถูกนนิทาหรือยอมไดสรรเสริญ ในเพราะทิฏฐินั้น. 
      [๖๐๑] คําวา เหลาใดเหลาหนึ่ง ในคําวา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความ 
 อยูรอบในทิฏฐิ ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดทัง้ปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือ 
 มิได ไมมีสวนเหลือ. คําวา เหลาใดเหลาหนึ่งนี้ เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา มีความ 
 อยูรอบในทิฏฐิ ความวา มีสมณพราหมณเหลาหน่ึงผูดําเนนิไปดวยทิฏฐิ สมณพราหมณเหลา 
 นั้น ถือ ยึดถือ จับตอง ถือมั่น ยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ชือ่วายอม 
 อยู อยูรวม มาอยู อยูรอบในทฏิฐิของตนๆ เปรียบเหมือนพวกคฤหัสถผูอยูครองเรือน ชื่อ 
 วายอมอยูในเรือน พวกบรรพชิตผูมีอาบัติ ชื่อวายอมอยูในอาบัติ หรือพวกมีกิเลส ชื่อวายอม 
 อยูในกิเลสฉะนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความอยูรอบ 
 ในทิฏฐิ. 
      [๖๐๒] คําวา ยอมกลาววา สิ่งนี้แหละจริง ความวา ยอมกลาว บอก พูด แสดง 
 แถลงวา โลกเทีย่ง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลงวา 
 โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิง่ 
 นี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมกลาววา สิ่งนี้แหละจริง. 
      [๖๐๓] คําวา สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดเทียว ยอมถูกนินทา ความวา 
 สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดเทียว ยอมถูกความนินทา ติเตียน ไมสรรเสริญเลย ถือเปนผูถูก 
 ชนทั้งหลายนินทาติเตียนไมสรรเสริญทั้งนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สมณพราหมณเหลานั้นทั้ง 
 หมดเทียว ยอมถูกนินทา. 
      [๖๐๔] คําวา หรือยอมไดสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น ความวา หรือวา ยอมได ได 
 เฉพาะ ประจวบ ประสบ ซ่ึงความสรรเสริญ ความยกยอง ความชมเชย เกยีรติคุณ ใน 
 เพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตนน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หรือยอมได 
 สรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น. เพราะเหตุนั้น พระพุทธนิมิตนั้นจึงตรัสถามวา 
            สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ มีความอยูรอบในทิฏฐิ ยอมกลาววา 
            สิ่งนี้แหละจริง สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดเทียว ยอมถูกนินทา หรือ 
            ยอมไดสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้น. 
      [๖๐๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา) ก็ความสรรเสริญน้ันเปนของนอย ไม 
            พอเพ่ือสงบกิเลส ขาพระองคยอมกลาวผลแหงความวิวาทเปน ๒ อยาง 
            บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว เห็นอยูซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทวา เปน 



            ธรรมชาติเกษม ไมพึงวิวาท. 
      [๖๐๖]  คําวา ก็ความสรรเสริญน้ันเปนของนอย ในคําวา ก็ความสรรเสริญน้ันเปน 
 ของนอย ไมพอเพ่ือสงบกิเลส ความวา ความสรรเสริญน้ันเปนสวนนอย ตํ่าชา นิดหนอย 
 ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  ความสรรเสริญน้ันเปนของนอย. คําวา ไม 
 พอเพ่ือสงบกิเลส  ความวา ไมพอเพ่ือยังราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ 
 ความลบหลู ความตีเสมอ  ความริษยา ความตระหนี่ มารยา ความโออวด ความกระดาง 
 ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความมัวเมา กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง 
 ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุศลาภิขารทั้งปวง 
 ใหสงบ เขาไปสงบ ดับ สละคืน ระงับไปทั้งปวง อกุศลาภิสังขารทั้งปวง ใหสงบ เขาไป 
 สงบ ดับ สละคืน ระงับไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความสรรเสริญน้ันเปนของนอย ไมพอ 
 เพ่ือสงบกิเลส. 
                 วาดวยผลแหงความวิวาท ๒ อยาง 
      [๖๐๗] คําวา ยอมกลาวผลแหงความวิวาทเปน ๒ อยาง ความวา ความทะเลาะกัน 
 เพราะทิฏฐิ ความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความวิวาทกันเพราะ 
 ทิฏฐิ ความทุมเถียงกันเพราะทิฏฐิ มีผล ๒ อยาง คือ ความชนะและแพ ความมีลาภและ 
 ความเสื่อมลาภ ความมียศและความเสื่อมยศ  ความนินทาและความสรรเสริญ สุขและทุกข 
 โสมนัสและโทมนัส อารมณทีน่าปรารถนาและอารมณที่ไมนาปรารถนา  ความชอบและความชัง 
 ความฟูขึ้นและความฟุบลง ความยินดีและความยินราย. อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคยอมกลาว 
 บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศวา กรรมน้ันใหเปนไป 
 ในนรก เปนไปในกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปในวิสัยแหงเปรต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมกลาว 
 ผลแหงความวิวาทเปน ๒ อยาง. 
      [๖๐๘] คําวา เห็นโทษแมนั้นแลว ในคําวา บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว ... ไมพึงวิวาท 
 ความวา เห็น พบ พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว ซ่ึงโทษนั้น 
 ในความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิ ความหมายม่ันกันเพราะทิฏฐิ ความแกงแยงกันเพราะทิฏฐิ ความ 
 วิวาทกันเพราะทิฏฐิ ความทุมเถียงกันเพราะทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว. 
 คําวา ไมพึงวิวาท ความวา ไมพึงทําความทะเลาะกัน ไมพึงทาํความหมายม่ันกัน ไมพึงทํา 
 ความแกงแยงกัน ไมพึงทําความวิวาทกัน ไมพึงทําความทุมเถียงกัน คือ พึงละ บรรเทา ทํา 
 ใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายมั่น ความแกงแยง ความวิวาท ความ 
 ทุมเถียง พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออกไป สลัดออก พน ขาด ไมเกาะเกีย่ว มีจิต 
 อันทําใหปราศจากเขตแดน จากความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาทและ 
 ความทุมเถียง เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เห็นโทษแมนั้นแลว ... ไมพึงวิวาท. 
      [๖๐๙] คําวา เห็นอยูซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทวา เปนธรรมชาติเกษม ความวา 
 อมตนิพพาน ไดแกความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอปุธิทั้งปวง  ความสิ้นตัณหา ความ 



 สํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวา ภูมิแหงความ 
 ไมวิวาท. บุคคลเห็นดู แลดู พินิจ พิจารณาซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทน้ัน โดยความเปนธรรมชาติ 
 เกษม เปนที่ตานทาน เปนที่ลีภั้ย เปนที่พ่ึง เปนที่ไมมีภัย เปนที่ไมเคลือ่น เปนที่ไมตาย 
 เปนที่ดับ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เห็นอยูซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทวา เปนธรรมชาติเกษม. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ความสรรเสริญน้ันเปนของนอย ไมพอเพ่ือสงบกิเลส ขาพระองคยอม 
            กลาวผลแหงวิวาทเปน ๒ อยาง บุคคลเห็นโทษแมนั้นแลว เห็นอยู 
            ซ่ึงภูมิแหงความไมวิวาทวา เปนธรรมชาติเกษม ไมพึงวิวาท. 
      [๖๑๐] สมมติ (ทิฏฐิ) เหลาใดเหลาหน่ึงนี้ ที่เกิดแตปุถุชน บุคคลผูมีความรู 
            ยอมไมถึงสมมติทั้งปวงเหลานั้น บุคคลผูไมมกีิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงนั้น 
            ไมทําความชอบใจในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน พึงถึงสังขารธรรมอัน 
            ควรเขาถึงอะไรเลา? 
      [๖๑๑] คําวา เหลาใดเหลาหนึ่ง ในคําวา สมมติเหลาใดเหลาหน่ึงนี้ ที่เกิดแตปุถุชน 
 ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดทัง้ปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือมิได ไมมีสวน 
 เหลือ. คําวา เหลาใดเหลาหนึ่งนี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา สมมติ คือ ทิฏฐิ ๖๒ 
 ประการ เรียกวาสมมติ. คําวา ที่เกิดแตปุถุชน คือ สมมติเหลานั้นอันปุถุชนใหเกิด หรือวา 
 อันชนเจาทิฏฐิตางๆ มากใหเกิด ฉะนั้น จึงชื่อวา ที่เกิดแตปุถุชน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 สมมติเหลาใดเหลาหน่ึงนี้ ที่เกิดแกปุถุชน. 
      [๖๑๒] คําวา บุคคลผูมีความรู ยอมไมถึงสมมติทั้งปวงเหลานั้น ความวา บุคคล 
 ผูมีความรู ถึงวิชชา มีญาณ มปีญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส ยอมไมถึง ไมเขาถึง 
 ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น ซ่ึงสมมติทั้งปวงเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 บุคคลผูมีความรู ยอมไมถึงสมมติทั้งปวงเหลานั้น. 
                  วาดวยกิเลสเครื่องเขาถึง ๒ อยาง 
      [๖๑๓] ชื่อวา กิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง ในคําวา บุคคลผูไมมกีิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง 
 นั้น ... พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไรเลา? ไดแกกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง ๒ อยาง คือ 
 กิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา ๑ กิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเปนเคร่ือง 
 เขาถึงคือตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวากิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ บุคคลนั้นละกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง 
 คือตัณหา สละคืนกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือทฏิฐิ เพราะเปนผูละกเิลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือตัณหา 
 สละคืนกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงคือทิฏฐิ ชื่อวาไมมีกิเลสเปนเคร่ืองเขาถึง พึงเขาถึง เขาไปถือ 
 ยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงรูปอะไร เวทนาอะไร สัญญาอะไร สังขารอะไร วิญญาณอะไร คติอะไร 
 อุปบัติอะไร ปฏิสนธิอะไร ภพอะไร สงสารอะไร วัฏฏะอะไร วาเปนตนของเรา เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา บุคคลผูไมมกีิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงนั้น ... พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขาถึงอะไรเลา? 
      [๖๑๔] คําวา ไมทําความชอบใจในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน ความวา ไมทําความ 



 ชอบใจ ความพอใจ ความรัก ความกําหนัด คือ ไมยังความชอบใจเปนตนใหเกิด ใหเกิด 
 พรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ ในรูปที่เห็น หรือในความหมดจดเพราะรูปที่เห็น ในเสียง 
 ที่ไดยิน หรือในความหมดจดเพราะในเสียงทีไ่ดยิน หรือในความหมดจดเพราะอารมณที่ทราบ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมทําความชอบใจในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            สมมติเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ที่เกิดแตปุถุชน บุคคลผูมีความรูยอมไมถึง 
            สมมติทั้งปวงเหลานัน้ บุคคลผูไมมกีิเลสเปนเคร่ืองเขาถึงนั้น ไมทาํ 
            ความชอบใจในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน พึงถึงสังขารธรรมอันควรเขา 
            ถึงอะไรเลา? 
      [๖๑๕] พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอดุม สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู ได 
            กลาวความหมดจดดวยความสํารวมวา เราทั้งหลายศึกษาในทิฏฐินี้แหละ 
            และความหมดจดแหงวัตรนั้น สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูเขาถึงภพ 
            และกลาววาเปนผูฉลาด. 
               วาดวยผูมีกุศลถึงพรอมประกอบดวยธรรม ๔ 
      [๖๑๖] คําวา พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม ... ไดกลาวความหมดจดดวย 
 ความสํารวม ความวา มีสมณพราหมณบางพวก ผูกลาวอางวาศีลอุดม สมณพราหมณพวกนั้นได 
 กลาว ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด  ความหมดจดวิเศษ  ความหมด 
 จดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยเหตุสักวาศีล ดวยเหตุสักวาความสํารวม 
 ดวยเหตุสักวา ความระวัง ดวยเหตุสักวาความไมลวง เหมือนดังปริพาชกบุตรของนางปริพาชิกา 
 ชื่อสมณมุณฑิกา กลาวอยางนีว้า ดูกรชางไม เรายอมบัญญัติปุริสบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ 
 ประการแลวาเปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกุศลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัตอันอุดมที่ควรถึง  เปน 
 สมณะ เปนผูอนัใครๆ ตอสูไมได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? ดูกรชางไม บุคคลในโลกนี ้
 ยอมไมทําบาปกรรมดวยกาย ๑ ยอมไมกลาววาจาอันลามก ๑ ยอมไมดําริถึงเหตุที่พึงดําริอันลามก 
 ๑ ยอมไมอาศัยอาชีพอันลามกเปนอยู ๑ ดูกรชางไม เรายอมบัญญัติปุริสบุคคลผูประกอบดวย 
 ธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนผูมีกุศลถึงพรอมแลว มีกุศลเปนอยางยิ่ง เปนผูถึงอรหัตอันอุดม 
 ที่ควรถึง เปนสมณะ เปนผูอนัใครๆ ตอสูไมได ฉันใด มีสมณพราหมณบางพวกผูกลาวอาง 
 วาศีลอุดม สมณพราหมณเหลานั้นไดกลาว ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความ 
 หมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวย 
 เหตุสักวาศีล ดวยเหตุสักวาความสํารวม ดวยเหตุสักวาความระวัง ดวยเหตุสักวาความไมลวง 
 ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม ... กลาวความ 
 หมดจดดวยความสํารวม. 
                    วาดวยการสมาทานวัตรตางๆ 
      [๖๑๗] คําวา วัตร ในคําวา สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู ความวา ถือ สมาทาน 



 ถือเอา รับ ยึดมั่น ซ่ึงหัตถิวัตร (ประพฤติอยางกิริยาชาง) อสัสวัตร โควัตร อชวัตร 
 กุกกุรวัตร กากวัตร วาสุเทววัตร ปุณณภัททวัตร มณิภัททวัตร อัคคิวัตร นาควัตร สุปณณวัตร 
 ยักขวัตร อสุรวัตร คันธัพพวัตร มหาราชวัตร จันทวัตร สุริยวัตร อินทวัตร พรหมวัตร 
 เทววัตร หรือทิสวัตร แลวเขาไปต้ังอยู เขาไปตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจไป 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู. 
      [๖๑๘] คําวา ในทิฏฐินี้ ในคําวา เราทั้งหลายศึกษาในทิฏฐินี้แหละ และความหมด 
 จดแหงวัตรนั้น ความวา ศึกษา ประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติเต็มใจ สมาทานแลวประพฤติ ใน 
 ทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ศึกษาในทิฏฐินี้แหละ. 
 คําวา และความหมดจดแหงวัตรนั้น ความวา และความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความ 
 หมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ แหงวัตรนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ศึกษาในทิฏฐินี้แหละและความหมดจดแหงวัตรนั้น. 
      [๖๑๙] คําวา เปนผูเขาถึงภพ ในคําวา เปนผูเขาถึงภพ และกลาววาเปนผูฉลาด 
 ความวา เปนผูเขาถึงภพ เขาไปใกลภพ ติดใจอยูในภพ นอมใจไปในภพ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เปนผูเขาถึงภพ. คําวา และกลาววาเปนผูฉลาด ความวา มีวาทะวาเปนผูฉลาด มีวาทะวาเปน 
 บัณฑิต มีวาทะวาเปนธีรชน มีวาทะวาเปนผูมีญาณ มีวาทะโดยเหตุ มีวาทะโดยลักษณะ มวีาทะ 
 โดยการณ มีวาทะโดยฐานะ โดยลัทธขิองตน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เปนผูเขาถึงภพ และ 
 กลาววาเปนผูฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            พวกสมณพราหมณผูสําคัญวาศีลอุดม สมาทานวัตรแลวเขาไปต้ังอยู 
            ไดกลาวความหมดจดดวยความสํารวมวา เราทั้งหลายศึกษาในทิฏฐินี้ 
            แหละ และความหมดจดแหงวัตรนั้น สมณพราหมณเหลานั้น เปนผู 
            เขาถึงภพ และกลาววาเปนผูฉลาด. 
      [๖๒๐] ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต บุคคลน้ันพลาดกรรม แลวยอม 
            หว่ันไหว ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด เหมือนบุรุษผูออก 
            จากเรือนตามไมทันพวก ฉะนั้น. 
                  วาดวยเหตุใหเคลื่อนจากศีลและพรต 
      [๖๒๑] คําวา ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต ความวา บุคคลยอมเคลื่อน 
 จากศีลพรตเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ ยอมเคลื่อนเพราะความชี้ขาดของผูอืน่ ๑ ไมบรรลุจึง 
 เคลื่อน ๑. 
      บุคคลยอมเคลื่อนเพราะความชี้ขาดของผูอื่นอยางไร? ผูอื่นยอมชีข้าดวา ศาสดาน้ัน 
 ไมใชเปนสัพพัญู ธรรมอันศาสดานั้นกลาวไมดี หมูคณะไมปฏิบัติดี ทิฏฐิไมเจริญ ปฏิปทา 
 อันศาสดาบัญญัติไมดี มรรคไมเปนมรรคนําออกจากทุกข ความหมดจดก็ด ีความหมดจดวิเศษก็ดี 
 ความหมดจดรอบก็ดี ความพนก็ดี ความพนวิเศษก็ดี ความพนรอบก็ดี ไมมีในธรรมนั้น 
 ชนทั้งหลายไมหมดจด ไมหมดจดวิเศษ ไมหมดจดรอบ ไมพน ไมพนวิเศษ ไมพนรอบ 



 ในธรรมนั้น คือเปนผูเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย ผูอื่นยอมชี้ขาดอยางนี้. 
 บุคคลเมื่อผูอื่นชี้ขาดอยางนี้ ยอมเคลื่อนจากศาสดา เคลื่อนจากธรรมที่ศาสดากลาว เคลื่อนจาก 
 หมูคณะเคลื่อนจากทิฏฐิ เคลื่อนจากปฏิปทา เคลื่อนจากมรรค บุคคลยอมเคลื่อนเพราะความ 
 ชี้ขาดของผูอื่นอยางนี้. 
      บุคคลไมบรรลุยอมเคลือ่นอยางไร? บุคคลไมบรรลุศีล ยอมเคลื่อนจากศีล ไมบรรลุ 
 พรต ยอมเคลือ่นจากพรต ไมบรรลุศีลและพรต ยอมเคลื่อนจากศีลและพรต บุคคลไมบรรลุ 
 ยอมเคลือ่นอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถาบุคคลเปนผูเคลือ่นจากศีลและพรต. 
      [๖๒๒] คําวา บุคคลนั้น ... ยอมหวั่นไหว ในคําวา บุคคลนั้นพลาดกรรมแลวยอม 
 หว่ันไหว ความวา หว่ันไหวสะทกสะทานอยูวา ศีลก็ดี พรตก็ดี ศีลและพรตก็ดี เราผิดพลาด 
 คลาดไปแลว เราพลั้งพลาดไปจากอรหัตผล เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวาบุคคลนั้น ... ยอมหวั่นไหว. 
 คําวา พลาดกรรม คือ บุคคลนั้นยอมหวั่นไหวสะทกสะทานอยูวา ปุญญาภิสังขารก็ด ี
 อปุญญาภิสังขารก็ดี อเนญชาภิสังขารก็ดี เราผิดพลั้งพลาดคลาดไปแลว เราพลั้งพลาดจาก 
 อรหัตผล เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นพลาดกรรมแลวยอมหวั่นไหว. 
      [๖๒๓] คําวา ยอมเพอถึง ในคําวา ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด 
 ความวา ยอมเพอถึง รําพันถึง ใฝฝนถึงศีลบาง พรตบาง ศีลและพรตบาง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ยอมเพอถึง. คําวา และปรารถนาถึงความหมดจด ความวา ปรารถนา ชอบใจ 
 ใฝฝนถึงความหมดจดเพราะศีลบาง ความหมดจดเพราะพรตบาง ความหมดจดเพราะศีลและ 
 พรตบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด. 
      [๖๒๔] คําวา เหมือนบุรุษผูออกจากเรือนตามไปไมทันพวก ฉะนั้น ความวา บุรุษ 
 ผูออกจากเรือน อยูกับพวก ยอมติดตามพวกน้ันไป หรือวายอมกลับมาเรือนของตน ฉันใด 
 บุคคลนั้น ผูดําเนินไปโดยทิฏฐิ ยอมถือ ยึดมัน่ ถือมั่น ซ่ึงศาสดาน้ัน หรือศาสดาอื่น 
 ธรรมที่ศาสดาบอกน้ัน หรือธรรมที่ศาสดาบอกอื่น หมูคณะนั้น หรือหมูคณะอื่น ทิฏฐินั้น 
 หรือทิฏฐิอื่น ปฏิปทานั้น หรือปฏิปทาอื่น มรรคนั้น หรือมรรคอื่น ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา เหมือนบุรุษผูออกจากเรือนตามไปไมทันพวก ฉะนัน้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสตอบวา 
            ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรต บุคคลนั้นพลาดกรรมแลวยอม 
            หว่ันไหว ยอมเพอถึงและปรารถนาถึงความหมดจด เหมือนบุรุษผูออก 
            จากเรือนตามไปไมพันพวก ฉะนั้น. 
      [๖๒๕] อริยสาวกละศีลและพรตทั้งปวง ละกรรมนั้นอันเปนสาวัชชกรรมและ 
            อนวัชชกรรม ไมปรารถนาความหมดจด และความไมหมดจด เปน 
            ผูเวนแลว ไมยึดถือทิฏฐิที่มีอยู พึงประพฤติไป. 
      [๖๒๖] คําวา ละศีลและพรตทั้งปวง ความวา ละ เวน บรรเทา ทําใหสิ้นไป 
 ใหถึงความไมมี ซ่ึงความหมดจดเพราะศีลทั้งหมด ความหมดจดเพราะพรตทั้งหมด ความ 



 หมดจดเพราะศีลและพรตทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละศีลและพรตทั้งปวง. 
                   วาดวยสาวัชชกรรม อนวัชชกรรม 
      [๖๒๗] คําวา ละกรรมนั้นอนัเปนสาวัชชกรรมและอนวัชชกรรม ความวา กรรม 
 ดํามีผลดํา เรียกวา สาวัชชกรรม. กรรมขาวมีผลขาว เรียกวา อนวัชชกรรม. ละ เวน 
 บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงสาวชัชกรรมและอนวัชชกรรม เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 ละกรรมนั้นอนัเปนสาวัชชกรรมและอนวัชชกรรม. 
      [๖๒๘] คําวา ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด ความวา พวกปุถุชน 
 ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนาอกุศลธรรม ยอมปรารถนา ความหมดจด คือ 
 ปรารถนาเบญจกามคุณ ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนาอกุศลธรรมและเบญจกามคุณ 
 ปรารถนาความหมดจด คือ ปรารถนาทิฏฐิ ๖๒ ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนา 
 อกุศลธรรม เบญจกามคุณ และทิฏฐิ ๖๒ ยอมปรารถนาความหมดจด คือ ปรารถนากุศล 
 ธรรมอันมีในไตรธาตุ ยอมปรารถนาความไมหมดจด คือ ปรารถนาอกุศลธรรม เบญจกามคุณ 
 ทิฏฐิ ๖๒ และกุศลธรรมอันมใีนไตรธาตุ พวกกัลยาณปุถุชน ยอมปรารถนาความหมดจด คือ 
 ปรารถนาความยางเขาสูอริยมรรค พระเสขะ ยอมปรารถนาอรหัตผลซ่ึงเปนธรรมอันเลศิ เมื่อบรรลุ 
 อรหัตผลแลว พระอรหันตยอมไมปรารถนาอกุศลธรรม ไมปรารถนาเบญจกามคุณ ไมปรารถนา 
 ทิฏฐิ ๖๒ ไมปรารถนากุศลธรรมอันมีในไตรธาตุ ไมปรารถนาความยางเขาสูอริยมรรค ไม 
 ปรารถนาอรหัตผลซ่ึงเปนธรรมอันเลิศ พระอรหันตกาวลวงความปรารถนาแลว ลวงเลยความ 
 เจริญและความเสื่อมเสียแลว. ทานอยูจบพรหมจรรยแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ มิได 
 มีภพใหมตอไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด. 
      [๖๒๙] คําวา เปนผูเวนแลว ในคําวา เปนผูเวนแลว ไมยึดถือทิฏฐิที่มีอยู 
 พึงประพฤติไป ความวา ละเวน งดเวน ออก สละ พนขาด ไมเกี่ยวของ ดวยความ 
 หมดจดและความไมหมดจด เปนผูมีจิตทําใหปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เปนผูเวนแลว. คําวา พึงประพฤติไป ความวา พึงประพฤติ พึงเที่ยวไป ผลัดเปล่ียน 
 ดําเนินไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เปนผูเวนแลว ... พึงประพฤติไป. 
 คําวา ไมยึดถือทิฏฐิที่มีอยู คือ ทิฏฐิ ๖๒ เรียกวาทิฏฐิที่มีอยู ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น 
 ทิฏฐิที่มีอยู พึงประพฤติไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            อริยสาวกละศีลและพรตทั้งปวง ละกรรมนั้นอันเปนสาวัชชกรรมและ 
            อนวัชชกรรม ไมปรารถนาความหมดจดและความไมหมดจด เปนผู 
            เวนแลว ไมยึดถือทิฏฐิที่มีอยู พึงประพฤติไป. 
      [๖๓๐] พวกสมณพราหมณ อาศัยตบะที่เกลียดชังนั้น อาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ 
            ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา 
            ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด. 
      [๖๓๑] คําวา พวกสมณพราหมณอาศัยตบะที่เกลียดชังนัน้ ความวา มีสมณพราหมณ 



 บางพวก มีวาทะเกลียดชังตบะ มีความเกลยีดชังตบะเปนสาระ อิง อาศัย พัวพัน เขาถึง 
 ติดใจ นอมใจไปสูตบะท่ีเกลียดชัง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พวกสมณพราหมณอาศัยตบะที ่
 เกลียดชังนั้น. 
      [๖๓๒] คําวา อาศัยรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ ความวา อาศัย 
 เขาไปอาศัย ถือ ยึดมั่น ถือมั่นรูปที่เห็น หรือความหมดจด เพราะรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน 
 หรือความหมดจดเพราะเสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ หรือความหมดจดเพราะอารมณที่ทราบ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา อาศัยรูปที่เห็น เสียงทีไ่ดยิน หรืออารมณที่ทราบ. 
      [๖๓๓] คําวา ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา ... ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด 
 ความวา มีสมณพราหมณบางพวกผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา สมณพราหมณพวก 
 ไหนผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา คือ พวกสมณพราหมณผูถือความหมดจดโดยสวน 
 เดียว ถือความหมดจดโดยสงสาร ผูเปนอกิริยทิฏฐิ ผูเปนสสัสตวาทะ สมณพราหมณพวกนี้ 
 ชื่อวาผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา สมณพราหมณเหลานั้น พรํ่าถึง กลาว บอก 
 พูด แสดง แถลงความหมดจด ความหมดจดวเิศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพน 
 วิเศษ ความพนรอบโดยสงสาร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูกลาวความหมดจดในสงสารขาง 
 หนา ... ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด. 
      [๖๓๔] ชื่อวา ตัณหา ในคําวา ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ คือ รูป 
 ตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา. คําวา ในภพนอย 
 ภพใหญ ความวา ในภพนอยและภพใหญ คือ ในกรรมวัฏ และวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปน 
 เคร่ืองเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏ เปนเคร่ืองเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในรูป 
 ภพ ในวิปากวัฏ เปนเคร่ืองเกดิในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเคร่ืองเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏ 
 เปนเคร่ืองเกดิในอรูปภพ ในความเกิดบอยๆ ในความไปบอยๆ ในความเขาถึงบอยๆ ใน 
 ปฏิสนธิบอยๆ ในความบังเกิดขึ้นแหงอัตภาพบอยๆ คําวา ยังไมปราศจากตัณหา ความวา 
 ยังไมปราศจากตัณหา ยังไมหมดตัณหา ยังไมสละตัณหา ยังไมสํารอกตัณหา ยังไมปลอย 
 ตัณหา ยังไมละตัณหา ยังไมสละคืนตัณหา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยังไมปราศจากตัณหาใน 
 ภพนอยภพใหญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            พวกสมณพราหมณ อาศัยตบะที่เกลียดชังนั้น อาศัยรูปที่เห็นเสียง 
            ที่ไดยิน หรืออารมณที่ทราบ ผูกลาวความหมดจดในสงสารขางหนา 
            ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ ยอมพรํ่าพูดถึงความหมดจด. 
      [๖๓๕] วัตถุทั้งหลายเปนของอันผูปรารถนาชอบใจ อนึ่ง ความหว่ันไหว ยอม 
            มีในเพราะวัตถุทั้งหลายที่กําหนดแลว ความเคลื่อนและความเขาถึงมไิด 
            มีแกภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุนั้นพึงหวั่นไหวดวยเหตุอะไร? พึง 
            ชอบใจในที่ไหน? (ไมหว่ันไหว ไมชอบใจอะไรๆ). 
      [๖๓๖] คําวา วัตถุทั้งหลาย เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจความวา ตัณหา 



 เรียกวาความปรารถนา ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌาโลภะ อกุศลมูล. คําวา ปรารถนา 
 ความวา ปรารถนา อยากได ยนิดี รักใคร ชอบใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูปรารถนา. 
 คําวา ชอบใจ ความวา ตัณหา เรียกวาความชอบใจ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา 
 โลภะอกุศลมูล เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจ. 
      [๖๓๗] ชื่อวา ความกําหนด ในคําวา ความหว่ันไหว ยอมมีในเพราะวัตถุทั้งหลาย 
 ที่กําหนดแลว ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวย 
 ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ แมบุคคล 
 ผูมีความหวาดระแวงในการแยงชิงวัตถุยอมหวั่นไหว คือ แมเมื่อวัตถุกําลังถูกแยงชิงเอาไป ก็ 
 ยอมหวั่นไหว แมเมื่อวัตถุถูกแยงชิงเอาไปแลว ก็ยอมหวั่นไหว แมบุคคลผูมีความหวาดระแวง 
 ในความแปรปรวนไปแหงวัตถุ ยอมหวั่นไหว คือ แมเมื่อวัตถุกําลังแปรปรวนไปก็ยอมหวั่นไหว 
 แมเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลว ก็ยอมหวั่นไหว สะทกสะทานเอนเอียง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ความหว่ันไหวยอมมีในเพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนดแลว. 
      [๖๓๘] คําวา แกภิกษุใด ในคําวา ความเคลือ่นและความเขาถึงมิไดมีแกภิกษุใดใน 
 ธรรมวินัยนี้ ความวา ความมา ความไป ความไปและความมา ความตาย คติ ภพนอยและ 
 ภพใหญ ความเคลื่อน ความเขาถึง ความเกิด ความแตก ชาติ ชราและมรณะ มิไดมี คือ 
 ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได แกพระอรหันตขีณาสพ คือ ความเคลื่อนและความเขาถึง 
 นั้นอันพระอรหันตขีณาสพตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมควรใหเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟ 
 คือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความเคลื่อนและความเขาถึงมิไดมีแกภิกษุใดในธรรมวินัยนี้. 
      [๖๓๙] คําวา ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร? พึงชอบใจในที่ไหน? ความวา 
 ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะวิจิกิจฉา อนุสัย อะไรวา 
 เปนผูกําหนัดบาง ประทุษรายบาง หลงใหลบาง มีมานะเปนเคร่ืองผูกพันบาง ยึดถือบาง ถึง 
 ความฟุงซานบาง ถึงความไมแนใจบาง ถึงโดยเร่ียวแรงบาง และภิกษุนั้นละอภิสังขารเหลานั้น 
 เสียแลว เพราะเปนผูละอภิสังขารแลว พึงหวั่นไหวโดยคติดวยเหตุอะไรวา เปนผูไปเกิดในนรก 
 เปนดิรัจฉานเปนเปรตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปน 
 สัญญีสัตว เปนอสัญญีสัตว หรือเปนเนวสัญญีนาสัญญีสัตว. ภิกษุนั้น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย 
 ไมมีการณะอันเปนเหตุใหหว่ันไหวสะทกสะทานเอนเอียง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุนั้น 
 พึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร?. คําวา พึงชอบใจในที่ไหน? ความวา พึงชอบใจ รักใคร พอใจ 
 ในที่ไหน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร? พึงชอบใจในที่ไหน?. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
      วัตถุทั้งหลาย เปนของอันบุคคลผูปรารถนาชอบใจ อนึ่ง ความหว่ันไหวยอมมีใน 
 เพราะวัตถุทั้งหลายท่ีกําหนดแลว ความเคลื่อนและความเขาถึง มิไดมีแกภิกษุใดในธรรมวินัยนี ้
 ภิกษุนั้นพึงหว่ันไหวดวยเหตุอะไร? พึงชอบใจในที่ไหน?. 
      [๖๔๐] สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยี่ยม แตสมณพราหมณ 



            พวกอ่ืน ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา เลว วาทะของสมณพราหมณ 
            เหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? เพราะสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด 
            ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด. 
      [๖๔๑] คําวา สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยี่ยม ความวา สมณ- 
 *พราหมณเหลาหน่ึงกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรคใด 
 อยางนี้วา ธรรมน้ีเปนเยี่ยม เลศิ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร เพราะฉะน้ันจึง 
 ชื่อวา สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยีย่ม. 
      [๖๔๒] คําวา แตสมณพราหมณพวกอ่ืนก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา เลว ความวา 
 สมณพราหมณอีกพวกหนึ่งกลาว บอก พูด แสดง แถลงซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา 
 มรรคนั้นนั่นแหละ อยางนี้วา ธรรมน้ีเลวทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา แตสมณพราหมณพวกอื่น ก็กลาวธรรมน้ันนั่นแหละวา เลว. 
      [๖๔๓] คําวา วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? ความวา 
 วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจริง แท แน เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา วาทะของสมณพราหมณเหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? 
      [๖๔๔] คําวา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด ความ 
 วา เพราะสมณพราหมณเหลานี้ทั้งปวงตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด อางตนเปนบัณฑิต อางตน 
 เปนธีรชน อางตนเปนผูมีญาณ อางตนวากลาวโดยเหตุ อางตนวากลาวโดยลักษณะ อางตน 
 วากลาวโดยการณะ อางตนวากลาวโดยฐานะ โดยลทัธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะสมณ- 
 *พราหมณเหลานี้ทั้งหมดตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            สมณพราหมณบางพวกกลาวธรรมใดวา เปนเยีย่ม แตสมณพราหมณ 
            พวกอ่ืน ก็กลาวธรรมนั้นนั่นแหละวา เลว วาทะของสมณพราหมณ 
            เหลานี้ วาทะไหนจะจริงเลา? เพราะสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด 
            ตางก็อางตนวาเปนผูฉลาด. 
      [๖๔๕] ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ แตกลาวธรรม 
            ของผูอื่นวาเลว พวกสมณพราหมณถือทิฏฐิ แมอยางนี้แลว ยอม 
            วิวาทกัน พวกสมณพราหมณกลาวทิฏฐิ ของตนๆ   วาจริง. 
      [๖๔๖] คําวา ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ ความวา 
 ก็สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา 
 มรรค ของตน อยางนี้วา ธรรมน้ีบริบูรณ เต็มรอบ ไมบกพรอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ. 
      [๖๔๗] คําวา แตกลาวธรรมของผูอื่นวาเลว ความวา สมณพราหมณ อีกพวกหนึ่ง 
 กลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงธรรม คือ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของสมณพราหมณอื่น 
 อยางนี้วา ธรรมน้ี เลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 



 แตกลาวธรรมของสมณพราหมณอื่นวาเลย. 
      [๖๔๘] คําวา ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว ยอมววิาทกัน ความวา ถือ ยึดถือ ถือมั่น 
 ยึดมั่น ซ่ึงทิฏฐิอยางนี้แลว ยอมวิวาทกัน คือ ยอมทําความทะเลาะกัน ทําความหมายม่ันกัน 
 ทําความแกงแยงกัน ทําความวิวาทกัน ทําความทุมเถียงกันวา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ 
 หรือจงแกไขเพ่ือปลดเปลื้องวาทะ ถาทานสามารถ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว 
 ยอมวิวาทกัน. 
      [๖๔๙] คําวา กลาวทิฏฐิของตนๆ วาจริง ความวา กลาววา โลกเทีย่ง ฯลฯ สัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอกีก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา กลาวทฏิฐิของตนๆ วาจริง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
 ตอบวา 
      ก็สมณพราหมณบางพวก กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ แตกลาวธรรม 
            ของผูอื่นวาเลว พวกสมณพราหมณถือทิฏฐิแมอยางนี้แลว ยอมวิวาท 
            กัน พวกสมณพราหมณกลาวทิฏฐิของตนๆ วาจริง. 
      [๖๕๐] หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว เพราะคําที่ผูอื่นตําหนิไซร ใครๆ ก็ไมพึง 
            เปนผูวิเศษในธรรมทั้งหลาย เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอืน่โดย 
            ความเปนธรรมแลว ชนทั้งหลาย เปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทาง 
            ดําเนินของตน. 
      [๖๕๑] คําวา หากวาบุคคลพึงเปนคนเลวเพราะคําที่ผูอื่นตําหนิไซร ความวา หากวา 
 บุคคลอื่นยอมเปนคนโง เลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย เพราะเหตุถอยคําที่ผูอื่น 
 ตําหนิติเตียนคอนวาไซร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว เพราะคําที่ผูอืน่ 
 ตําหนิไซร. 
      [๖๕๒] คําวา ใครๆ ก็ไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมทั้งหลาย ความวา ใครๆ ก็ไมพึง 
 เปนผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร ในธรรมทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ใครๆ ก็ไมพึงเปนผูวิเศษในธรรมทั้งหลาย. 
      [๖๕๓] คําวา เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอื่นโดยความเปนธรรมเลว ความวา 
 ปุถุชนแมมากยอมกลาว คอนขอด นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนมากยอมกลาว คอนขอด 
 นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนคนเดียวโดยความเปนธรรมเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก 
 ตํ่าตอย ปุถุชนแมคนเดียวยอมกลาว คอนขอด นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนมากคน โดย 
 ความเปนธรรมเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก ตํ่าตอย ปุถุชนแมคนเดยีวยอมกลาว คอนขอด 
 นินทา ติเตียนธรรมของปุถุชนคนเดียว โดยความเปนธรรมเลว ทราม ตํ่าชา ลามก สกปรก 
 ตํ่าตอย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอื่นโดยความเปนธรรมเลว. 
      [๖๕๔] ธรรมะ ทิฐิ ปฏิปทา มรรค ชื่อวาธรรมเปนทางดําเนินของตนๆ ในคําวา 
 ชนทั้งหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของตน ชนทั้งหลายเปนผูกลาวยืนยนั กลาว 



 มั่นคง กลาวแข็งแรง กลาวเพียงแทในธรรมเปนทางดําเนินของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ชนทั้งหลายเปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทางดําเนินของตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง 
 ตรัสตอบวา 
            หากวาบุคคลยอมเปนคนเลว เพราะคําที่ผูอื่นตําหนิไซร ใครๆ ก็ไมพึง 
            เปนผูวิเศษในธรรมทั้งหลาย เพราะวาปุถุชนยอมกลาวธรรมของผูอืน่โดย 
            ความเปนธรรมเลว ชนทั้งหลาย เปนผูกลาวยืนยันในธรรมเปนทาง 
            ดําเนินของตน. 
      [๖๕๕] ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน ของพวกสมณพราหมณเปนของ 
            จริง เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดําเนินของตน 
            วาทะทั้งปวงก็พึงเปนของจริง เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณ 
            เหลานั้น เปนของเฉพาะตัวเทานั้น. 
      [๖๕๖] การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน ในคําวา ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนิน 
 ของตน ของพวกสมณพราหมณ เปนของจริง เปนไฉน พวกสมณพราหมณยอมสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชาศาสดาของตนวา ศาสดาน้ีเปนสัพพัญู นี้ชื่อวาการบูชาธรรมเปนทาง 
 ดําเนินของตน. พวกสมณพราหมณยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาธรรมที่ศาสดาของตนบอก 
 หมูคณะของตนทิฏฐิของตน ปฏิปทาของตน มรรคของตนวา มรรคนี้เปนทางใหพนทุกข นี้ 
 ชื่อวา การบูชาธรรมเปนทางดาํเนินของตน. คําวา การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตนเปนของ 
 จริง ความวา การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน เปนของจริง แท แนนอน เปนจริง เปน 
 ตามจริง ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน ของพวก 
 สมณพราหมณ เปนของจริง. 
      [๖๕๗] ธรรมะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ชื่อวาธรรมเปนทางดาํเนินของตน ในคําวา 
 เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดําเนนิของตน พวกสมณพราหมณยอมสรร- 
 *เสริญ ชม ยกยอง พรรณนาธรรมเปนทางดาํเนินของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เหมือนดงั 
 พวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรมเปนทางดาํเนินของตน. 
      [๖๕๘] คําวา วาทะทั้งปวงก็พึงเปนของจริง ความวา วาทะทั้งปวงก็พึง เปนของจริง 
 แท แนนอน เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา วาทะทั้งปวงก็พึงเปน 
 ของจริง. 
      [๖๕๙] คําวา เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณเหลานั้นเปนของเฉพาะตัว 
 เทานั้น ความวา ความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ 
 ความพนรอบ ของสมณพราหมณเหลานั้น เปนของเฉพาะตัวเทานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เพราะความหมดจดของพวกสมณพราหมณเหลานั้น เปนของเฉพาะตัวเทานั้น. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ก็การบูชาธรรมเปนทางดําเนินของตน ของพวกสมณพราหมณ เปน 



            ของจริง เหมือนดังพวกสมณพราหมณสรรเสริญธรรม เปนทางดําเนิน 
            ของตน วาทะทั้งปวงกพึ็งเปนของจริง เพราะความหมดจดของพวก 
            สมณพราหมณเหลานั้น เปนของเฉพาะตัวเทานั้น. 
      [๖๖๐] ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ (พระอรหันต) ความ 
            ตัดสินใจแลวจึงถือมั่นในธรรมทั้งหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ เพราะเหตุ 
            นั้น พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาททั้งหลาย เพราะ 
            พราหมณยอมไมเห็นธรรมอื่นโดยความเปนธรรมประเสริฐ. 
      [๖๖๑] ศัพทวา น ในคําวา ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ เปน 
 ปฏิเสธ. ชื่อวาพราหมณ คือ บุคคลชื่อวา เปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ 
 ประการ ฯลฯ ๑- อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ผูคงที่ ชื่อวาเปนพราหมณ. คําวา ญาณอันบุคคลอื่น 
 พึงแนะนํายอมไมมีแกพราหมณ ความวา ความเปนผูมีญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํายอมไมมีแก 
 พราหมณ คือ พราหมณเปนผูมีญาณอันผูอื่นไมตองแนะนํา ไมตองอาศัยผูอื่น ไมเชื่อผูอื่น ไม 
 ดําเนินเนื่องดวยผูอื่น เปนผูไมหลงใหล มีความรูสึก มีความระลึกได ยอมรู ยอมเห็นวา 
 สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมี 
 ความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ญาณอัน 
 บุคคลอื่นพึงแนะนํายอมไมมแีกพราหมณ. 
      [๖๖๒] คําวา ในธรรมทั้งหลาย ในคําวา ความตัดสินใจแลวจึงถือมั่นในธรรม 
 @(๑) ดูขอ ๓๓๕ 
 ทั้งหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ ความวา ในทิฏฐิ ๖๒ ประการ. คําวาตัดสินในแลว คือ ตัดสินแลว 
 ชี้ขาด คนหา แสวงหา เทียบเคียง ตรวจตรา สอบสวน ทําใหแจมแจงแลวจึงจบัมั่น ยึดมั่น 
 ถือมั่น รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ คือ ความถือ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น 
 ความนอมใจเชื่อวา สิ่งนี้จริง แน แท เปนตามสภาพ เปนตามจริง ไมวิปริตดังนี้ 
 ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนธรรมอันพราหมณนั้นละ ตัดขาด สงบ 
 ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึน้ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความ 
 ตัดสินใจแลวจึงถือมั่นในธรรมทั้งหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ. 
      [๖๖๓] คําวา เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาททั้งหลาย 
 ความวา เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณะ เหตุ ปจจัย นิทานนั้น พราหมณจึงเปนผูลวง 
 กาวลวง กาวลวงพรอม เปนไปลวง ซ่ึงความทะเลาะดวยทิฏฐิ ความหมายม่ันดวยทิฏฐิ 
 ความแกงแยงดวยทิฏฐิ ความวิวาทดวยทิฏฐิ ความทุมเถียงดวยทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาททั้งหลาย. 
      [๖๖๔] คําวา เพราะพราหมณยอมไมเห็นธรรมอื่นโดยความเปนธรรม ประเสริฐ 
 ความวา พราหมณยอมไมเห็น ไมพบ ไมแลเห็น ไมพินิจ ไมพิจารณาเห็นซ่ึงธรรม คือ 
 ศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค อื่น นอกจากสติปฏฐาน 



 สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ วาเปนธรรมประเสริฐ 
 วิเศษ เปนประธาน อุดม บวร เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เพราะพราหมณยอมไมเห็นธรรมอื่น 
 โดยความเปนธรรมประเสริฐ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนํา ยอมไมมีแกพราหมณ ความตัดสินใจแลว 
            จึงถือมั่นในธรรมทั้งหลาย ก็ไมมีแกพราหมณ เพราะเหตุนั้น พราหมณ 
            จึงเปนผูลวงเสียแลวซ่ึงความวิวาททั้งหลาย เพราะพราหมณยอมไมเห็น 
            ธรรมอื่นโดยความเปนธรรมประเสริฐ. 
      [๖๖๕] สมณพราหมณบางพวก ยอมเชื่อความหมดจดดวยทิฏฐิวา เรายอมรู 
            ยอมเห็นซ่ึงความหมดจดนั้นจริงแท หากวาสมณพราหมณผูหน่ึงได 
            เห็นแลว สมณพราหมณผูเห็นนั้นจะมีประโยชนอะไรดวยการเห็น 
            นั้นเลา? พวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจดดวย 
            ทัสสนะอ่ืน. 
      [๖๖๖] คําวา ยอมรู ในคําวา เรายอมรูยอมเห็นซ่ึงความหมดจดนั้นจริงแท ความวา 
 เรายอมรูดวยญาณเคร่ืองรูจิตของผูอื่น หรือยอมรูดวยญาณเครื่องรูระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาล 
 กอน. คําวา ยอมเห็น ความวา เรายอมเห็นดวยมังสจักษุหรือยอมเห็นดวยทพิจักษุ. คําวา 
 ซ่ึงความหมดจดนั้นจริงแท ความวา ซ่ึงความหมดจดน้ันแนแท เปนจริง เปนตามจริง ไมวิปริต 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เรายอมรูยอมเห็นซ่ึงความหมดจดนัน้จริงแท. 
      [๖๖๗] คําวา สมณพราหมณบางพวกยอมเช่ือความหมดจดดวยทิฏฐิ ความวา 
 สมณพราหมณบางพวกยอมเช่ือความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน 
 ความพนวิเศษ ความพนรอบดวยทิฏฐิ คือ สมณพราหมณบางพวกยอมเชือ่ความหมดจด 
 ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบดวยทิฏฐิวา 
 โลกเทีย่ง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ฯลฯ สตัวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได 
 ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สมณพราหมณ 
 บางพวกยอมเชื่อความหมดจดดวยทิฏฐิ. 
      [๖๖๘] คําวา ไดเห็นแลว ในคําวา หากวาสมณพราหมณผูหน่ึงไดเห็นแลว 
 สมณพราหมณผูเห็นนั้น จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา? ความวา ไดเห็นแลวดวย 
 ญาณเคร่ืองรูจิตผูอื่น ไดรูแลวดวยญาณเคร่ืองระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน ไดเห็นแลว 
 ดวยมังสจักษุ หรือไดเห็นแลวดวยทิพจักษุ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หากวาสมณพราหมณ 
 ผูหน่ึงไดเห็นแลว. คําวา สมณพราหมณผูเห็นนั้น จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา? 
 ความวา สมณพราหมณนั้นจะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้น คือ  ความกําหนดรูทุกขจะมีได 
 อยางไร? ความละสมุทยัก็ไมมี ความเจริญมรรคก็ไมมี ความทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี ความ 
 ละดวยตัดขาดซ่ึงราคะก็ไมมี ความละดวยตัดขาดซ่ึงโทสะก็ไมมี ความละดวยตัดขาดซ่ึงโมหะ 
 ก็ไมมี ความละดวยตัดขาดซ่ึงกิเลสทั้งหลายก็ไมมี ความตัดขาดซ่ึงสังขารวัฏก็ไมมี เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา หากวาสมณพราหมณผูหน่ึงไดเห็นแลว สมณพราหมณผูนั้น จะมีประโยชนอะไรดวย 
 การเห็นนั้นเลา? 
      [๖๖๙] คําวา พวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจด ดวยทัสสนะอื่น 
 ความวา สมณพราหมณเหลานั้นลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงแลว ซ่ึงทางแหงความหมดจด 
 ทางแหงความหมดจดวิเศษ ทางแหงความหมดจดรอบทางขาว ทางขาวรอบ ยอมกลาว บอก 
 พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน 
 ความพนวิเศษ ความพนรอบ อื่นจากสติปฏฐาน อื่นจากสัมมปัปธาน อื่นจากอิทธิบาท 
 อื่นจากอินทรีย อื่นจากพละ อืน่จากโพชฌงค อื่นจากอริยมรรคมีองค ๘ ดวยทิฏฐิ แมดวยเหตุ 
 อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวาพวกสมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจดดวยทัสสนะอ่ืน. 
 อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจาทัง้หลายก็ดี พระพุทธสาวกทั้งหลายก็ดี พระปจเจกพุทธะทั้งหลายก็ด ี
 ลวงเลย กาวลวง เปนไปลวงแลว ซ่ึงทางแหงความไมหมดจด ทางแหงความไมหมดจดวิเศษ 
 ทางแหงความไมหมดจดรอบ ทางไมขาว ทางไมขาวรอบ โดยทิฏฐิแหงสมณพราหมณเหลานั้น 
 ยอมกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ 
 ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
 อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา พระอริยะ 
 มีพระพุทธเจาเปนประธานลวงเสียแลว ยอมกลาว ความหมดจดดวยธรรมอื่น. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            สมณพราหมณบางพวก ยอมเชื่อความหมดจดดวยทิฏฐิวา เรายอมรู 
            ยอมเห็นความหมดจดน้ันจริงแท หากวาสมณพราหมณผูหน่ึงไดเห็นแลว 
            สมณพราหมณผูเห็นนั้น จะมีประโยชนอะไรดวยการเห็นนั้นเลา? พวก 
            สมณพราหมณลวงเสียแลว ยอมกลาวความหมดจดดวยทัสสนะอ่ืน. 
      [๖๗๐] นรชนเมื่อเห็นกเ็ห็นนามรูป หรือเห็นแลวก็จักรูนามรูปเหลานั้นเทานั้น 
            นรชนเห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท ถึงอยางนัน้ ผูฉลาดทั้งหลาย 
            ยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปน้ันเลย. 
      [๖๗๑] คําวา นรชนเมื่อเห็น ในคําวา นรชนเมื่อเห็นกเ็ห็นนามรูป ความวา 
 นรชนเมื่อเห็นดวยญาณเคร่ืองรูจิตผูอื่น เมื่อเห็นดวยญาณเครื่องระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาล 
 กอน เมื่อเห็นดวยมังสจักษุ หรือเมื่อเห็นดวยทพิจักษุ ก็เห็นนามรูปเทานั้นโดยความเปนของเที่ยง 
 โดยความเปนสุข โดยความเปนอัตตา มิไดเห็นความเกิด ความดับ คุณ โทษ หรืออุบายเคร่ือง 
 สลัดออกแหงธรรมเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนเมือ่เห็นก็เห็นนามรูป. 
      [๖๗๒] คําวา หรือเห็นแลวก็รูจักนามรูปเหลานั้นเทานั้น ความวา คร้ันเห็นแลวดวย 
 ญาณเคร่ืองรูจิตผูอื่น เห็นแลวดวยญาณเคร่ืองระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน เห็นแลวดวย 
 มังสจักษุ หรือเห็นแลวดวยทพิจักษุ ก็เห็นเพียงนามรูปเทานัน้ แลวจักรูโดยความเปนของเที่ยง 
 โดยความเปนสุข โดยความเปนอัตตา จักไมรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ อุบายเคร่ืองสลดั 



 ออกแหงธรรมเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หรือเห็นแลวก็จักรูนามรูปเหลานั้นเทานั้น. 
      [๖๗๓] คําวา เห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท ความวา เมื่อเห็นนามรูปมากบาง 
 นอยบาง ก็เห็นโดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข โดยความเปนอัตตา โดยแท เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท. 
      [๖๗๔] คําวา ผูฉลาดทั้งหลาย ในคําวา ถึงอยางนั้น ผูฉลาดทั้งหลายยอมไมกลาว 
 ความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปน้ัน ความวา พวกผูฉลาดในขันธ ผูฉลาดในธาตุ ผูฉลาด 
 ในอายตนะ ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ผูฉลาดในสติปฏฐาน ผูฉลาดในสัมมัปปธาน ผูฉลาด 
 ในอิทธิบาท ผูฉลาดในอินทรีย ผูฉลาดในพละ ผูฉลาดในโพชฌงค ผูฉลาดในมรรค ผูฉลาด 
 ในผล ผูฉลาดในนิพพาน ผูฉลาดเหลานั้น ยอมไมกลาว ไมบอก ไมพูด ไมแสดง ไมแถลง 
 ซ่ึงความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความหมดจดรอบ ความพน ความพนวิเศษ ความพน 
 รอบ เพียงความเห็นนามรูป ดวยญาณเคร่ืองรูจิตผูอื่น ดวยญาณเคร่ืองระลึกถึงขันธที่อยูอาศัย 
 ในกาลกอน ดวยมังสจักษุ หรือดวยทิพยจักษุ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ถึงอยางนั้น ผูฉลาด 
 ทั้งหลายยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปน้ันเลย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสตอบวา 
            นรชนเมื่อเห็นก็เห็นนามรูป หรือเห็นแลวก็จักรูนามรูปเหลานั้นเทาน้ัน 
            นรชนเห็นนามรูปมากบางนอยบางโดยแท ถึงอยางนัน้ ผูฉลาดทั้งหลาย 
            ยอมไมกลาวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปน้ันเลย. 
      [๖๗๕] ก็นรชนผูกลาวดวยความถือมั่น เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได 
            เปนผูเชดิทิฏฐิที่กําหนดไวในเบ้ืองหนา อาศัยวัตถุใด ก็กลาววัตถุนั้น 
            วางามในเพราะทิฏฐินั้น นรชนผูกลาวความหมดจดน้ัน ไดเห็นวาแท 
            ในทิฏฐินั้น. 
      [๖๗๖] คําวา ก็นรชนผูกลาวดวยความถือมั่น เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได 
 ความวา นรชนผูกลาวดวยความถือมั่นวา โลกเทีย่ง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ผูกลาวดวย 
 ความถือมั่นวา โลกไมเที่ยง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปน 
 อีกก็หามิได สิง่นี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา. คําวา เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได ความ 
 วา นรชนผูกลาวดวยความถือมั่น เปนผูอันใครๆ ยากที่จะแนะนําได ยากที่จะใหรูได ยากที ่
 จะใหเขาใจได ยากที่จะใหเห็นได ยากที่จะใหเลื่อมใสได เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็นรชนผู 
 กลาวดวยความถือมั่น เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได. 
      [๖๗๗] คําวา เปนผูเชดิทิฏฐิที่กําหนดไวในเบ้ืองหนา ความวา เปนผูเชิดทิฏฐิที่ 
 กําหนด ปรุงแตง ต้ังอยูดีแลว ไวในเบ้ืองหนา คือ ทําทิฏฐิออกหนาเที่ยวไป มีทิฏฐิเปน 
 ธงไชย มีทิฏฐิเปนธงยอด มีทฏิฐิเปนใหญ ถูกทิฏฐิหอมลอมเที่ยวไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 เปนผูเชดิทิฏฐิที่กําหนดไวในเบ้ืองหนา. 
      [๖๗๘] คําวา อาศัยวัตถุใด ในคําวา อาศัยวัตถุใด ก็กลาววัตถุนั้นวางามในเพราะ 



 ทิฏฐินั้น ความวา อาศัย อิงอาศัย พัวพัน เขาถึง ติดใจ นอมใจ ถึงแลว ซ่ึงวัตถุใด คือ 
 ศาสดา ธรรมที่ศาสดาบอก หมูคณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา อาศัย 
 วัตถุใด. คําวา ในเพราะทิฏฐินั้น ความวา ในเพราะทิฏฐิ ความควร ความชอบใจ ลัทธิของ 
 ตน. คําวา ก็กลาววัตถุนั้นวางาม ความวา เปนผูกลาววัตถุนั้นวางาม กลาววาดี กลาววาเปน 
 บัณฑิต กลาววาเปนธีรชน กลาววามีญาณ กลาวโดยเหตุ กลาวโดยลักษณะ กลาวโดยการณะ 
 กลาวโดยฐานะ โดยลัทธขิองตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อาศัยวัตถุใด ก็กลาววัตถุนั้นวางามใน 
 เพราะทิฏฐินั้น. 
      [๖๗๙] คําวา ผูกลาวความหมดจด ในคําวา ผูกลาวความหมดจดน้ัน ไดเห็นวาแท 
 ในทิฏฐินั้น ความวา กลาวความหมดจด กลาวความหมดจดวิเศษ กลาวความหมดจดรอบ 
 กลาวความขาว กลาวความขาวรอบ. อีกอยางหนึ่ง ผูมีความเห็นความหมดจด มีความเห็นความ 
 หมดจดวิเศษ มีความเห็นความหมดจดรอบ มีความเห็นความขาว มีความเห็นความขาวรอบ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูกลาวความหมดจด. คําวา ในทิฏฐินั้น คือ ในทิฏฐิ ความควร ความ 
 ชอบใจ ลัทธิของตน. คําวา ไดเห็นวาแท ความวา ไดเห็น ไดพบ ไดประสบ ไดแทง 
 ตลอดวา แท แนนอน จริง เปนตามจริง  ไมวิปริต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา นรชนผูกลาว 
 ความหมดจดนั้น ไดเห็นวาแทในทิฏฐินั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตอบวา 
            ก็นรชนผูกลาวดวยความถือมั่น เปนผูอันใครๆ ไมพึงแนะนําใหดีได 
            เปนผูเชดิทิฏฐิที่กําหนดไวเบ้ืองหนา อาศัยวัตถุใดก็กลาววัตถุนั้นวางาม 
            ในเพราะทิฏฐินั้น นรชนผูกลาวความหมดจดน้ัน ไดเห็นวาแทใน 
            ทิฏฐินั้น. 
      [๖๘๐] พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึงซ่ึงความกําหนด ไมเปนผู 
            แลนไปดวยทิฏฐิ ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผกูเพราะญาณ 
            พราหมณนั้นรูแลว ยอมวางเฉยซ่ึงสมมติทั้งหลายท่ีปุถุชนใหเกิด สวน 
            สมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือมั่น. 
      [๖๘๑] ศัพทวา น ในคําวา พราหมณทราบดวยญาณแลวยอมไมเขาถึงความกําหนด 
 เปนศัพทปฏิเสธ ชื่อวาพราหมณ คือ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ เพราะเปนผูลอยเสยีแลวซ่ึง 
 ธรรม ๗ ประการ ฯลฯ อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงที่ ชื่อวาเปนพราหมณ. คําวา 
 ความกําหนด ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวยตัณหา ๑ ความกําหนดดวย 
 ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยทิฏฐิ ญาณ เรียก 
 วาสังขาร ไดแกความรู ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ 
 คําวา พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึงความกําหนด ความวา พราหมณทราบ พินิจ 
 พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงดวยญาณวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปน 
 ทุกข ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ 
 แลว ยอมไมเขาถึง ไมเขาไปถึง ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น ซ่ึงความกําหนดดวยตัณหา 



 หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึง 
 ความกําหนด. 
      [๖๘๒] คําวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกเพราะ 
 ญาณ ความวา พราหมณนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวย 
 ไฟคือญาณ ซ่ึงทิฏฐิ ๖๒ ประการ ไมดําเนิน ไมออก ไมเลื่อน ไมเคลื่อนไปดวยทิฏฐิ ทั้งไม 
 ถึง ไมกลับมาถึงทิฏฐินั้นโดยความเปนสาระ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมเปนผูแลนไปดวยทฏิฐิ 
 คําวา ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกเพราะญาณ ความวา พราหมณยอมไมทําตัณหาเปน 
 เคร่ืองผูก หรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูก คือ ไมยังตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผูกใหเกิด ใหเกิดพรอม 
 ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะญาณในสมาบัติ ๘ เพราะญาณในอภิญญา ๕ หรือเพราะ 
 ญาณที่ผิด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมเปนผูแลนไปดวยทิฏฐิ ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ือง 
 ผูกเพราะญาณ. 
      [๖๘๓] คําวา รูแลว ในคําวา พราหมณนั้นรูแลว .... ซ่ึงสมมติทั้งหลายท่ีปุถุชนให 
 เกิด ความวา รู ทราบ พินิจ พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงวา สังขารทั้งปวงไม 
 เที่ยง สังขารทัง้ปวงเปนทุกข ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความ 
 ดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พราหมณนั้นรูแลว. ทิฏฐิ ๖๒ ประการ เรียกวา 
 สมมติ ทิฏฐิทั้งหลายช่ือวาปุถุชชา เพราะทิฏฐิเหลานั้น อันปุถุชนใหเกิด หรือเพราะชนตางๆ 
 มากใหเกิด เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา พราหมณนั้นรูแลว .... ซ่ึงสมมติทั้งหลายท่ีปุถุชนใหเกดิ. 
      [๖๘๔] คําวา ยอมวางเฉย สวนพวกสมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือมั่น ความวา 
 พวกสมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือ ยึดมั่น ถือมั่น ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหง 
 ทิฏฐิ สวนพระอรหันตยอมวางเฉย ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมัน่ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอม 
 วางเฉย สวนพวกสมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือมั่น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
 ตอบวา 
            พราหมณทราบดวยญาณแลว ยอมไมเขาถึงซ่ึงความกําหนด ไมเปนผู 
            แลนไปดวยทิฏฐิ ทั้งไมมีตัณหาหรือทิฏฐิเปนเคร่ืองผกูเพราะญาณ 
            พราหมณนั้นรูแลว ยอมวางเฉยซ่ึงสมมติทั้งหลายท่ีปุถุชนใหเกิด สวน 
            พวกสมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือมัน่. 
      [๖๘๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบอีกวา) มุนีสละแลวซ่ึงกิเลส เคร่ืองรอยกรอง 
            ทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อชนทั้งหลายเกิดวิวาทกัน ยอมไมเปนผูแลนไป 
            ดวยธรรมที่ทําใหเปนพวก มุนีนั้นเมื่อชนทั้งหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ 
            วางเฉยไมถือมั่น สมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือมั่น. 
      [๖๘๖] ชื่อวา กิเลสเครื่องรอยกรอง ในคําวา มุนีสละแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอยกรอง 
 ทั้งหลายในโลกนี้ ไดแกกเิลสเคร่ืองรอยกรอง ๔ อยาง คือ กิเลสเคร่ืองรอยกรองทางกาย คอื 
 อภิชฌา พยาบาท สีลัพพตปรามาส ชื่อวาความยึดมั่นวาสิ่งนีจ้ริง ความกําหนดในทิฏฐิของตน 



 ชื่อวากิเลสเครื่องรอยกรองทางกาย คืออภิชฌา. ความอาฆาต ความไมยินดีในถอยคําของผูอื่นชื่อวา 
 กิเลสเครื่องรอยกรองทางกายคือพยาบาท. ความยึดถือศีลพรต หรือทั้งศีลและพรตของตน ชื่อวา 
 กิเลสเครื่องรอยกรองทางกายคือสีลัพพตปรามาส. ทิฏฐิของตน ชื่อวาความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง. 
 คําวา สละแลว ความวา ปลอยหรือวางแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอยกรองทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง 
 ความวา แกแลวหรือคลายแลวซ่ึงกิเลสเครื่องรอยกรองที่ผกู รัด พัน เหนี่ยวร้ัง เกาะเกีย่ว 
 พัวพัน คลองไว เหมือนชนทั้งหลายทําความปลดปลอยคานหาม รถหรือเกวียน ฉะนั้น. คําวา 
 มุนี ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ไดแกความรู ความรูชัด ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของ 
 และตัณหาเพียงดังขาย บุคคลนั้นชื่อวามุนี. คําวา ในโลกนี้ คือในทิฏฐินี้ ฯลฯ ในมนุษยโลก 
 นี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีสละแลวซ่ึงกิเลสเปนเคร่ืองรอยกรองทั้งหลายในโลกน้ี. 
      [๖๘๗] คําวา เมื่อชนทั้งหลายเกิดวิวาทกัน ไมเปนผูแลนไปดวยธรรมที่ทาํใหเปนพวก 
 ความวา เมื่อชนทั้งหลายมีความวิวาทกันเกดิ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ คือ 
 เมื่อชนทั้งหลายถึงฉันทาคติ ถึงโทสาคติ ถึงโมหาคติ ถึงภยาคติ มุนียอมไมถึงฉันทาคติ ไม 
 ถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ 
 อุทธัจจะ วิจิกจิฉา อนุสัย ยอมไมดําเนิน ออก เลื่อน เคลือ่นไปดวยธรรมทัง้หลายท่ีทําให 
 เปนพวก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อชนทั้งหลายเกิดวิวาทกัน ยอมไมเปนผูแลนไปดวยธรรม 
 ที่ทําใหเปนพวก. 
      [๖๘๘] คําวา สงบ ในคําวา มุนีนั้น เมื่อชนทั้งหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ วางเฉย 
 ความวา ชื่อวาเปนผูสงบ เขาไปสงบเงียบ ดับ ระงับแลวเพราะเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ 
 อกุสลาภิสังขารทั้งปวงสงบ เงียบ เขาไปสงบ เย็น ดับ หายไป ระงับแลว เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา เปนผูสงบ. คําวา เมื่อชนทั้งหลายไมสงบ คือ เมื่อชนทั้งหลายไมสงบ ไมเขาไปสงบ 
 ไมเงียบ ไมดับ ไมระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อชนทัง้หลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ. 
 คําวา มุนีนั้น .... เปนผูวางเฉย ความวา พระอรหันตเปนผูประกอบดวยอเุบกขามีองค ๖ คือ 
 เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติ มีสมัปชัญญะ ไดยนิเสียงดวย 
 หูแลว ฯลฯ บุคคลนั้น เปนผูมีอินทรียอันอบรมแลว ฝกดีแลว รอคอยกาลมรณะอยู เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา มุนีนั้น เมื่อชนทั้งหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบ วางเฉย. 
      [๖๘๙] คําวา เปนผูไมถือมัน่ สมณพราหมณเหลาอื่นยอมถือมั่น ความวา สมณ- 
 *พราหมณเหลาอื่น ยอมถือ ยดึมั่น ถือมั่น ดวยสามารถตัณหา ดวยสามารถทิฏฐิ พระอรหันต 
 ยอมวางเฉย ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูไมถือมัน่ สมณพราหมณ 
 เหลาอื่นยอมถือมั่น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            มุนีสละแลวซ่ึงกิเลสเคร่ืองรอยกรองทัง้หลายในโลกนี ้เมื่อชนทั้งหลาย 
            เกิดวิวาทกัน ยอมไมเปนผูแลนไปดวยธรรมที่ทําใหเปนพวก มุนีนั้น 
            เมื่อชนทั้งหลายไมสงบ ก็เปนผูสงบวางเฉย ไมถือมัน่ สมณพราหมณ 
            เหลาอื่น ยอมถือมั่น. 



      [๖๙๐] มุนีละอาสวะอันมีในกอน ไมทําอาสวะใหม ไมเปนผูดําเนินไปดวย 
            ความพอใจ ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่น มุนีนั้นเปนธีรชน พนขาด 
            แลวจากทิฏฐิทั้งหลาย ไมเปนผูติเตียนตน ยอมไมติดอยูในโลก. 
      [๖๙๑] คําวา มุนีละอาสวะอนัมีกอน ไมทําอาสวะใหม ความวา รูป เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ สวนอดีต เรียกวา อาสวะอนัมีในกอน. กิเลสเหลาใดพึงเกดิขึ้นเพราะปรารภ 
 ถึงสังขารสวนอดีต มุนีละ สละ บริจาค สลัด บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึง 
 กิเลสเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ละอาสวะอันมีในกอน. คําวา ไมทําอาสวะใหม ความ 
 วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนปจจุบัน เรียกวา อาสวะใหม. มุนีไมทํา 
 ความพอใจ ไมทําความรักใคร ไมทําความกําหนัด ปรารภถึงสังขารสวนปจจุบัน คือ ไมใหเกิด 
 ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มุนีละอาสวะอันมี 
 ในกอน ไมทําอาสวะใหม. 
      [๖๙๒] คําวา ไมเปนผูดาํเนนิไปดวยความพอใจ ในคําวา ไมเปนผูดําเนินไปดวย 
 ความพอใจ ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่น ความวา ไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึง 
 โมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยสามารถราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา 
 อนุสัย ไมดําเนิน ออก เลื่อน เคลื่อนไปดวยธรรมทั้งหลายท่ีทาํใหเปนพวก เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ไมเปนผูดําเนินดวยความพอใจ. คําวา ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่น ความวา นรชน 
 เปนผูกลาวดวยความถือมั่นวา โลกเทีย่ง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้แหละ 
 จริง สิ่งอื่นเปลา ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามไิด 
 สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา (ไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่นอยางนั้น) เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ไมเปนผูดําเนินดวยความพอใจ ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่น. 
      [๖๙๓] คําวา มุนีนั้นเปนธีรชน พนขาดแลวจากทิฏฐิทั้งหลาย ความวา ทฏิฐิ ๖๒ 
 ประการ อันมุนีนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลวทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ 
 มุนีนั้นนั้นเปนผูพนขาด ไมเกีย่วของดวยทิฏฐิทั้งหลายยอมเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู. คํา 
 วา เปนธีรชน คือ เปนผูมีปญญาเคร่ืองทรงจํา เปนบัณฑิต มีปญญา มีปญญาเคร่ืองตรัสรู 
 มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาเคร่ืองทําลายกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีนั้นเปนธรีชน 
 พนขาดแลวจากทิฏฐิทั้งหลาย. 
                    วาดวยเหตุที่ติเตียนมี ๒ อยาง 
      [๖๙๔] ชื่อวาความติด ในคําวา ไมเปนผูติเตียนตน  ยอมไมติดในโลก ไดแกความ 
 ติด ๒ อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยตัณหา 
 ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ มุนีนั้นละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิแลว 
 เพราะละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวยทิฏฐิ จึงเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมเขาไปติด 
 ยอมไมติด ไมเปอน ไมเขาไปติด ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก 
 อายตนโลก คือ เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมติด ไมเปอน ไมเขาไปติด ออก สลัดออก 



 พนขาด ไมเกี่ยวของแลว เปนผูมีจิตปราศจากเขตแดนกเิลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ยอม 
 ไมติดในโลก. คําวา ไมเปนผูติเตียนตน ความวา บุคคลยอมติเตียนไดดวยเหตุ ๒ อยาง คือ 
 เพราะกระทําอยาง ๑ เพราะไมกระทําอยาง ๑. บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไม 
 กระทําอยางไร? บุคคลยอมติเตียนตนไดวา เราทํากายทุจริต เราไมทํากายสจุริต เราทําวจีทุจริต 
 เราไมทําวจีสุจริต เราทํามโนทุจริต เราไมทํามโนสุจริต เราทําปาณาติบาต ฯลฯ เราทํามิจฉาทิฏฐิ 
 เราไมทําสัมมาทิฏฐิ บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้. อีกอยางหน่ึง 
 บุคคลยอมติเตียนตนวา เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีลทั้งหลาย เราเปนผูไมคุมครองทวารใน 
 อินทรียทั้งหลาย เราเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ เราเปนผูไมหมั่นประกอบความเพียรเปน 
 เคร่ืองต่ืนอยู เราเปนผูไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญ 
 สัมมัปปธาน ๔ เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอนิทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไม 
 ไดเจริญโพชฌงค ๗ เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมกําหนดรูทุกข เราไมละสมุทยั เรา 
 ไมเจริญมรรค เราไมทําใหแจงซ่ึงนิโรธ บุคคลยอมติเตียนตนเพราะกระทําและเพราะไมกระทํา 
 อยางนี้ มุนีไมกระทํากรรมเปนเหตุ ติเตียนตน คือ ไมยังกรรมนั้นใหเกิด ใหเกิดพรอม ให 
 บังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะอยางนี ้จึงชื่อวาเปนผูไมติเตียนตน เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ไมเปนผู 
 ติเตียนตน ยอมไมติดในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            มุนีละอาสวะอันมีในกอน ไมทําอาสวะใหม ไมเปนผูดําเนินไปดวย 
            ความพอใจ ทั้งไมเปนผูกลาวดวยความถือมั่น มุนีนั้นเปนธีรชน พน 
            ขาดแลวจากทิฏฐิทั้งหลาย ไมเปนผูติเตียนตน ยอมไมติดอยูในโลก. 
      [๖๙๕] มุนีนั้น กําจัดเสนาแลวในธรรมทั้งปวง คือ ในรูปที่เห็น ในเสียงที่ 
            ไดยิน ในอารมณที่ทราบ มุนีนั้น เปนผูปลงภาระลงแลว พนขาดแลว 
            ไมมีความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมคีวามปรารถนา พระผูมีพระภาค 
            ตรัสวาดังนี้. 
      [๖๙๖] มารเสนา เรียกวา เสนา ในคําวา มุนีนั้น กําจัดเสนาแลวในธรรมทั้งปวง 
 คือ ในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน ในอารมณที่ทราบ. กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ 
 โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ 
 ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความ 
 ประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทัง้ปวง ความเรารอนทั้งปวง ความ 
 เดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง ชื่อวามารเสนา. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            กิเลสกาม เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๑ ของทาน ความไมยินดี เรา 
            กลาววาเปนมารเสนาที ่๒ ของทาน ความหิวกระหาย เรากลาววาเปน 
            มารเสนาที่ ๓ ของทาน ตัณหา เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๔ ของทาน 
            ความงวงเหงาหาวนอน เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๕ ของทาน ความ 
            ขลาด เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๖ ของทาน ความลงัเลใจ เรากลาววา 



            เปนมารเสนาที่ ๗ ของทาน ความลบลู ความกระดาง เรากลาววาเปน 
            มารเสนาที่ ๘ ของทาน ลาภ ความสรรเสริญ สักการะ และยศ ที ่
            ไดมาโดยทางผดิ เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๙ ของทาน ความยกตน 
            และขมคนอื่น เรากลาววาเปนมารเสนาที่ ๑๐ ของทาน ดูกรพระยามาร 
            เสนาของทานนี้ เปนผูมีปกติกําจัดบุคคลผูมีธรรมดํา คนไมกลายอม 
            ไมชนะมารเสนานั้นได สวนคนกลายอมชนะได คร้ันชนะแลวยอม 
            ไดความสุข ดังนี้. 
      เมื่อใด มารเสนาทั้งหมด และกิเลสอันทําความเปนปฏิปกษทั้งหมด อันมุนีชนะ 
 ใหพายแพ ทําลายเสยี กําจัดเสีย ทําใหไมสูหนาแลว ดวยอริยมรรค ๔ เมื่อนั้น มุนีนั้น 
 เรียกวา เปนผูกําจัดเสนาแลว. มุนีนั้น กําจัดเสนาในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน ในอารมณที่ 
 ทราบ ในอารมณที่รูแจงแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีนั้น กําจัดเสนาแลวในธรรมทั้งปวง 
 คือ ในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน ในอารมณที่ทราบ. 
                       วาดวยภาระ ๓ อยาง 
      [๖๙๗] ชื่อวาภาระ ในคําวา มุนีนั้น เปนผูปลงภาระลงแลว พนขาดแลว ไดแก 
 ภาระ ๓ อยางคือ ขันธภาระ ๑ กิเลสภาระ ๑ อภิสังขารภาระ ๑. ขันธภาระเปนไฉน? รูป 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในปฏิสนธิ นี้ชื่อวาขันธภาระ. กิเลสภาระเปนไฉน? 
 ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง นี้ชื่อวากิเลสภาระ. อภิสังขารภาระเปน 
 ไฉน? ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร นี้ชื่อวาอภิสังขารภาระ ขันธวาระ 
 กิเลสภาระ และอภิสังขารภาระ เปนสภาพอันมุนีละแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ัง 
 ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึน้ตอไปเปนธรรมดา เมื่อใด เมือ่นั้น 
 มุนีนั้นเรียกวา เปนผูปลงภาระลงแลว มีภาระตกไปแลว มีภาระอันปลดแลว มีภาระอันปลอย 
 แลว มีภาระอันวางแลว มีภาระระงับแลว. 
                     วาดวยโมเนยยะ ๓ อยาง 
      คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวาโมนะ ไดแกปญญา ความรูทั่ว ความเลอืกเฟน 
 ความเลือกเฟนทั่ว ความเลือกเฟนธรรม ความกําหนดดี ความเขาไปกําหนด ความเขาไป 
 กําหนดเฉพาะ ความเปนบันฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปนผูมีปญญารักษาตน ปญญาเปน 
 เคร่ืองจําแนก ปญญาเปนเคร่ืองคิด ปญญาเปนเคร่ืองเขาไปเห็น ปญญาอันกวางขวางดุลแผนดิน 
 ปญญาเปนเคร่ืองทําลายกเิลส ปญญาอันนําไปรอบ ปญญาเปนเครื่องเห็นแจง ความรูสึกตัว 
 ปญญาเปนเคร่ืองเจาะแทง ปญญาเปนเคร่ืองเห็นชัด ปญญาเปนใหญ ปญญาเปนกําลัง ปญญา 
 เปนดังศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาอันสวาง ปญญาอันแจมแจง ปญญาอันรุงเรือง 
 ปญญาเปนดังแกว ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ความเห็นชอบ บุคคลประกอบดวย 
 ญาณน้ัน ชื่อวาเปนมุนี คือ ผูถึงญาณที่ชื่อวาโมนะ โมเนยยะ (ธรรมเครื่องทาํความเปนมุนี) 
 มี ๓ อยาง คือ โมเนยยธรรมทางกาย ๑ โมเนยยธรรมทางวาจา ๑ โมเนยยธรรมทางใจ ๑. 



      โมเนยยธรรมทางกายเปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย 
 กายสุจริต ๓ อยาง ญาณมีกายเปนอารมณ ความกําหนดรูกายมรรคอันสหรคตดวยปริญญา การ 
 ละฉันทราคะในกาย ความดับแหงกายสังขาร ความบรรลุจตุตถฌาน แตละอยางๆ ชื่อวา 
 โมเนยยธรรมทางกาย นี้ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย. 
      โมเนยยธรรมทางวาจาเปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา 
 วจีสุจริต ๔ อยาง ญาณมีวาจาเปนอารมณ ความกําหนดรูวาจา มรรคอันสหรคตดวยปริญญา 
 การละฉันทราคะในวาจา ความดับแหงวจีสังขาร ความบรรลุทุติยฌาน แตละอยางๆ ชื่อวา 
 โมเนยยธรรมทางวาจา นี้ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา. 
      โมเนยยธรรมทางใจเปน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง ชื่อวา โมเนยยธรรมทางใจ 
 มโนสุจริต ๓ อยาง ญาณมีจิตเปนอารมณ ความกําหนดรูจิต มรรคอันสหรคตดวยปริญญา 
 การละฉันทราคะในจิต ความดับแหงจิตตสังขาร ความบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ แตละอยางๆ 
 ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ นี้ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวมุนี ผูเปนมุนทีางกาย เปนมนุีทางวาจา เปนมุนี 
            ทางใจ ไมมีอาสวะวา เปนผูถึงพรอมดวยธรรมที่ทําใหเปนมุนี เปนผูละ 
            กิเลสทั้งปวง บัณฑิตทั้งหลายไดกลาวมุนีผูเปนมุนทีางกาย เปนมุน ี
            ทางวาจา เปนมุนีทางใจ ไมมีอาสวะวา เปนผูถึงพรอมดวยธรรมที ่
            ทําใหเปนมุนี เปนผูมีบาปอันลางเสียแลว. 
      บุคคลผูประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนมนุีเหลานี้ ชื่อวาเปนมุนีมี ๖ จําพวก คือ อาคาร- 
 *มุนี อนาคารมุนี เสขมุนี อเสขมุนี ปจเจกมนุี มุนิมุนี อาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลาใดเปน 
 ผูครองเรือน มบีทคือนิพพานอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว ชนเหลานี้ ชื่อวาอาคารมุน ี
 อนาคารมุนีเปนไฉน? ชนเหลาใดออกบวช มบีทคือนิพพานอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว 
 ชนเหลานี้ชื่อวา อนาคารมุนี พระเสขะ ๗ จําพวก ชื่อวาเสขมุนี พระอรหันตทั้งหลาย ชื่อวา 
 อเสขมุนี พระปจเจกพุทธะทัง้หลาย ชื่อวาปจเจกมุนี พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ชื่อวามุนิมุนี. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            บุคคลไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง เปนแตผูเปลา ไมใชผูรู สวนบุคคล 
            ใดเปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ ละเวนบาปทั้งหลาย เหมือนคน 
            ที่ถือเคร่ืองชั่งต้ังอยู ฉะน้ัน บุคคลนั้นชื่อวาเปนมุนี เรียกวามุนีโดย 
            เหตุนั้น บุคคลใด ยอมรูโลกทั้ง ๒ บุคคลนั้นเรียกวามนุีโดยเหตุนั้น 
            บุคคลใดรูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษ ในโลกทั้งปวงทั้ง 
            ภายในและภายนอก กาวลวงธรรมเปนเคร่ืองของและตัณหาเพียงดงัวา 
            ขายดํารงอยู เปนผูอันเทวดา และมนุษยบูชาแลว บุคคลน้ันชื่อวาเปน 



            มุนี. 
      คําวา พนขาดแลว ความวา จิตของมุนีพน พนขาด พนวิเศษดีแลวจากราคะ 
 โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วามุนีนั้นเปนผูปลงภาระลงแลว 
 พนขาดแลว. 
      [๖๙๘] ชื่อวาความกําหนด ในคําวา ไมมีความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความ 
 ปรารถนา พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้ ไดแกความกําหนด ๒ อยาง คือ ความกําหนดดวย 
 ตัณหา ๑ ความกําหนดดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความกําหนดดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความ 
 กําหนดดวยทฏิฐิ มุนีนั้นละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิแลว เพราะ 
 เปนผูละความกําหนดดวยตัณหา สละคืนความกําหนดดวยทิฏฐิ จึงยอมไมกําหนดดวยตัณหา 
 หรือความกําหนดดวยทิฏฐิ คือ ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกดิ ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะ 
 ฉะนั้นจึงชื่อวา ไมมีความกําหนด. คําวา ไมเขาไปยินดี ความวา พาลปุถุชนทั้งปวง ยอม 
 กําหนด พระเสขะ ๗ จําพวกรวมทั้งกัลยาณปุถุชน ยอมยินดี ยินดียิ่ง ยนิดยีิ่งเฉพาะ เพ่ือ 
 ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังไมทําใหแจง สวน 
 พระอรหันตเปนผูยินดี ยนิดียิง่ ยินดียิ่งเฉพาะแลว คือ เปนผูออก สละ  พนขาด ไมเกีย่ว 
 ของ พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมมีความกําหนด ไมเขา 
 ไปยินดี. คําวา ไมมีความปรารถนา ความวา ตัณหา เรียกวา ความปรารถนา ไดแก ราคะ 
 สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ความปรารถนานั้น อันมุนีใด ละ ตัดขาด สงบ 
 ระงับแลว ทําไมใหความเกิดขึน้ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้น เรียกวาผูไมมีความปรารถนา. 
 คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวาผูทําลาย 
 ราคะแลว ทําลายโทสะแลว ทาํลายโมหะแลว ทําลายมานะแลว ทําลายทิฏฐิแลว ทําลาย 
 เสี้ยนหนามแลว ทําลายกิเลสแลว เพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรงจําแนก 
 เฉพาะแลว ซ่ึงธรรมรตนะ. ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ทรงทําซ่ึงที่สุดแหงภพทั้งหลาย มี 
 พระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรง 
 ซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด มีเสยีงนอย ปราศจากเสียงกกึกอง 
 ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
 ปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล 
 อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ (ฌานเปนที่ต้ังแหงความ 
 ครอบงําอารมณ) ๘ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 



 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. 
 อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ 
 พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา 
 พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให 
 พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม. (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) 
 เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติที่เกิดเพราะทําใหแจมแจงซ่ึงอรหัตผลและธรรมทั้งปวง) พรอมดวย 
 การทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว 
 เพราะฉะน้ันจงึชื่อวา ไมมีความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมคีวามปรารถนา พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            มุนีนั้น กําจัดเสนาแลวในธรรมทั้งปวง คือ ในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน 
            ในอารมณที่ทราบ มุนีนั้น เปนผูปลงภาระลงแลว พนขาดแลว ไมม ี
            ความกําหนด ไมเขาไปยินดี ไมมีความปรารถนา พระผูมีพระภาค 
            ตรัสวา ดังนี้ ฉะนี้แล. 
                    จบมหาวิยูหสุตตนิทเทสที่ ๑๓. 
                        -------------- 
                       ตุวฏกสุตตนิทเทสที่ ๑๔ 
      [๖๙๙] (พระพุทธนิมิตตรัสถามวา) 
            ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตยผูสงัด มีสนัติบท 
            แสวงหาคุณใหญวา ภิกษุเห็นอยางไรแลว จึงไมถือมั่นซ่ึงสังขารอะไร 
            ในโลก ยอมดับ. 
                      วาดวยปุจฉามี ๓ อยาง 
      [๗๐๐] ชื่อวาปุจฉา ในคําวา ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย 
 ปุจฉามี ๓ อยาง คือ อทิฏฐโชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑ วิมติเฉทนาปุจฉา ๑. 
      อทิฏฐโชตนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะใดที่ยังไมรู ไมเห็น ไมพิจารณา ไมเทยีบเคียง 
 ไมกระจาง ไมแจมแจงโดยปกติ บุคคลยอมถามปญหาเพ่ือจะรู เพ่ือเห็น เพ่ือพิจารณา เพ่ือ 
 เทียบเคียง เพ่ือกระจาง เพ่ือแจมแจง ซ่ึงลักษณะนั้น นี้ชื่อวา อทิฏฐโชตนาปุจฉา. 
      ทิฏฐสังสันทนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะใดที่รู เห็น พิจารณา เทียบเคียง กระจาง 
 แจมแจงแลวโดยปกติ บุคคลยอมถามเพ่ือตองการสอบสวนลักษณะนั้นกบับัณฑิตอื่นๆ นี้ชื่อวา 
 ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา. 
      วิมติเฉทนาปุจฉาเปนไฉน? บุคคลเปนผูเลนไปสูความเคลือบแคลงสงสัยเปนสองทาง 
 วา เปนอยางนีห้รือหนอ หรือไมเปนอยางนี้ เปนอะไรหนอ หรือเปนอยางไร บุคคลนั้นถาม 
 ปญหาเพ่ือตองการตัดความเคลือบแคลงสงสัย นี้ชื่อวา วิมติเฉทนาปุจฉา. ปจุฉามี ๓ อยางนี้. 
      ปุจฉาอีก ๓ อยาง คือ มนุสสปุจฉา ๑ อมนุสสปุจฉา ๑ นิมมิตปุจฉา ๑. 



      มนุสสปุจฉาเปนไฉน? มนษุยทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคผูตรัสรูแลว ยอม 
 ทูลถามปญหา คือ พวกภิกษุยอมทูลถาม พวกภิกษุณียอมทลูถาม พวกอุบาสกยอมทลูถาม 
 พวกอุบาสิกายอมทูลถาม พระราชายอมทูลถาม กษัตริยยอมทูลถาม พราหมณยอมทูลถาม 
 แพศยยอมทูลถาม ศูทรยอมทูลถาม คฤหัสถยอมทูลถาม บรรพชิตยอมทูลถาม นี้ชื่อวา 
 มนุสสปุจฉา. 
      อมนุสสปุจฉาเปนไฉน? พวกอมนุษยเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมทูล 
 ถามปญหา คือ นาคยอมทูลถาม ครุฑยอมทูลถาม ยักษยอมทูลถาม อสูรยอมทูลถาม คน 
 ธรรพยอมทูลถาม ทาวมหาราชยอมทลูถาม พระอินทรยอมทูลถาม พรหมยอมทูลถาม เทวดา 
 ยอมทูลถาม นีช้ื่อวา อมนุสสปุจฉา. 
      นิมมิตปุจฉาเปนไฉน? พระผูมีพระภาคทรงนิรมิตพระพุทธรูปใด อันสําเร็จดวยพระ 
 หฤทัย มีอวัยวะครบทุกอยาง มีอินทรียไมวกิาร พระพุทธนิมิตนั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ผูตรัสรูแลว ตรัสถามปญหา พระผูมีพระภาค ทรงวิสัชนา นี้ชื่อวา  นิมมิตปุจฉา. ปุจฉามี ๓ 
 อยางนี้. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงประโยชนตน ๑ การถามถึงประโยชนผูอื่น ๑ การ 
 ถามถึงประโยชนทั้งสองอยาง ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงประโยชนในภพน้ี ๑ การถามถึงประโยชนใน 
 ภพหนา ๑ การถามถึงประโยชนอยางยิ่ง ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงประโยชนไมมีโทษ ๑ การถามถึงประโยชนไมม ี
 กิเลส ๑ การถามถึงประโยชนแหงธรรมขาว ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงธรรมสวนอดีต ๑ การถามถึงธรรมสวนอนาคต ๑ 
 การถามถึงธรรมสวนปจจุบัน ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงธรรมเปนภายใน ๑ การถามถึงธรรมเปนภาย 
 นอก ๑ การถามถึงธรรมทั้งเปนภายในและภายนอก ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงกุศลธรรม ๑ การถามถึงอกุศลธรรม ๑ การ 
 ถามถึงอัพยากตธรรม ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงขันธ ๑ การถามถึงธาตุ ๑ การถามถึงอายตนะ ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงสติปฏฐาน ๑ การถามถึงสัมมัปปธาน ๑ การ 
 ถามถึงอิทธิบาท ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงอินทรีย ๑ การถามถึงพละ ๑ การถามถึง 
 โพชฌงค ๑. 
      ปุจฉามีอีก ๓ อยาง คือ การถามถึงมรรค ๑ การถามถึงผล ๑ การถามถึงนิพพาน ๑. 
      คําวา ขอทูลถามพระองค ความวา ขอทูลถาม ขอออนวอน ขอเชื้อเชิญ ขอ 
 วิงวอนวา ขอไดโปรดตรัสบอกธรรมนั้นแกขาพระองค เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขอทูลถาม 



 พระองค. 
      คําวา ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ความวา พระสุริยะ เรียกวา พระอาทิตย. พระ 
 อาทิตยเปนโคดมโดยโคตร แมพระผูมีพระภาค ก็เปนโคดมโดยพระโคตร. พระผูมีพระภาค 
 ผูปรากฏโดยโคตรพระอาทิตย เปนเผาพันธุพระอาทิตย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา พระพุทธเจา 
 เปนเผาพันธุพระอาทิตย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขอทูลถามพระองค ผูเปนเผาพันธุ 
 พระอาทิตย. 
                       วาดวยวิเวก ๓ อยาง 
      [๗๐๑] ชื่อวา วิเวก ในคําวา ผูสงัด มีสันติบท แสวงหาคุณใหญดังนี้ วิเวกมี 
 ๓ อยาง คือ กายวิเวก ๑ จิตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑. 
      กายวิเวกเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอันสงัด คอื ปา 
 โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง และเปนผูสงัดดวยกายอยู 
 เธอเดินผูเดียว ยืนผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดยีว เขาสูบานเพ่ือบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดยีว 
 นั่งในที่หลีกเรนผูเดยีว อธิษฐาน จงกรมผูเดยีว ผูเดยีวเที่ยวไป ยับยั้งอยู ผลัดเปลีย่น 
 อิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา นี้ชือ่วา กายวิเวก. 
      จิตวิเวกเปนไฉน? ภิกษุบรรลุปฐมฌาน มีจิตสงัดจากนิวรณ บรรลุทุติยฌาน ม ี
 จิตสงัดจากวิตกวิจาร บรรลุตติยฌาน มีจิตสงัดจากปติ บรรลุจตุตถฌาน มีจิตสงัดจากสุข 
 และทุกข บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา และนานัตต- 
 *สัญญา บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน มีจิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา บรรลุอากิญ- 
 *จัญญายตนฌาน มีจิตสงัดจากวิญญาณัญจายตนสัญญา บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มี 
 จิตสงัดจากอากิญจัญญายตนสัญญา (เมื่อภิกษุนั้น) เปนพระโสดาบัน มีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ 
 วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดยีวกัน 
 กับสักกายทิฏฐิเปนตนนั้น เปนพระสกทาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อยางหยาบๆ และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดียวกนักับกามราค- 
 *สังโยชนเปนตนนั้น เปนพระอนาคามี มีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กาม- 
 *ราคานุสัย ปฏิฆานุสัยอยางละเอยีดๆ และจากกิเลสที่ต้ังอยูในเหลาเดยีวกนักับกามราคสังโยชน 
 เปนตนนั้น เปนพระอรหันต มีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา 
 มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย กิเลสทีต้ั่งอยูในเหลาเดยีวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น 
 และจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอก นี้ชื่อวา จิตวิเวก. 
      อุปธิวิเวกเปนไฉน? กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี เรียกวา อุปธิ. อมตนิพพาน 
 เรียกวาอุปธิวเิวก. ไดแกธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนทีส่ิ้น 
 ตัณหา เปนที่สํารอกตัณหา เปนที่ดับตัณหา เปนที่ออกไปจากตัณหาเคร่ืองรอยรัด นี้ชื่อวา 
 อุปธิวิเวก. 
      ก็กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออก ยินดียิ่งในเนกขมัมะ จิตวิเวก ยอมมีแก 



 บุคคลผูมีจิตบริสุทธิ์ ถึงซ่ึงความเปนผูมีจิตผองแผวอยางยิ่ง อุปธิวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูหมด 
 อุปธิ ถึงซ่ึงนิพพานอันเปนวิสังขาร. 
      คําวา สันติ ไดแกสันตบาง สันติบทบาง โดยอาการอยางเดียวกัน ก็สันติบทน้ัน 
 นั่นแล คือ อมตนิพพาน ไดแกธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง .... เปนที่ออกจากตัณหาเคร่ือง 
 รอยรัด. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา บทใด คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง .... 
 เปนที่ออกจากตัณหาเคร่ืองรอยรัด บทน้ัน เปนความสงบ เปนธรรมชาติประณีต. อีกอยางหน่ึง 
 โดยอาการอื่น ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปเพ่ือบรรลุความสงบ เพ่ือถูกตองความสงบ เพ่ือ 
 ทําใหแจงความสงบ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
 โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานี้ เรียกวาสันติบท บทสงบ ตาณบท บทที่ 
 ตานทาน เลณบท บทที่ซอนเรน สรณบท บทที่พ่ึง อภยบท บทไมมีภัย อัจจุตบท บท 
 ไมเคลื่อน อมตบท บทไมตาย นิพพานบท บทดับตัณหา. 
      คําวา ผูแสวงหาคุณใหญ ความวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหาคุณใหญ คือ ทรง 
 แสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงศีลขันธใหญ สมาธิขันธใหญ ปญญาขันธใหญ วิมุตติขันธใหญ 
 วิมุตติญาณทัสสนขันธใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูแสวงหาคุณใหญ. 
      พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงความทําลายกองมดืใหญ ความ 
 ทําลายวิปลาสใหญ ความถอนลูกศร คือ ตัณหาใหญ ความปลดเปลื้องโครงทฏิฐิใหญ ความ 
 กําจัดธงคือมานะใหญ ความระงับอภิสังขารใหญ ความปดกั้นโอฆะใหญ ความปลงภาระใหญ 
 ความตัดสังสารวัฏใหญ ความดับความเดือดรอนใหญ ความระงับความเรารอนใหญ ความยก 
 ขึ้นซ่ึงธงคือธรรมใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูแสวงหาคุณใหญ. 
      พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อมตนิพพานเปนปรมัตถ 
 ใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูแสวงหาคุณใหญ. 
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูอันสัตวทั้งหลายท่ีมีศักดิม์าก แสวงหา เสาะหา 
 คนหาวา พระพุทธเจาเสด็จอยูที่ไหน พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ไหน พระพุทธเจาเปนเทวดา 
 ยิ่งกวาเทวดาประทับอยูที่ไหน พระพุทธเจาผูองอาจกวานรชนประทับอยูที่ไหน เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ผูแสวงหาคุณใหญ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูสงัด มสีันติบท แสวงหาคุณใหญ. 
      [๗๐๒] คําวา ภิกษุเห็นแลวอยางไร .... ยอมดับ ความวา ภิกษุเห็น พบ 
 เทียบเคียง พิจารณา ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงอยางไร จงึดับ สงบ เขาไปสงบ เขาไป 
 สงบวิเศษ ระงับ ซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตี 
 เสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความ 
 ถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง ความกระวนกระวาย 
 ทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวงของตน. คําวา 
 ภิกษุ คือ ภิกษุที่เปนกัลยาณปถุุชนหรือภิกษุที่เปนเสขบุคคล เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุเห็น 



 อยางไรแลว .... ยอมดับ. 
      [๗๐๓] คําวา ไมถือมั่นซ่ึงสังขารอะไรในโลก ความวา ไมถือมั่น ไมยึด ไมจับ 
 ตองดวยอุปาทาน ๔. คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุ 
 โลก อายตนโลก. คําวา สังขารอะไร คือ สังขารอะไร ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมถือมั่นซ่ึงสังขารอะไรในโลก. เพราะฉะน้ัน พระพุทธนิมิต 
 นั้นจึงตรัสถามวา 
           ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ผูสงัด มีสันติบท 
           แสวงหาคุณใหญวา ภิกษุเห็นอยางไรแลวจึงไมถือมั่นซ่ึงสังขารอะไรใน 
           โลก ยอมดับ. 
      [๗๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง คือ กิเลส 
            ที่เปนรากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเน่ินชา และอัสมิมานะดวยปญญา 
            ก็ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งที่มี ณ ภายใน ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือ 
            กําจัดซ่ึงตัณหาเหลานั้นในกาลทุกเมื่อ. 
                     วาดวยธรรมเคร่ืองเน่ินชา 
      [๗๐๕] คําวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง คือ กิเลส 
 ที่เปนรากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเน่ินชา และอัสมิมานะ ดวยปญญา ความวา ธรรมเครื่องเน่ิน 
 ชานั่นแหละ ชื่อวาสวนแหงธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชา ไดแก สวนแหงธรรมเคร่ืองเน่ินชา คือ 
 ตัณหา และสวนแหงธรรมเคร่ืองเน่ินชา คือ ทฏิฐิ. 
      รากเงาของธรรมเครื่องเน่ินชาคือตัณหาเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิ 
 มานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ นี้เปนรากเงาแหงธรรมเคร่ืองเน่ินชาคือตัณหา. 
      รากเงาแหงธรรมเคร่ืองเน่ินชาคือทิฏฐิเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมนสกิาร อัสมิ- 
 *มานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ นีเ้ปนรากเงาแหงธรรมเคร่ืองเน่ินชาคือทิฏฐิ. 
      คําวา ภควา เปนพระนามเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง คําวา ภควา 
 ความวา ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะ ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ 
 ทําลายทิฏฐิ ทําลายเส้ียนหนาม ทําลายกเิลส และเพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงจําแนก 
 พิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะซ่ึงธรรมรตนะ เพราะอรรถวา ทรงทําซ่ึงที่สุดแหงภพทั้งหลาย เพราะ 
 อรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. 
 อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะ ปาทึบอันสงัด มีเสียงนอย 
 ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก 
 วิเวก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาค 
 ทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ 



 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายนะ ๘ 
 (ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ (รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ 
 สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑) เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหง 
 สัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย 
 ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ภควา. อนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพละ ๑๐ เวสารัชชธรรม ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา พระภาดา 
 พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดเฉลมิให พระนาม 
 วา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปน 
 สัจฉิกาบัญญัติ พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงแหงโพธิพฤกษ ของพระผูมี 
 พระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว. 
      คําวา พึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง .... อัสมิมานะ ดวยปญญา ความวา ปญญา เรียกวา 
 มันตา ไดแกความรู ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลอืกเฟนธรรม ความเห็นชอบ. 
 คําวา อัสมิมานะ คือ อัสมิมานะ อัสมิฉันทะ อสัมิอนุสัย ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญาณ. คําวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง คือกิเลสทีเ่ปนราก 
 เงาแหงสวนธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชา และอัสมิมานะ ดวยปญญา ความวา ภิกษุพึงกําจัด สะกัด 
 ดับ สงบ ปราบปราม ระงับ ซ่ึงบาปธรรมทั้งปวง คือ กิเลสทีเ่ปนรากเงาแหงสวนธรรม 
 เคร่ืองเน่ินชาและอัสมิมานะ ดวยปญญา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
 ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง คือ กิเลสที่เปนรากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเน่ินชาและอัสมิมานะ 
 ดวยปญญา. 
      [๗๐๖] คําวา อยางใดอยางหน่ึง ในคําวา ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งที่มี ณ ภายใน 
 ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดโดยท้ังปวง ทั้งปวงโดยประการทัง้ปวง หาสวนเหลือมิได ไมมสีวน 
 เหลือ. คําวา อยางใดอยางหนึ่ง นี้เปนเคร่ืองกลาวรวมหมด. คําวา ตัณหา คือ รูปตัณหา ฯลฯ 
 ธรรมตัณหา. คําวา ที่มี ณ ภายใน คือ ตัณหาน้ันต้ังขึ้นภายใน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มี 
 ณ ภายใน. อีกอยางหนึ่ง จิต เรียกวา ภายใน ไดแก จิต มนะ มานัส หทัย ปณฑระ มนะ 
 มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวิญญาณขันธนั้น. 
 ตัณหาน้ัน สหรคต เกิดรวม เกี่ยวของ สัมปยตุ มีความเกิดรวมกัน มีความดับรวมกัน 
 มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดยีวกันกับดวยจิตคือใจ แมเพราะฉะน้ี จึงชื่อวา ทีม่ี ณ ภายใน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งที่มี ณ ภายใน. 
                      วาดวยผูมสีติโดยเหตุ ๔ 
      [๗๐๗] คําวา ในกาลทุกเมื่อ ในคําวา ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดซ่ึงตัณหา 
 เหลานั้นในกาลทุกเมือ่ ความวา ในกาลทุกเมือ่ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลทั้งปวง ตลอดกาล 



 เปนนิตย ตลอดกาลยั่งยืน ตลอดกาลนิรันดร ตลอดกาลเปนอันเดียว ตลอดกาลติดตอ ตลอด 
 กาลเปนลําดับ ตลอดกาลไมขาดระยะ ตลอดกาลไมมีระหวาง ตลอดกาลสืบเนื่อง ตลอดกาล 
 ไมขาดสาย ตลอดกาลกระชั้นชิด ในกาลกอนภัต ในกาลหลังภัต ในยามตน ในยามกลาง 
 ในยามหลัง ในขางแรม ในขางขึ้น ในฤดูฝน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวัยตน ใน 
 ตอนวัยกลาง ในตอนวัยหลัง. คําวา ผูมีสติ ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เมื่อเจริญ 
 กายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนา 
 ทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ชื่อวาเปนผูมีสติ เมื่อเจริญ 
 ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูมสีติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อีกประการ 
 หน่ึง คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมีสติ เพราะเปนผูกระทําธรรมทั้งหลาย 
 ที่ควรทําดวยสติ เพราะเปนผูกําจัดธรรมอันเปนปฏิปกษตอสติ เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมอัน 
 เปนนิมิตแหงสติ. เปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ชื่อวาเปนผูมสีติ เพราะเปนผู 
 ประกอบดวยสติ เปนผูอยูดวยสติ เพราะเปนผูคลองแคลวดวยสติ เพราะเปนผูไมหวนกลับ 
 จากสติ. เปนผูมีสติ โดยเหตุ ๔ อีกประการหนึ่ง คือ ชื่อวาเปนผูมีสติ เพราะเปนผูระลกึได 
 เพราะเปนผูสงบ เพราะเปนผูระงับ เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ. ชื่อวาเปนผูมีสติ 
 เพราะพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ อานาปาณ- 
 *สติ มรณสติ กายคตาสติ อุปสมานุสสติ. ความระลึก ความระลึกถึง ความระลึกเฉพาะ ความ 
 ระลึก กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ 
 สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค นี้เรียกวาสติ. บุคคลเปนผูเขาใกล เขาชิด เขาถึง 
 เขาถึงพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบดวยสตินี้ บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูมีสติ. 
      คําวา พึงศึกษา ไดแกสิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา 
 อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอม 
 ดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย 
 ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนที่ต้ัง เปนเบ้ืองตน เปนเบ้ืองบาท เปนความสํารวม 
 เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอมดวยกุศลธรรมทัง้หลาย นี้ชื่อวา 
 อธิศีลสิกขา. 
      อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ณ ภายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกและวิจารสงบไป มีปติและสุข 
 เกิดแตสมาธิอยู เพราะปติสิ้นไป จึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ- 
 *ตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข 
 บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได 
 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้ชื่อวา อธิจิตตสิกขา. 
      อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา 



 อันใหถึงความเกิดและความดบั เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ภิกษุนั้น 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ 
 ดับทุกข เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นีค้วามดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ 
 นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา. 
      คําวา ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดซ่ึงตัณหาเหลานั้น ในกาลทุกเมือ่ ความวา 
 ภิกษุพึงศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง คือ เมื่อนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้ ก็พึงศึกษา 
 เมื่อรูก็พึงศึกษา เมื่อเห็นก็พึงศึกษา เมื่อพิจารณาก็พึงศึกษา เมื่อต้ังจิตก็พึงศึกษา เมื่อนอมใจ 
 เชื่อดวยศรัทธาก็พึงศึกษา เมื่อประกอบความเพียรก็พึงศึกษา เมื่อเขาไปต้ังสติก็พึง 
 ศึกษา เมื่อต้ังจิตก็พึงศึกษา เมื่อรูชัดดวยปญญาก็พึงศึกษา เมื่อรูยิ่งซ่ึงธรรมที่ 
 ควรรูยิ่งก็พึงศึกษา เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูก็พึงศึกษา เมื่อละธรรมที่ควรละก็พึงศึกษา 
 เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญก็พึงศึกษา เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงก็พึงศึกษา คือ 
 ประพฤติ ประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติดวยดี สมาทานประพฤติ เพ่ือกําจัด กําจัดเฉพาะ ละ สงบ 
 สละคืน ระงับ ซ่ึงตัณหาเหลาน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดซ่ึง 
 ตัณหาเหลานั้นในกาลทุกเมื่อ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุพึงกําจัดบาปธรรมทั้งปวง คือกิเลสทีเ่ปน 
            รากเงาแหงสวนธรรมเคร่ืองเน่ินชา และอัสมิมานะ ดวยปญญา 
            ก็ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งที่มี ณ ภายใน ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษา 
            เพ่ือกําจัดซ่ึงตัณหาเหลานั้นในกาลทุกเมื่อ. 
      [๗๐๘] ภิกษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนภายใน หรือเปนภายนอก 
            ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมนัน้ เพราะการทําความรุนแรงน้ัน 
            อันผูสงบทั้งหลายไมกลาววาเปนความดับกิเลส. 
      [๗๐๙] คําวา ภิกษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนภายใน ความวา ภิกษุพึงรู 
 คุณธรรมของตนอยางใดอยางหน่ึงที่เปนกุศลธรรม หรือเปนอัพยากตธรรม. คุณธรรมของตน 
 เปนไฉน? ภิกษุเปนผูออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลใหญบาง ออกบวชจากสกุล 
 มีโภคสมบัติมากบาง ออกบวชจากสกุลมโีภคสมบัติยิ่งใหญบาง เปนผูมีชื่อเสียง มียศกวาคฤหัสถ 
 และบรรพชิตทั้งหลายบาง เปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง 
 เปนผูทรงจําพระสูตรบาง ทรงพระวินัยบาง เปนธรรมกถึกบาง เปนผูถือการอยูปาเปนวัตรบาง 
 ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรบาง ถือการทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบาง ถือการทรงไตรจีวรเปน 
 วัตรบาง ถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตรบาง ถือการไมฉันภัตหนหลังเปนวัตรบาง 
 ถือการไมนอนเปนวัตรบาง ถือการอยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวตัรบาง เปนผูได 
 ปฐมฌานบาง ไดทุติยฌานบาง ไดตติยฌานบาง ไดจตุตถฌานบาง ไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 บาง ไดวิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติบาง ไดเนวสัญญานาสัญญายตน- 
 *สมาบัติบาง คุณธรรมเหลานี้เรียกวาคุณธรรมของตน.  ภิกษุพึงรู รูทั่ว รูชัด รูแจมแจง 



 แทงตลอด ซ่ึงคุณธรรมของตนอยางใดอยางหน่ึง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุพึงรูคุณธรรม 
 อยางใดอยางหนึ่งที่เปนภายใน. คําวา หรือเปนภายนอก ความวา คุณธรรมเหลานั้น เปนของ 
 พระอุปชฌายะหรืออาจารย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา หรือเปนภายนอก. 
      [๗๑๐] คําวา ไมพึงทําความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น ความวา ภิกษุไมพึงทําความ 
 รุนแรง คือ ไมพึงทําความกระดาง ไมพึงทําความถือตัว ไมพึงทําความเยอหยิ่ง ไมพึงทําความ 
 จองหอง ดวยคุณธรรมของตน หรือดวยคุณธรรมของคนเหลาอื่น ไมพึงใหความถือตัวเกิดดวย 
 คุณธรรมนั้น ไมพึงเปนผูกระดาง จองหอง หัวสูงดวยคุณธรรมนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงทํา 
 ความรุนแรงดวยคุณธรรมนัน้. 
      [๗๑๑] คําวา เพราะทําความรุนแรงน้ัน อันผูสงบทั้งหลายไมกลาววาเปนความดับ 
 กิเลส ความวา การทําความรุนแรงน้ัน อันพระพุทธเจา พระพุทธสาวก พระปจเจกพุทธะ 
 ผูเปนสัตบุรุษ ผูสงบระงับ ไมกลาว ไมพูด ไมบอก ไมแสดง ไมบัญญัติ ไมแตงต้ัง ไมเปดเผย 
 ไมจําแนก ไมทาํใหต้ืน ไมประกาศวาเปนความดับกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะการทําความ 
 รุนแรงน้ัน อันผูสงบทั้งหลายไมกลาววาเปนความดับกิเลส. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุพึงรูคุณธรรมอยางใดอยางหนึ่งทีเ่ปนภายใน หรือภายนอก ไมพึงทํา 
            ความรุนแรงดวยคุณธรรมนั้น เพราะการทําความรุนแรงน้ัน อันผูสงบ 
            ทั้งหลายไมกลาววาเปนความดับกิเลส. 
      [๗๑๒] ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา วาตํ่ากวาเขา หรือแมวาเสมอเขา ดวย 
            คุณธรรมนั้น ภิกษุผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก ไมพึงกําหนด 
            ตนดํารงอยู. 
                    วาดวยมานะ (ความสําคัญตัว) 
      [๗๑๓] คําวา ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา .... ดวยคุณธรรมนั้น ความวา ภิกษุไมพึง 
 ยังความถือตัวใหเกิดวา เราเปนผูดีกวาเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล 
 ดวยความเปนผูมีรูปงาม ดวยทรัพย ดวยความเชื้อเชิญ ดวยหนาที่การงาน ดวยหลักวิชา ดวย 
 วิทยฐานะ ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณ หรือดวยวัตถุอื่นๆ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมพึง 
 สําคัญวาดีกวาเขา .... ดวยคุณธรรมนั้น. 
      [๗๑๔] คําวา ตํ่ากวาเขา หรือแมวาเสมอเขา ความวา ภิกษุไมพึงยังความถือตัวตํ่า 
 ใหเกิดวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ฯลฯ หรือดวยวัตถุอื่นๆ ไมพึงยังความ 
 ถือตัวใหเกิดวา เราเปนผูเสมอเขา ดวยชาติ ดวยโคตร ดวยความเปนบุตรแหงสกุล ดวย 
 ความเปนผูมีรูปงาม ดวยทรัพย ดวยความเชือ้เชิญ ดวยหนาที่การงาน ดวยหลักวิชา ดวย 
 วิทยฐานะ ดวยการศึกษา ดวยปฏิภาณ หรือดวยวัตถุอื่นๆ เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา ตํ่ากวาเขา 
 หรือแมวาเสมอเขา. 
      [๗๑๕] คําวา ผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก ความวา ผูเพรียบพรอม 



 หอมลอม พร่ังพรอม ประกอบดวยอาการหลายอยาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูเพรียบพรอม 
 ดวยคุณธรรมเปนอเนก. 
      [๗๑๖] คําวา ไมพึงกําหนดตนดํารงอยู ความวา ตนเรียกวา อาตุมานะ ไมพึง 
 กําหนด กําหนดวิเศษ ถึงความกําหนดตน ดํารงอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงกําหนดตนดํารง 
 อยู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุไมพึงสําคัญวาดีกวาเขา วาตํ่ากวาเขาหรือแมวาเสมอเขา ดวย 
            คุณธรรมนั้น ภิกษุผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรมเปนอเนก ไมพึงกําหนด 
            ตนดํารงอยู. 
      [๗๑๗] ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทาง 
            อื่น เมื่อภิกษุสงบกิเลสเปนภายในแลว อัตตทิฏฐิหรือนิรัตตทิฏฐิ ยอม 
            ไมมีแตที่ไหนๆ. 
      [๗๑๘] คําวา ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในน้ีแหละ ความวา ภิกษุพึงสงบ เขาไปสงบ 
 เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับ ซ่ึงกิเลส เปนภายใน คือ ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความ 
 ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด 
 ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง 
 ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลา- 
 *ภิสังขารทั้งปวง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ. 
      [๗๑๙] คําวา ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอื่น ความวา ภิกษุไมพึงแสวงหา คนหา 
 เสาะหา ซ่ึงความสงบ ความเขาไปสงบ ความเขาไปสงบวิเศษ ความดับ ความระงับโดยทาง 
 แหงความไมหมดจด โดยปฏิปทาผิด โดยธรรมไมเปนทางแหงความพนทุกขอยางอื่นนอกจาก 
 สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธบิาท อินทรีย พละ โพชฌงค อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ไมพึงแสวงหาความสงบโดยทางอืน่. 
      [๗๒๐] คําวา เมื่อสงบกิเลสเปนภายในแลว ความวา เมื่อสงบ เขาไปสงบ เขาไป 
 สงบวิเศษ ดับ ระงับ ซ่ึงกิเลสเปนภายใน คือ ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขาร 
 ทั้งปวง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อสงบกิเลสเปนภายในแลว. 
      [๗๒๑] คําวา นตฺถิ ในคําวา อัตตทิฏฐิ หรือนิรัตตทิฏฐิ ยอมไมมีแตที่ไหนๆ ดังนี้ 
 เปนปฏิเสธ. คําวา อัตตทิฏฐิ คือ สัสสตทิฏฐิก็ไมมี. คําวา นิรัตตทิฏฐิ คือ อุจเฉททิฏฐิก็ไมมี. 
 ความถือวาตนยอมไมมี ความปลอยวางไมมตีนก็ไมมี. ความถือไมมีแกภิกษุใด ความปลอยก็ไมม ี
 แกภิกษุนั้น. ความปลอยไมมแีกภิกษุใด ความถือก็ไมมีแกภิกษุนั้น. ภิกษุผูเปนอรหันต กาว 
 ลวงความถือและความปลอยเสียแลว ลวงเลยความเจริญ และความเสื่อมเสียแลว. ภิกษุนั้น 
 อยูจบพรหมจรรยแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ ภิกษุนั้นมิไดมีความเกิดใหมตอไป 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา อัตตทิฏฐิ หรือนิรัตตทิฏฐิ ยอมไมมี แตที่ไหนๆ. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 



            ภิกษุพึงสงบกิเลสเปนภายในนี้แหละ ไมพึงแสวงหาความสงบโดย 
            ทางอื่น เมื่อภิกษุสงบกิเลสเปนภายในแลว อัตตทิฏฐิ หรือนิรัตตทิฏฐิ 
            ยอมไมมีแตที่ไหนๆ. 
      [๗๒๒] คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมุทร สมุทรสงบอยู ฉันใด ภิกษุพึง 
            เปนผูหยุดอยู ไมมีความหวั่นไหว ฉันนั้น ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่อง 
            ฟูขึ้นในที่ไหนๆ. 
      [๗๒๓] คําวา คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางแหงสมุทร สมุทรสงบอยู ฉนัใด ความวา 
 โดยสวนลึก สมุทรลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน น้ําขางลาง ๔๐,๐๐๐ โยชน ยอมหวั่นไหวเพราะปลา 
 และเตาทั้งหลาย น้ําขางบน ๔๐,๐๐๐ โยชน ยอมหวั่นไหวเพราะลม น้ําระหวางกลาง ๔,๐๐๐ 
 โยชน ยอมไมหว่ันไหว กําเริบวนไปวนมา ปนปวน ปนปวนพรอม เปนสมุทรไมหว่ันไหว 
 ไมเกลื่อนกลน ไมกําเริบ ไมวน ไมปวน ไมปน สงบอยู คลื่นไมเกิดในระหวางกลางแหงสมุทรน้ัน 
 เปนสมุทรน่ิงอยู แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชือ่วา คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร สมุทร 
 หยุดอยู ฉันใด. อีกอยางหนึ่ง สมุทรสีทันดร มีอยูในระหวางภูเขาทั้ง ๗ น้ําในสมุทรสีทันดรนั้น 
 ยอมไมหวั่นไหว กําเริบ วนไปวนมา ปนปวน ปนปวนพรอม เปนสมุทรไมหว่ันไหว ไมเกลื่อน 
 กลน ไมกําเริบ ไมวน ไมปวน ไมปน สงบอยู คลื่นไมเกดิในสมุทรสีทันดรนัน้ เปนสมุทรน่ิงอยู 
 แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา คลื่นยอมไมเกิดในทามกลางสมุทร สมุทรหยุดอยู ฉันใด. 
      [๗๒๔] คําวา เอวํ ในคําวา ภิกษุพึงเปนผูหยุดอยู ไมมีความหว่ันไหว ฉันนั้น เปน 
 อุปไมยเคร่ืองยงัอุปมาใหถึงพรอม. คําวา เปนผูหยุดอยู คือ ภิกษุไมหว่ันไหว กําเริบ วุนวาย 
 สะเทือน สะทาน ปนปวน แมในเพราะลาภ แมในเพราะความเสื่อมลาภ แมในเพราะยศ แม 
 ในเพราะความเสื่อมยศ แมในเพราะความสรรเสริญ แมในเพราะความนินทา แมในเพราะสุข 
 แมในเพราะทุกข เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูหยุดอยู ฉันนั้น. ตัณหา เรียกวาความ 
 หว่ันไหว ในคําวา ไมมีความหวั่นไหว ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. 
 ตัณหาที่ชื่อวาความหว่ันไหวนั้น อันภิกษุใดละ ตัดขาด สงบ ระงับ ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผา 
 เสียแลวดวยไฟคือญาณ ภิกษุนั้นเรียกวา ไมมีความหว่ันไหว เพราะเปนผูละความหว่ันไหว 
 เสียแลว ภิกษุนั้น จึงชื่อวา ไมมีความหว่ันไหว. ภิกษุนั้น ยอมไมหวั่นไหว วุนวาย สะเทือน 
 สะทาน ปนปวน แมในเพราะลาภ .... แมในเพราะทุกข เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุพึงเปนผู 
 หยุดอยู ไมมีความหวั่นไหว ฉันนั้น. 
                     กิเลสเครื่องฟู ๗ ประการ 
      [๗๒๕] ชื่อวากิเลสเครื่องฟูขึ้น ในคําวา ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่องฟูขึน้ในที่ไหนๆ 
 ไดแกกิเลสเคร่ืองฟู ๗ ประการ คือ กิเลสเครือ่งฟูขึ้น คือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ 
 กิเลส กรรม. ภิกษุไมควรทํากิเลสเคร่ืองฟูขึ้นนั้น ไมพึงใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ให 
 บังเกิดเฉพาะ. คําวา ในที่ไหนๆ คือในที่ไหนๆ ในที่ใดๆ ในที่ทุกๆ แหง ทั้งภายใน 
 ทั้งภายนอก ทัง้ภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่องฟูขึน้ใน 



 ที่ไหนๆ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            คลื่นยอมไมเกดิในทามกลางแหงสมุทร สมุทรสงบอยูฉันใด ภิกษุพึง 
            เปนผูหยุดอยู ไมมีความหวั่นไหว ฉันนั้น ภิกษุไมควรทํากิเลสเครื่องฟู 
            ขึ้นที่ไหนๆ. 
      [๗๒๖] (พระพุทธนิมิตตรัสถามอีกวา) พระผูมีพระภาค ผูมีพระจักษุแจมแจง 
            ไดทรงแสดงสักขิธรรมเครื่องกําจัดอนัตราย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
            พระองคจงตรัสตอบปฏิปทา คือ ปาติโมกข หรือแมสมาธิ. 
                          วาดวยจักษุ ๕ 
      [๗๒๗] คําวา ไดทรงแสดง ในคําวา พระผูมีพระภาค ผูมีพระจักษุแจมแจงไดทรง 
 แสดง ความวา ไดทรงแสดง แสดงรอบ ตรัสบอก เทศนาบัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จํา 
 แนก ทําใหต้ืน ประกาศแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไดทรงแสดงแลว. คําวา ผูมีพระจักษุ 
 แจมแจง ความวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุแจมแจงดวยพระจักษุ ๕ ประการ คือ มีพระ 
 จักษุแจมแจง แมดวยมังสจกัษุ มีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจักษุ มีพระจักษุแจมแจงแมดวย 
 ปญญาจักษุ มีพระจักษุแจมแจงแมดวยพุทธจักษุ มีพระจักษุแจมแจงแมดวยสมันตจักษุ. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยมังสจักษุอยางไร? สี ๕ อยาง คือ สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง สีดํา และสีขาว มีอยูในพระมังสจักษุของพระผูมีพระภาค. ขนพระเนตรทั้ง 
 หลายต้ังอยูเฉพาะในที่ใด ที่นัน้มีสีเขียว เขียวสนิท นาชม นาดู เหมือนดอกผักตบ. ตอจาก 
 ที่นั้น มีสีเหลือง เหลืองนวล สีเหมือนทองคํา นาชม นาดู เหมือนดอกกรรณกิาร. เบา 
 พระเนตรทั้ง ๒ ของพระผูมีพระภาค มีสีแดง แดงงาม นาชม นาดู เหมือนสีปกแมลงทับ. 
 ที่ทามกลางพระเนตร มีสีดํา ดาํงาม ไมหมองมัว สนิท นาชม นาดู เหมือนสีสมอดํา 
 (อิฐแกไฟ). ตอจากที่นั้น มีสีขาว ขาวงาม เปลงปลั่ง ขาวนวล นาชม นาดู เหมือนสีดาว 
 ประกายพฤกษ. พระผูมีพระภาคมีพระมังสจักษุนั้นเปนปกติ เนื่องในพระวรกาย เกิดขึ้นเพราะ 
 สุจริตกรรมในภพกอนจึงทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคือ แมเมือ่ใด มีมืด 
 ประกอบดวยองค ๔ คือพระอาทิตยอัสดงคตไป ๑ วันอุโบสถมีในกาฬปกษ ๑ แนวปาทึบ ๑ 
 อกาลเมฆใหญต้ังขึ้น ๑ เมื่อนั้น พระผูมีพระภาคก็ทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบ ในทีม่ืด 
 ประกอบดวยองค ๔ แมเห็นปานนี้. ที่หลุมก็ดี บานประตูก็ดี กําแพงก็ดี ภูเขาก็ดี กอไมกด็ ี
 เถาวัลยก็ดี เปนเคร่ืองบังการเห็นรูปทั้งหลายยอมไมมี. หากวา บุคคลพึงเอางาเมล็ดหน่ึงทาํเปน 
 เคร่ืองหมายใสลงในเกวียนบรรทุกงา พระผูมีพระภาคก็พึงทรงหยิบเอาเมลด็งานั้นแหละขึน้ได. 
 พระมังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคบริสุทธิ์อยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจง 
 แมดวยมังสจักษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจักษุอยางไร? พระผูมพีระภาคยอมทรง 
 เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตก 
 ยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม วา 



 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ 
 ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว 
 เหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ 
 ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสคุติโลกสรรค ดังนี้ พระผูมีพระ- 
 *ภาคยอมทรงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย และทรงทราบหมูสัตวผูไปเปนตามกรรม 
 ดวยประการดงันี้. ก็เพราะพระผูมีพระภาคเมื่อทรงประสงค พึงทรงเห็นแมโลกธาตุหน่ึง แม 
 โลกธาตุสอง แมโลกธาตุสาม แมโลกธาตุสี่ แมโลกธาตุหา แมโลกธาตุสิบ แมโลกธาตุยี่สิบ 
 แมโลกธาตุสามสิบ แมโลกธาตุสี่สิบ แมโลกธาตุหาสิบ แมโลกธาตุพันหน่ึงเปนสวนเล็ก 
 แมโลกธาตุสองพันเปนสวนปานกลาง แมโลกธาตุสามพัน แมโลกธาตุหลายพัน. หรือวาพระ 
 ผูมีพระภาคทรงพระประสงคเทาใด ก็พึงทรงเห็นเทานั้น. ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคบริสุทธิ์ 
 อยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยทิพยจกัษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยปญญาจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคทรงมี 
 พระปญญามาก มีพระปญญากวางขวาง มีพระปญญาร่ืนเริง มีพระปญญาแลนไป มีพระปญญา 
 เฉียบแหลม มพีระปญญาชําแรกกิเลส ทรงฉลาดในประเภทปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรง 
 บรรลุปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุเวสารัชญาณ ๔ ทรงทสพลญาณ ทรงเปนบุรุษผูองอาจ ทรงเปน 
 บุรุษสีหะ ทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ มีพระ- 
 *ญาณหาที่สุดมิได มีพระเดชหาที่สุดมิได มพีระยศหาที่สุดมิได เปนผูมั่งคัง่ มีทรัพย 
 มาก มีปญญาเปนทรัพย เปนผูนํา เปนผูนําไปโดยวิเศษ นําเนืองๆ ผูใหรูจักประโยชน 
 ผูใหเพงพิจารณา ผูเห็นประโยชน ผูใหแลนไปดวยปสาทะ. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงเปน 
 ผูใหมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ ทรงใหมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดขึ้นพรอม ตรัสบอกมรรคที่ 
 ยังไมมีใครบอก ทรงรูซ่ึงมรรค ทรงทราบซ่ึงมรรค ทรงฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดน้ี พระ 
 สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูดําเนินตามมรรค เปนผูประกอบดวยศีลาทิคุณ 
 ในภายหลัง. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น มี 
 พระจักษุ มีธรรม มีญาณ มีพรหมธรรม ผูตรัสบอก ทรงแนะนํา ทรงนําออกซ่ึงอรรถ ทรงประ 
 ทานอมตธรรม เปนธรรมสามี เปนพระตถาคต. สิ่งที่ไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไม 
 ทรงทําใหแจมแจง ไมทรงถูกตองดวยปญญา ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น. ธรรม 
 ทั้งปวง รวมทั้งอดีต อนาคตและปจจุบันยอมมาสูคลองแหงพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัส 
 รูแลว โดยอาการทั้งปวง. ชื่อวาประโยชนที่ควรแนะนําทุกๆ อยางที่ควรรูมีอยู ประโยชนตน 
 ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสองอยาง ประโยชนในชาตินี้ ประโยชนในชาติหนา ประโยชน 
 ต้ืน ประโยชนลึก ประโยชนลีล้ับ ประโยชนทีป่กปด ประโยชนที่ควรแนะนํา ประโยชนนําไป 
 แลว ประโยชนที่ไมมีโทษ ประโยชนที่ไมมีกเิลส ประโยชนอันผองแผว ประโยชนอยางยิ่ง 
 ประโยชนทั้งหมดนั้นยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระ- 



 *ญาณไมขัดของในอดีต มีพระญาณไมขดัของในอนาคต มีพระญาณไมขัดของในปจจุบัน กายกรรม 
 วจีกรรม มโนกรรมทั้งหมด ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว บทแหง 
 ธรรมที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทแหงธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น 
 พระญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา บทธรรมที่ควรแนะนํามีสวนสุดรอบแหงพระ 
 ญาณ พระญาณยอมไมเปนไปเกินบทแหงธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไม 
 เกินพระญาณ ธรรมเหลานั้นต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน. เมื่อชั้นผะอบทั้งสองปดกัน 
 สนิทพอดี ชั้นผะอบขางลางกไ็มเกินชั้นผะอบขางบน ชั้นผะอบขางบนก็ไมเกินชั้นผะอบขางลาง 
 ชั้นผะอบทั้งสองชั้น ต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน ฉนัใด บทธรรมที่ควรแนะนํากด็ี 
 พระญาณก็ดี ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ต้ังอยูในสวนสุดรอบของกนัและกัน บทธรรม 
 ที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระ 
 ญาณมีสวนสุดรอบแหงธรรมที่ควรแนะนํา บทแหงธรรมที่ควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหงพระ 
 ญาณ พระญาณไมเปนไปเกนิบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไมเกินพระ- 
 *ญาณ ธรรมเหลานั้น ต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกันฉันนั้น พระญาณของพระผูมพีระภาค 
 ผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปรอบในธรรมทั้งปวง. ธรรมทั้งปวงเน่ืองดวยความนึก เนื่องดวยความหวัง 
 เนื่องดวยมนสกิาร เนื่องดวยจติตุปบาท ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. พระญาณของพระผูมี 
 ยอมเปนไปรอบในสัตวทั้งปวง พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบอัธยาศัย อนุศัย จริต อธิมุตติ 
 พระภาคผูตรัสรูแลวแหงสัตวทั้งปวง ยอมทรงทราบเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย ในปญญาจักษุ มี 
 กิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มอีินทรียออน มอีาการดี มีอาการทราม ผูแนะนาํ 
 ไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ 
 ปลาและเตาทุกชนิด รวมทั้งปลาติมิ ปลาติมิงคละและ ปลาติมิติมิงคละ โดยที่สุด ยอมเปนไป 
 ภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้ง 
 สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉนันั้น นกทุกชนดิรวมทั้ง 
 ครุฑเวนไตรโคตร โดยที่สุดยอมเปนไปในประเทศอากาศ ฉนัใด พระพุทธสาวกทั้งหลาย 
 ผูเสมอดวยพระสารีบุตรเถระโดยปญญา ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนัน้. พระ 
 พุทธญาณยอมแผปกคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. พวกบัณฑิตที่เปนกษัตริย 
 พราหมณ คฤหบดี สมณะ มีปญญาละเอียด แตงวาทะโตตอบ เหมือนนายขมังธนูผูสามารถ 
 ยิงขนทราย เทีย่วไปดุจทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวยปญญาของตน บัณฑิตเหลาน้ัน ปรุงแตงปญหา 
 แลวเขามาเฝาพระตถาคต ทูลถามปญหา. ปญหาเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสยอนถามและ 
 ตรัสแกแลวเปนปญหามีเหตุที่ทรงแสดงออก และทรงสลัดออก บัณฑิตเหลานั้นยอมเล่ือมใส 
 ตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคยอมทรงไพโรจนยิ่งดวยพระปญญาในที่นั้นโดยแทแล. พระ 
 ผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยปญญาจักษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยพุทธจักษุอยางไร? พระผูมพีระภาคเม่ือทรง 



 ตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลายผูมีกเิลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลส 
 ธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูแนะนําได 
 โดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู. ในกอบัวเขียวกด็ี 
 ในกอบัวแดงก็ดี ในกอบัวขาวก็ดี ดอกบัวเขยีวก็ดี ดอกบัวแดงก็ดี ดอกบัวขาวก็ดี บางเหลา 
 เกิดในน้ํา เจริญในนํ้า ขึ้นตามนํ้า จมอยูในน้าํ อันน้ําหลอเลีย้งไว ดอกบัวเขยีวก็ดี ดอกบัว 
 แดงก็ดี ดอกบัวขาวก็ดี บางเหลาเกิดในน้ํา เจริญในนํ้า ต้ังอยูเสมอน้ํา ดอกบัวเขียวกด็ี ดอก 
 บัวแดงก็ดี ดอกบัวขาวก็ดี บางเหลาเกิดในน้ํา เจริญในนํ้า โผลขึ้นพนน้ํา น้ํามิไดติด แม 
 ฉันใด พระผูมพีระภาคเม่ือทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลายผูมกีิเลส 
 ธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี 
 มีอาการทราม ผูแนะนําไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยใน 
 ปรโลก ฉันนั้น. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้เปนราคจริต บุคคลนี้เปนโทสจริต 
 บุคคลนี้เปนโมหจริต บุคคลนี้เปนวิตักกจริต บุคคลนี้เปนศรัทธาจริต บุคคลนี้เปนญาณจริต. 
 พระผูมีพระภาคยอมตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต. ยอมตรัสบอกเมตตาภาวนาแก 
 บุคคลผูเปนโทสจริต. ยอมทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหดํารงอยูในการเรียน ในการไตถาม 
 ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ในการอยูรวมกับครู. ยอมตรัสบอก 
 อานาปาณสติแกบุคคลผูเปนวตัิกกจริต. ยอมตรัสบอกพระสูตรอันเปนนิมิตดี ความตรัสรูดีแหง 
 พระพุทธเจา ความเปนธรรมดแีหงพระธรรม ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ และศีลทั้งหลายของ 
 ตน อันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสแกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต. ยอมตรัสบอกธรรมอันเปนนมิิต 
 แหงวิปสสนา ซ่ึงมีอาการไมเที่ยง มีอาการเปนทุกข มีอาการเปนอนัตตา แกบุคคลผูเปนญาณจริต. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
           บุรุษยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา พึงเห็นหมูชนโดยรอบ แมฉันใด ขาแต 
           พระผูมพีระภาคผูมีปญญาดี มีจักษุโดยรอบ พระองคมีความโศกไป 
           ปราศแลว ทรงขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม ขอจงทรงพิจารณา 
           เห็นหมูชนผูอาเกียรณดวยความโศก ถูกชาติชราครอบงําอยูแลว ฉันนั้น. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยพุทธจักษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยสมันตจักษุอยางไร? พระสัพพัญุตญาณ 
 เรียกวาสมันตจักษุ. พระผูมีพระภาคไปใกลไปไกลดีแลว เขาถึง เขาถึงดีแลว เขาไปถึง เขา 
 ไปถึงดีแลว ประกอบแลวดวยสัพพัญุตญาณ. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
           สิ่งอะไรๆ ในไตรโลกธาตุนี้ อันพระปญญาจักษุของพระตถาคตนั้นไม 
           เห็น ยอมไมมี อนึ่ง ธรรมชาติอะไรๆ ที่ควรรู อันพระพุทธญาณไม 
           รูแจงยอมไมมี ธรรมชาติที่ควรแนะนําใดมีอยู พระตถาคตทรงทราบ 
           แลวซ่ึงธรรมชาติที่ควรแนะนํานั้นทั้งหมด เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึง 



           ชื่อ วาผูมีสมันตจักษุ. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแจมแจงแมดวยสมันตจักษุอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุแจมแจงไดทรงแสดงแลว. 
                         วาดวยสักขิธรรม 
      [๗๒๘] คําวา ซ่ึงสักขิธรรม ในคําวา ซ่ึงสักขิธรรม เคร่ืองกําจัดอันตราย ความวา 
 ธรรมที่ประจักษแกพระองค อันพระองคทรงทราบดีเอง มิใชโดยตองเชือ่ตอผูอื่น วาธรรมนี้เปน 
 ดังนี้ ธรรมน้ี เปนดังนี้มิใชโดยฟงตอๆ กันมา มิใชโดยถือตามลําดับสืบๆ กันมา มิใชโดย 
 อางตํารา มิใชโดยนึกเดาเอา มใิชโดยคาดคะเนเอา มิใชโดยตรึกตามอาการ มิใชโดยชอบ 
 วาควรแกทิฏฐิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สักขิธรรม. ชื่อวาอันตราย ในคําวา เปนเคร่ือง 
 กําจัดอันตราย ไดแกอันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑. 
                      วาดวยอันตราย ๒ อยาง 
      อันตรายปรากฏเปนไฉน? ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา 
 โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนที่ทํากรรมชั่ว คนที่เตรียมจะทาํกรรมชั่ว 
 และโรคจักษุ โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคใบหู โรคปาก โรคฟน โรค 
 ไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรค 
 จุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมงครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย 
 โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราดบวม โรคอาเจยีนโลหิต โรค 
 ดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมี 
 เสมหะเปนสมฏุฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดแกฤดูแปรปรวน 
 อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธเกิดแตวบิาก 
 ของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ  ความ 
 สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน อันตรายเหลานี้เรียกวาอนัตราย 
 ปรากฏ. 
      อันตรายปกปดเปนไฉน? กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ 
 พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกจุจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ราคะ โทสะ 
 โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธไว ความลบหลูคุณทาน ความตีเสมอ ความริษยา ความ 
 ตระหนี่ มารยา ความโออวด ความหัวดื้อ ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่นทาน ความ 
 มัวเมา ความประมาท กิเลสทัง้ปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอน 
 ทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง อันตรายเหลานี้เรียกวา อันตราย 
 ปกปด. 
      ที่ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาอะไร จึงชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงํา จึงชื่อ 
 วาอันตราย. เพราะอรรถวาเปนไปเพ่ือความเสื่อม จึงชื่อวาอนัตราย. เพราะอรรถวาเปนที่อยู 
 แหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชือ่วาอันตราย. 



      เพราะอรรถวาครอบงํา จึงชื่อวาอันตรายอยางไร? อันตรายเหลานั้นยอมครอบงํา 
 ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีบุคคลนัน้. เพราะอรรถวาครอบงํา จึงชื่อวาอันตราย 
 อยางนี้. 
      เพราะอรรถวาเปนไปเพ่ือความเสื่อม จึงชื่อวา อันตรายอยางไร? อันตรายเหลานั้น 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. อันตรายเหลานั้น ยอม 
 เปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน? อันตรายเหลานั้น ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความเสือ่ม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติ 
 สมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมอัน 
 สมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย 
 ความเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืน สติสัมปชัญญะ 
 ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
 โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไป 
 แหงกุศลธรรมเหลานี้. เพราะอรรถวาเปนไปเพ่ือความเสื่อม จึงชื่อวา อันตรายอยางนี้. 
      เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวาอันตรายอยางไร? อกุศล- 
 *ธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพน้ัน ยอมเปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบ 
 เหมือนเหลาสตัวที่อาศัยรูยอมอยูในรู ที่อาศัยน้ํายอมอยูในน้ํา ที่อาศัยปายอมอยูในปา ที่อาศัย 
 ตนไมยอมอยูในตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพน้ัน ยอม 
 เปนธรรมอยูอาศัยในอัตภาพ ฉันนั้น เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศล 
 ธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวา อันตรายอยางนี้. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูรวมกบัอันเตวาสิก 
 ผูอยูรวมกับอาจารย ยอมอยูลาํบากไมผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูอยูรวมกับอันเตวาสิก 
 ผูอยูรวมกับอาจารย ยอมอยูลาํบาก ไมผาสุก อยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกศุลธรรมอันลามก 
 มีความดําริอันซานไปในอารมณอันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ 
 เห็นรูปดวยจักษุอกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ ยอมซานไปภายในแหงภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้ 
 นั้นทานจึงเรียกภิกษุนั้นวา ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุม 
 ภิกษุนั้น เพราะเหตุนี้นั้น ทานจึงเรียกภิกษุนั้นวา ผูอยูรวมกับอาจารย. อีกประการหนึ่ง อกุศล 
 ธรรมอันลามก มีความดําริซานไปในอารมณอันเกื้อกลูแกสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุเพราะได 
 ยินเสียงดวยหู เพราะสูดดมกลิน่ดวยจมูก เพราะลิ้มรสดวยลิน้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวย 
 กาย เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมซานไปในภายในแหง 
 ภิกษุนั้น เพราะเหตุนี้นั้น ทานจึงเรียกภิกษุนั้นวา ผูอยูรวมกับอันเตวาสิก อกุศลธรรมอันลามก 
 เหลานั้น ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกภิกษุนั้นวา ผูอยูรวมกับอาจารย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่อยูรวมกับอันเตวาสิก ผูอยูรวมกบัอาจารย ยอมอยูลําบากไมผาสุก 
 อยางนี้แล เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลทั้งหลาย จึงชื่อวา อันตรายอยางนี้. 



                  ธรรม ๓ ประการเปนมลทินภายใน 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้เปนมลทิน 
 ในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูใน 
 ภายใน ธรรม ๓ ประการ เปนไฉน? คือ โลภะเปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน 
 เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน โทสะเปนมลทินในภายใน 
 เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน โมหะ 
 เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปน 
 ศัตรูในภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรใน 
 ภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
            โลภะยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โลภะยังจิตใหกําเริบ โลภะเปน 
            ภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น คนโลภยอมไมรูอรรถ 
            คนโลภยอมไมเห็นธรรม ความโลภยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความ 
            มืดต้ือยอมมีในขณะน้ัน โทสะยังสิ่งทีไ่มเปนประโยชนใหเกิด โทสะ 
            ยังจิตใหกําเริบ โทสะเปนภัยเกิดขึ้นในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัย 
            นั้น คนโกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธยอมไมเห็นธรรม ความโกรธ 
            ยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมดืต้ือยอมมีในขณะน้ัน โมหะยงั 
            สิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โมหะยังจิตใหกําเริบ โมหะเปนภัยเกดิ 
            ขึ้นในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนัน้ คนหลงยอมไมรูอรรถ คน 
            หลงยอมไมเห็นธรรม ความหลงยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความ 
            มืดต้ือยอมมีในขณะน้ัน. 
      เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลทั้งหลาย จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการนี้แล เมื่อ 
 เกิดขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดขึน้เพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? ไดแกธรรมคือโลภะแล เมื่อเกิดขึน้ในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิด 
 ขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก ธรรมคือโทสะแล เมื่อเกิดขึ้น 
 ในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดขึน้เพ่ือมิใชประโยชนเกือ้กูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 
 ธรรมคือโมหะแล เมื่อเกิดขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือ 
 ทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก ดกูรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการนี้แล เมื่อเกดิขึ้นในภายในแหง 
 บุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 



            โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดขึ้นในตน ยอมกําจดับุรุษผูมีจิตลามก 
            เหมือนขุยไผกําจัดไมไผ ฉะนั้น. 
      เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
            ราคะและโทสะมีอัตภาพน้ีเปนเหตุ เกิดแตอัตภาพน้ี ไมยินดีกุศล 
            ยินดีแตกามคุณ ทําใหขนลุก วิตกทางใจต้ังขึ้นแตอัตภาพน้ีแลวผูกจิตไว 
            เหมือนพวกเด็กผูกกาที่ขอเทาไว ฉะน้ัน. 
      เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงชื่อวา อันตรายอยางนี้. 
      คําวาเปนเคร่ืองกําจัดอันตราย คือ เปนเครื่องกําจัดอันตราย เปนเคร่ืองละอันตราย 
 เปนเคร่ืองสงบอันตราย เปนเครื่องสละคืนอันตราย เปนเคร่ืองระงับอันตราย เปนอมตนิพพาน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ซ่ึงสักขิธรรมเปนเคร่ืองกําจัดอันตราย. 
      [๗๒๙] คําวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา ความวา ขอ 
 พระองคจงตรัสบอกปฏิปทา คือ ขอพระองคโปรดตรัสบอก ชี้แจง แสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
 เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศซ่ึงปฏิปทาชอบ ปฏิปทาสมควร ปฏิปทาไมเปนขาศึก ปฏิปทา 
 เปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย 
 ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความประกอบ 
 เนืองๆ ในความเปนผูต่ืน สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย 
 ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา. พระพุทธนิมิตนั้นทูลพระผูมพีระภาคผูตรัสรูแลววา 
 ภทฺทนฺเต. อีกอยางหนึ่ง คําวา ภัททันเต ความวา พระองคตรัสบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
 เปดเผย ทําใหต้ืน ประกาศแลวซ่ึงธรรมใด ธรรมน้ันทั้งหมด เปนธรรมดี เจริญ งาม ไมมีโทษ 
 ควรซองเสพ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูเจริญ ของพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา. 
      [๗๓๐] คําวา ปาติโมกข ในคําวา ปาติโมกขหรือแมสมาธิ ความวา ศีลเปนที่ต้ัง 
 เปนเบ้ืองบาท เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนปาก เปนประธาน แหงความถึงพรอมดวย 
 กุศลธรรมทั้งหลาย. คําวา หรือแมสมาธิ ไดแก ความต้ังมั่น ความดํารงอยู ความต้ังลง ความ 
 ไมแลนไป ความไมฟุงซานแหงจิต ความเปนผูมีใจอันอะไรๆ ไมใหแลนไปได ความสงบ 
 สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา คือ ปาติโมกขหรือแมสมาธิ. เพราะ 
 เหตุนั้น พระพุทธนิมิตจึงตรัสถามวา 
            พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุแจมแจง ไดทรงแสดงสักขิธรรม เคร่ือง 
            กําจัดอันตราย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงตรัสบอกปฏิปทา 
            คือ ปาติโมกขหรือแมสมาธิ. 
      [๗๓๑] ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุทั้งหลาย พึงปองกันหูจากคามกถา ไมพึง 
            ติดใจในรส ไมพึงยึดถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก. 



                       วาดวยผูโลเลดวยจักษุ 
      [๗๓๒] คําวา ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจกัษุทั้งหลาย ความวา ภิกษุเปนผูโลเลดวย 
 จักษุอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลดวยจกัษุ ประกอบดวยความเปนผูโลเลดวย 
 จักษุคิดวา รูปที่ยังไมเคยดเูราควรดู รูปที่เคยดูเราควรผานไป ดังนี้ เปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึง 
 ความเที่ยวไปนาน ซ่ึงความเที่ยวไปไมแนนอน สูอารามแตอาราม สูสวนแตสวน สูบานแตบาน 
 สูนิคมแตนิคม สูนครแตนคร สูแวนแควนแตแวนแควน สูชนบทแตชนบท เพ่ือจะดูรูป ภิกษุ 
 เปนผูโลเลดวยจักษุแมอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดนิไปตามถนนเปนผูไมสํารวมเดินไป คือ 
 แลดูชาง แลดูมา แลดูรถ แลดูพลเดินเทา แลดูสตรี แลดูบุรุษ แลดูกุมาร แลดูกุมารี แลด ู
 รานตลอด แลดูหนามุขเรือน แลดูขางบน แลดูขางลาง แลดทูิศนอย ทิศใหญ เดินไป ภิกษุเปนผู 
 โลเลดวยจักษุแมอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถืออนุพยัญชนะ ยอมไม 
 ปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมไมรักษาจักขุนทรีย ยอมไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 
 ภิกษุเปนผูโลเลดวยจักษุแมอยางนี้. 
      อนึ่ง ทานสมณพราหมณบางพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยอมขวนขวาย 
 ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคม มหรสพมีการรํา 
 เปนตน การเลานิยาย เพลงปรบมือ ฆองระนาด หนัง เพลงขอทาน เลนไตราว การเลนหนาศพ 
 ชนชาง แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง 
 ชกมวย มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ ฉันใด ภิกษุเปนผูโลเลดวย 
 จักษุ แมฉันนั้น. 
      ภิกษุไมเปนผูโลเลดวยจกัษุอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปสูละแวกบาน เดินไป 
 ตามถนน เปนผูสํารวมเดินไป ไมแลดูชาง ไมแลดูมา ไมแลดรูถ ไมแลดูคนเดินเทา ไมแลดสูตรี 
 ไมแลดูบุรุษ ไมแลดูกุมาร ไมแลดูกุมารี ไมแลดูรานตลาด ไมแลดูหนามุขเรือน ไมแลดูขางบน 
 ไมแลดูขางลาง ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ เดินไป ภิกษุไมเปนผูโลเลดวยจักษุแมอยางนี้. 
     อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ 
 เพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมือ่ไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกศุลธรรมลามก คือ อภิชฌาและ 
 โทมนัสครอบงํานั้น ยอมรักษาจักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุไมเปนผูโลเล 
 ดวยจักษุแมอยางนี้. 
      อนึ่ง ทานสมณพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยอมขวนขวาย 
 ดูการเลนดันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคม มหรสพมีการรํา 
 เปนตน การเลานิยาย ฯลฯ กองทัพ ฉันใด ภิกษุเปนผูเวนขาดจากการขวนขวายในการดูการเลน 
 อันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ ภิกษุเปนผูไมโลเลดวยจักษุแมอยางนี้. 



      คําวา ไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ ความวา พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี 
 ซ่ึงความเปนผูโลเลดวยจักษุ คือ เปนผูงดเวน เวนขาด ออกไป สลัดออกไป หลุดพน 
 ไมเกี่ยวของ ดวยความเปนผูโลเลดวยจักษุ เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ. 
                        วาดวยติรัจฉานกถา 
      [๗๓๓] ติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย 
 เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองยาน เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม 
 เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ือง 
 คนกลา เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล 
 เร่ืองความเจริญและความเสือ่ม ดวยประการนั้น เรียกวา คามกถา ในคําวา พึงปองกันหู 
 จากคามกถา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา จากคามกถา. คําวา พึงปองกันหู คือ พึงปองกัน หาม 
 สะกัดกั้น รักษา คุมครอง ปด ตัดขาด ซ่ึงหู จากคามกถา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงปองกันหู 
 จากคามกถา. 
                         วาดวยรสตางๆ 
      [๗๓๔] ชื่อวา รส ในคําวา ไมพึงติดใจในรส ไดแกรสที่ราก รสที่ลําตน รสที่เปลือก 
 รสที่ใบ รสที่ดอก รสที่ผล รสเปร้ียว รสหวาน รสขม รสเผ็ดรอน รสเค็ม รสปรา รสเฝอน 
 รสฟาด รสอรอย รสไมอรอย รสเย็น รสรอน. มีสมณพราหมณบางพวก ติดใจในรส เที่ยว 
 แสวงหารสอันเลิศดวยปลายลิน้. ไดรสเปร้ียวแลวก็แสวงหารสไมเปร้ียว ไดรสไมเปร้ียวแลวก็ 
 แสวงหารสเปร้ียว ฯลฯ ไดรสเย็นแลวก็แสวงหารสรอน ไดรสรอนแลวก็แสวงหารสเย็น. 
 สมณพราหมณเหลานั้น ไดรสใดๆ แลวยอมไมพอใจดวยรสนั้นๆ ยอมเที่ยวแสวงหารสอื่นๆ 
 เปนผูกําหนัด ปรารถนา ยินดี ติดใจ หลงไหล เกี่ยวของ พัวพัน ในรสที่ชอบใจ. ความอยาก 
 ในรสน้ัน อันภิกษุใดละ ตัดขาด ฯลฯ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ภิกษุนั้นพิจารณาดวยปญญา 
 แลวยอมฉันอาหาร ไมฉันเพ่ือเลน ไมฉันเพ่ือเมา ไมฉันเพ่ือตบแตง ไมฉันเพ่ือประดับ ฉันเพ่ือ 
 ดํารงอยูแหงกายนี้ เพ่ือใหกายนี้เปนไป เพ่ือกาํจัดความลําบาก เพ่ือความอนเุคราะหแกพรหมจรรย 
 อยางเดยีวเทาน้ัน ฯลฯ ความอยูสบายของเราจักมีดวยอุบายดังนี้. บุคคลทาแผลเพ่ือใหแผลหาย 
 หยอดน้ํามันเพลาเกวียนเพ่ือจะขนภาระ กินเนื้อบุตรเพ่ือจะออกจากทางกันดาร อยางเดยีวเทานั้น 
 ฉันใด ภิกษุพิจารณาดวยปญญาแลว จึงฉันอาหาร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมฉนัเพ่ือเลน ฯลฯ 
 ความไมมีโทษและความอยูสบายจักมีดวยอบุายดังนี้ ภิกษุพึงละ บรรเลา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ 
 ไมมี ซ่ึงความอยากในรส คือ เปนผูงด เวน เวนขาด ออก สละ พนไป ไมเกี่ยวของ ดวยความ 
 อยากในรส พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงติดใจในรส. 
                     วาดวยความถือวาของเรา 
      [๗๓๕] ชื่อวา ความถือวาของเรา ในคําวา ไมพึงถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก 
 ไดแกความถือ ๒ อยาง คือ ความถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ 



 นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ภิกษุละความถือวา 
 ของเราดวยตัณหา สละคืนความถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว ไมถือ ไมจับ ไมยึดถือ ไมถือมั่น 
 จักษุวาของเรา ไมถือ ไมจับ ไมยึดถือ ไมถือมั่น หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ 
 อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต 
 อนาคต ปจจุบัน รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมารมณที่รูแจง วาของเรา. 
 คําวา สังขารอะไรๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ. คําวา ในโลก คือ 
 ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมพึงถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุทั้งหลาย พึงปองกันหูจากคามกถา ไม 
            พึงติดใจในรส ไมพึงถือสังขารอะไรๆ วาของเราในโลก. 
      [๗๓๖] ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เมื่อใด เมื่อนั้น ไมพึงทําความ 
            รําพันในที่ไหนๆ ไมพึงปรารถนาภพ และไมพึงหว่ันไหวในเพราะ 
            ความขลาดกลัว. 
                         วาดวยโรคตางๆ 
      [๗๓๗] คําวา ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เมื่อใด ความวา ภิกษุพึงเปน 
 ผูถูกผัสสะคือโรคถูกตอง ครอบงํา กลุมรุม ประกอบเขาแลว คือเปนผูถูกโรคจักษุ โรคตา 
 โรคจมูก โรคลิ้น โรคทางรางกาย โรคทางศีรษะ โรคในหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ 
 โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด 
 โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมงครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน 
 โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม 
 โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลม 
 เปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดขึน้แตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดขึ้นแตการบริหารไม 
 สม่ําเสมอ อาพาธเกิดขึ้น แตความเพียรเกินกาํลัง อาพาธเกิดขึ้นแตวิบากของกรรม ความหนาว 
 ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง 
 ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ถูกตอง ครอบงํา กลุมรุก ประกอบเขาแลว เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เมื่อใด. 
      [๗๓๘] คําวา เมื่อนั้น ไมพึงทําความรําพันในที่ไหนๆ ความวาภิกษุนั้นไมควรทําความ 
 รําพัน ความรํ่าไห อาการรําพัน อาการพูดถึง ความเปนผูรําพัน ความเปนผูพูดถึง ความรํ่าไร 
 ความเพอ ความบอกเลา อาการที่บอกเลา ความเปนผูบอกเลา คือ ไมพึงใหเกิด ไมใหเกิด 
 พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ. คําวา ในที่ไหนๆ คือ ในที่ไหนๆ ในที่ทุกแหง 
 ในภายใน ในภายนอก ทั้งในภายในและภายนอก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อนั้น ไมพึงทําความ 



 รําพันในที่ไหนๆ. 
      [๗๓๙] คําวา ไมพึงปรารถนาภพ ความวา ไมพึงปรารถนา ไมพึงปรารถนาทั่ว ไมพึง 
 ปรารถนาเฉพาะ ซ่ึงกามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมพึงปรารถนาภพ. 
                    วาดวยภัยและความขลาดกลัว 
      [๗๔๐] ชื่อวา ความขลาดกลัว ในคําวา และไมหว่ันไหว ในเพราะความขลาดกลัว 
 ความวา ภัยก็ดี ความขลาดกลวัก็ดี โดยอาการก็อยางเดียวกัน. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ภัย ความขลาดกลัวน้ีนั้น ยอมมีมาแน. ภัยนั้นทานกลาววามีวัตถุภายนอกเปนอารมณ 
 คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลอืง หมี เสือดาว หมาปา โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง 
 ตะขาบ โจร คนที่ทํากรรมชั่ว คนที่เตรียมจะทํากรรมชั่ว. อนึ่ง โดยอาการอืน่ ความกลัว กิริยา 
 ที่กลัว ความหวาดหว่ัน ความเปนผูมีขนลุก อันเกิดแกจิตในภายใน ความหวาดเสียว 
 ความสะดุงแหงจิต  ภัยแตชาติ ภัยแตชรา ภัยแตพยาธิ ภัยแตมรณะ ภัยแตพระราชา ภัยแตโจร 
 ภัยแตไฟ ภัยแตน้ํา ภัยแตความติเตียนตน ภัยแตความติเตียนแหงผูอื่น ภัยแตอาชญา ภัยแต 
 ทุคติ ภัยแตเคลื่อน ภัยแตจระเข ภัยแตวังวน ภัยแตปลาราย ภัยแตการเลี้ยงชีพ ภัยแตความ 
 ติเตียน ภัยแตความคร่ันครามในประชุมชน ความขลาด ความหวาดหว่ัน ความเปนผูมขีนลุก 
 ความหวาดเสียว ความสะดุงแหงจิต เรียกวาภัย. 
      คําวา ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความขลาดกลัว คือ ภิกษุเห็นหรือไดยินวัตถุที่นากลัว 
 ไมพึงสะดุงสะทกสะทาน หว่ันไหว หวาดเสียว คร่ันคราม เกรงกลัว ถึงความสะดุงกลัว 
 คือ พึงเปนผูไมขลาด ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนีไป พึงเปนผูละความกลัวความขลาดเสีย 
 ปราศจากความเปนผูมขีนลุก ขนพองอยู เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ไมพึงหว่ันไหวในเพราะความ 
 ขลาดกลัว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา 
           ภิกษุพึงเปนผูถูกผัสสะกระทบเขาแลว เมื่อใด เมื่อนัน้ ไมพึงทําความ 
           รําพันในที่ไหนๆ ไมพึงปรารถนาภพ และไมพึงหว่ันไหวในเพราะความ 
           ขลาดกลัว. 
     [๗๔๑] ภิกษุไดแลวซ่ึงขาวกด็ี น้ําก็ดี ของควรเค้ียวก็ดี ผากด็ี ไมควรทําการ 
           สั่งสม เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง. 
                    วาดวยขาวน้ําและของควรเค้ียว 
     [๗๔๒] คําวา ขาว ในคําวา ขาวก็ดี น้ําก็ดี ของควรเค้ียวกด็ี ผาก็ดี ไดแกขาวสุก 
 ขนมกุมมาส สตัตู ปลา เนื้อ คําวา น้ํา ไดแกปานะ ๘ อยาง คอื น้ําผลมะมวง น้ําผลหวา 
 น้ําผลกลวยมีเมล็ด น้ําผลกลวยไมมเีมล็ด น้ําผลมะซาง น้ําผลจันทน น้ํารากบัว น้ําผลลิ้นจี่. 
 ปานะ ๘ อีกอยางหนึ่ง คือน้ําผลสะครอ น้ําผลเล็บเหยี่ยว น้ําผลพุทรา ปานะที่ทําดวยเปรียง 
 น้ํามัน น้ําขาวยาคู น้ํานม ปานะที่ทําดวยรส. คําวา ของควรเค้ียว ไดแกของควรเค้ียว ที่ทํา 
 ดวยแปง ของควรเค้ียวที่ทําเปนขนม ของควรเค้ียวที่ทําดวยเหงาไม ของควรเค้ียวที่ทําดวยเปลือกไม 
 ของควรเค้ียวที่ทําดวยใบไม ของควรเค้ียวทีท่ําดวยดอกไม ของควรเค้ียวทีท่ําดวยผลไม. คําวา 



 ผา ไดแกจีวร ๖ ชนิด คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสตัว ผาปาน ผาที่ทําดวยเปลือกไม 
 เปนตนเจือกัน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ขาวก็ดี น้ําก็ดี ของควรเค้ียวก็ดี ผาก็ดี. 
                      วาดวยการไดโดยธรรม 
     [๗๔๓] คําวา ไดแลว ในคําวา ไดแลว ... ไมควรทําการสั่งสม ความวา ไดแลว 
 รับแลว ไดมาแลว ประสบแลว ไดเฉพาะแลว มิใชไดดวยความโกหก มิใชไดดวยความพูด 
 เลียบเคียง มิใชไดดวยการทํานมิิต มิใชไดดวยความกําจัดคุณเขา มิใชไดดวยความแสวงหา 
 ลาภดวยลาภ มิใชไดดวยการใหไมจริง มิใชไดดวยการใหไมไผ มิใชไดดวยการใหใบไม 
 มิใชไดดวยการใหดอกไม มิใชไดดวยการใหผลไม มิใชไดดวยการใหเคร่ืองอาบน้ํา 
 มิใชไดดวยการใหจุรณ มิใชไดดวยการใหดนิเหนียว มิใชไดดวยการใหไมสีฟน 
 มิใชไดดวยการใหน้ําบวนปาก มิใชไดดวยคาํพูดมุงใหเขารักตน มิใชไดดวยถอยคํา 
 เหลาะแหละ มใิชไดดวยกิริยาประจบเขา มิใชไดดวยความเปนผูนั่งบนต่ัง (ความตีสนิทเขา) 
 มิใชไดดวยวชิาดูพ้ืนที่ มิใชไดดวยดิรัจฉานวิชา มิใชไดดวยวิชาดูลักษณะ มิใชไดดวยวิชาดู 
 ฤกษยาม มิใชไดดวยการเดินเปนทูต มิใชไดดวยความเปนคนรับใช มิใชไดดวยความเปนผู 
 เดินสาสน มิใชไดดวยเวชกรรม มิใชไดดวยเนวกรรม มิใชไดดวยการใหกอนขาวตอบแทน 
 มิใชไดดวยการใหและการเพ่ิมให แตวาไดแลว รับแลว ไดมาแลว ประสบแลว ไดเฉพาะ 
 แลว โดยธรรมสม่ําเสมอ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไดแลว. 
      คําวา ไมควรทําการสั่งสม คือ ไมพึงทําการสั่งสมขาว การสั่งสมนํ้า การสั่งสมผา 
 การสั่งสมยาน การสั่งสมที่นอน การสั่งสมเครื่องหอม การสั่งสมอามิส คือ ไมยังการสั่งสม 
 นั้นใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไดแลว ... ไม 
 ควรทําการสั่งสม. 
     [๗๔๔] คําวา เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง ความวา ภิกษุไมพึงตกใจ 
 ต่ืนเตน สะดุง กลัว ถึงความหวาดเสียวไปวา เราไมไดขาว ไมไดน้ํา ไมไดผา ไมไดสกุล 
 ไมไดคณะ ไมไดอาวาส ไมไดลาภ ไมไดยศ ไมไดสรรเสริญ ไมไดสุข ไมไดจีวร ไมได 
 บิณฑบาต ไมไดเสนาสนะ ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดคิลานุปฏฐาก ไมเปนผูมีชื่อ 
 เสียงปรากฏดงันี้ คือ ภิกษุไมพึงเปนผูขลาด หวาดเสียว ไมสะดุงกลัว ไมหนีไป พึงเปน 
 ผูละความกลัวและความขลาดเสีย ปราศจากความเปนผูขนลกุขนพองอยู เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสตอบวา 
           ภิกษุไดแลวซ่ึงขาวก็ดี น้ําก็ดี ของควรเค้ียวก็ดี ผาก็ดี ไมควรทําการ 
           สั่งสม เมื่อไมไดขาวเปนตนนั้นก็ไมพึงสะดุง. 
     [๗๔๕] ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเวนขาดจากความ 
           คะนอง ไมพึงประมาทและพึงอยูในทีน่ั่ง ในที่นอนทีม่ีเสียงนอย. 
                          วาดวยผูมีฌาน 
     [๗๔๖] คําวา มีฌาน ในคําวา ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา 



 ความวา ภิกษุพึงเปนผูมีฌานแมดวยปฐมฌาน พึงเปนผูมีฌาน แมดวยทุติยฌาน พึงเปนผูมี 
 ฌานแมดวยตติยฌาน พึงเปนผูมีฌานแมดวยจตุตถฌาน พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานมีวติกวิจาร 
 พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีวิตกมีแตวิจาร พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีวิตกไมมีวจิาร 
 พึงเปนผูมีฌาน แมดวยฌานมีปติ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานไมมีปติ พึงเปนผูมีฌานแมดวย 
 ฌานอันสหรคตดวยปติ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยความแชมชื่น พึงเปนผูม ี
 ฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยความสุข พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานอันสหรคตดวยอุเบกขา 
 พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนสุญญตะ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนอนิมิตตะ พึงเปนผูม ี
 ฌานแมดวยฌานเปนอัปปณหิิตะ พึงเปนผูมีฌานแมดวยฌานเปนโลกยิะ พึงเปนผูมีฌานแม 
 ดวยฌานเปนโลกุตระ คือ เปนผูยินดีแลวในฌาน ขวนขวายในความเปนผูมจีิตมีอารมณเปน 
 หน่ึง เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงเปนผูมีฌาน. 
                      วาดวยผูโลเลเพราะเทา 
      คําวา ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา ความวา ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาอยางไร? ภิกษุ 
 บางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลเพราะเทา คอื ประกอบดวยความโลเลเพราะเทา เปนผู 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเที่ยวไปนาน ซ่ึงความเที่ยวไปไมแนนอน สูอารามแตอาราม สูสวน 
 แตสวน สูบานแตบาน สูนิคมแตนิคม สูนครแตนคร สูแวนแควนแตแวนแควน สูชนบท 
 แตชนบท ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผูประกอบดวยความโลเลเพราะเทาในภายในสังฆาราม ไมใช 
 เดินไปเพราะเหตุแหงประโยชน ไมใชเดนิไปเพราะเหตุแหงการทําเปนผูฟุงซาน มีจิตไมสงบ 
 เดินไปสูบริเวณแตบริเวณ เดินไปสูวิหารแตวิหาร เดินไปสูเรือนมีหลังคาแถบเดียวแตเรือนมี 
 หลังคาแถบเดียว เดินไปสูปราสาทแตปราสาท เดินไปสูเรือนหลังคาโลนแตเรือนหลังคาโลน 
 เดินไปสูถํ้าแตถํ้า เดินไปสูที่หลีกเรนแตที่หลีกเรน เดินไปสูกุฎีแตกุฎี เดินไปสูเรือนยอดแต 
 เรือนยอด เดินไปสูปอมแตปอม เดินไปสูโรงปะรําแตโรงปะรํา เดินไปสูเรือนที่พักแตเรือน 
 ที่พัก เดินไปสูเรือนที่เก็บของแตเรือนที่เก็บของ เดินไปสูโรงฉันแตโรงฉัน เดินไปสูโรงกลม 
 แตโรงกลม เดินไปสูโคนตนไมแตโคนตนไม หรือเดินไปในสถานที่ที่ภิกษุทั้งหลายน่ังกัน เธอ 
 เปนที่สองของภิกษุรูปหนึ่ง เปนที่สามของภิกษุสองรูป เปนที่สี่ของภิกษุสามรูป ยอมพูดเร่ือง 
 เพอเจอมากในที่นั้นๆ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร ... เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความ 
 เสื่อมดวยประการนั้นๆ ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. 
      คําวา ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา ความวา ภิกษุพึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป 
 ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเปนผูโลเลเพราะเทา คือ พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออก สละ 
 พนไป ไมเกี่ยวของ ดวยความเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู 
 ประพฤติเอื้อเฟอ เปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ ไป รักษา บํารุง เยียวยา. ภิกษุนั้นพึงเปน 
 ผูชอบในความสงัด ยินดีในความสงัด ขวนขวายในความสงบจิต ณ ภายใน ไมเหินหางจาก 
 ฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพ่ิมพูนการอยูในเรือนวางเปลา เปนผูมีฌาน ยนิดีในฌาน ขวน 



 ขวายในความเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา. 
     [๗๔๗] คําวา ความคะนอง ในคําวา พึงเวนจากความคะนอง ไมพึงประมาท 
 ความวา แมความคะนองมือ ความคะนองเทา ความคะนองมอืและเทา ก็ชื่อวาความคะนอง 
 ความสําคัญในส่ิงที่ควรวาไมควร ความสําคัญในสิ่งที่ไมควรวาควร ความสําคัญในส่ิงที่ไมมโีทษ 
 วามีโทษ ความสําคัญในส่ิงที่มีโทษ วาไมมีโทษ ความรําคาญ กิริยาที่รําคาญ ความเปนผู 
 รําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ นี้เรียกวา ความรําคาญ. 
              วาดวยความรําคาญเกิดเพราะเหตุ ๒ ประการ 
      อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกดิขึ้นเพราะเหตุ 
 ๒ ประการ คือ เพราะกระทําและไมกระทํา ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ 
 ยอมเกดิขึ้นเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางไร? ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความ 
 กลุมใจ ยอมเกิดขึ้นวา เราทํากายทุจริต เราไมไดทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต เราไมไดทํา 
 วจีสุจริต เราทํามโนทุจริต เราไมไดทํามโนสุจริต เราทําปาณาติบาต เราไมไดทําเจตนาเคร่ือง 
 งดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนาทาน เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากอทินนาทาน เรา 
 ทํากาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํามุสาวาท เราไมได 
 ทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาท เราทําปสณุาวาจา เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจาก 
 ปสุณาวาจา เราทําผรุสวาจา เราทําไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ 
 เราไมไดทําเจตนาเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เราทําอภิชฌา เราไมไดทาํอนภิชฌา เราทาํ 
 พยาบาท เราไมไดทําอัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญ ความ 
 เดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะกระทําและไมกระทําอยางนี้. 
      อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกดิขึ้นวา เรา 
 เปนผูไมทําความบริบูรณในศีล เราเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย เราเปนผูไมรูจักประมาณใน 
 โภชนะ เราเปนผูไมไดประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เราเปนผูไมไดประกอบดวยสติ 
 สัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔  เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ เราไมไดเจริญอิทธบิาท ๔ 
 เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗ เราไมไดเจริญ 
 อริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกาํหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทยั เราไมไดเจริญมรรค เราไมได 
 ทําใหแจงซ่ึงนิโรธ. 
      คําวา พึงเวนจากความคะนอง ความวา พึงงด เวน เวนขาด จากความคะนอง 
 พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงความคะนอง คือ พึงเปนผูงด เวน เวนขาด 
 ออก สละ พนไป ไมเกี่ยวของ กับความคะนอง พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงเวนจากความคะนอง. 
                      วาดวยความไมประมาท 
      คําวา ไมพึงประมาท ความวา พึงเปนผูทําโดยเอื้อเฟอ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความ 



 ประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ ไมประมาท ในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. ความ 
 พอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความเปนผูขยัน ความมีเร่ียวแรง ความไมถอยกลับ 
 ความระลึกได ความรูสึกตัว ความเพียรเปนเคร่ืองใหกิเลสรอนทั่ว ความเพียรอันพึงต้ังไว 
 ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมนั้นวา เมื่อไร เราพึงยังศีลขันธที่ยังไมบริบูรณให 
 บริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหศีลขันธที่บริบูรณในที่นั้นดวยปญญา ดังนี้ ชื่อวาความไมประมาท 
 ในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความพยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมนั้นวา 
 เมื่อไรเราพึงยงัสมาธิขันธทีย่งัไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหสมาธิขันธที่บริบูรณ 
 ในที่นั้นดวยปญญา ดังนี้ ชื่อวาความไมประมาทในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความ 
 พยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมนั้นวา เมื่อไร เราพึงยังปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณ 
 ใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหปญญาขันธที่บริบูรณในที่นั้นดวยปญญาดังนี้ ชื่อวาความไม 
 ประมาทในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความพยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศล- 
 *ธรรมน้ันวา เมื่อไรเราพึงยังวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหวิมุตติขันธ 
 ที่บริบูรณในที่นั้นดวยปญญา ดังนี้ ชื่อวาความไมประมาทในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. ความพอใจ 
 ความพยายาม ... ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรมนั้นวา เมื่อไร เราพึงยังวิมุตติญาณทัสสนขันธ 
 ที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราพึงอนุเคราะหวิมุตติญาณทัสสนขันธทีบ่ริบูรณในที่นั้นดวยปญญา 
 ดังนี้ ชื่อวาความไมประมาทในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. ความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ 
 ความเปนผูขยนั ความมีเร่ียวแรง ความไมถอยกลับ ความระลึกได ความรูสึกตัว ความเพียรเปน 
 เคร่ืองใหกิเลสรอนทั่ว ความเพียรอันพึงต้ังใจ ความต้ังใจ ความประกอบเนืองๆ ในกุศลธรรม 
 นั้นวา เมื่อไร เราพึงกําหนดรูทุกขที่ยังไมกําหนดรู เราพึงละกิเลสทั้งหลายที่ยังละไมได 
 เราพึงยังมรรคที่ยังไมเจริญใหเจริญ หรือวาเราพึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธที่ยังไมทาํใหแจงดังนี้ ชื่อวา 
 ความไมประมาทในธรรมทั้งหลายฝายกุศล เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา พึงเวนจากความคะนอง 
 ไมพึงประมาท. 
     [๗๔๘] บทวา อถ ในคําวา และภิกษุพึงอยูในที่นั่ง ในที่นอน ที่มีเสียงนอย เปน 
 บทสนธิ ฯลฯ ภิกษุยอมนั่งในที่ใด ที่นั้นเรียกวาที่นั่ง ไดแก เตียง ต่ัง ฟูก เสื่อ ทอนหนัง 
 เคร่ืองลาดหญา เคร่ืองลาดใบไม เคร่ืองลาดฟาง. เสนาสนะ เรียกวาที่นอน ไดแกวิหาร เรือน 
 หลังคาแถบเดียว ปราสาท เรือนมีหลังคาโลน ถํ้า เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ในที่นั่ง ในที่นอน. คําวา 
 ภิกษุพึงอยู ... ที่มีเสียงนอย ความวา ภิกษุพึงเที่ยวไป ยับยั้งอยู เปลีย่นอิริยาบถ ประพฤติ รักษา 
 บํารุง เยียวยา ในเสนาสนะท่ีมีเสียงนอย คือ มเีสียงกึกกองนอย ปราศจากชนผูสัญจรไปมา 
 ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา และภิกษุพึงอยู 
 ในที่นั่ง ในที่นอน ที่มีเสียงนอย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
           ภิกษุพึงเปนผูมีฌาน ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเวนจากความคะนอง 
           ไมพึงประมาทและพึงอยูในที่นั่ง ในทีน่อนที่มีเสยีงนอย. 
     [๗๔๙] ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก พึงมีความเพียร ซองเสพความเปนผูต่ืน 



           พึงละเวนความเกียจคราน ความลวง ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรม 
           อันเปนไปกับดวยการประดับ. 
                       วาดวยการแบงเวลา 
     [๗๕๐] คําวา ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก ความวา ภิกษุพึงแบงกลางคืนและ 
 กลางวันใหเปน ๖ สวนแลว ต่ืนอยู ๕ สวน นอนหลับ ๑ สวน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุ 
 ไมพึงทําความหลับใหมาก. 
     [๗๕๑] คําวา พึงมีความเพียรซองเสพความเปนผูต่ืน ความวา ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
 พึงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเปนเคร่ืองกางกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน พึงชําระ 
 จิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเปนเครื่องกางกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่ง ตลอดปฐมยามแหงราตรี 
 พึงสําเร็จสีหไสยา (นอนเหมอืนราชสีห) โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชญัญะ 
 ทําสัญญาในการต่ืนขึ้นไวในใจ ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับต่ืนขึ้นแลว พึงชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากธรรมเปนเคร่ืองกางกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรี. 
      คําวา ซองเสพความเปนผูต่ืน คือ พึงซองเสพ ซองเสพพรอม ซองเสพเฉพาะ 
 ซ่ึงความเปนผูต่ืน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงซองเสพความเปนผูต่ืน. 
      คําวา มีความเพียร ความวา วิริยะเรียกวาความเพียร ไดแกการปรารภความเพียร 
 ความกาวออก ความกาวหนา ความยางขึ้นไป ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขยัน ความ 
 มั่นคง ความทรงไว ความกาวหนามิไดยอหยอน ความไมปลงฉันทะ ความไมทอดธุระ ความ 
 ประคองธุระไว วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ อันเปนไปทางจติ ภิกษุเปนผูเขาถึง 
 เขาถึงพรอม เขาไป เขาไปพรอม เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ประกอบแลวดวยความเพียรนี ้
 ภิกษุนั้นเรียกวา มีความเพียร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงมีความเพียรซองเสพความเปนผูต่ืน. 
                       วาดวยความเกยีจคราน 
     [๗๕๒] ชื่อวา ความเกียจคราน ในคําวา พึงละเวนความเกียจคราน ความหลง 
 ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดับ ไดแกความเกียจคราน กริิยาที่ 
 เกียจคราน ความเปนผูเกียจคราน ความเปนผูมีใจเกียจคราน ความขี้เกียจ กิริยาที่ขี้เกียจ 
 ความเปนคนขีเ้กียจ นี้เรียกวาความเกียจคราน. คําวา ความลวง ความวา ความประพฤติลวง 
 เรียกวาความลวง. บุคคลบางคนในโลกน้ี ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา 
 ประพฤติทุจริตดวยใจแลว ต้ังความปรารถนาลามกเพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น คือ ยอมปรารถนา 
 วา ใครๆ อยารูจักเรา (วาเราประพฤติชั่ว) ยอมดําริวา ใครๆ อยารูจักเรา คิดวา ใครๆ อยารูจัก 
 เรา ดังนี้แลว กลาววาจา (วาตนไมมีความประพฤติชั่ว) คิดวา ใครๆ อยารูจักเรา ดังนี้แลว 
 ก็บากบ่ันดวยกาย. ความลวง ความเปนผูลวง กิริยาเปนเคร่ืองปดบัง กิริยาที่ซอนความจริง กิริยา 
 ที่บังความผิด กิริยาที่ปดความผิด กิริยาทีเ่ลีย่งความผิด กิริยาที่หลบความผิด กิริยาที่ซอนความช่ัว 
 กิริยาที่พรางความช่ัว กิริยาทีบั่งความชั่ว กิริยาที่ปกปดความช่ัว ความทําใหลับ ความไมเปดเผย 
 กิริยาที่คลุมความผิด กิริยาทีช่ัว่ นี้เรียกวาความลวง. 



                      วาดวยการเลน ๒ อยาง 
      คําวา ความหัวเราะ ความวา บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมหัวเราะเกินประมาณจนฟน 
 ปรากฏ. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหัวเราะเกินประมาณจนฟน 
 ปรากฏนี้เปนกิริยาของเดก็ ในอริยวินัย ชื่อวา การเลน ไดแกการเลน ๒ อยาง คือ การเลน 
 ทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑. การเลนทางกายเปนไฉน? ชนทั้งหลายยอมเลนชางบาง เลนมา 
 บาง เลนรถบาง เลนธนูบาง เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตาบาง เลนหมากรุกแถวละ ๑๐ ตาบาง 
 เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลนไมห่ึงบาง เลนฟาด 
 ใหเห็นรูปตางๆ บาง เลนสกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง 
 เลนกังหันบาง เลนตวงทรายบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายกันบาง 
 เลนทายใจกันบาง เลนเลียนคนขอทานบาง นี้ชื่อวาการเลนทางกาย. 
      การเลนทางวาจาเปนไฉน? เลนตีกลองปาก เลนพิณพาทยปาก เลนรัวกลองดวยปาก 
 เลนผิวปาก เลนกะเดาะปาก เลนเปาปาก เลนซอมเพลง เลนโหรอง เลนรองเพลง เลนหัวเราะ 
 กัน นี้ชื่อวาการเลนทางวาจา. 
                          วาดวยเมถุน 
      ชื่อวาเมถุนธรรม ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบาน ธรรมของคนเลว 
 ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีน้ําชําระเปนสวนสุด ธรรมที่ทําในที่ลบั ธรรมเปนความถึงพรอมแหงคน 
 คูๆ กัน. เพราะเหตุไรบัณฑิตจึงกลาววา เมถุนธรรม. ธรรมของคนคูกันผูกําหนัด กําหนัดนัก 
 ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะครอบงํา เปนคนเชนเดียวกันทั้งสองคน เพราะ 
 เหตุดังนี้นั้น บัณฑิตจึงกลาววา เมถุนธรรม. คนสองคนทําความทะเลาะกัน เรียกวาคนคูกัน 
 คนสองคนทําความหมายหมั้นกัน เรียกวาคนคูกัน คนสองคนทําความอื้อฉาว เรียกวาคนคูกัน 
 คนสองคนทําความวิวาทกัน เรียกวาคนคูกัน คนสองคนกออธิกรณกัน เรียกวาคนคูกัน คนสอง 
 คนพูดกัน เรียกวาคนคูกัน คนสองคนปราศรัยกัน เรียกวาคนคูกัน ฉันใด ธรรมของคนคูกัน 
 ผูกําหนัด กําหนัดนัก ผูชุมดวยราคะ มีราคะกําเริบขึ้น มีจิตอันราคะครอบงํา เปนคนเชนเดียว 
 กันทั้ง ๒ คน เพราะเหตุดังนี้นั้น บัณฑิตจึงกลาววา เมถุนธรรม ฉันนั้น. 
                     วาดวยการประดบั ๒ อยาง 
      ชื่อวาการประดับ ไดแกการประดับมีอยู ๒ อยาง คือการประดับของคฤหัสถ ๑ 
 การประดับของบรรพชิต ๑. การประดับของคฤหัสถเปนไฉน? การแตงผม การแตงหนวด 
 การทัดดอกไม การประพรมเครื่องหอม การยอมผิว การแตงเคร่ืองประดับ การแตงเคร่ืองแตงตัว 
 การนุงหมผาสวยงาม การประดับขอมือ การทรงผาโพก การอบตัว การนวดตัว การอาบนํ้า 
 การดัดตัว การสองกระจก การแตมตา การสวมพวงดอกไม การทาปาก การเจิมหนา การผกูขอมือ 
 การเกลาผม การใชไมเทา การใชทะนาน การใชดาบ การใชรม การสวมรองเทาที่งาม การ 
 สวมเขียงเทา การติดกรอบหนา การปกปน การใชพัด การนุงหมผาขาว การนุงหมผาชายยาว 
 นี้ชื่อวาการประดับของคฤหัสถ. 



      การประดับของบรรพชิตเปนไฉน? การตบแตงจีวร การตบแตงบาตร หรือการตบแตง 
 การประดับ การเลนสนุกในการประดับ การเพลินในการประดับ การปรารถนาในการประดับ 
 ความชอบในการประดับ กิริยาที่ประดับ ความเปนแหงการประดับ ซ่ึงกายอันเปอยเนานี้ หรือ 
 บริขารทั้งหลายอันเปนภายนอก นี้ชื่อวาการประดับของบรรพชิต. 
      คําวา พึงละเวนความเกยีจคราน ความลวง ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปน 
 ไปกับดวยการประดับ ความวา พึงละเวน บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเกยีจคราน 
 ความลวง ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดับ คือ ทั้งบริวาร 
 ทั้งบริภัณฑ ทั้งบริขาร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงละเวนความเกียจคราน ความลวง ความ 
 หัวเราะ การเลน เมถุนธรรมอันเปนไปกับดวยการประดับ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง 
 ตรัสตอบวา 
            ภิกษุไมพึงทําความหลับใหมาก พึงมีความเพียร ซองเสพความเปนผูต่ืน 
            พึงละเวนความเกียจคราน ความลวง ความหัวเราะ การเลน เมถุนธรรม 
            อันเปนไปกับดวยการประดับ. 
      [๗๕๓] ภิกษุผูนับถือ ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน 
            การทายลักษณะ และการดูฤกษ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง 
            การปรุงยาใหต้ังครรภ และการรักษาโรค. 
                      วาดวยการทําอาถรรพณ 
      [๗๕๔] คําวา ภิกษุผูนับถือ ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทาย 
 ลักษณะ และการดูฤกษ ความวา พวกคนที่มีมนตทําอาถรรพณยอมประกอบการทําอาถรรพณ 
 คือ เมื่อนครถูกลอม หรือเมื่อสงครามต้ังประชิดกัน ยอมทําใหเสนียดจัญไรเกิดขึ้น ใหอุปทวะ 
 เกิดขึ้น ใหโรคเกิดขึ้น ใหโรคจุกเสียดเกิดขึ้น ใหโรคลงรากเกิดขึ้น ใหโรคไขเซ่ือมซึมเกิดขึ้น 
 ใหโรคบิดเกิดขึ้น ในพวกขาศึกที่เปนศัตรูกัน พวกชนที่มีมนตทําอาถรรพณ ยอมประกอบการ 
 ทําอาถรรพณอยางนี้. 
                       วาดวยการทํานายฝน 
      พวกชนที่ทํานายฝน ยอมทาํนายฝนวา คนฝนเวลาเชา จะมีผลอยางนี้ คนฝนเวลาเที่ยง 
 จะมีผลอยางนี ้คนฝนเวลาเยน็ จะมีผลอยางนี้ คนฝนยามตน จะมีผลอยางนี้ คนฝนยามกลาง 
 จะมีผลอยางนี ้คนฝนยามหลงั จะมีผลอยางนี้ คนนอนขางขวาฝน จะมผีลอยางนี้ คนนอน 
 ขางซายฝน จะมีผลอยางนี้ คนนอนหงายฝน จะมีผลอยางนี้ คนนอนคว่ําฝน จะมีผลอยางนี ้
 คนฝนเห็นพระจันทร จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นพระอาทิตย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นมหาสมุทร 
 จะมีผลอยางนี ้คนฝนเห็นขุนเขาสิเนรุราช จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นชาง จะมีผลอยางนี ้
 คนฝนเห็นมา จะมีผลอยางนี้  คนฝนเห็นรถ จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นพลเดินเทา จะมีผลอยางนี ้
 คนฝนเห็นหมูเสนา จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นสวนที่นาร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นปา 
 ที่นาร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นภูมิภาคที่นาร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ คนฝนเห็นสระที่นา 



 ร่ืนรมย จะมีผลอยางนี้ พวกชนที่ทํานายฝน ยอมทํานายฝนอยางนี้. 
                      วาดวยการทํานายลักษณะ 
      พวกชนที่ทํานายลักษณะ ยอมทํานายลกัษณะ คือ ลักษณะแกว ลักษณะไมเทา 
 ลักษณะผา ลักษณะดาบ ลักษณะศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวุธ ลักษณะสตรี ลักษณะบุรุษ 
 ลักษณะกุมารี ลักษณะกุมาร ลักษณะทาสี ลกัษณะทาส ลักษณะชาง ลักษณะมา ลักษณะกระบือ 
 ลักษณะโค ลักษณะแพะ ลักษณะแกะ ลกัษณะไก ลักษณะนกคุม ลักษณะเห้ีย ลักษณะชอฟา 
 ลักษณะเตา ลักษณะมฤค พวกชนที่ทํานายลักษณะยอมทํานายลักษณะอยางนี้. 
                         วาดวยการดูฤกษ 
      พวกชนที่ดูฤกษ ยอมตรวจดูฤกษวา ฤกษมีอยู ๒๘ ฤกษ งานมงคลขึ้นบานใหม 
 พึงทําโดยฤกษนี้ งานมงคลผูกเคร่ืองประดับ พึงทําโดยฤกษนี้ งานมงคลแตงงาน พึงทําโดย 
 ฤกษนี้ งานมงคลปลูกพืช พึงทําโดยฤกษนี้ งานมงคลอยูเรือน พึงทําโดยฤกษนี้ พวกชนผูดู 
 ฤกษ ยอมตรวจดูฤกษอยางนี้. 
      คําวา ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะ และการดูฤกษ 
 ความวา ไมพึงประกอบ คือ ไมพึงประพฤติ ไมพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ ไมพึงยึดถือประพฤติ 
 ซ่ึงการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะและการดูฤกษ. อีกอยางหนึ่ง ไมควรยึด 
 ไมควรถือ ไมควรทรงจําไว ไมควรเขาไปทรงจําไว ไมควรเขาไปกําหนด ไมควรประกอบ 
 ซ่ึงการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะ และการดูฤกษ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทายลักษณะ และการดฤูกษ. 
                  วาดวยการทํานายเสียงเน้ือและนก 
      [๗๕๕] เสียงเน้ือและเสียงนก เรียกวาเสยีงรอง ในคําวา ภิกษุผูนับถือไมพึงซอง 
 เสพการทายเสียงสัตวรอง การปรุงยาใหต้ังครรภ และการรักษาโรค ความวา พวกชนที่รูเสียงเน้ือ 
 และนก ยอมทาํนายเสียงเน้ือและนก คือ ยอมรูเสียงรอง เสียงเจรจากัน แหงนกหรือสัตวสี่เทา 
 พวกชนที่รูเสียงเน้ือและนก ยอมทํานายเสียงเนื้อและนกอยางนี้. 
                 วาดวยครรภไมต้ังดวยเหตุ ๒ ประการ 
      พวกชนปรุงยาใหต้ังครรภ ยอมยังครรภใหต้ังขึ้น ครรภยอมไมต้ังขึ้นดวยเหตุ ๒ 
 ประการ คือ ดวยเหลาตัวสัตว ๑ ดวยลมกําเริบ ๑. พวกชนที่ปรุงยาใหต้ังครรภ ยอมใหยา 
 เพ่ือบําบัดเหลาตัวสัตว หรือเพ่ือบําบัดลมกําเริบ พวกชนที่ปรุงยาใหต้ังครรภ ยอมยังครรภใหต้ัง 
 ขึ้นอยางนี้. 
                       วาดวยการรักษาโรค 
      ชื่อวาการรักษาโรค ไดแกการรักษาโรค ๕ อยาง คือรักษาทางเศกเปา รักษาทางผาตัด 
 รักษาทางยา รักษาทางภูตผี รักษาทางกุมาร. คําวา ภิกษุผูนับถือ คือ ภิกษุผูนับถือพระพุทธเจา 
 ผูนับถือพระธรรม ผูนับถือพระสงฆ ภิกษุผูนับถือน้ัน ยอมนับถือพระผูมีพระภาค หรือวาพระ 
 ผูมีพระภาคยอมทรงรับบุคคลนั้น. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 



 เหลาใดเปนผูหลอกลวง กระดาง พูดเหลาะแหละ ชอบตกแตง มีมานะสูง เหมือนไมออ 
 ไมมีสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาเปนผูไมนบัถือเรา เปนผูปราศไปจากธรรม 
 วินัยนี้ และยอมไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุ 
 เหลาใด เปนผูไมหลอกลวง ไมพูดเหลาะแหละ มีปญญา ไมกระดาง มีสมาธดิี ดูกรภิกษุทั้ง 
 หลาย ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาเปนผูนับถือเรา เปนผูไมปราศไปจากธรรมวินัย และยอมถึงความ 
 เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
           พวกภิกษุผูหลอกลวง กระดาง พูดเหลาะแหละ มีมานะสูง ดังไมออ 
           ไมมีสมาธิ ภิกษุเหลานั้น ยอมไมงอกงามในธรรมวินัยที่พระสัมมาสมั- 
           พุทธเจาทรงแสดงแลว สวนพวกภิกษุผูไมหลอกลวง ไมพูดเหลาะ- 
           แหละ มีปญญา ไมกระดาง มีสมาธิดี ภิกษุเหลานั้น ยอมงอกงาม 
           ในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
      คําวา ภิกษุผูนับถือ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง การปรุงยาใหต้ังครรภ และ 
 การรักษาโรค ความวา ภิกษุผูนับถือไมพึงเสพ ไมพึงซองเสพ ไมพึงซองเสพเฉพาะ ไมพึง 
 ประพฤติ ไมพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ ไมพึงยดึถือประพฤติ ซ่ึงการทายเสียงสัตวรอง การปรุง 
 ยาใหต้ังครรภ และการรักษาโรค. อีกอยางหนึ่ง ไมพึงยึด ไมพึงถือ ไมพึงทรงไว ไมพึงเขา 
 ไปทรงไว ไมพึงเขาไปกําหนด ไมพึงประกอบ ซ่ึงการทายเสียงสัตวรอง การปรุงยาใหต้ังครรภ 
 และการรักษาโรค เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุผูนับถือ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสัตวรอง 
 การปรุงยาใหต้ังครรภ และการรักษาโรค. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสตอบวา 
            ภิกษุผูนับถือ ไมพึงประกอบการทําอาถรรพณ การทํานายฝน การทาย 
            ลักษณะ และการดูฤกษ ไมพึงซองเสพการทายเสียงสตัวรอง การปรุง 
            ยาใหต้ังครรภ และการรักษาโรค. 
      [๗๕๖] ภิกษุไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา ถูกเขาสรรเสริญแลว ไมพึง 
            ฟูขึ้น พึงบรรเทาความโลภ พรอมกับความตระหนี่ ความโกรธ และ 
            การพูดสอเสียด. 
               วาดวยไมหว่ันไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ 
      [๗๕๗] คําวา ไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา ความวา คนบางพวกในโลกนี ้
 ยอมนินทา ติเตียน คอนขอดภิกษุโดยชาติบาง โดยโคตรบาง โดยความเปนบุตรแหงสกุลบาง 
 โดยความเปนผูมีรูปงามบาง โดยทรัพยบาง โดยความเชื้อเชญิบาง โดยหนาที่การงานบาง โดย 
 ศิลปศาสตรบาง โดยวิทยฐานะบาง โดยการศึกษาบาง โดยปฏิภาณบาง โดยวัตถุอื่นๆ บาง. 
 ภิกษุถูกนินทาติเตียนคอนขอดแลว ไมพึงหวั่น หว่ันไหว เอนเอียง สะดุง ดิน้รน กระวน 
 กระวาย กลัว ถึงความหวาดเสียว คือ ไมพึงเปนผูขลาด คร่ันคราม หวาดเสียว หนีไป ใน 



 เพราะความนินทา ติเตียน คอนขอด เสือ่มเสียเกยีรติ ถูกกลาวโทษพึงเปนผูละความกลัว 
 ความขลาด ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพองอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงหว่ันไหวใน 
 เพราะความนินทา. 
      [๗๕๘] คําวา ภิกษุถูกเขาสรรเสริญแลวไมพึงฟูขึ้น ความวา คนบางพวกในโลกนี ้
 ยอมสรรเสริญ ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณภิกษุโดยชาติบาง ฯลฯ โดยวัตถุอื่นๆ บาง. ภิกษุ 
 ถูกเขาสรรเสริญ ชมเชย ยกยองพรรณนาคุณแลว ไมควรทาํความฟูขึ้น ไมควรทําความกําเริบ 
 ขึ้น ไมควรทําความถือตัว ไมควรทําความกระดาง คือ ไมควรเปนผูจองหอง เปนผูปนปง เปน 
 ผูหัวสูง เพราะความสรรเสริญ เพราะความชมเชย เพราะความยกยอง เพราะความพรรณนาคุณ 
 เพราะฉะน้ัน. จึงชื่อวาภิกษุถูกเขาสรรเสริญแลวไมพึงฟูขึ้น. 
                   วาดวยความตระหนี่ ๕ ประการ 
      [๗๕๙] ชื่อวา ความโลภ ในคําวา พึงบรรเทาความโลภพรอมกับความตระหนี่ 
 ความโกรธ และการพูดสอเสยีด ไดแกความโลภ กิริยาที่โลภ ความกําหนัดนัก กิริยาที่กําหนัดนัก 
 ความเปนผูกําหนัดนัก อภิชฌา โลภะ อกุศลมลู. ชื่อวาความตระหนี่ คือ ความ 
 ตระหนี่ ๕ ประการ ไดแกความตระหนี่อาวาส ฯลฯ ความหวงไว นี้เรียกวาความตระหนี่ 
 ชื่อวาความโกรธ คือ ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคอืง ความขุนเคือง  ความเคือง 
 ความเคืองทั่ว ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังทั่ว ความชงัเสมอ  ความพยาบาทแหงจิต 
 ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง กิริยาที่ชัง ความ 
 เปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ 
 ความเปนผูดุราย ความโกรธจนรองไห ความไมแชมชื่นแหงจิต. คําวา ความพูดสอเสียด 
 ความวา บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีวาจาสอเสียด คือ ไดฟงจากขางนี้แลวไปบอกขางโนน 
 เพ่ือทําลายคนหมูนี้ หรือไดฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพ่ือทําลายคนหมูโนน เปนผูทําลาย 
 คนที่พรอมเพรียงกันบาง สนับสนุนคนที่แตกกันบาง ชอบคนที่เปนกกกัน ยินดีคนทีเ่ปนกก 
 กัน เพลินกับคนที่เปนกกกัน เปนผูกลาววาจาที่ทําใหเปนกกกัน นี้เรียกวา ความเปนผูมีวาจา 
 สอเสียด. อีกอยางหนึ่งบุคคลยอมนําคําสอเสียดเขาไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยความ 
 มุงหมายเปนทีรั่ก ๑ มีความประสงคใหเขาแตกกัน ๑ บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความ 
 มุงหมายเปนทีรั่กอยางไร? บุคคลนําคําสอเสียดเขาไปดวยความมุงหมายเปนที่รักอยางนี้วา เรา 
 จักเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนผูสนิท เปนคนภายใน เปนที่ดใีจของบุคคลนี้. บุคคลเปนผูม ี
 ความประสงค ใหเขาแตกกัน นําคําสอเสียดเขาไปอยางไร? บุคคลมีความประสงคใหเขาแตกกัน 
 อยางนี้วา คนเหลานี้พึงเปนตางกัน แยกกัน เปนกกกัน เปนสองเหลา เปนสองพวก เปน 
 สองฝาย คนเหลานี้ พึงแตกกัน ไมปรองดองกัน พึงอยูลําบากไมผาสุก ดวยอุบายอยางไร 
 ดังนี้ บุคคลเปนผูมีความประสงคใหเขาแตกกัน นําคําสอเสียดเขาไปอยางหน่ึง. 
      คําวา พึงบรรเทาความโลภ พรอมกับความตระหนี่ ความโกรธ และการพูดสอเสียด 
 ความวา ภิกษุพึงบรรเทา พึงสละ กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความโลภ ความ 



 ตระหนี่ ความโกรธ และการพูดสอเสียด เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา พึงบรรเทาความโลภ พรอม 
 กับความตระหน่ี ความโกรธ และการพูดสอเสยีด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุไมพึงหวั่นไหวในเพราะความนินทา ถูกเขาสรรเสริญ แลวไมพึง 
            ฟูขึ้น พึงบรรเทาความโลภ พรอมกับความตระหนี่ ความโกรธ และ 
            การพูดสอเสียด. 
      [๗๖๐] ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอดใน 
            ที่ไหนๆ ไมพึงเกี่ยวของในบาน และไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะ 
            ความอยากไดลาภ. 
      [๗๖๑] คําวา ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ความวา การซ้ือการขายเหลาใด 
 อันพระผูมีพระภาคตรัสหามไวในวินัย การซ้ือการขายเหลานั้นมิไดทรงพระประสงคเอาในอรรถนี้. 
 ภิกษุต้ังอยูในการซ้ือการขายอยางไร? ภิกษุทําความลวง หรือปรารถนาความเจริญ ยอมแลกเปลี่ยน 
 บาตรก็ดี จีวรก็ดี บริขารอื่นอะไรๆ ก็ดี กับสหธรรมิก ๕ จําพวก ภิกษุต้ังอยูในการซ้ือการขาย 
 อยางนี้. 
      ภิกษุไมต้ังอยูในการซ้ือขายอยางไร? ภิกษุไมทําความลวง หรือไมปรารถนาความ 
 เจริญ ยอมแลกเปลี่ยนบาตรก็ดี จีวรก็ดี บริขารอื่นอะไรๆ ก็ดี กับสหธรรมิก ๕ จําพวก 
 ภิกษุไมต้ังอยูในการซ้ือการขายอยางนี้. คําวา  ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ความวา 
 ภิกษุไมพึงต้ังอยู ไมพึงดํารงอยูในการซ้ือการขาย พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ 
 ไมมี ซ่ึงการซ้ือการขาย พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออกไป สลัด พนขาด ไมเกี่ยวของ 
 กับการซ้ือการขาย พึงเปนผูมจีิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ไมพึงต้ังอยู 
 ในการซ้ือการขาย. 
                          วาดวยกิเลส 
      [๗๖๒] คําวา ภิกษุไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอดในทีไ่หนๆ  ความวา กิเลส 
 เปนเคร่ืองทําความคอนขอดเปนไฉน? มีสมณพราหมณบางพวก ผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจัก 
 จิตผูอื่น สมณพราหมณพวกนั้น คนเห็นไดแตไกลบาง อยูใกลไมปรากฏบาง รูจักจิตดวยจิต 
 บาง. พวกเทวดาผูมีฤทธิ์ มีทพิยจักษุ รูจักจิตผูอื่น เทวดาพวกนั้น คนเห็นไดแตไกลบาง 
 อยูใกลไมปรากฏบาง รูจักจิตดวยจิตบาง สมณพราหมณและเทวดาเหลานัน้ ยอมคอนขอด 
 ดวยกิเลสหยาบบาง ดวยกิเลสปานกลางบาง ดวยกิเลสละเอยีดบาง. กิเลสหยาบเปนไฉน? 
 กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เหลานี้เรียกวา กิเลสหยาบ. กิเลสปานกลางเปนไฉน? 
 กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เหลานี้เรียกวา กิเลสปานกลาง. กิเลสละเอยีดเปน 
 ไฉน? ความวิตกถึงญาติ ความวิตกถึงชนบท ความวิตกถึงอมรเทพ ความวิตกอันปฏิสังยุต 
 ดวยความเปนผูเอ็นดูผูอื่น ความวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ และความสรรเสริญ 
 ความวิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมถูกดูหมิน่  วิตกเหลานี้ เรียกวากิเลสละเอียด. 
      สมณพราหมณและเทวดาเหลานั้น พึงคอนขอดดวยกิเลสหยาบบาง ดวยกิเลสปาน 



 กลางบาง ดวยกิเลสละเอยีดบาง. ภิกษุไมพึงทํากิเลสเปนเครื่องคอนขอด คอืไมควรทํากิเลส 
 ทั้งหลาย อันเปนเคร่ืองทําความคอนขอด ไมควรยังกิเลสเหลานั้นใหเกิด ใหเกิดพรอม ให 
 บังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงกิเลสทั้งหลายอัน 
 เปนเคร่ืองทําความคอนขอด พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออกไป สลัด พนขาด ไม 
 เกี่ยวของดวยกิเลสอันเปนเครื่องทําความคอนขอด พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู คําวา ใน 
 ที่ไหนๆ คือ ในที่ไหนๆ ในที่ทุกๆ แหง ภายในบาง ภายนอกบาง ทั้งภายในและภาย 
 นอกบาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอดในทีไ่หนๆ. 
      [๗๖๓] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมพึงเกีย่วของในบานดังตอไปนี้ ภิกษุยอมเกีย่ว 
 ของในบานอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอยูเกี่ยวของ รวมยินดี รวมเศราโศก กับ 
 พวกคฤหัสถในบาน เมื่อพวกคฤหัสถมีสุขก็สุขดวย มีทุกขก็ทุกขดวย เมื่อมีธุรกิจที่ตองทาํ 
 เกิดขึ้น ก็ถึงความชวยเหลือดวยตน ภิกษุยอมเกี่ยวของในบานแมอยางนี้. อกีอยางหนึ่ง 
 เวลาเชา ภิกษุนุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต ไมรักษา 
 กาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต ไมต้ังสติมั่น ไมสํารวมอินทรีย เธอยอมเกี่ยวของในที่นั้นๆ 
 ยอมรับในที่นั้นๆ ยอมติดอยูในที่นั้นๆ ถึงความฉิบหายในท่ีนั้นๆ ภิกษุยอมเกี่ยวของใน 
 บานแมอยางนี้. ภิกษุยอมไมเกีย่วของในบานอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมอยูเกี่ยว 
 ของ ไมรวมยนิดี ไมรวมเศราโศก กับพวกคฤหัสถในบาน เมื่อพวกคฤหัสถมีสุขก็ไมสุข 
 ดวย มีทุกขกไ็มทุกขดวย เมื่อมีธุรกิจที่ตองทาํเกิดขึ้น กไ็มถึงความชวยเหลอืดวยตน ภิกษุ 
 ยอมไมเกี่ยวของในบานแมอยางนี้. อีกอยางหน่ึง เวลาเชาภิกษุนุงสบงแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปยังบานหรือนิคมเพ่ือบิณฑบาต รักษากาย รักษาวาจา รักษาจิต ต้ังสติมั่น สํารวม 
 อินทรีย ยอมไมเกี่ยวของในทีน่ั้นๆ ยอมไมรับในที่นั้นๆ ยอมไมติดอยูในทีน่ั้นๆ ไมถึง 
 ความฉิบหายในท่ีนั้นๆ ภิกษุยอมไมเกี่ยวของในบานแมอยางนี้. 
      คําวา ไมเกี่ยวของในบาน ความวา ภิกษุไมพึงเกี่ยวของ ไมรับ ไมติด ไมพัวพัน 
 ในบาน ไมพึงเปนผูกําหนัดยนิดีหลงใหลติดใจในบาน พึงเปนผูหายกําหนัด ปราศจากกําหนัด 
 สละกําหนัดเสียแลว ฯลฯ พึงเปนผูมีตนดุจพรหมอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงเกี่ยวของ 
 ในบาน. 
                      วาดวยการพูดเลยีบเคียง 
      [๗๖๔] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะความอยากไดลาภ 
 ดังตอไปนี้ การพูดเลียบเคียงเปนไฉน? การพูดหวานลอม การพูดเลียบเคียง การพูดเลียบ 
 เคียงดวยดี การพูดยกยอง การพูดยกยองดวยดี การพูดผูกพัน การพูดผูกพันดวยดี การพูดอวดอาง 
 การพูดอวดอางดวยดี การพูดฝากรัก ความเปนผูพูดมุงใหเขารักตน ความเปนผูพูดเหลวไหลดังวา 
 แกงถ่ัว ความเปนผูพูดประจบ ความเปนผูพูดแคะไค (ดุจกนิเนื้อหลังผูอื่น) ความเปนผูพูด 
 ออนหวาน ความเปนผูพูดไพเราะ ความเปนผูพูดดวยไมตรี ความเปนผูพูดไมหยาบคาย แก 
 ชนเหลาอื่น แหงภิกษุผูมั่นหมายลาภ สักการะและความสรรเสริญ มีความปรารถนาลามก 



 อันความปรารถนาครอบงํา เปนผูเห็นแกอามิส หนักอยูในโลกธรรม กิริยานี้เรียกวา การพูด 
 เลียบเคียง. 
      อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเลียบเคียงกะชนดวยเหตุ ๒ อยาง คือต้ังตนตํ่า ยกผูอื่นสูง พูด 
 เลียบเคียงกะชน ๑ ยกตนสูง ต้ังผูอื่นตํ่า พูดเลียบเคียงกะชน ๑. ภิกษุต้ังตนตํ่า ยกผูอื่นสูง 
 พูดเลียบเคียงกะชนอยางไร? ภิกษุต้ังตนตํ่า ยกผูอื่นสูง พูดกะชนอยางนี้วา ทานทั้งหลายมี 
 อุปการะมากแกฉัน ฉันไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคลิานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะ 
 อาศัยทานทั้งหลาย แมคนอื่นๆ ยอมสําคัญเพ่ือจะใหหรือเพ่ือจะทําแกฉนั คนเหลานั้น อาศัย 
 ทานทั้งหลาย เห็นแกทานทั้งหลาย จึงให จึงทําแกฉัน แมชื่อเกาเปนของมารดาและบิดา 
 ชื่อแมนั้นของฉันหายลับไป ฉันยอมปรากฏเพราะทานทั้งหลายวา เปนกุลปุกะของอุบาสกโนน 
 เปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน ภิกษุต้ังตนตํ่า ยกผูอื่นสูง พูดเลียบเคียงกะชนอยางนี้. 
      ภิกษุยกตนสูง ต้ังผูอื่นตํ่า พูดเลียบเคียงกะชนอยางไร? ภิกษุยกตนสูง ต้ังผูอื่นตํ่า 
 พูดเลียบเคียงกะชนแมอยางนี้วา ฉันมีอุปการะมากแกพวกทาน พวกทานอาศัยฉันจึงถึงพระ- 
 *พุทธเจา เปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากปาณานิบาต 
 เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากเหตุที่ 
 เปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ฉันยอมบอกใหพระบาลี ยอม 
 บอกใหคําอธิบายพระบาลี ยอมบอกอุโบสถ ยอมอํานวยการกอสราง แกทานทั้งหลาย ก็แต 
 ทานทั้งหลายลืมฉันเสยีแลว ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุเหลาอื่น ภิกษุยกตนสูง ต้ังผู 
 อื่นตํ่า พูดเลียบเคียงกะชนแมอยางนี้. 
      คําวา ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชนเพราะความอยากไดลาภ ความวา ภิกษุเมื่อจะใหลาภ 
 สําเร็จ ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน คือพึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงการ 
 พูดเลียบเคียงกะชน เปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของการ 
 พูดเลียบเคียงเพราะเหตุแหงลาภ เพราะการณะแหงลาภ เพราะความบังเกิดขึน้แหงลาภ พึง 
 เปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะ 
 ความอยากไดลาภ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุไมพึงต้ังอยูในการซ้ือการขาย ไมพึงทํากิเลสเปนเคร่ืองคอนขอด 
            ในที่ไหนๆ ไมพึงเกี่ยวของในบาน ไมพึงพูดเลียบเคียงกะชน เพราะ 
            ความอยากไดลาภ. 
      [๗๖๕] ภิกษุไมพึงเปนผูพูดโออวด ไมพึงกลาววาจามุงได ไมพึงศึกษา 
            ความเปนผูคะนอง และไมพึงกลาวถอยคําแกงแยง. 
                       วาดวยการพูดโออวด 
      [๗๖๖] พึงทราบอธิบายในคําวา ภิกษุไมพึงเปนผูพูดโออวดดังตอไปนี้ ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูพูดโออวด อวดอาง ภิกษุนั้นยอมพูดโออวด อวดอางวา เราเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีลบาง ถึงพรอมดวยวัตรบาง ถึงพรอมดวยศีลและวัตรบาง ถึงพรอมดวยชาติบาง ถึงพรอม 



 ดวยโคตรบาง ถึงพรอมดวยความเปนบุตรสกุลบาง ถึงพรอมดวยความเปนผูมีรูปงามบาง ถึงพรอม 
 ดวยทรัพยบาง ถึงพรอมดวยความเชื้อเชิญบาง ถึงพรอมดวยหนาที่การงานบาง ถึงพรอมดวย 
 ศิลปศาสตรบาง ถึงพรอมดวยวิทยฐานะบาง ถึงพรอมดวยการศึกษาบาง ถึงพรอมดวยปฏิภาณบาง 
 ถึงพรอมดวยวัตถุอื่นๆ บาง เราออกบวชจากสกุลสูงบาง ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมากบาง 
 ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญบาง เปนผูทรงจําพระสูตรบาง เปนผูทรงจําพระวินัยบาง 
 เปนพระธรรมกถึกบาง เปนผูถืออยูปาเปนวตัรบาง ฯลฯ เปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน 
 สมาบัติบาง. ภิกษุไมพูดโออวดอยางนี้ คือ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมม ี
 ซ่ึงความพูดโออวด พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของกับการ 
 พูดโออวด พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงเปนผูพูด 
 โออวด. 
                     วาดวยการกลาววาจามุงได 
      [๗๖๗] พึงทราบอธิบายในคําวา ไมพึงกลาววาจามุงไดดังตอไปนี้ วาจามุงไดเปน 
 ไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมกลาววาจามุงไดจีวร กลาววาจามุงไดบิณฑบาต กลาววาจา 
 มุงไดเสนาสนะ กลาววาจามุงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขาร วาจานี้เรียกวา วาจามุงได. อีกอยางหนึ่ง 
 ภิกษุพูดจริงบาง พูดเท็จบาง พูดสอเสียดบาง พูดไมสอเสียดบาง พูดหยาบบาง พูดไมหยาบบาง 
 พูดเพอเจอบาง พูดไมเพอเจอบาง พูดดวยปญญาบาง เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต 
 เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมวาจาน้ีก็เรียกวา วาจามุงได. 
 อีกอยางหนึ่ง ภิกษุมีจิตเลื่อมใส แสดงธรรมแกชนทั้งหลายอื่น ดวยคิดวา โอหนอ ขอชนทัง้หลาย 
 พึงฟงธรรมของเรา คร้ันฟงแลวพึงเลื่อมใสธรรม คร้ันเลื่อมใสแลวพึงทําอาการของคนผูเลือ่มใส 
 ตอเราวาจานี้ก็เรียกวา วาจามุงได. 
      คําวา ไมพึงกลาววาจามุงได ความวา ภิกษุไมพึงบอก ไมพึงพูด ไมพึงแสดง ไมพึง 
 แถลงวาจามุงได ตลอดถึงวาจาแสดงธรรมเปนที่สุดคือ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ 
 ไมมี ซ่ึงวาจามุงได พึงเปนผูงดเวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของกับวาจา 
 มุงได พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงกลาววาจามุงได. 
                    วาดวยความคะนอง  ๓ อยาง 
      [๗๖๘] ชื่อวา ความคะนอง ในคําวา ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง ไดแกความ 
 คะนอง ๓ อยาง คือ ความคะนองทางกาย ๑ ความคะนองทางวาจา ๑ ความคะนองทางใจ ๑. 
      ความคะนองทางกายเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆกด็ี อยูในคณะ 
 ก็ดี อยูในโรงฉนัก็ดี อยูในเรือนไฟก็ดี อยูที่ทาน้ําก็ดี กําลังเขาไปสูละแวกบานก็ดี เขาไปสู 
 ละแวกบานแลวก็ดี ก็แสดงความคะนองทางกาย. 
      ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 สงฆ ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง 
 ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็ง (ยืนไมกม) 



 พูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 คณะ ไมทําความยําเกรง เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระไมสวมรองเทาเดินอยู ก็สวมรองเทาเดินไป 
 เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระเดินอยูในที่จงกรมต่ํา ก็เดินในที่จงกรมสูง เมื่อพวกภิกษุที่เปนเถระ 
 เดินอยูบนแผนดิน ก็เดินในทีจ่งกรม ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง 
 นั่งบนอาสนะสูงบาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในคณะ 
 แสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้
 อยูในโรงฉัน ไมทําความยําเกรง นั่งแทรกแซงพวกภิกษุที่เปนเถระบาง นั่งกีดกันอาสนะพวก 
 ภิกษุที่เปนนวกะบาง ยืนเบียดบาง นั่งเบียดบาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะสูง 
 บาง นั่งคลุมศีรษะตนบาง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในโรงฉันแสดงความ 
 คะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
 อยูในเรือนไฟ ไมทําความยําเกรง ยืนเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง นั่งเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระ 
 บาง ยืนบังหนาบาง นั่งบังหนาบาง นั่งบนอาสนะสูงบาง ไมบอกกอนแลวใสฟนบาง ไมบอก 
 กอนแลวปดประตูบาง ภิกษุอยูในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุอยูที่ทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูที ่
 ทาน้ํา ไมทําความยําเกรง ลงเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง ลงขางหนาบาง อาบเบียดบาง 
 อาบขางหนาบาง อาบขางเหนือน้ําบาง ขึ้นเบียดบาง ขึ้นขางหนาบาง ขึ้นขางเหนือน้ําบาง 
 ภิกษุอยูที่ทาน้ําแสดงความคะนองทางกายอยางนี้. 
      ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบาน แสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ กําลังเขาไปสูละแวกบาน ไมทาํความยําเกรง เดินเบียดพวกภิกษุที่เปนเถระบาง 
 เดินขางหนาบาง เดินขึ้นหนาพวกภิกษุที่เปนเถระบาง ภิกษุกําลังเขาไปสูละแวกบาน แสดงความ 
 คะนองกายอยางนี้. 
      ภิกษุเขาไปในละแวกบานแลว แสดงความคะนองทางกายอยางไร? ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว เมื่อเขาไมบอกวา เขาไปเถิดพระคุณเจา ก็เขาไป 
 เมื่อเขาไมบอกวา ยืนอยูเถิดพระคุณเจา ก็ยืน เมื่อเขาไมบอกวา นั่งเถิดพระคุณเจา ก็นั่ง เขาไป 
 สูที่เปนโอกาสไมควรบาง ยืนอยูในที่เปนโอกาสไมควรบาง นั่งอยูในทีเ่ปนโอกาสไมควรบาง 
 ถลันเขาไปในหองเล็กลับปดบังของสกุล อันเปนที่นั่งอยูแหงพวกหญิงของสกุล ธิดาของสกุล 
 สะใภของสกุล กุมารีของสกุลบาง จับศีรษะเด็กบาง ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลวแสดงความ 
 คะนองทางกายอยางนี้. นี้ชื่อวาความคะนองทางกาย. 
      ความคะนองทางวาจาเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในสงฆกด็ี อยูใน 
 คณะก็ดี เขาไปสูละแวกบานแลวก็ดี ก็แสดงความคะนองทางวาจา. 



      ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้
 อยูในสงฆไมทาํความยําเกรง ไมบอกพวกภิกษุที่เปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระ 
 ไมเชื้อเชิญ ก็แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายท่ีอยูในอารามแกปญหาเอง สวดปาติโมกขเอง 
 ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง ภิกษุอยูในสงฆแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. 
      ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใน 
 คณะไมแสดงความยําเกรง ไมบอกพวกภิกษุที่เปนเถระกอน หรืออันพวกภิกษุที่เปนเถระไม 
 เชื้อเชิญ ก็แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายท่ีอยูในอารามแกปญหาเอง ยืนตัวแข็ง พูดบาง ไกวแขน 
 พูดบาง แสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายท่ีอยูในอาราม แสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายท่ีอยูในอาราม 
 แสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายที่อยูในอาราม แกปญหาเอง ยืนตัวแข็งพูดบาง ไกวแขนพูดบาง 
 ภิกษุอยูในคณะแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. 
      ภิกษุเขาไปสูละแวกบานแลว แสดงความคะนองทางวาจาอยางไร? ภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินัยนี้ เขาไปสูละแวกบานแลว พูดกะสตรีบาง กุมารีบางและพูดฟุงไปวา ดูกรหญิงมีชื่อ 
 อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สิ่งอะไรมีหรือ ยาคูมีไหม ภัตมีไหม ของควรเค้ียวมไีหม พวกเราจัก 
 ดื่มอะไร จักฉนัอะไร จักเคีย้วอะไร สิ่งอะไรมหีรือ หรือพวกทานจะใหอะไรแกเรา ภิกษุเขา 
 ไปสูละแวกบานแลวแสดงความคะนองทางวาจาอยางนี้. นี้ชือ่วาความคะนองทางวาจา. 
      ความคะนองทางใจเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมใชเปนผูออกบวชจาก 
 สกุลสูง ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลสงู ไมใชเปนผูออกบวชจากสกลุใหญ 
 ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลใหญ ไมใชเปนผูออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติ 
 มาก ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลมีโภคสมบัติมาก ไมใชเปนผูออกบวชจาก 
 สกุลมีโภคสมบัติยิ่งใหญ ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกลุมีโภคสมบัติยิ่งใหญ 
 ไมใชเปนผูทรงจําพระสูตร ก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ทรงจําพระสูตร ไมใชเปนผูทรงวินัย ... 
 ไมใชเปนพระธรรมกถึก ... ไมใชเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปน 
 วัตร ... ไมใชเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ... ไมใชเปน 
 ผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร ... 
 ไมใชเปนผูถือเนสัชชิกธุดงคเปนวัตร ... ไมใชเปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปน 
 วัตร ... ไมใชเปนผูไดปฐมฌาน ... ไมใชเปนผูไดทุติยฌาน ... ไมใชเปนผูไดตติยฌาน ... ไมใช 
 เปนผูไดจตุตถฌาน ... ไมใชเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ ... ไมใชเปนผูไดวิญญาณัญจายตน 
 สมาบัติ ... ไมใชเปนผูไดอากญิจัญญายตนสมาบัติ ... ไมใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตน 
 สมาบัติ ก็มีจิตวางตนเหมือนภิกษุผูไดเนวสญัญานาสัญญายตนสมาบัติ นี้ชื่อวาความคะนองทางใจ. 
      คําวา ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง คือ ภิกษุไมพึงศึกษา ไมพึงประพฤติเอื้อเฟอ 
 ไมพึงประพฤติเอื้อเฟอดวยด ีไมพึงสมาทานประพฤติ ซ่ึงความเปนผูคะนอง คือ พึงละ บรรเทา 
 ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเปนผูคะนอง พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก 
 พนขาด ไมเกี่ยวของกับความเปนผูคะนอง พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น 



 จึงชื่อวา ไมพึงศึกษาความเปนผูคะนอง. 
      [๗๖๙] พึงทราบอธิบายในคําวา ไมพึงกลาวคําแกงแยง ดังตอไปนี้ ถอยคําแกงแยง 
 เปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูกลาวถอยคําเห็นปานนี้วา ทานไมรูธรรมวินัยนี้ ฯลฯ 
 หรือจงแกไขถาทานสามารถ. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ เมือ่ถอยคํา 
 ที่แกงแยงกันมอียู ก็ตองพูดมาก เมื่อพูดมาก ก็ตองมีความฟุงซาน เมื่อฟุงซาน ความไมสํารวม 
 ก็ตองมี เมื่อไมสํารวม จิตก็หางไกลจากสมาธ ิดังนี้. 
      คําวา ไมพึงกลาวถอยคําแกงแยง ความวา ไมพึงกลาว พูด แสดง แถลง ถอยคํา 
 แกงแยง พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงถอยคําแกงแยง พึงเปนผูงด เวน 
 เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของกับถอยคําแกงแยง พึงเปนผูมจีิตปราศจาก 
 แดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงกลาว ถอยคําแกงแยง. เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
 พระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุไมพึงเปนผูพูดโออวด ไมพึงกลาววาจามุงได ไมพึงศึกษาความ 
            เปนผูคะนอง และไมพึงกลาวถอยคําแกงแยง. 
      [๗๗๐] ภิกษุพึงเวนจากความพูดเท็จ เมือ่รูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด อนึ่ง 
            ภิกษุไมพึงดูหมิ่นผูอื่น ดวยความเปนอยู ดวยปญญา ดวยศีลและวัตร. 
                 วาดวยมุสาวาทมีดวยอาการ ๓ อยาง 
      [๗๗๑] คําวา พึงเวนจากความพูดเท็จ ความวา มุสาวาทเรียกวาความพูดเท็จ. บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี อยูในสภาก็ด ีอยูในที่ประชุมชนก็ดี ฯลฯ เปนผูกลาวคําเท็จทั้งที่รูสึกตัว 
 เพราะเหตุเห็นแกอามิสเลก็นอยบาง นี้เรียกวา ความพูดเท็จ. อีกอยางหนึ่ง มสุาวาทยอมมดีวย 
 อาการ ๓ อยาง คือ ในเบ้ืองตนบุคคลนั้นก็มีความรูวา เราจักพูดเท็จ ๑ เมื่อกาํลังพูดอยูก็รูวา 
 เรากําลังพูดเทจ็ ๑ เมื่อพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว ๑ มุสาวาทยอมมดีวยอาการ ๓ อยางนี้. 
 อนึ่ง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ ดวยอาการ ๕ ดวยอาการ ๖ ดวยอาการ ๗ ดวยอาการ ๘ 
 คือ ในเบ้ืองตน บุคคลนั้นก็มีความรูวา เราจักพูดเท็จ ๑ เมื่อกาํลังพูดอยูก็รูวา เรากําลังพูด 
 เท็จ ๑ เมื่อพูดแลวก็รูวา เราพูดเท็จแลว ๑ ปกปด ทิฏฐิ ๑ ปกปดความควร ๑ ปกปดความ 
 ชอบใจ ๑ ปกปดสัญญา ๑ ปกปดความจริง ๑ มุสาวาทยอมมดีวยอาการ ๘ นี้. คําวา พึงเวน 
 จากความพูดเท็จ ความวา ภิกษุพึงเวนจากความพูดเท็จ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ 
 ไมมี ซ่ึงความพูดเท็จ เปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของ 
 ความพูดเท็จ พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงเวนจากความพูด 
 เท็จ. 
      [๗๗๒] คําวา เมื่อรูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด ความวา ความเปนผูโออวดเปน 
 ไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูโออวด เปนผูอวดอางความโออวด กิริยาที่โออวด ความ 
 เปนผูโออวด ความเปนผูฟุงเฟอ กิริยาที่ฟุงเฟอ ความเปนผูเหอ กิริยาที่เหอ ที่มีในบุคคลนั้น 
 ลักษณะนี้เรียกวา ความเปนผูโออวด. คําวา เมือ่รูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด ความวา 



 เมื่อเปนผูรูสึกตัว ไมพึงทําความเปนผูโออวด ไมพึงยังความโออวดใหเกดิ ไมใหเกิดพรอม 
 ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความ 
 เปนผูโออวด เปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความเปนผู 
 โออวด พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อรูสึกตัว ไมพึงทําความ 
 โออวด. 
      [๗๗๓] ศัพทวา อถ ในคําวา อนึ่ง ภิกษุไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยความเปนอยูดวย 
 ปญญา ดวยศีลและวัตร ดังนี้ เปนบทสนธิ ฯลฯ ศัพทวา อถ นี้เปนไปตามลําดับบท. ภิกษุ 
 บางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนอยูอยางเศราหมอง ยอมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เปนอยูอยางประณีตวา 
 ก็ภิกษุนี้ ทําไมจึงมีความเปนอยูอยางฟุมเฟอย ยอมไดฉันพืชทั้งปวง คือ พืชแตราก พืชแต 
 ลําตน พืชแตผล พืชแตยอด พืชแตพืชเปนที่ ๕ ภิกษุนี้ขาม (ทุกข) ไมไดแลวเพราะความ 
 ที่ตนมีความเพียรเสมอดวยฟาแลบและพะเนินเหล็ก. ภิกษุนั้น ยอมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เปนอยูอยาง 
 ประณีต ดวยความเปนอยูเศราหมอง. ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนอยูอยางประณีต ยอมดู 
 หมิ่นภิกษุอื่นที่เปนอยูอยางเศราหมองวา ภิกษุนี้ ทําไมจึงมีบุญนอย มีศักดิ์นอย ไมไดจีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษุนั้น ยอมดูหมิ่นภิกษุอื่นที่เปนอยูอยาง 
 เศราหมองดวยความเปนอยูอยางประณีต. ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา 
 ใครถามปญหาแลว ก็แกได. เธอมีความดําริอยางนี้วา เราเปนผูถึงพรอมดวยปญญา สวนภิกษุ 
 อื่นเหลานี้ ไมถึงพรอมดวยปญญา. เธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่น ดวยความถึงพรอม ดวยปญญาน้ัน. 
 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกขอยู 
 ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเลก็นอย สมาทานศึกษา 
 อยูในสิกขาบททั้งหลาย. เธอมคีวามดําริอยางนี้วา เราเปนผูถึงพรอมดวยศีล สวนภิกษุอื่นเหลานี้ 
 เปนผูทุศีล มีบาปธรรม. เธอกด็ูหมิ่นภิกษุอื่นดวยความถึงพรอมดวยศีลนั้น. ภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยวัตร คือ เปนผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปน 
 วัตร เปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตตาม 
 ลําดับตรอกเปนวัตร เปนผูถือไมฉันภัตหนหลังเปนวัตร เปนผูถือเนสัชชิกธุดงคเปนวัตร หรือ 
 เปนผูถืออยูในเสนาสนะท่ีเขาจัดใหอยางไรเปนวัตร. เธอมีความดําริอยางนี้วา เราเปนผูถึง 
 พรอมดวยวัตร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวัตร. เธอก็ดูหมิ่นภิกษุอื่นดวย 
 ความถึงพรอมดวยวัตรนั้น. คําวา อนึ่ง ไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยความเปนอยู ดวยปญญา ดวย 
 ศีลและวัตร ความวา ไมควรดูหมิ่นดูแคลนผูอื่นดวยความเปนอยูเศราหมอง ดวยความเปน 
 อยูประณีต ดวยความถึงพรอมดวยปญญา ดวยความถึงพรอมดวยศีล หรือดวยความถึงพรอม 
 ดวยวัตร คือ ไมพึงใหความถือตัวเกิดขึ้นดวยความเปนอยูเปนตนนั้น ไมพึงเปนผูหัวดื้อ 
 หัวแข็ง หัวสูง ดวยความเปนอยูเปนตนนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา อนึ่ง ไมพึงดูหมิ่น 
 ผูอื่นดวยความเปนอยู ดวยปญญา ดวยศีลและวัตร. เพราะฉะน้ัน พระผูมพีระภาค จึงตรัส 
 ตอบวา 



            ภิกษุพึงเวนจากความพูดเท็จ เมื่อรูสึกตัว ไมพึงทําความโออวด อนึ่ง 
            ภิกษุไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยความเปนอยูดวยปญญา ดวยศีลและวัตร. 
      [๗๗๔] ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจามากของพวกสมณะ หรือของพวกคน 
            ผูมีถอยคํามาก ไมพึงโตตอบกะคนเหลานั้น ดวยคําหยาบ เพราะภิกษุ 
            ผูสงบ ยอมไมทําผูอื่นใหเปนศัตรู. 
      [๗๗๕] คําวา ถูกประทุษราย ในคําวา ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจามากของ 
 พวกสมณะ หรือของพวกคนผูมีถอยคํามาก ความวา คนอื่นประทุษราย ดา เสียดสี เหยียด 
 หยาม ติเตียน คอนวาเขาแลว. คําวา ของพวกสมณะ คือ พวกชนเหลาใดเหลาหน่ึงผู 
 เขาถึงการบวช ยอมตัวบวช ในภายนอกแตศาสนาน้ี. คําวา ของพวกคนผูมถีอยคํามาก 
 คือ พวกกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. ชน 
 เหลานั้นพึงดา บริภาษ ติเตียน สาปแชง เบียดเบียน ย่ํายี ใหฆา เขาไปฆาเอง ทํา 
 ความเขาไปฆาดวยวาจาเปนอนัมาก อันไมนาปรารถนารักใครชอบใจ. ภิกษุไดฟง ไดยิน จํา 
 ไว เขาไปทรงจาํไว กําหนดแลวซ่ึงวาจามาก ของชนเหลานัน้ อันไมนาปรารถนารักใคร 
 ชอบใจ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจาของพวกสมณะ หรือของ 
 พวกคนผูมีถอยคํามาก. 
      [๗๗๖]  คําวา ดวยคําหยาบ ในคําวา ไมพึงโตตอบกะคนเหลานั้นดวยคําหยาบ 
 ความวา ดวยคําหยาบคาย. คําวา ไมพึงโตตอบ คือ ไมพึงกลาวตอบ ไมพึงดาตอบคนที่ 
 ดา ไมพึงแชงตอบคนที่แชง ไมพึงขัดเคืองตอบคนที่ขัดเคือง ไมพึงทําความทะเลาะ ไมพึง 
 ทําความขัดเคอืง ไมพึงทําความแกงแยง ไมพึงทําความวิวาท ไมพึงทําความทุมเถียง พึงละ 
 บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความทะเลาะ ความขัดเคือง ความแกงแยง 
 ความวิวาท ความทุมเถียง พึงงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของ 
 กับความทะเลาะ ความขัดเคอืง ความแกงแยง ความวิวาท ความทุมเถียง พึงเปนผูมีจิต 
 ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงโตตอบกะคนเหลานั้นดวยคําหยาบ. 
      [๗๗๗] คําวา ผูสงบ ในคําวา เพราะภิกษุผูสงบยอมไมทาํผูอื่นใหเปนศัตรู ความ 
 วา ภิกษุชื่อวาผูสงบ เขาไปสงบ สงัด ดับ ระงับ เพราะราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ 
 ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนบาปธรรมสงบ ถึงความสงบ สงัด ไหม 
 ดับ หายไป ระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูสงบ. คําวา ภิกษุผูสงบ ยอมไมทําให 
 ผูอื่นเปนศัตรู ความวา ภิกษุผูสงบ ยอมไมทําผูอื่นใหเปนศัตรู ใหเปนขาศึก ใหเปนเสี้ยน 
 หนาม ใหเปนปฏิปกษ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกดิพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุผูสงบ ยอมไมทําผูอื่นใหเปนศัตรู เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ 
 ภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุถูกประทุษราย ไดฟงวาจามากของพวกสมณะ หรือของพวกคน 
            ผูมีถอยคํามาก ไมพึงโตตอบกะชนเหลานั้นดวยคําหยาบ เพราะภิกษุ 



            ผูสงบ ยอมไมทําผูอื่นใหเปนศัตรู. 
      [๗๗๘] ก็ภิกษุรูธรรมน้ันแลวคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาลทุกเมือ่ 
            ภิกษุรูความดับวาเปนความสงบแลว ไมพึงประมาทในศาสนาของ 
            พระโคดม. 
      [๗๗๙] คําวา นั้น ในคําวา ภิกษุรูธรรมน้ันแลว คือ ธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัส 
 บอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศแลว. คําวา รู 
 ธรรมน้ันแลว ความวา รู พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหแจมแจงแลว แม 
 ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวารูธรรมน้ันแลว. อีกอยางหนึ่ง รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง 
 ทําใหแจมแจงแลวซ่ึงธรรมอันเสมอ ธรรมอนัไมเสมอ ธรรมเปนทาง ธรรมไมเปนทาง ธรรม 
 มีโทษ ธรรมไมมีโทษ ธรรมเลว ธรรมประณีต ธรรมดํา ธรรมขาว ธรรมที่วิญูชนติเตียน 
 ธรรมที่วิญูชนสรรเสริญ แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงชื่อวา รูธรรมน้ันแลว. อีกอยางหนึ่ง 
 รู ทราบ พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจง ทําใหเปนแจงแลว ซ่ึงความปฏิบัติชอบ ความ 
 ปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรม 
 สมควรแกธรรม ความเปนผูทาํความบริบูรณในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
 ทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความหมั่นประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู 
 สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
 อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน ธรรมเปนขอปฏิบัติ เคร่ืองใหถึงนิพพานแมดวยเหตุอยางนี้ ดงันี้ 
 จึงชื่อวารูธรรมน้ันแลว. 
      [๗๘๐] คําวา คนควาอยู ในคําวา ภิกษุคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาล 
 ทุกเมื่อ ความวา คนควาอยู คือ คนหา พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปน 
 แจงวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง 
 มีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา คนควาอยู. คําวา ในกาลทุกเมื่อ คือ ใน 
 กาลทุกเมือ่ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลทั้งปวง ฯลฯ ในตอนวัยหลัง. คําวา มีสติ คือ มีสติ 
 โดยเหตุ ๔ อยาง คือ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณากายในกาย ก็มีสติ ฯลฯ ภิกษุนั้นเรียกวา 
 เปนผูมีสติ. คําวา พึงศึกษา ความวา สิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญสิกขา ฯลฯ 
 นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา. ภิกษุนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้อยู ก็พึงศึกษา ฯลฯ พึงศึกษา คือ พึง 
 ประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติเอื้อเฟอดวยดี สมาทาน ประพฤติไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ภิกษุคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาลทุกเมื่อ. 
      [๗๘๑] คําวา รูความดับวาเปนความสงบแลว ความวา รู ทราบ พิจารณา เทียบ 
 เคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจงแลว ซ่ึงความดับราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขาร 
 ทั้งปวง วาเปนความสงบ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูความดับวาเปนความสงบแลว. 
      [๗๘๒] คําวา ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ความวา ในศาสนาของพระ 
 โคดม คือ ในพุทธศาสนา ในศาสนาของพระชินเจา ในศาสนาของพระตถาคต ในศาสนา 



 ของทานผูเปนเทพ ในศาสนาของพระอรหันต. คําวา ไมพึงประมาท ความวา พึงเปนผูทํา 
 โดยเอือ้เฟอ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ 
 ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย ฝายกุศล ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ 
 เปนผูขยัน ความเปนผูมเีร่ียวแรง ความไมถอยกลับ ความระลึกได ความรูสึกตัว ความ 
 เพียรเปนเคร่ืองใหกิเลสรอนทัว่ ความเพียรอันพึงต้ังไว ความต้ังใจ ความหมั่น ประกอบใน 
 กุศลธรรมนั้นวา เมื่อไรเราพึงยังศีลขันธทีย่ังไมบริบูรณใหบริบูรณ ฯลฯ เมื่อไรเราพึงยัง 
 สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ เมื่อ 
 ไรเราพึงกําหนดรูทุกขที่ยังไมกําหนดรูก็ดี  พึงละกิเลสทั้งหลายท่ียังละไมไดก็ดี พึงเจริญมรรค 
 ที่ยังไมเจริญกด็ี พึงทําใหแจงซ่ึงนิโรธ ที่ยังไมทําใหแจงแลวก็ดี ชื่อวาความไมประมาทในธรรม 
 ทั้งหลายฝายกศุล เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            ภิกษุรูธรรมนั้นแลวคนควาอยู พึงเปนผูมีสติ ศึกษาในกาลทุกเมื่อ ภิกษุ 
            รูความดับวาเปนความสงบแลว ไมพึงประมาทในศาสนาของพระโคดม. 
      [๗๘๓] ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงําไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดย 
            ไมตองเชื่อตอผูอื่น เพราะฉะน้ันแหละภิกษุพึงเปนผูไมประมาทใน 
            ศาสนาของพระผูมีพระภาคนั้น นมัสการอยูพึงหมั่นศึกษาในกาลทุก 
            เมื่อ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้. 
      [๗๘๔] คําวา ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงํา ความวา ภิกษุชื่อวาเปน 
 ผูครอบงํา เพราะครอบงํา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนผูไมถูกกิเลสอะไร 
 ครอบงํา อนึ่ง ภิกษุเปนผูครอบงําเหลาอกุศลธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมองอัน ใหเกิดในภพ 
 ใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข อันเปนที่ต้ังแหงชาติ ชราและมรณะตอไป 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงํา. 
      [๗๘๕] คําวา ซ่ึงสักขิธรรม ในคําวา ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไมตองเช่ือตอผู 
 อื่น ความวา ไดเห็น เห็นทั่ว พบเห็น แทงตลอดแลว ซ่ึงธรรมที่ประจักษแกตน อันตนรู 
 ยิ่งเองมิใชโดยตองเชื่อตอผูอืน่วา ธรรมน้ีเปนดังนี้ ธรรมน้ีเปนดังนี้ มิใชโดยไดฟงตอๆ กันมา 
 มิใชโดยถือตามลําดับสืบๆ กันมา มิใชโดยไดอางตํารา มิใชโดยนึกเดาเอาเอง มิใชโดยคาด- 
 *คะเนเอา มิใชโดยไดตรึกตามอาการ มิใชโดยเห็นวาควรแกลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไมตองเชื่อตอผูอื่น. 
      [๗๘๖] คําวา เพราะฉะน้ัน ในคําวา เพราะฉะน้ันแหละ ...  ในศาสนาของพระผูมี 
 พระภาคนั้น ความวา เพราะฉะน้ัน เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยน้ัน เพราะ 
 นิทานนั้น. คําวา ในศาสนาของพระผูมีพระภาคนั้น ความวา ในศาสนาของพระผูมีพระภาคนั้น 
 คือ ในศาสนาของพระโคดม ในพุทธศาสนา ในศาสนาของพระชินเจา ในศาสนาของพระ 
 ตถาคต ในศาสนาของทานผูเปนเทพ ในศาสนาของพระอรหันต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะ 



 ฉะนั้นแหละ ... ในศาสนาของพระผูมีพระภาคนั้น. 
      [๗๘๗] คําวา พึงเปนผูไมประมาท ในคําวา ภิกษุพึงเปนผูไมประมาท นมัสการอยู 
 พึงตามศึกษาในกาลทุกเมื่อ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้ ความวา ภิกษุพึงเปนผูทําโดยความเคารพ 
 ฯลฯ ไมประมาทในธรรมทั้งหลายฝายกุศล. คําวา ในกาลทุกเมื่อ คือ ในกาลทุกเมื่อ ในกาล 
 ทั้งปวง ฯลฯ ในตอนวัยหลัง. คําวา นมัสการอยู ความวา นมัสการ สักการะ เคารพ นับ 
 ถือ บูชา ยําเกรง ดวยกาย ดวยวาจา ดวยจิต ดวยความปฏิบัติเปนไปตามประโยชนหรือดวย 
 ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. คําวา พึงหมั่นศึกษา ความวา สิกขา ๓ คือ อธิศีลสิกขา 
 อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา ฯลฯ นี้ชื่อวาอธปิญญาสิกขา. ภิกษุนึกถึงสิกขาทั้ง ๓ นี้อยู ก็พึง 
 ศึกษา ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงอยู ก็พึงศึกษา พึงประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติ 
 เอื้อเฟอดวยดี สมาทานประพฤติ. คําวา ภควา เปนคํากลาวดวยความเคารพ ฯลฯ เปน 
 สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูไมประมาท ... นมัสการอยู พึงหมั่นศึกษาใน 
 กาลทุกเมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ก็ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํา ไมถูกครอบงํา ไดเห็นแลวซ่ึงสักขิธรรมโดยไม 
            ตองเชื่อตอผูอื่น เพราะฉะน้ันแหละ ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในศาสนา 
            ของพระผูมีพระภาคนัน้ นมัสการอยู พึงหมั่นศึกษาในกาลทุกเมื่อ 
            พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แล. 
                     จบ ตุวฏกสุตตนิทเทสที่ ๑๔. 
                       ---------------- 
                      อัตตทัณฑสุตตนิทเทสที่ ๑๕ 
      [๗๘๘] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) ภัยเกิดแตอาชญาของตน ทานทั้งหลายจงด ู
            คนที่ทุมเถียงกัน เราจกัแสดงความสังเวชตามที่เราไดสังเวชมาแลว. 
                วาดวยภัย ๒ เกิดจาก อาชญา ๓ อยาง 
      [๗๘๙] ชื่อวาอาชญา ในคําวา ภัยเกิดแตอาชญาของตน ไดแกอาชญา ๓ อยาง คือ 
 อาชญาทางกาย ๑ อาชญาทางวาจา ๑ อาชญาทางใจ ๑. กายทุจริต ๓ ชื่อวาอาชญาทางกาย 
 วจีทุจริต ๔ ชื่อวาอาชญาทางวาจา มโนทุจริต ๓ ชื่อวาอาชญาทางใจ. ชื่อวาภัย คือ ภัย ๒ 
 อยาง ไดแกภัยมีในชาตินี้ ๑ ภัยมีในชาติหนา ๑. ภัยมีในชาตินี้เปนไฉน? บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ ฆาสัตวบาง 
 ลักทรัพยบาง ตัดที่ตอบาง ปลนทุกหลังคาเรือนบาง ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักแยงชิง 
 อยูที่หนทางเปลี่ยวบาง คบชูภรรยาแหงชายอื่นบาง พูดเท็จบาง. พวกราชบุรุษจับคนผูนั้นไดแลว 
 ทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ บุรุษผูนี้เปนโจร ประพฤติชั่ว พระองคจงลงอาชญาที่ทรงพระ 
 ประสงคแกบุรุษน้ีเถิด. พระราชาก็ทรงตวาดบริภาษคนผูนั้น. คนน้ันตองเสวยทุกขโทมนสัแม 
 เพราะเหตุที่ถูกบริภาษ. ทุกขโทมนัสนั้นเปนภัยของคนนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนั้นเกดิ เกิดพรอม 
 บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พระราชายังไมพอพระทัย แมดวยการบริภาษ 



 เทานี้ ยอมรับส่ังใหจองจําคนนั้นดวยเคร่ืองจองจํา คือขื่อคาบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือเชอืกบาง 
 ดวยเคร่ืองจองจําคือโซตรวนบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือหวายบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือเถาวัลยบาง 
 ดวยเคร่ืองจองจําคือการควบคุมบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือเครื่องลอมบาง ดวยเคร่ืองจองจาํคือบาน 
 บาง ดวยเคร่ืองจองจําคือนครบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือแวนแควนบาง ดวยเคร่ืองจองจําคือชน 
 บทบาง โดยที่สุดทรงบังคับวา มันจะหนีจากสถานเปนที่จํานี้ไปไมได. คนนั้นตองเสวยทกุข 
 โทมนัสแมเพราะเหตุการจองจํานั้น. ทุกขโทมนัสนั้นเปนภัยของคนนั้นเกดิแตอะไร? ภัยนั้น 
 เกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พระราชายังไมพอพระทัย 
 แมดวยการจองจํานั้น ยอมรับส่ังใหริบทรัพยของคนนั้นรอยหนึ่งบาง พันหน่ึงบาง แสนหน่ึง 
 บาง. คนน้ันตองเสวยทกุขและโทมนัสแมเพราะเหตุแหงความเสื่อมทรัพย. ทุกขโทมนัสนัน้ 
 เปนภัยของคนนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนั้นเกิด เกดิพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแต 
 อาชญาของตน. พระราชายังไมพอพระทัยแมดวยการริบทรัพยเทานั้น ยอมรับสั่งใหทํากรรมกรณ 
 ตางๆ กะคนนั้น คือ ใหเฆี่ยนดวย แสบาง ใหเฆี่ยนดวยหวายบาง ใหตีดวยไมพลองบาง 
 ใหตัดมือบาง ใหตัดเทาบาง ใหตัดทั้งมือทั้งเทาบาง ใหตัดใบหูบาง ใหตัดจมูกบาง ใหตัดทั้ง 
 ใบหูทั้งจมูกบาง วางกอนเหล็กแดงบนศีรษะบาง ถลกหนังศีรษะออกแลวขัดใหขาวเหมือนสังข 
 บาง ใสไฟลุกโพลงเขาไปในปากจนโลหิตไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบาง พันตัวดวยผาชุบ 
 น้ํามันแลวเผาทั้งเปนบาง พันมือดวยผาชุบนํ้ามันแลวจุดไฟใหลุกเหมือนประทีปบาง ถลกหนัง 
 ต้ังแตคอลงมาถึงขอเทาลากใหเดินเหยียบหนังนั้นจนลมลงบาง ถลกหนังต้ังแตคอลงมาถึงบ้ันเอว 
 ทําใหเปนดั่งนุงผาคากรองบาง สวมปลอกเหล็กที่ขอศอกและเขาทั้งหมดแลวเสียบหลาวเหล็ก ๔ 
 ทิศต้ังไวเผาไฟบาง เอาเบ็ดเกีย่วหนังเนื้อเอ็นออกมาบาง เอามดีเฉอืนเน้ือออกเปนแวนๆ ดัง 
 เหรียญกษาปณบาง เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือแตกระดูกบาง แทงหลาวเหล็กที่ชองหูจนทะล ุ
 ถึงกันเสียบติดดินแลวจับหมุนไปโดยรอบบาง ทุบใหกระดูกละเอียดแลวถลกหนังออกเหลือแต 
 กองเน้ือดังต่ังใบไมบาง เอาน้ํามันเดือดพลานรดตัวบาง ใหสุนัขกัดกินทั้งเปนจนเหลือแตกระดูก 
 บาง เสียบหลาวยกขึ้นนอนหงายท้ังเปนบาง เอาดาบตัดศีรษะบาง. คนน้ันตองเสวยทกุขโทมนัส 
 แม เพราะเหตุแหงกรรมกรณ. ทุกขโทมนัสนัน้เปนภัยของคนนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนั้นเกิด 
 เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พระราชาเปนใหญในอาชญา ๔ 
 อยางเหลานี้. คนน้ันเมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมของ 
 ตน. พวกนายนิรยบาลยอมใหทํากรรมกรณอันมีเคร่ืองจํา ๕ กะสัตวนั้น คือ (ใหสัตวนั้นนอน 
 หงายแลว) เอาหลาวเหล็กแดงตรึงไวที่มือขวา ๑ ที่มือซาย ๑ ที่เทาขวา ๑ ที่เทาซาย ๑ ที่ 
 ทามกลางอก ๑. สัตวนั้นไดเสวยทุกขเวทนาแสบรอนรายแรงในนรกนั้น แตยังไมตาย ตลอด 
 เวลาที่บาปกรรมน้ันยังไมสิ้น. ทุกขและโทมนสันั้นเปนภัยของสัตวนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนั้นเกิด 
 เกิดพรอม บังเกิด เกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. พวกนายนิรยบาลใหสัตวนั้นนอนลง 
 แลวเอาผึ่กถาก สัตวนั้นไดเสวยทุกขเวทนาแสบรอนรายแรงในนรกนั้น แตยังไมตาย ตลอด 
 เวลาที่บาปกรรมน้ันยังไมสิ้น. พวกนายนิรยบาลจับสัตวนั้นเอาเทาชี้ขึน้ขางบน เอาหัวหอยลงขาง 



 ลางแลวเอามดีถากเทียมสัตวนั้นเขาที่รถแลว ใหวิ่งไปขางหนาบาง ใหวิ่งกลับมาขางหลังบาง 
 บนแผนดินที่ไฟติดทั่ว มีไฟลุกโพลง ฯลฯ พวกนายนิรยบาลไลตอนใหสัตวนั้น ขึ้นบนภูเขา 
 ถานเพลิงใหญที่ไฟติดทั่ว มีไฟลุกโพลงบาง ไลตอนใหลงจากภูเขานั้นบาง ฯลฯ พวกนายนิรย- 
 *บาลจับสัตวนั้นเอาเทาชี้ขึ้นขางบน เอาหัวหอยลงขางลาง แลวเหวี่ยงลงไปในหมอเหล็กอนัรอน 
 ที่ไฟติดทั่ว มีไฟลุกโพลง. สัตวนั้นเดือดพลานอยูในหมอเหล็กเหมือนฟองน้ําที่เดือด เมื่อเดือด 
 พลานอยูในหมอเหล็กเหมือนฟองนํ้าที่เดือด บางคร้ังก็เดือดพลานไปขางบน บางคร้ังก็เดือด 
 พลานไปขางลาง  บางคร้ังก็เดือดพลานไปทางขวาง. สัตวนั้นไดเสวยทุกขเวทนาแสบรอนรายแรง 
 อยูในหมอเหลก็นั้น แตยังไมตาย ตลอดเวลาทีบ่าปกรรมน้ันยังไมสิ้น. ทุกขและโทมนสัเปน 
 ภัยของสัตวนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนั้นเกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญา 
 ของตน. พวกนายนิรยบาลโยนสัตวนั้นลงไปในมหานรก 
                         วาดวยมหานรก 
            ก็แหละมหานรกนั้น มีมุมสี่เหลี่ยมจตุรัส มีประตูสี่ชองซ่ึงจําแนกนับ 
            ออกโดยสวน มีกําแพงเหล็กลอมรอบ มีแผนเหล็กครอบไว. มหานรก 
            นั้นมีภาคพ้ืนสําเร็จดวยเหล็ก มีเปลวไฟรุงโรจน ประกอบดวยไฟรอน 
            แผไปรอยโยชนโดยรอบต้ังอยูตลอดกาลทั้งปวง มหานรกอันเปนที่นา 
            สยดสยองเผาพลาญสัตวใหมีทุกขรายแรง มีเปลวไฟ แสนยากที่จะเขา 
            ใกล นาขนลุกขนพอง นากลัว ใหเกิดภัย ใหเกิดทุกข. กองเปลวไฟ 
            ต้ังขึ้นแตฝาดานตะวันออกแลว แผดเผาเหลาสัตวที่มบีาปกรรม ผานไป 
            กระทบฝาดานตะวันตก. กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานตะวันตกแลว 
            แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม ผานไปกระทบฝาดานตะวันออก. กอง 
            เปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานเหนือแลว แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม ผาน 
            ไปกระทบฝาดานใต. กองเปลวไฟต้ังขึ้นแตฝาดานใตแลว แผดเผาเหลา 
            สัตวที่มีบาปกรรม ผานไปกระทบฝาดานเหนือ. กองเปลวไฟที่นากลวั 
            ต้ังขึ้นแตภาคพ้ืนขางลางแลว แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม ผานไป 
            กระทบฝาปดขางบน. กองเปลวไฟทีน่ากลัวต้ังขึ้นแตฝาปดขางบนแลว 
            แผดเผาเหลาสัตวที่มีบาปกรรม ผานไปกระทบภาคพ้ืนขางลาง. แผน 
            เหล็กที่ไฟติดทั่วรอนอยูเสมอ มไีฟลุกรุงโรจน ฉันใด อเวจีนรกขางลาง 
            ขางบน และโดยรอบ ก็ฉันนั้น. สัตวทั้งหลายในนรกน้ัน มีกรรม 
            หยาบมาก ทํากรรมรายแรงมาก มีบาปกรรมโดยสวนเดียว ยอมหมก 
            ไหมอยู แตไมตาย. รางกายของเหลาสตัวที่อยูในนรกน้ัน เหมือนไฟ 
            ที่ลุกอยู เชิญดูความมั่นคงของกรรม เถาและเขมามไิดมีเลย. เหลาสัตว 
            วิ่งไปขางตะวันออกแลวก็วิ่งยอนกลับมาขางตะวันตก วิ่งไปขางเหนือ 
            แลวก็วิ่งยอนกลับมาขางใต. วิ่งไปทิศใดๆ ประตูทิศนั้นๆ ก็ปดเอง 



            สัตวเหลานั้นมีความหวังเพ่ือจะออกเปนผูแสวงหาประตูที่จะออก. สัตว 
            เหลานั้นไมไดเพ่ือจะออกไปจากนรกนั้น เพราะบาปกรรมเปนปจจัย 
            เพราะบาปกรรมที่สัตวเหลานั้นทําไวมาก ยังมิไดใหผลหมดส้ิน ดังนี้. 
            ทุกขและโทมนัสนั้นเปนภัยของสัตวนั้นเกิดแตอะไร? ภัยนั้นเกิด 
            เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน. ทุกขที่มี 
            ในนรกก็ดี ทุกขที่มใีนกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี ทุกขทีม่ีในเปรตวิสัยกด็ี 
            ทุกขที่มีในมนุษยก็ดี ทุกขเหลานั้นเกดิ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิด 
            เฉพาะ ปรากฏแตอะไรๆ ทุกขเหลานั้นเกิด เกดิพรอม บังเกิด บัง 
            เกิดเฉพาะ ปรากฏแตอาชญาของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาภัยเกดิแต 
            อาชญาของตน. 
      [๗๙๐] คําวา คน ในคําวา ทานทั้งหลายจงดูคนที่ทุมเถียงกัน คือ พวกกษัตริย 
 พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย. คําวา ที่ทุมเถียงกนั ความวา 
 ทานทั้งหลายจงดู แลดู เหลียวดู เพงดู พิจารณาดู ซ่ึงคนที่ทุมเถียงกัน คือ คนที่ทะเลาะกัน 
 คนที่ทํารายกัน คนที่ทํารายตอบกัน คนที่เคืองกัน คนที่เคืองตอบกัน คนที่ปองรายกัน คนที่ 
 ปองรายตอบกัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา จงดูคนที่ทุมเถียงกัน. 
      [๗๙๑] คําวา เราจักแสดงความสังเวช ความวา เราจักแสดง ชี้แจงบอก เลา 
 บัญญติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศ ซ่ึงความสังเวช คือ ความสะดุง 
 ความหวาดเสียว ความกลัว ความบีบค้ัน ความกระทบ ความเบียดเบียน ความขัดของ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เราจักแสดงความสังเวช. 
      [๗๙๒] คําวา ตามที่เราไดสงัเวชมาแลว ความวา ตามที่เราไดสังเวชมาแลว คือ 
 สะดุง ถึงความหวาดเสียวมาแลวดวยตนทีเดยีว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ตามที่เราไดสังเวช 
 มาแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภัยเกิดแตอาชญาของตน ทานทั้งหลายจงดูคนที่ทุมเถียงกันเราจักแสดง 
            ความสังเวช ตามที่เราไดสังเวชมาแลว. 
      [๗๙๓] ภัยเขามาถึงเราแลว เพราะเห็นหมูสัตวดิ้นรนอยู เหมือนปลาทั้งหลาย 
            ดิ้นรนอยูในที่มีน้ํานอย และเพราะเห็นสัตวทั้งหลายทํารายกันและกัน. 
                         วาดวยทุกขตางๆ 
      [๗๙๔] คําวา ปชา ในคําวา เพราะเห็นหมูสัตวดิ้นรนอยู เปนชื่อของสัตว ซ่ึงหมู 
 สัตวดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หว่ันไหว เอนเอียงกระสับกระสายไปมา ดวยความ 
 ดิ้นรนเพราะตัณหา ดวยความดิ้นรนเพราะทฏิฐิ ดวยความดิ้นรนเพราะกิเลส ดวยความดิ้นรน 
 เพราะทุจริต ดวยความดิ้นรนเพราะประโยค ดวยความดิ้นรนเพราะผลกรรม ดวยราคะของผู 
 กําหนัด ดวยโทสะของผูขัดเคือง ดวยโมหะของผูหลง ดวยมานะเปนเคร่ืองผูกพัน ดวยทฏิฐิ 
 เปนเคร่ืองถือมัน่ ดวยความฟุงซานที่ฟุงเฟอแลว ดวยความสงสัยที่ไมแนใจ ดวยอนุสัยที่ถึง 



 กําลัง ดวยลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข ชาติ 
 ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนสัและอุปายาส ทุกขอันมีในนรก ทุกขอัน 
 มีในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทุกขอันมีในเปรตวิสัย ทุกขอันมีในมนุษย ทุกขมคีวามเกิดในครรภ 
 เปนมูล ทุกขมคีวามอยูในครรภเปนมูล ทุกขมีความคลอดจากครรภเปนมูล ทุกขอันติดตาม 
 สัตวผูเกิดแลว ทุกขอันเนือ่งแตผูอื่นของสัตวผูเกิดแลว ทุกขอันเกิดแตความขวนขวายของตน 
 ทุกขอันเกดิแตความขวนขวายของผูอื่น ทุกขอันเนื่องแตทกุขเวทนา ทุกขอันเกิดแตสังขาร 
 ทุกขอันเกดิแตความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ 
 โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ือมซึม โรค 
 ในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรค 
 มองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด  โรค 
 อาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปน 
 สมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธ 
 เกิดเพราะฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดเพราะการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกดิเพราะความเพียร 
 เกินกําลัง อาพาธเกิดเพราะผลกรรม ดวยความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย 
 ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขเกดิแกสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน 
 ทุกขเพราะมารดาตาย ทุกขเพราะบิดาตาย ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย ทุกขเพราะพ่ีหญิงนอง 
 หญิงตาย ทุกขเพราะบุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทุกขเพราะญาติตาย ทุกขเพราะความฉิบหายแหง 
 โภคทรัพย ทุกขเพราะความฉบิหายอันเกิดแตโรค ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะ 
 ความฉิบหายแหงทิฏฐิ. คําวา เพราะเห็น คือ เพราะประสบ พิจารณา เทียบเคียง ใหแจมแจง 
 ทําใหเปนแจง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะเห็นหมูสัตวดิ้นรนอยู. 
      [๗๙๕] คําวา เหมือนปลาทัง้หลายด้ินรนอยูในที่มีน้ํานอย ความวา ปลาทั้งหลายอันกา 
 นกตะกรุม นกยาง จิกเฉีย่วฉดุขึ้นกินอยู ยอมดิ้นรน กระเสือกกระสน ทุรนทุราย หว่ันไหว 
 เอนเอยีง กระสับกระสายอยูในที่มีน้ํานอย คอื ในที่มีน้ําเล็กนอย ในที่มีน้ําจะแหงไป ฉันใด 
 หมูสัตวยอมดิ้นรนกระเสือกกระสน ทุรนทุราย หว่ันไหว เอนเอียง กระสบักระสายไปมา ดวย 
 ความดิ้นรนเพราะตัณหา ฯลฯ ดวยทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนปลาทัง้หลายด้ินรนอยูในที่มีน้ํานอย. 
      [๗๙๖] คําวา สัตวทั้งหลายทํารายกันและกนั ความวา สัตวทั้งหลาย ทํารายกัน 
 ทํารายตอบกัน เคืองกัน เคืองตอบกัน ปองรายกัน ปองรายตอบกัน คือ แมพวกพระราชาก็วิวาท 
 กับพวกพระราชา แมพวกกษัตริยก็วิวาทกับพวกกษัตริย แมพวกพราหมณก็วิวาทกับพวกพราหมณ 
 แมพวกคฤหบดีก็วิวาทกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็วิวาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับมารดา แมบิดา 
 ก็วิวาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับบิดา แมพ่ีนองชายก็วิวาทกบัพ่ีนองชาย แมพ่ีนองหญิงก็วิวาท 
 กับพ่ีนองหญิง แมพ่ีนองชายกว็ิวาทกับพ่ีนองหญิง แมพ่ีนองหญิงก็วิวาทกับพ่ีนองชาย แมสหาย 
 ก็วิวาทกับสหาย. สัตวเหลานั้นถึงความทะเลาะ ความแกงแยง และความวิวาทกัน ในเพราะการ 



 ทํารายกันและกันนั้น ยอมประทุษรายกันแลกันดวยมือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง 
 ดวยศาตราบาง. สัตวเหลานั้นยอมถึงความตายบาง ยอมถึงทุกขปางตายบาง ในเพราะความประทุษ 
 รายกันนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา สัตวทั้งหลายทํารายกันและกัน. 
      [๗๙๗] คําวา เพราะเห็น ในคําวา ภัยเขามาถึงเราแลว เพราะเห็นความวา ภัย คือ 
 ความเบียดเบียน ความกระทบกระทั่ง อุบาทว อุปสรรค เขามาถึงเราเพราะเห็น ประสบ พิจารณา 
 เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภัยเขามาถึงเราแลวเพราะเห็น. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภัยเขามาถึงเราแลว เพราะเห็นหมูสัตวดิ้นรนอยู เหมอืนปลาทั้งหลาย 
            ดิ้นรนอยูในที่มีน้ํานอย และเพราะเห็นสัตวทั้งหลายทํารายกันและกัน. 
      [๗๙๘] โลกทั้งหมดไมเปนแกนสาร สังขารทั้งหลายหว่ันไหวแลวตลอดทิศ 
            ทั้งปวง เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ 
            อันไมถูกครอบงํา. 
                           วาดวยโลก 
      [๗๙๙] คําวา โลกทั้งหมดไมเปนแกนสาร ความวา โลกนรก โลกดิรัจฉานกําเนิด 
 โลกเปรตวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา โลกขันธ โลกธาตุ โลกอายตนะ โลกนี้ โลกอ่ืน ทั้งโลก 
 พรหม ทั้งโลกเทวดา นี้ชื่อวาโลก. โลกนรก ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร 
 โดยแกนสารทีเ่ปนของเทีย่ง โดยแกนสารทีเ่ปนสุข โดยแกนสารที่เปนตัวตน โดยความเปน 
 สภาพเท่ียง โดยความเปนสภาพยั่งยืน โดยความเปนสภาพมั่นคง หรือโดยความเปนธรรมไมมี 
 ความแปรปรวน. โลกดิรัจฉานกําเนิด โลกเปรตวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา โลกขันธ โลกธาตุ 
 โลกอายตนะ โลกน้ี โลกอื่น ทัง้พรหมโลก ทั้งเทวโลก ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจาก 
 แกนสาร โดยแกนสารที่เปนของเท่ียง โดยแกนสารที่เปนสุข โดยแกนสารทีเ่ปนตัวตน 
 โดยความเปนสภาพเที่ยง โดยความเปนสภาพยั่งยืน โดยความเปนสภาพมั่นคง หรือโดยความ 
 เปนธรรมไมมคีวามแปรปรวน. ตนออไมเปนแกนสาร ไมมแีกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉนัใด 
 ตนละหุงไมเปนแกนสาร ไมมแีกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉนัใด ตนมะเดื่อไมเปนแกนสาร 
 ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด ตนทองหลางไมเปนแกนสาร ไมมแีกนสาร ปราศจาก 
 แกนสาร ฉันใด ตอมฟองน้ําไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด พยับแดด 
 ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด ตนกลวยไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร 
 ปราศจากแกนสาร ฉันใด กลไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฉันใด โลกนรก 
 ไมเปนแกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร ฯลฯ ทั้งพรหมโลก ทั้งเทวโลก ไมเปน 
 แกนสาร ไมมีแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดยแกนสารทีเ่ปนของเทีย่ง ... หรือโดยความเปน 
 ธรรมไมมีความแปรปรวน ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา โลกทัง้หมดไมเปนแกนสาร. 
                       วาดวยสังขารไมเที่ยง 
      [๘๐๐] คําวาสังขารทั้งหลายหว่ันไหวแลวตลอดทิศทั้งปวง ความวา สังขารทั้งหลาย 



 ในทิศตะวันออก แมสังขารเหลานั้นก็หว่ันไหว สะเทื้อน สะทาน เอนเอยีง เพราะเปนสภาพ 
 ไมเที่ยงจึงเปนสภาพอันชาติติดตาม ชราหอมลอม พยาธิครอบงํา ถูกมรณะกําจัด ต้ังอยูในกอง 
 ทุกข ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่หลีกเรน ไมมีที่พ่ึง  เปนสภาพไมมีที่พ่ึง. สังขารทั้งหลายในทิศ 
 ตะวันออก ในทิศเหนือ ในทิศใต ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ในทิศ 
 เบ้ืองตํ่า ในทิศเบ้ืองบน ในสิบทิศ แมสังขารเหลานั้น หว่ันไหว สะเทื้อน สะทาน เอนเอียง 
 เพราะเปนของไมเทีย่ง จึงเปนสภาพอันชาติติดตาม ชราหอมลอม พยาธิครอบงํา ถูกมรณะกําจัด 
 ต้ังอยูในกองทกุข ไมมีที่ปองกัน ไมมีที่หลีกเรน ไมมีที่พ่ึง เปนสภาพไมมีที่พ่ึง. สมจริงตาม 
 ภาษิตนี้วา 
            ก็วิมานน้ี สวางรุงเรืองอยูในทิศอุดรแมโดยแท แตบัณฑิตเห็นความชั่ว 
            (โทษ) ในรูปแลว หว่ันไหวทุกเมื่อ เพราะเหตุนั้น ทานผูมีปญญาดียอม 
            ไมยินดีในรูป โลกอันมจัจุกําจัด อันชราหอมลอม ถูกลูกศร คือ ตัณหา 
            แทงติดอยูลุกเปนควันเพราะความปรารถนาทุกเมื่อ โลกท้ังปวงอันไฟ 
            ติดทั่ว โลกทั้งปวงอันไฟใหลุกสวาง โลกทั้งปวงอันไฟใหลุกรุงโรจน 
            โลกทั้งปวงหวั่นไหว. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา สังขารทั้งหลายหว่ันไหวแลวตลอดทิศทั้งปวง. 
      [๘๐๑] คําวา เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน ความวา เมื่อเราปรารถนา ยินด ี
 ประสงค รักใคร ชอบใจ ซ่ึงความเจริญ คือ ที่ปองกัน ที่หลีกเรน ที่พ่ึง ที่ดําเนิน ที่กาวหนา 
 เพ่ือตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน. 
      [๘๐๒] คําวา ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ อันไมถูกครอบงํา ความวา เราไมไดเห็น 
 ซ่ึงฐานะอะไร อันไมถูกครอบงํา คือ ไดเห็นฐานะท้ังปวงถูกครอบงําทั้งนั้น ความเปนหนุมสาว 
 ทั้งปวงถูกชราครอบงํา ความเปนผูไมมีโรคทัง้ปวงถูกพยาธิครอบงํา ชีวิตทั้งปวงถูกมรณะครอบงํา 
 ลาภทั้งปวงถูกความเสื่อมลาภครอบงํา ยศทั้งปวงถูกความเสื่อมยศครอบงํา ความสรรเสริญทั้งปวง 
 ถูกความนินทาครอบงํา สุขทั้งปวงถูกทุกขครอบงํา. 
      สมจริงดังภาษิตวา 
            ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ 
            นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข เปนของไมเที่ยง ไมมั่นคง มีความ 
            แปรปรวนไปเปนธรรมดา. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ อันไมถูกครอบงํา. เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
 พระภาคจึงตรัสวา 
            โลกทั้งหมดไมเปนแกนสาร  สังขารทั้งหลายหว่ันไหวแลวตลอดทิศ 
            ทั้งปวง เมื่อเราปรารถนาความเจริญเพ่ือตน ไมไดเห็นซ่ึงฐานะอะไรๆ 
            อันไมถูกครอบงํา. 
      [๘๐๓] เพราะไดเห็นที่สิ้นสุด ที่สกัดกั้น เราจึงไดมีความไมยินดี อนึ่ง เรา 



            ไดเห็นลูกศรอันเห็นไดยาก อาศัยหทยั ในสัตวทั้งหลายน้ัน. 
      [๘๐๔] คําวา ที่สิ้นสุด ในคําวา ที่สิ้นสุด ที่สกัดกั้น ความวา ชรายังความเปน 
 หนุมสาวทั้งปวงใหสิ้นสุดไป พยาธิยังความเปนผูไมมีโรคทัง้ปวงใหสิ้นสุดไป มรณะยังชีวติ 
 ทั้งปวงใหสิ้นสุดไป ความเสื่อมลาภยังลาภทัง้ปวงใหสิ้นสุดไป ความนินทายังความสรรเสริญ 
 ทั้งปวงใหสิ้นสุดไป ทุกขยังสขุทั้งปวงใหสิ้นสุดไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่สิ้นสุด. คําวา 
 ที่สกัดกั้น ความวา สัตวทั้งหลายผูปรารถนาความเปนหนุมสาว ถูกชราสกัดกั้นไว สัตวทั้งหลาย 
 ผูปรารถนาความไมมีโรค ถูกพยาธิสกัดกั้นไว สัตวทั้งหลายผูปรารถนาชีวิต ถูกมรณะสกัด 
 กั้นไว สัตวทั้งหลายผูปรารถนาลาภ ถูกความเสื่อมลาภสกดักั้นไว สัตวทั้งหลายผูปรารถนายศ 
 ถูกความเสื่อมยศสกัดกั้นไว สตัวทั้งหลายผูปรารถนาความสรรเสริญ ถูกความนินทาสกัดกัน้ไว 
 สัตวทั้งหลายผูปรารถนาความสุข ถูกความทุกขสกัดกั้นไว คือ ปดไว มากระทบ มากระทบ 
 เฉพาะ ทําลาย ทําลายเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาที่สิ้นสุด ที่สกัดกั้น. 
      [๘๐๕] คําวา เพราะไดเห็น ในคําวา  เพราะไดเห็น ... เราจึงไดมีความไมยนิดี 
 ความวา เพราะเห็น ประสบ พิจารณา เทียบเคียง ทําใหแจมแจง ทําใหเปนแจง เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะไดเห็น.  คําวา เราจึงไดมีความไมยินดี ความวา ความไมยินดี ความ 
 ไมยินดียิ่ง กิริยาที่ไมยินดียิ่ง ความระอา ความเบ่ือ ไดมีแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะ 
 ไดเห็น ... เราจึงไดมีความไมยนิดี. 
      [๘๐๖] ศัพทวา อถ ในคําวา อนึ่ง เราไดเห็นลูกศร ... ใน สัตวทั้งหลายน้ัน เปน 
 บทสนธิ ฯลฯ ศัพทวา อถ นี้ เปนไปตามลําดบับท. คําวาในน้ัน เพงความวา ในสัตวทั้งหลาย 
 ชื่อวาลูกศร ไดแกลูกศร ๗ ประการ คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศรคือโทสะ ลูกศรคือโมหะ 
 ลูกศรคือมานะ ลูกศรคือทิฏฐิ ลูกศรคือความโศก ลูกศรคือความสงสัย. คําวา เราไดเห็นแลว 
 ความวา ไดประสบ ไดพบ ไดเห็น แทงตลอดแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อนึ่ง เราไดเห็น 
 ลูกศร ... ในสัตวทั้งหลายน้ัน. 
      [๘๐๗] คําวา อันเห็นไดยาก ในคําวา อันเห็นไดยาก อาศัยหทัย ความวา เห็นไดยาก 
 ดูไดยาก พบไดยาก รูไดยาก ตามรูไดยาก แทงตลอดไดยาก จิต ไดแกจิต ใจ มานัส หทัย 
 ปณฑระ มโน มนายตนะ มนนิทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวิญญาณ- 
 ขันธนั้น เรียกวา หทัย ในคําวา อันอาศัยหทัย. คําวา อันอาศัยหทัย คือ อันอาศัยหทัย อาศัย 
 จิต รวมอาศัยจิต ไปรวม เกิดรวม เกี่ยวของ สัมปยุตดวยจิต เกิดขึ้นพรอมกนั ดับพรอมกัน 
 มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดยีวกันกับจิต เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อันเห็นไดยาก อาศัยหทัย. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            เพราะไดเห็นที่สิ้นสุด ที่สกัดกั้น เราจงึไดมีความไมยนิดี อนึ่ง เราได 
            เห็นลูกศรอันเห็นไดยาก อาศัยหทัย ในสัตวทั้งหลายน้ัน. 
      [๘๐๘] สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทศิทั้งปวง เพราะถอน 
            ลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม. 



                      วาดวยลูกศร ๗ ประการ 
      [๘๐๙] ชื่อวาลูกศร ในคําวา สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศ 
 ทั้งปวง ไดแกลกูศร ๗ ประการ คือลูกศรราคะ ลูกศรโทสะ ลกูศรโมหะ ลูกศรมานะ 
 ลูกศรทิฏฐิ ลูกศรความโศก ลูกศรความสงสัย. 
      ลูกศรราคะเปนไฉน? ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความยินดี ความชอบใจ 
 ความเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  ความที่จิตกําหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ 
 อกุศลมูล นี้ชื่อวา ลูกศรราคะ. 
      ลูกศรโทสะเปนไฉน? ความอาฆาตยอมเกิดวา คนโนนไดประพฤติความพินาศแกเรา 
 แลว ความอาฆาตยอมเกิดวา คนโนนยอมประพฤติความพินาศแกเรา ความอาฆาตยอมเกดิวา 
 คนโนนจักประพฤติความพินาศแกเรา ฯลฯ ความเปนคนดรุาย ความเพาะวาจาชั่ว ความไมแชม 
 ชื่นแหงจิต นี้ชื่อวาลูกศรโทสะ. 
      ลูกศรโมหะเปนไฉน? ความไมรูในทุกข ฯลฯ ความไมรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับ 
 ทุกข ความไมรูสวนเบ้ืองตน ความไมรูสวนเบ้ืองปลาย ความไมรูสวนเบ้ืองตนและสวนเบ้ือง 
 ปลาย ความไมรูในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันเกิดขึ้น คือความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชานี้เปนปจจัย 
 ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมตามตรัสรู ความไมตรัสรูชอบ ความไมแทงตลอด ความ 
 ไมถือเหตุดวยดี ความไมหยั่งรูเหตุ ความไมเพงพินิจ ความไมพิจารณา ความไมทําใหประจักษ 
 ความไมผองแผว ความเปนคนโง ความหลง ความหลงทั่ว ความหลงพรอม อวิชชา อวิชชาโอฆะ 
 อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชชาลังคี (ลิ่มคืออวิชชา) โมหะ อกุศลมูล 
 นี้ชื่อวาลูกศรโมหะ. 
      ลูกศรมานะเปนไฉน? ความถือตัววา เราดีกวาเขา ความถือตัววา เราเสมอเขา 
 ความถือตัววา เราเลวกวาเขา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ความเปนผูถือตัว  ความใฝสูง 
 ความฟูขึ้น ความทะนงตัว ความยกตัว ความที่จิตใฝสูงดุจธง นี้ชื่อวาลูกศรมานะ. 
      ลูกศรทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมี 
 วัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเร้ียวคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความ 
 ดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือมั่น ความยึดมั่น ความยึดถือทางผิด 
 คลองผิด ความเปนผิด ลทัธิเดียรถีย ความถือโดยแสวงหาผดิ ความถือวิปริต ความถือวิปลาส 
 ความถือผิด ความถือแนนอนวาจริงในสิ่งที่ไมจริง อันใดเห็นปานนี้ และทฏิฐิ ๖๒ มีประมาณ 
 เทาใด นี้ชื่อวาลูกศรทิฏฐิ. 
      ลูกศรความโศกเปนไฉน? ความโศก กิริยาที่โศก ความเปนผูโศก ความโศกในภายใน 
 ความตรอมเตรียมในภายใน ความเรารอนในภายใน ความแหงผากในภายใน ความตรอมเตรียม 
 แหงจิต ความโทมนัสแหงบุคคลที่ถูกความเสือ่มแหงญาติกระทบเขาบาง ทีถู่กความเสื่อมแหง 
 โภคสมบัติกระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมเพราะโรคกระทบเขาบาง  ที่ถูกความเสื่อมแหงศีล 
 กระทบเขาบาง ที่ถูกความเสื่อมแหงทิฏฐิกระทบเขาบาง ที่ประจวบกับความเสื่อมอยางใดอยาง 



 หน่ึงบาง ที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขาบาง นี้ชื่อวาลูกศรความโศก. 
      ลูกศรความสงสัยเปนไฉน? ความสงสัยในทุกข ความสงสัยในทุกขสมทุัย ความ 
 สงสัยในทุกขนิโรธ ความสงสัยในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในสวนเบ้ืองตน ความ 
 สงสัยในสวนเบ้ืองปลาย ความสงสัยในสวนเบ้ืองตนและสวนเบ้ืองปลาย ความสงสัยในธรรม 
 ทั้งหลายท่ีอาศัยกันเกดิขึ้น คือความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาน้ีเปนปจจัย ความสงสัย กิริยาที่ 
 สงสาร ความเปนผูสงสัย ความเคลือบแคลง ความลังเล ความเปนสองทาง ความไมแนใจ 
 ความไมแนนอน ความไมตกลงใจ ความไมอาจตัดสิน ความไมกําหนดถือเอาได ความที่จิต 
 หว่ันไหวอยู ความติดขัดในใจ นี้ชื่อวาลูกศรความสงสัย. 
                    วาดวยภาวะของสัตวที่ถูกลูกศร 
      [๘๑๐] คําวา สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศทั้งปวง ความวา 
 สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติดเสียบแนน คาอยูแลว ยอม 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ ยอมฆาสัตว 
 บาง ลักทรัพยบาง ตัดที่ตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดัก 
 แยงชิงที่ทางเปลี่ยวบาง คบชูภรรยาบุรุษอื่นบาง พูดเท็จบาง สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ 
 แทงเขาไปถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน วนเวียน ทองเที่ยวไป 
 แมอยางนี้. อน่ึง สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน 
 คาอยูแลว เมื่อแสวงหาโภคทรัพย ยอมแลนไปสูมหาสมุทรดวยเรือ ฝาหนาว ฝารอน ถูก 
 สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานเบียดเบียน ถูกความหิวกระหาย 
 เบียดเบียน ไปคุณพรัฐ ไปตักโกลรัฐ ไปตักกสิลรัฐ ไปกาลมุขรัฐ ไปมรณปารรัฐ ไปเวสุงครัฐ 
 ไปเวราปถรัฐ ไปชวรัฐ ไปตัมพสิงครัฐ ไปวังกรัฐ ไปเอฬวัทธนรัฐ ไปสุวรรณกูฏรัฐ ไป 
 สุวรรณภูมิรัฐ ไปตัมพปณณิรัฐ ไปสุปปารรัฐ ไปภรุกรัฐ ไปสุรัทธรัฐ ไปอังคเณกรัฐ ไป 
 คังคณรัฐ ไปปรมคังคณรัฐ ไปโยนรัฐ ไปปนกรัฐ ไปอัลลสัณฑรัฐ ไปมรุกันตารรัฐ เดินทาง 
 ที่ตองไปดวยเขา เดินทางที่ตองไปดวยแพะ เดินทางที่ตองไปดวยแกะ เดินทางที่ตองโหนไปดวย 
 เชือกและหลัก เดินทางที่ตองโดดลงดวยรมหนังแลวจึงเดินไปได เดินทางทีต่องไปดวยพะอง 
 ไมไผ เดินทางตามทางนก เดนิทางตามทางหนู เดินทางตามซอกภูเขา เดนิทางตามลําธารที่ตอง 
 ไตไปตามเสนหวาย. เมื่อแสวงหาไมได ก็เสวยทุกขโทมนัสแมมีความไมไดเปนมูล. เมื่อแสวงหา 
 ได คร้ันไดแลวก็เสวยทกุขโทมนัสแมมีความรักษาเปนมูล ดวยวิตกอยูวา ดวยอุบายอะไรหนอ 
 พระราชาจึงจะไมริบทรัพยของเราไป พวกโจรจะไมลักไป ไฟจะไมไหม น้าํจะไมพัดไป พวก 
 ทายาทอัปรียไมเอาไปได. เมื่อเขารักษาคุมครองอยูอยางนี้ ทรัพยเหลานั้นยอมวิบัติไป. เขาก็ 
 เสวยทุกขโทมนัสแมมีการพลัดพรากทรัพยเปนมูล. สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว คือ แทงเขาไป 
 ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลานวงเวียน ทองเที่ยวไปแมอยางนี้. 
 สัตวอันลูกศรโทสะ ลูกศรโมหะ ลูกศรมานะปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด 
 เสียบแนน คาอยูแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา  ยอม 



 ประพฤติทุจริตดวยใจ ยอมฆาสัตวบาง ลักทรัพยบาง ตัดที่ตอบาง ปลนโดยไมเหลือบาง 
 ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักแยงชิงทีท่างเปลี่ยวบาง คบชูภรรยาบุรุษอื่นบาง พูดเท็จบาง. 
 สัตวอันลูกศรมานะปกติดแลวคือแทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน 
 แลนพลาน วนเวียน ทองเท่ียวไปแมอยางนี้. 
      สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว 
 ยอมเปนคนเปลือยกาย ไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไม 
 หยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขาเชื้อเชิญ เขา 
 ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไม 
 รับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนาํมา ไมรับภิกษาของ 
 คน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงที่กําลังใหลูกดูด 
 นม ไมรับภิกษาของหญิงที่คลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึง 
 สุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่ม 
 สุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง. เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียว 
 บาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ รับภิกษาที่เรือน ๗ 
 หลัง เยียวยาอตัภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบ 
 บาง ฯลฯ ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ฯลฯ  ๗ วันบาง เปน 
 ผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคอาหารที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้บาง.  สัตวอันลูกศรทิฏฐิ 
 ปกติดแลว คือ แทงเขาไปถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน 
 วนเวียน ทองเที่ยวไปอยางนี้. อน่ึง สัตวอันลูกศรทิฏฐิปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง 
 ติด เสียบแนน คาอยูแลว เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือย 
 เปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มี 
 กํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง  มีเหงาและผลไมในปา 
 เปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ. เขานุงหมผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพ 
 บาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง ผาบังสุกุลบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผา 
 เปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนปกนก 
 เคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ เปนผูประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด 
 บาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ (การนั่ง) บาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรใน 
 การกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง  สําเร็จการนอนบน 
 แผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดยีวบาง เปนผูหมัก 
 หมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ 
 คือ ประกอบการขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหาม 
 น้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผู 
 ประกอบความขวนขวายในการใหกายเดือดรอน เรารอนหลายอยางเชนนี้. สัตวอันลูกศรทิฏฐิ 



 ปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน 
 วนเวียน ทองเที่ยวไปแมอยางนี้. 
      สัตวอันลูกศรความโศกปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คา 
 อยูแลว ยอมเศราโศก ลําบากใจ รําพัน ทุบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหล. สมจริงดังที ่
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ หญิง 
 คนหนึ่งมารดาตายไป. หญิงนั้นเปนบา มีจิตฟุงซานเพราะมารดาตาย จากถนนน้ีเขาไปยังถนน 
 โนน จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนี้วา ทานทั้งหลายเห็นมารดาฉนับางไหม? ทาน 
 ทั้งหลายเห็นมารดาฉันบางไหม?  ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมมีาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้ 
 นี่แหละ หญิงคนหนึ่งบิดาตาย ... พ่ีชายนองชายตายไป ... พ่ีหญิงนอง หญิงตายไป ... บุตร 
 ตายไป ... ธิดาตายไป ... สามีตายไป หญิงนั้นเปนบา มีจิตฟุงซานเพราะสามีตาย จากถนนน้ี 
 เขาไปยังถนนโนน จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนี้วา ทานทั้งหลายเห็นสามีฉัน 
 บางไหม? ทานทั้งหลายเห็นสามีฉันบางไหม? ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนคร 
 สาวัตถีนี้นี่แหละ  บุรุษคนหน่ึงมารดาตายไป บุรุษน้ันเปนบา มีจิตฟุงซานเพราะมารดาตาย 
 จากถนนน้ีเขาไปยังถนนโนน จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนี้วา ทานทั้งหลายเห็น 
 มารดาฉันบางไหม? ทานทั้งหลายเห็นมารดาฉันบางไหม?  ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว 
 ในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ บุรุษคนหนึ่งบิดาตายไป ... พ่ีชายนองชายตายไป ... พ่ีหญิงนอง 
 หญิงตายไป ... บุตรตายไป ... ธิดาตายไป ... ภรรยาตายไป บุรุษน้ันเปนบา จิตฟุงซานเพราะ 
 ภรรยาตาย จากถนนนี้เขาไปยังถนนโนน จากตรอกน้ีเขาไปยังตรอกโนน พูดอยางนี้วา ทาน 
 ทั้งหลายเห็นภรรยาฉันบางไหม? ทานทั้งหลายเห็นภรรยาฉนับางไหม? ดูกรพราหมณ เร่ือง 
 เคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้นี่แหละ หญิงคนหน่ึงไปสูสกุลแหงญาติ พวกญาติของหญิง 
 นั้น  ปรารถนาจะพรากสามีเสยีแลวยกหญิงนัน้ใหแกบุรุษอื่น.  หญิงนั้นไมพอใจบุรุษอื่นนั้น. 
 คร้ังนั้นแหละ หญิงนั้นไดบอกกะสามีวา ขาแตทานลูกเจา ญาติเหลานี้ประสงคจะพรากทาน 
 แลวยกฉันใหบุรุษอื่น เราทั้ง ๒ จักพากันตาย. ในทันใดน้ัน  บุรุษก็ฟนหญิงนั้นขาดเปน ๒ ทอน 
 แลวก็ฆาตนเองพรอมดวยหวังวา เราทั้ง ๒ จักมี (พบกัน) ในโลกหนา. สัตวอันลูกศรความ 
 โศกปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน 
 วนเวียน ทองเที่ยวไปอยางนี้. 
      สัตวอันลูกศรความสงสัยปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน คาอยูแลว 
 เปนผูแลนไปสูความสงสัยเคลอืบแคลงเปนสองทางวา ในอดตีกาล เราไดเปนแลวหรือหนอ ๑- 
 หรือเราไมไดเปนแลว เราไดเปนอะไรแลวหรือหนอ เราไดเปนแลวอยางไรหนอ เราไดเปนอะไร 
 @๑ ความสงสัย ๑๖ อยาง คือ อดีตกาล ๕ อนาคตกาล ๕ ปจจุบันกาล ๖ เรียกวาโสฬสกังขา ฯ 
 มาแลวจึงเปนอะไรตอมาหนอ ในอนาคตกาล เราจักเปนหรือหนอ หรือเราจักไมเปน เราจกั 
 เปนอะไรหรือหนอ เราจักเปนอยางไรหนอ เราจักเปนอะไรแลว จึงจักเปนอะไรตอไปอีกหนอ. 
 ในปจจุบันกาลบัดน้ี ก็มีความสงสัยอยู ณ ภายในวา เรายอมเปนหรือหนอ หรือเรายอมไมเปน 



 เรายอมเปนอะไรหรือหนอ เรายอมเปนอยางไรหนอ เราเปนสัตวมาแตไหนหนอ เราจักเปนสัตว 
 ไปเกิดที่ไหนหนอ. สัตวอันลูกศรความสงสัยปกติดแลว คือ แทงเขาไป ถูกตอง ติด เสียบแนน 
 คาอยูแลว ยอมแลน แลนพลาน วนเวียน ทองเท่ียวไปอยางนี้. สัตวนั้นยอมปรุงแตงใหลูก 
 ศรเหลานั้นเกิด เมื่อปรุงแตงใหลูกศรเหลานั้นเกิด ก็แลนไปสูทิศตะวันออก แลนไปสูทิศ 
 ตะวันตก แลนไปสูทิศเหนือ แลนไปสูทิศใต ดวยสามารถแหงการปรุงแตงใหลูกศรเกิด. 
 สัตวเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรเหลานั้นไมไดแลว เพราะเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรไมได จึง 
 แลนไปในคติ แลนไปในนรก แลนไปในดิรัจฉานกําเนดิ แลนไปในเปรตวิสัย แลนไปใน 
 มนุษยโลก แลนไปในเทวโลก ยอมแลน แลนพลาน วนเวียน ทองเที่ยวไปจากคตินี้สูคติโนน 
 จากอุปบัตินี้สูอุปบัติโนน จากปฏิสนธินี้สูปฏิสนธิโนน จากภพน้ีสูภพโนน จากสงสารนี้สู 
 สงสารโนน จากวัฏฏะนี้สูวัฏฏะโนน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว 
 ยอมแลนพลานไป สูทิศทั้งปวง. 
      [๘๑๑] คําวา เพราะถอนลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม ความ 
 วา สัตวถอน ถอด ชัก ดึง ฉุด กระชากออก ละเวน บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึง 
 ความไมมี ซ่ึงลูกศรราคะ ลูกศรโทสะ ลูกศรโมหะ ลูกศรมานะ ลูกศรทิฏฐิ ลูกศรความ 
 โศก ลูกศรความสงสัยนั้นไดแลว ยอมไมแลนไปสูทิศตะวันออก ไมแลนไปสูทิศตะวันตก 
 ไมแลนไปสูทศิเหนือ ไมแลนไปสูทิศใต. สัตวเปนผูละอภิสงัขารคือลูกศรเหลานั้นไดแลว 
 เพราะเปนผูละอภิสังขารคือลูกศรไดแลวจึงไมแลนไปในคติ  ไมแลนไปในนรก ไมแลนไปใน 
 ดิรัจฉานกําเนดิ ไมแลนไปในเปรตวิสัย ไมแลนไปในมนุษยโลก ไมแลนไปในเทวโลก ไม 
 แลนไป แลนพลาน วนเวียน ทองเที่ยวไป จากคตินี้สูคติโนน จากอุปบัตินี้สูอุปบัติโนน 
 จากปฏิสนธินี้สูปฏิสนธิโนน จากภพน้ีสูภพโนน จากสงสารนี้สูสงสารโนน จากวัฏฏะนี้สู 
 สูวัฏฏะโนน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เพราะถอนลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป. คําวา 
 ยอมไมลมจม ความวา ไมลมจม ไมจมพรอม ไมลมลง ไมจมลง ไมตกลงไป ในกาม 
 โอฆะ ในภวโอฆะ ในทิฏฐิโอฆะ ในอวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะถอนลูกศร 
 นั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            สัตวอันลูกศรใดปกติดแลว ยอมแลนพลานไปสูทิศทั้งปวง เพราะถอน 
            ลูกศรนั้นเสียแลว ยอมไมแลนไป ยอมไมลมจม. 
      [๘๑๒] ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณเปนที่พัวพันในโลก 
            บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหลานั้น รูชัดกาม 
            ทั้งหลายโดยประการทัง้ปวงแลว พึงศึกษาความดับของตน. 
                   วาดวยการศึกษาเพ่ือไดกามคุณ 
      [๘๑๓] ชื่อวาการศึกษา ในคําวา ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณ 
 เปนที่พัวพันโลก ไดแกการศึกษาเร่ืองชาง การศึกษาเร่ืองมา การศึกษาเร่ืองรถ การศึกษา 
 เร่ืองธนู ความเปนหมอทางเสกเปา ความเปนหมอทางผาตัด ความเปนหมอทางยา ความ 



 เปนหมอทางภูตผี ความเปนหมอทางกุมาร. คําวา ยอมกลาวถึง ความวา กลาวถึง พูดถึง 
 เลาถึง แสดงถึง แถลงถึง. อีกอยางหนึ่ง ยอมกลาวถึง คือ ยอมเรียน เลาเรียน ทรงจํา 
 เขาไปทรงจํา เขาไปกําหนด เพ่ือไดเฉพาะซ่ึงกามคุณเปนทีพั่วพัน. เบญจกามคุณ คือ ๑- รูป 
 ที่รูแจงดวยจักขุ ที่นาปรารถนา พอใจ ชอบใจ รักใคร อันประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด เรียกวากามคุณเปนที่พัวพัน. เหตุไร เบญจกามคุณ จึงเรียกวากามคุณเปนที ่
 พัวพัน.  เทวดาและมนุษย ยอมปรารถนา ยินดี รักใคร ชอบใจกามคุณโดยมาก เหตุนั้น 
 เบญจกามคุณจึงเรียกวากามคุณเปนที่พัวพัน. คําวา ในโลก คือ ในมนุษยโลก เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณเปนที่พัวพันในโลก. 
      [๘๑๔] คําวา บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหลาน้ัน ความวา 
 บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษา หรือในเบญจกามคุณเหลานั้น คือ พึงเปนผูไมนอม 
 ไมโนม ไมเอนโอน ไมนอมใจไปในการศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลานั้น ไมพึงเปนผูมีการ 
 @(๑) นี่บาลีคงตกหายไป จึงมีแตรูปคงจะมีเสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะดวย 
 ศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลาน้ันเปนใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวาย 
 ในการศึกษาหรือเบญจกามคุณเหลานั้น. 
      [๘๑๕] คําวา รูชัด ในคําวา  รูชัดกามทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ความวา แทง 
 ตลอดแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิด 
 เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา โดยประการทั้งปวง คือ ทั้งปวง 
 โดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือไมมีสวนเหลือ. คําวา โดยประการ 
 ทั้งปวง เปนเครื่องกลาวรวมหมด โดยอุทานวา กาม กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลส 
 กาม ๑ ฯลฯ นี้เรียกวาวัตถุกาม ฯลฯ นี้เรียกวากิเลสกาม เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูชัดกาม 
 ทั้งหลายโดยประการทั้งปวง. 
      [๘๑๖] ชื่อวา ศึกษา ในคําวา พึงศึกษาความดับของตน ไดแก สิกขา ๓ อยาง 
 คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา ฯลฯ นี้ชื่อวาอธปิญญาสิกขา. คําวา ความ 
 ดับของตน ความวา พึงศึกษาแมอธิศีล ศึกษาแมอธิจิต ศึกษาแมอธิปญญา เพ่ือความดับ 
 เพ่ือความสงบ เพ่ือความเขาไปสงบ เพ่ือความเขาไปสงบวิเศษ เพ่ือความดับ เพ่ือความสละ 
 คืน เพ่ือความระงับ  ซ่ึงราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง ของตน. เมื่อ 
 นึกถึงสิกขา ๓ เหลานี้ก็พึงศึกษา เมื่อรูก็พึงศึกษา ฯลฯ เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง 
 ก็พึงศึกษา  ประพฤติโดยเอื้อเฟอ ประพฤติโดยเอือ้เฟอดวยดี สมาทานประพฤติ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา พึงศึกษาความดับของตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ชนทั้งหลายกลาวถึงการศึกษาในเพราะกามคุณ  เปนที่พัวพันในโลก 
            บุคคลพึงเปนผูไมขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหลานั้น รูชัดกาม 
            ทั้งหลายโดยประการทัง้ปวงแลว พึงศึกษาความดับของตน. 
      [๘๑๗] บุคคลพึงเปนผูมีสจัจะ ไมคะนอง ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด 



            มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามก และความ 
            หวงแหน. 
      [๘๑๘] คําวา พึงเปนผูมีสัจจะ ในคําวา บุคคลพึงเปนผูมีสจัจะ ไมคะนอง ความวา 
 พึงเปนผูประกอบดวยสัจจวาจา ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ ประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงเปนผูมีสัจจะ. คําวา ไมคะนอง ความวา ความคะนองมี ๓ อยาง 
 คือ ความคะนองทางกาย ๑ ความคะนองทางวาจา ๑ ความคะนองทางจิต ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา 
 ความคะนองทางจิต. ความคะนอง ๓ อยางนี้ อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว 
 ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้น เรียกวาผูไมคะนอง เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนอง. 
                      วาดวยความเปนผูมีมายา 
      [๘๑๙] ความประพฤติลวงเรียกวามายา ในคําวา ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด. 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ 
 ยอมต้ังความปรารถนาลามกเพราะเหตุจะปกปดทุจริตนั้น ยอมปรารถนาวา ใครๆ อยารูจักเรา 
 (วาเราประพฤติชั่ว) ยอมดําริวา ใครๆ อยารูจักเรา คิดวาใครๆ อยารูจักเรา ดังนี้ แลวก็ 
 กลาววาจา (วาตนไมมีความประพฤติชั่ว) คิดวา ใครๆ อยารูจักเรา ดังนี้แลวกบ็ากบ่ันดวย 
 กาย (เพ่ือจะปกปดความประพฤติชั่วของตน). ความลวง ความเปนผูลวง กริิยาเปนเคร่ือง 
 ปกปด กิริยาทีซ่อนความจริง กิริยาที่บังเกิดความผิด กิริยาทีซ่อนความผิด กิริยาที่พรางความ 
 ชั่ว กิริยาที่ปดบังความชั่ว กิริยาที่ซอนความชั่ว ความทําใหลับ ความไมเปดเผย กิริยาที ่
 คลุมความผิด กิริยาที่ชั่ว นี้เรียกวามายา. มายาน้ี อันบุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว 
 ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคลนั้นเรียกวา ผูไมมีมายา. ชื่อวาคํา 
 สอเสียด ในคําวา ปราศจากคําสอเสียด ความวา บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีวาจา 
 สอเสียด ฯลฯ บุคคลมุงใหเขาแตกกันยอมนําคําสอเสียดเขาไปอยางนี้. คําสอเสียดนี้ อัน 
 บุคคลใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ บุคคล 
 นั้น เรียกวาผูปราศจากคําสอเสียด คือ มีคําสอเสียดปราศจากไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด. 
      [๘๒๐] ขอวา มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกและความหวงแหน 
 ความวา ก็พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูไมมีความโกรธ ก็แตวาความโกรธควรกลาวกอน ความ 
 โกรธยอมเกิดดวยเหตุ ๑๐ อยาง ฯลฯ ความโกรธน้ัน อันมุนีใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว 
 ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้น เรียกวาผูไมมีความโกรธ. เพราะมุนี 
 นั้นละความโกรธ กําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ ตัดเสียซ่ึงเหตุแหงความโกรธแลว จึงชื่อวา 
 ผูไมมีความโกรธ. ชื่อวาความโลภ คือ ความโลภ กิริยาที่โลภ ความเปนผูโลภ ฯลฯ อภิชฌา 
 โลภะ อกุศลมลู. ความตระหน่ี ๕ อยาง เรียกวาความหวงแหน ไดแกความตระหนี่อาวาส 
 ฯลฯ ความถือเอาไว เรียกวาความตระหนี่. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ไดแก 



 ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังวาขาย บุคคลนั้นชื่อวา 
 มุนี. คําวา มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกและความหวงแหน ความวา 
 มุนีไดขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวงแลว ซ่ึงความโลภอันลามกและ 
 ความหวงแหน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามกและ 
 ความหวงแหน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนอง ไมมีมายา ปราศจากคําสอเสียด 
            มุนีไมพึงมีความโกรธ พึงขามพนความโลภอันลามก และความหวงแหน. 
      [๘๒๑] นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ ไมพึงอยูดวย 
            ความประมาท ไมพึงต้ังอยูในความดหูมิ่น พึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. 
                      วาดวยความเกียจคราน 
      [๘๒๒] ชื่อวาความหลับ ในคําวา พึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ 
 คือ ความที่กายเปนไข ความทีก่ายไมควรแกการงาน อาการที่หยุด อาการที่พัก อาการที่พักผอน 
 ณ ภายใน ความงวง ความหลับ กิริยาที่โงกงวง กิริยาที่หลับ ความเปนผูหลบั. ชื่อวาความ 
 เกียจคราน คือ ความคราน กิริยาที่คราน ความเปนผูมีใจคราน ความเกียจคราน กิริยาที่เกียจ 
 คราน ความเปนผูเกยีจคราน. ชื่อวาความยอทอ คือ ความทีจ่ิตเปนไข ความที่จิตไมควรแก 
 การงาน กิริยาที่หดหู กิริยาที่ยนยอ ความยอทอ กิริยาที่ยอทอ ความที่จิตยอทอ ความหดหู 
 กิริยาที่หดหู ความที่จิตหดหู. คําวา นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ 
 ความวา นรชนพึงปราบปราม ครอบงํา กดขี่ กําจัด ย่ํายี ซ่ึงความหลับ ความเกียจคราน 
 ความยอทอ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ. 
      [๘๒๓] ความประมาท ในคําวา ไมพึงอยูดวยความประมาท ความกลาวถึง ความ 
 ปลอย หรือความเพ่ิมเติมซ่ึงความปลอยซ่ึงจติในเบญจกามคุณเพราะกายทุจริต วจีทุจริต มโน 
 ทุจริต หรือการไมทําความเอือ้เฟอ การไมทําความติดตอ การทําความหยุดเนืองๆ ความประพฤติ 
 ยอหยอน ความปลงฉันทะ ความทอดธุระ ความไมซองเสพ ความไมเจริญ ความไมทําใหมาก 
 ความไมต้ังใจ ความไมหมั่นประกอบ ในการเจริญธรรมทั้งหลายฝายกุศล ชือ่วาความประมาท 
 ความประมาท กิริยาที่ประมาท ความเปนผูประมาท เห็นปานนี้เรียกวาความประมาท. คําวา ไมพึง 
 อยูดวยความประมาท ความวา ไมพึงรวม ไมพึงอยูอาศัย ไมพึงอยูรวมดวยความประมาท คือ 
 พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงความประมาท พึงเปนผูงด งดเวน เวนขาด 
 ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความประมาท พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ไมพึงอยูดวยความประมาท. 
      [๘๒๔] ชื่อวา ความดูหมิ่น ในคําวา ไมพึงต้ังอยูในความดหูมิ่น มีอธิบายวา บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี ยอมดูหมิ่นผูอื่นโดยชาติบาง โดยโคตรบาง ฯลฯ โดยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง 
 บาง ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ความเปนผูถือตัว ความกําเริบขึ้น ความฟูขึ้น ความถือตัว 
 ดังวาธงไชย ความประคองจติไว ความที่จิตใครเปนดังวาธงยอดเห็นปานนี้ เรียกวา ความดูหมิ่น. 



 คําวา ไมพึงต้ังอยูในความดูหมิ่น ความวา ไมพึงต้ังอยู ดํารงอยูในความดูหมิ่น คือ พึงละ 
 บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงความดูหมิ่น พึงเปนผูงด งดเวน เวนขาด ออก 
 สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความดูหมิ่น พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา ไมพึงต้ังอยูในความดหูมิ่น. 
                     วาดวยทําบุญตองมุงนิพพาน 
      [๘๒๕] คําวา นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน ความวา นรชนบางคนในโลกน้ี 
 ใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถกรรม เขาไปต้ังไวซ่ึงน้ําดื่มน้ําใช กวาดบริเวณ ไหวพระเจดีย 
 บูชาเคร่ืองหอมและดอกไมทีพ่ระเจดีย ทําประทักบิณพระเจดีย บําเพ็ญกุศลที่ควรบําเพ็ญอยางใด 
 อยางหนึ่งอันเปนไตรธาตุ ก็ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงคติ ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงอุปบัติ ไม 
 บําเพ็ญเพราะเหตุแหงปฏิสนธิ ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงภพ ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงสงสาร ไม 
 บําเพ็ญเพราะเหตุแหงวัฏฏะ เปนผูมีความประสงคในอันพรากออกจากทุกข มีใจนอมโนมโอนไป 
 ในนิพพาน ยอมบําเพ็ญกุศลทั้งปวงน้ัน แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา นรชนพึงเปนผูมีใจ 
 นอมไปในนิพพาน. อนึ่ง นรชนบังคับจิตใหกลับจากสังขารธาตุอันเปนไปในไตรภูมิทั้งปวง นอม 
 จิตเขาไปในอมตธาตะวาธรรมชาติใด คือ ความสงบแหงสังขารทั้งปวง ความสละคืนแหงอปุธิ 
 ทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเครื่อง 
 รอยรัด ธรรมชาตินี้สงบ ประณีต แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา นรชนพึงเปนผูมีใจนอม 
 ไปในนิพพาน. 
        สมจริงดังพระพุทธภาษิตวา 
             บัณฑิตทั้งหลาย ยอมใหทานเพราะเหตุแหงสุขอันกอใหเกิดอุปธิ แต 
             บัณฑิตเหลานั้นยอมใหทานเพ่ือความหมดสิ้นอุปธิ เพ่ือนิพพานอันไมม ี
             ภพตอไป โดยสวนเดยีว. บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมเจริญฌานเพราะเหตุ 
             แหงสุขอันกอใหเกดิอปุธิ เพ่ือภพตอไป แตบัณฑิตเหลานั้น ยอม 
             เจริญฌาน เพ่ือความหมดสิ้นอุปธิ เพ่ือนิพพานอันไมมีภพตอไป โดย 
             สวนเดียว. บัณฑิตเหลานั้น มุงนิพพาน มีจิตเอนไปในนิพพาน 
             นอมจิตไปในนิพพาน ยอมใหทาน บัณฑิตเหลานั้น ยอมเปนผูมีนิพพาน 
             เปนเบ้ืองหนา เหมือนแมน้ําทั้งหลายไหลไปสูทะเล ฉะนั้น. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา 
             นรชนพึงปราบความหลับ ความเกียจคราน ความยอทอ ไมพึงอยูดวย 
             ความประมาท ไมพึงต้ังอยูในความดหูมิ่น พึงเปนผูมีใจนอมไปใน 
             นิพพาน. 
      [๘๒๖] นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ ไมพึงทําความเสนหาในรูป พึงกําหนดรู 
            มานะ และพึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน. 



                    วาดวยมุสาวาทมดีวยอาการ ๓ 
      [๘๒๗] มุสาวาท เรียกวาความพูดเท็จ ในคําวา นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ. 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี อยูในทีป่ระชุม อยูในประชุมชน อยูในทามกลางญาติ อยูในทามกลาง 
 ขาราชการ หรืออยูในราชสกุล เขาถูกนําไปถามเปนพยานวา บุรุผูเจริญ มาเถิด ทานรูสิ่งใด 
 ก็จงบอกส่ิงนั้น บุคคลนั้น เมื่อไมรูก็บอกวารูบาง เมื่อรูก็บอกวาไมรูบาง เมื่อไมเห็นก็บอกวา 
 เห็นบาง เมื่อเห็นก็บอกวาไมเห็นบาง เปนผูกลาวคําเท็จทั้งทีรู่ เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุ 
 ผูอื่นบาง เพราะเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ นี้เรียกวา ความพูดเท็จ. อีกอยาง 
 หน่ึง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อาการ ๔  อาการ ๕ อาการ ๖ อาการ ๗ อาการ ๘ ฯลฯ 
 มุสาวาทยอมมดีวยอาการ ๘ นี้. คําวา นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ ความวา ไมพึงดําเนนิ 
 ไมพึงประกอบ ไมพึงนําเขาไปดวยความพูดเท็จ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี 
 ซ่ึงความพูดเท็จ พึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกีย่วของความ 
 พูดเท็จ พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา นรชนพึงออกจากความ 
 พูดเท็จ. 
      [๘๒๘] ชื่อวารูป ในคําวา ไมพึงทําความเสนหาในรูป คือ มหาภูตรูป ๔ และ 
 อุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔. คําวา ไมพึงทําความเสนหาในรูป ความวา ไมควรทําความเสนหา 
 ไมควรทําความพอใจ ไมควรทําความรัก ไมควรทําความกําหนัดในรูป คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิด 
 พรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงทําความเสนหาในรูป. 
                      วาดวยมานะลักษณะตางๆ 
      [๘๒๙] ชื่อวามานะ ในคําวา พึงกําหนดรูมานะ คือ มานะอยางหนึ่งไดแกความฟูขึ้น 
 แหงจิต. มานะ ๒ อยาง ไดแกมานะในความยกตน ๑ มานะในความขมผูอื่น ๑ มานะ ๓ อยาง 
 ไดแกมานะวาเราดีกวาเขา ๑ มานะวาเราเสมอเขา ๑ มานะวา เราเลวกวาเขา ๑. มานะ ๔ อยาง 
 ไดแกบุคคลใหมานะเกดิเพราะลาภ ๑ ใหมานะเกิดเพราะยศ ๑ ใหมานะเกิดเพราะสรรเสริญ ๑ 
 ใหมานะเกิดเพราะสุข ๑. มานะ ๕ อยาง ไดแก บุคคลใหมานะเกิดวา เราไดรูปที่ชอบใจ ๑ 
 ใหมานะเกิดวา เราไดเสียงที่ชอบใจ ๑ ใหมานะเกิดวา เราไดกลิ่นที่ชอบใจ ๑ ใหมานะเกิดวา 
 เราไดรสที่ชอบใจ ๑ ใหมานะเกิดวา เราไดโผฏฐัพพะที่ชอบใจ ๑. มานะ ๖ อยาง ไดแกบุคคล 
 ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงจักษุ ๑ ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงหู ๑ ใหมานะ 
 เกิดเพราะความถึงพรอมแหงจมูก ๑ ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงลิ้น ๑ ใหมานะเกิด 
 เพราะความถึงพรอมแหงกาย ๑ ใหมานะเกิดเพราะความถึงพรอมแหงใจ ๑. มานะ ๗ อยาง 
 ไดแกความถือตัว ๑ ความดูหมิ่น ๑ ความถือตัวและความดหูมิ่น ๑ ความถือตัวตํ่า ๑ ความ 
 ถือตัวสูง ๑ ความถือตัววาเรามั่งมี ๑ ความถือตัวผิด ๑. มานะ ๘ อยาง ไดแกบุคคลใหความ 
 ถือตัวเกิดเพราะลาภ ๑ ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะความเสื่อมลาภ ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะ 
 ยศ ๑ ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะความเสื่อมยศ ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ ๑ 
 ใหความถือตัวตํ่าเกิดเพราะความนินทา ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะสุข ๑ ใหความถือตัวตํ่าเกิด 



 เพราะทุกข. มานะ ๙ อยาง ไดแกมานะวาเราดีกวาคนที่ดี ๑ มานะวา เราเสมอกับคนที่ดี ๑ 
 มานะวา เราเลวกวาคนที่ดี ๑ มานะวา เราดีกวาผูเสมอกัน ๑ มานะวา เราเสมอกับผูเสมอกนั ๑ 
 มานะวา เราเสมอกับผูเลว ๑ มานะวา เราดีกวาผูเลว ๑ มานะวา เราเสมอกบัผูเลว ๑ มานะวา 
 เราเลวกวาผูเลว. มานะ ๑๐ อยาง ไดแก บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังมานะใหเกดิเพราะชาติบาง 
 เพราะโคตรบาง ฯลฯ เพราะวัตถุอื่นๆ บาง ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ความเปนผูถือตัว 
 ความกําเริบขึ้น ความฟูขึ้น มานะดังวาธงไชย มานะอันประคองจิตไว ความที่จิตใครดังวา 
 ธงยอดเห็นปานนี้ นี้เรียกวา มานะ. 
      คําวา พึงกําหนดรูมานะ ความวา พึงกําหนดรูมานะดวยปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา 
 ตีรณปริญญา ปหานปริญญา ญาตปริญญาเปนไฉน? นรชนยอมรูจักมานะ คือ ยอมรู ยอมเห็นวา 
 นี้เปนมานะอยางหนึ่ง ไดแกความฟูขึ้นแหงจิตเปนมานะ ๒ อยาง ไดแกมานะในการยกตน 
 มานะในการขมผูอื่น ฯลฯ นี้เปนมานะ ๑๐ อยาง ไดแกบุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมานะใหเกิด 
 เพราะชาติบาง เพราะโคตรบาง ฯลฯ เพราะวัตถุอื่นๆ บาง นี้ชื่อวา ญาตปริญญา. ตีรณปริญญา 
 เปนไฉน? นรชนรูอยางนี้แลวยอมพิจารณามานะโดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข 
 ฯลฯ โดยอุบายเปนเคร่ืองสลดัทุกข นี้ชื่อวา ตีรณปริญญา. ปหานปริญญาเปนไฉน? นรชน 
 พิจารณาอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงมานะ นี้ชื่อวาปหาน- 
 *ปริญญา. คําวา พึงกําหนดรูมานะ คือ พึงกําหนดรูมานะดวยปริญญา ๓ นี้ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา 
 พึงกําหนดรูมานะ. 
      [๘๓๐] ความประพฤติผลุนผลัน ในคําวา พึงประพฤติเวนจากความผลนุผลัน เปน 
 ไฉน? ความประพฤติดวยราคะแหงคนผูกําหนัด ความประพฤติดวยโทสะแหงคนผูขัดเคือง 
 ความประพฤติดวยโมหะแหงคนผูหลง ความประพฤติดวยมานะแหงคนทีม่านะผูกพัน ความ 
 ประพฤติดวยทิฏฐิแหงคนผูถือมั่น ความประพฤติดวยอุทธัจจะแหงคนผูถึงความฟุงซาน ความ 
 ประพฤติดวยวิจิกิจฉาแหงคนผูถึงความไมตกลง ความประพฤติดวยอนุสยัแหงคนผูถึงโดยเร่ียว- 
 *แรง ชื่อวาความประพฤติผลุนผลัน (แตละอยาง) นี้ชื่อวา ความประพฤติผลุนผลัน. คําวา 
 พึงประพฤติเวนจากความผลนุผลัน ความวา นรชนพึงเปนผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลัดออก 
 พนขาด ไมเกี่ยวของดวยความประพฤติผลุนผลัน พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู พึง- 
 *ประพฤติ เที่ยวไป ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 พึงประพฤติเวนจากความผลนุผลัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            นรชนพึงออกจากความพูดเท็จ ไมพึงทําความเสนหาในรูป พึงกําหนดรู 
            มานะ และพึงประพฤติเวนจากความผลุนผลัน. 
      [๘๓๑] ไมพึงยินดีสังขารเกา ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม เมื่อสังขาร 
            เสื่อมไป ก็ไมพึงเศราโศก ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเครือ่งเกี่ยวของ. 
      [๘๓๒] คําวา ไมพึงยินดีสงัขารเกา ความวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 ที่ลวงแลว เรียกวา สังขารเกา. บุคคลไมควรยินดี ไมควรบนถึง ไมควรติดใจ ซ่ึงสังขาร 



 ทั้งหลายท่ีลวงแลวดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป 
 ใหถึงความไมมี ซ่ึงความชอบใจ ความบนถึง ความติดใจ ความถือ ความยึดถือ ความถือมั่น 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมพึงยนิดีสังขารเกา. 
      [๘๓๓] คําวา ไมพึงทําความชอบใจสังขารใหม ความวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญา เปนปจจุบัน เรียกวา สังขารใหม. ไมควรทําความชอบใจ ความพอใจ ความรัก 
 ความกําหนัด ในสังขารทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ 
 คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดพรอม ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม. 
      [๘๓๔] คําวา เมื่อสังขารเสื่อมไป ไมพึงเศราโศก ความวา เมื่อสังขารเสื่อมไป 
 เสียไป ละไป แปรไป หายไป อันตรธานไป ไมพึงเศราโศก ไมพึงลําบากใจ ไมพึงถือมั่น 
 ไมพึงรํ่าไร ไมพึงทุบอกครํ่าครวญ ไมพึงถึงความหลงใหล คือ เมื่อจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา 
 กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
 จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เสื่อมไป เสียไป ละไป แปรไป หายไป 
 อันตรธานไป ไมพึงเศราโศก ไมพึงลําบากใจ ไมพึงถือมั่น ไมพึงรํ่าไร ไมพึงทุบอกครํ่าครวญ 
 ไมพึงถึงความหลงใหล เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อสังขารเส่ือมไป ไมพึงเศราโศก. 
                    วาดวยกิเลสเคร่ืองเก่ียวของ 
      [๘๓๕] ตัณหา เรียกวากิเลสเคร่ืองเกีย่วของ ในคําวา ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเครื่อง 
 เกี่ยวของ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. เหตุไรตัณหาจึงเรียกวากเิลส 
 เคร่ืองเกี่ยวของ. บุคคลยอมเกีย่วของ เกาะเกีย่ว ถือ ยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ คติ อุบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ดวยตัณหาใด เหตุนั้น ตัณหา 
 นั้นจึงเรียกวา กิเลสเครื่องเก่ียวของ. คําวา ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเครื่องเก่ียวของ ความวา 
 บุคคลพึงไมพึงเปนผูอาศัยตัณหา พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงตัณหา เปน 
 ผูงด เวน เวนเฉพาะ ออก สลดัออก พนขาด ไมเกีย่วของตัณหา พึงเปนผูมีจิตปราศจาก 
 แดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ไมพึงเปนผูอาศัยกเิลสเคร่ืองเกี่ยวของ. เพราะเหตุนั้น 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
             ไมพึงยินดีสังขารเกา ไมพึงทําความชอบใจในสังขารใหม เมื่อสังขาร 
             เสื่อมไป ไมพึงเศราโศก ไมพึงเปนผูอาศัยกิเลสเครื่องเก่ียวของ. 
      [๘๓๖] เรายอมกลาวความกําหนัดวา เปนหวงนํ้าใหญ กลาวความวองไว 
            (อาชวะ) วา เปนความปรารถนา กลาวอารมณวา เปนความกําหนด 
            เปอกตม คือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก. 
                  วาดวยเรียกตัณหาวาเปนหวงนํ้าใหญ 
      [๘๓๗] ตัณหา เรียกวาความกําหนัด ในคําวา เรายอมกลาวความกําหนัดวา เปน 
 หวงนํ้าใหญ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมลู. ตัณหา เรียกวาหวงนํ้า 



 ใหญ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา เรายอมกลาวความกําหนัดวา 
 เปนหวงนํ้าใหญ ความวา เรายอมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก 
 ทําใหต้ืน ประกาศความกําหนัดวา เปนหวงนํ้าใหญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เรายอมกลาว 
 ความกําหนัดวา เปนหวงนํ้าใหญ. 
      [๘๓๘] ตัณหา เรียกวาความวองไว ในคําวา กลาวความวองไววา เปนความปรารถนา 
 ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาเรียกวาความปรารถนา ไดแกราคะ 
 สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. คําวา กลาวความวองไววา เปนความปรารถนา ความวา 
 เรายอมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทาํใหต้ืน ประกาศความ 
 วองไววา เปนความปรารถนา เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา กลาวความวองไววาเปนความปรารถนา. 
      [๘๓๙] ตัณหา เรียกวาอารมณ ในคําวา กลาวอารมณวา เปนความกําหนด ไดแก 
 ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ตัณหาเรียกวา ความกําหนด ไดแกราคะ 
 สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กลาวอารมณวา เปนความ 
 กําหนด 
                   วาดวยเปรียบกามเหมือนเปอกตม 
      [๘๔๐] คําวา เปอกตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก ความวา เปอกตมคือกาม 
 หลมคือกาม กิเลสคือกาม โคลนคือกาม ความกังวลคือกาม เปนสภาพลวงไดโดยยาก กาวลวง 
 ไดโดยยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวพนยาก ลวงเลยไดยาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 เปอกตมคือกามเปนสภาพลวงไดโดยยาก. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            เรายอมกลาวความกําหนัดวา เปนหวงนํ้าใหญ กลาวความวองไววา 
            เปนความปรารถนา กลาวอารมณวา เปนความกําหนด เปอนตมคือกาม 
            เปนสภาพลวงไดโดยยาก. 
      [๘๔๑] ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ เปนพราหมณต้ังอยูบนบก ผูนั้นสลัด 
            สิ่งทั้งปวงแลว ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ. 
      [๘๔๒] คําวา ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ ความวา ไมกาวลวงจากสัจจวาจา ไม 
 กาวลวงจากสมัมาทิฏฐิ ไมกาวลวงจากอริยมรรคมีองค ๘. คําวา มุนี ความวา ญาณเรียกวา 
 โมนะ ๑- ไดแกปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเพียงดังขาย 
 บุคคลนั้น ชื่อวามุนี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ. 
                    วาดวยอมตนิพพานเรียกวาบก 
      [๘๔๓] อมตนิพพาน เรียกวาบก ในคําวา เปนพราหมณต้ังอยูบนบก ไดแกความ 
 สงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกตัณหา ความดับ 
 ตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด. คําวา พราหมณ ๒- ความวา บุคคลชื่อวาเปน 
 พราหมณ เพราะเปนผูลอยเสียแลวซ่ึงธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว 
 เปนผูคงที่ ชื่อวาเปนพราหมณ. คําวา เปนพราหมณต้ังอยูบนบก ความวา เปนพราหมณต้ัง 



 อยูบนบก คือต้ังอยูในธรรมเปนที่พ่ึง ต้ังอยูในธรรมเปนที่ปองกัน ต้ังอยูในธรรมเปนที่พักพิง 
 ต้ังอยูในธรรมเปนสรณะ ต้ังอยูในธรรมไมมภัีย ต้ังอยูในธรรมไมมีความเคลื่อน ต้ังอยูในอมตะ 
 ต้ังอยูในนิพพาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนพราหมณต้ังอยูบนบก. 
      [๘๔๔] คําวา ผูนั้นสลัดส่ิงทั้งปวงแลว ความวา อายตนะ ๑๒ คือ จักษุ รูป ฯลฯ 
 ใจ ธรรมารมณ เรียกวาสิ่งทั้งปวง. ฉันทราคะ ในอายตนะภายในและภายนอก เปนกิเลสอัน 
 ผูนั้นละแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความ 
 @๑. ดูขอ ๖๙๗. ๒. ดูขอ ๖๘๑. 
 ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ สิ่งทั้งปวงชื่อวาอันผูนั้นสละ สํารอก 
 ปลอย ละ สละคืนแลว. ตัณหาก็ดี ทิฏฐิก็ดี มานะก็ดี เปนกเิลสอันผูนั้นละแลว ตัดราก 
 ขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปน 
 ธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ สิ่งทั้งปวงชื่อวา อันผูนั้นสละ สํารอก ปลอย ละ 
 สละคืนแลว. ปุญญาภิสังขารก็ดี อปุญญาภิสังขารก็ดี อเนญชาภิสังขารก็ดี เปนสภาพอันผูนั้น 
 ละแลว ตัดราดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความ 
 ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ สิ่งทั้งปวงชื่อวาอันผูนั้นสละ สํารอก 
 ปลอย ละ สละคืนแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูนั้นสลัดส่ิงทัง้ปวงเสียแลว. 
      [๘๔๕] คําวา ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ ความวา ผูนั้น เรายอมกลาว บอก 
 พูด แสดง แถลงวา เปนผูสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับแลว เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผูเปนมุนีไมกาวลวงจากสัจจะ เปนพราหมณต้ังอยูบนบก ผูนั้นสลัดส่ิง 
            ทั้งปวงแลว ผูนั้นแลเรากลาววา เปนผูสงบ. 
      [๘๔๖] ผูนั้นแลมีความรู เปนเวทคู รูธรรมแลวไมอาศัย ผูนั้นอยูในโลกโดย 
            ชอบ ยอมไมใฝฝนตอใครในโลกน้ี. 
      [๘๔๗] คําวา มีความรู ในคําวา ผูนั้นแลมคีวามรูเปนเวทคู ความวา มีความรู 
 ถึงวิชชา มีญาณ มีปญญาเคร่ืองตรัสรู มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกเิลส. คําวา เปนเวทคู 
 ความวา ญาณในมรรค ๔ เรียกวา เวท ฯลฯ เปนผูปราศจากความกําหนัดในเวทนาทั้งปวง ลวง 
 เวทนาทั้งปวงแลว ชื่อวาเปนเวทคู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้นแลมีความรู เปนเวทคู. 
      [๘๔๘] คําวา รูธรรมแลวไมอาศัย ความวา รูแลว คือ ทราบพิจารณา เทียบเคียง 
 ทําใหแจมแจงแลว ทําใหเปนแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ฯลฯ 
 สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา ไมอาศัย 
 ความวา ความอาศัย ๒ ประการ คือ ความอาศัยดวยตัณหา ๑ ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ 
 นี้ชื่อวา ความอาศัยดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา ความอาศัยดวยทิฏฐิ ผูนั้นละความอาศัยดวย 
 ตัณหา สละคืนความอาศัยดวยทิฏฐิ เปนผูไมอาศัย ไมพัวพัน ไมเขาถึง ไมเยือ่ใย ไมนอม 
 ใจไป ออก สละ พนขาด ไมเกีย่วของ ซ่ึงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฯลฯ รูปที่เห็น 



 เสียงที่ไดยิน กลิ่น รส โผฏฐัพพะท่ีทราบ และธรรมารมณที่รูแจง เปนผูมีจิตอันทําใหปราศจาก 
 แดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา รูธรรมแลวไมอาศัย. 
      [๘๔๙] คําวา ผูนั้นอยูในโลกโดยชอบ ความวา ฉันทราคะในอายตนะภายในและภาย 
 นอก เปนกิเลสอันผูนั้นละแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ถึงความ 
 ไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ ผูนั้นชื่อวา 
 ยอมเทีย่วไป อยู ผลัดเปลี่ยนอริิยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยาอยูในโลกโดยชอบ. 
 ปุญญาภิสังขารก็ดี อปุญญาภิสังขารก็ดี อเนญชาภิสังขารก็ดี เปนสภาพอันผูนั้นละแลว ตัด 
 รากขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไป 
 เปนธรรมดา ดวยเหตุใด แมดวยเหตุเทานี้ ผูนั้นชื่อวายอมเที่ยวไป อยูผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
 ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยาอยูในโลกโดยชอบ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูนัน้อยูในโลก 
 โดยชอบ. 
                   วาดวยตัณหาเรียกวาความใฝฝน 
      [๘๕๐] คําวา ยอมไมฝนตอใครๆ ในโลกนี้ ความวา ตัณหาเรียกวา ความใฝฝน 
 ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาอันเปนความใฝฝนนั้น อันผูใด 
 ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึน้ เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นยอมไม 
 ใฝฝนตอใครๆ เปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปนแพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม 
 เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม เปนเทวดาก็ตาม เปนมนุษยก็ตาม เพราะฉะน้ัน จึง 
 ชื่อวา ยอมไมใฝฝนตอใครๆ ในโลกนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผูนั้นแลมีความรู เปนเวทคู รูธรรมแลวไมอาศัย ผูนั้นอยูในโลกโดย 
            ชอบ ยอมไมใฝฝนตอใครๆ ในโลกนี้. 
      [๘๕๑] ผูใดขามพนกามทั้งหลาย และเคร่ืองของ ที่ลวงไดโดยยากในโลก ผู 
            นั้นยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว 
            มิไดมีเคร่ืองผูก. 
                       วาดวยกาม ๒ อยาง 
      [๘๕๒] คําวา ผูใด ในคําวา ผูใดขามพนกามทั้งหลาย และเคร่ืองของที่ลวงได 
 โดยยากในโลก ความวา ผูใด คือ เชนใด ประกอบอยางไร ชนิดอยางไร มีประการอยางไร 
 ถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด เปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปนแพศยก็ตาม 
 เปนศูทรก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม เปนเทวดาก็ตาม เปนมนุษยก็ตาม 
 โดยอุทานวากาม. ไดแก กาม ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้เรียกวา 
 วัตถุกาม ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม. ชื่อวาเคร่ืองของ ไดแกเคร่ืองของ ๗ ประการ คือ 
 เคร่ืองของคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต. คําวา ในโลก คือ ใน 
 อบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก. คําวา ที่ลวงไดโดยยาก 
 ความวา ผูใดไดขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงแลวซ่ึงกามและเครื่องของที่ลวง 



 ไดโดยยาก ลวงไปไดยาก ขามขึ้นไดยาก ขามพนไดยาก กาวลวงไดยาก เปนไปลวงไดยาก 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูใด ขามพนกามทั้งหลาย และเคร่ืองของที่ลวงไดโดยยากในโลก. 
      [๘๕๓] คําวา ผูนั้นยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง ความวา ยอมไมเศราโศก 
 ถึงวัตถุที่แปรปรวนไป หรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลว ก็ไมเศราโศกถึง คือ ยอมไมเศราโศก 
 ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา 
 กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
 จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร มารดา บิดา พ่ีนองชาย พ่ีนองหญิง 
 บุตร ธิดา มิตร พวกพอง ญาติสาโลหิต ของเรา แปรปรวนไปแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อ 
 วา ยอมไมเศราโศก. คําวา ยอมไมเพงเล็ง ความวา ยอมไมเพงเล็ง ไมเพงถึง ไมมุงถึง 
 ไมหมายถึง ไมมุงหมายถึง. อีกอยางหนึ่ง ผูนัน้ยอมไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมเคลื่อน ไม 
 อุบัติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูนั้นยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง. 
                     วาดวยตัณหาเรียกวากระแส 
      [๘๕๔] คําวา เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว ไมมีเคร่ืองผูก ความวา ตัณหาเรียกวา 
 กระแส ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล. ตัณหากระแสนั้น เปน 
 กิเลสชาติอันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือ 
 ญาณ ผูนั้นเรียกวาเปนผูมกีระแสอันตัดเสียแลว. คําวา ไมมีเคร่ืองผูก ความวา เคร่ืองผูก ๗ 
 ประการ คือ เคร่ืองผูกคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต. เคร่ืองผูกเหลานี ้
 อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้น 
 เรียกวา ไมมเีคร่ืองผูก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว ไมมีเคร่ืองผูก. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ผูใดขามพนกามทั้งหลาย และเคร่ืองของที่ลวงไดโดยยากในโลก ผูนั้น 
            ยอมไมเศราโศก ยอมไมเพงเล็ง เปนผูมีกระแสอันตัดเสียแลว ไมม ี
            เคร่ืองผูก. 
      [๘๕๕] กิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้น เพราะปรารภถึงสังขาร ในกาลกอน ทานจงให 
            เหือดหายไปเสยี กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พึงเกิดขึ้นเพราะปรารภถึง 
            สังขารในภายหลัง อยาไดมีแกทาน ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทาม 
            กลาง ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป. 
      [๘๕๖] คําวา กิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้น เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน ทานจงให 
 เหือดหายไปเสยี ความวา กิเลสเหลาใดพึงเกดิขึ้น เพราะปรารภถึงสังขารทั้งหลายเปนสวน 
 อดีต ทานจงยังกิเลสเหลานั้นใหเหือดไป เหือดหายไป เหือดแหงไป คือ จงละ บรรเทา 
 ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี จึงชื่อวา กิเลสชาติที่พึงเกิด 
 ขึ้น เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน ทานจงใหเหือดหายไปเสีย. อีกอยางหน่ึง อภิสังขาร 
 คือกรรมเปนสวนอดีตเหลาใด ที่ยังมิไดใหผล ทานจงยังอภิสงัขารคือกรรมเหลานั้นใหเหือดไป 



 เหือดหายไป เหือดแหงไป คือ จงทําใหสิ้นพืช ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมม ี
 ในภายหลัง แมดวยเหตุอยางนีด้ังนี้ จึงชื่อวา กเิลสชาติที่พึงเกดิขึ้น เพราะปรารภถึงสังขาร 
 ในกาลกอน ทานจงใหเหือดหายไป. 
                    วาดวยอนาคตเรียกวาภายหลัง 
      [๘๕๗] คําวา กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พึงเกิดขึ้น เพราะปรารภถึงสังขารในภายหลัง 
 อยาไดมีแกทาน ความวา อนาคตเรียกวาภายหลัง. กิเลสชาติเคร่ืองกังวลเหลาใด คือ กิเลส 
 ชาติเคร่ืองกังวลคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต พึงเกิดขึ้นเพราะปรารภ 
 สังขารทั้งหลายในอนาคต กิเลสชาติเคร่ืองกงัวลเหลานี้ อยาไดมีแกทาน คือ ทานอยาทําให 
 ปรากฏ อยาใหเกิด อยาใหเกิดพรอม อยาใหบังเกิด อยาใหบังเกิดเฉพาะ จงละ บรรเทา 
 ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีในภายหลัง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พึง 
 เกิดขึ้น เพราะปรารภถึงสังขารในภายหลัง อยาไดมีแกทาน. 
      [๘๕๘] คําวา ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง ความวา รูป เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ เปนปจจุบัน เรียกวา ทามกลาง. ทานจักไมถือเอา ไมยึด ไมถือ ไมยึด 
 ถือ ไมยินดี ไมพูดถึง ไมติดใจ คือ จักละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีในภาย 
 หลัง ซ่ึงความยินดี ความพูดถึงความติดใจ ความถือ ความยึดถือ ความถือมั่น ซ่ึงสังขาร 
 ทั้งหลายในปจจุบันนี้ ดวยสามารถแหงตัณหา ดวยสามารถแหงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทามกลาง. 
      [๘๕๙] คําวา ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป ความวา ทานจักเปนผูสงบ เขา 
 ไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับแลว เพราะราคะ โทสะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง 
 เปนสภาพสงบ สงบเงียบ เขาไปสงบวิเศษ ถูกเผา ดับ ปราศไป ระงับ ประพฤติ 
 ผลัดเปลีย่นอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทานจักเปนผูเขา 
 ไปสงบประพฤติไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            กิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้น เพราะปรารภถึงสังขารในกาลกอน ทานจงให 
            เหือดหายไปเสยี กิเลสชาติเคร่ืองกังวลที่พึงเกิดขึ้นเพราะปรารภถึง 
            สังขารในภายหลัง อยาไดมีแกทาน ถาทานจักไมถือเอาสังขารในทาม 
            กลาง ทานจักเปนผูเขาไปสงบประพฤติไป. 
      [๘๖๐] ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใด โดยประการทั้งปวง 
            และผูใดยอมไมเศราโศก เพราะส่ิงที่ถือวาของเราไมมีอยู ผูนั้นยอมไม 
            เสื่อมในโลก. 
                        วาดวยนามและรูป 
      [๘๖๑] คําวา โดยประการทัง้ปวง ในคําวา ความถือวา ของเราในนามรูป ยอมไมม ี
 แกผูใดโดยประการทั้งปวง ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง 
 ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา ทั้งปวงน้ัน เปนเคร่ืองกลาวรวบหมด. อรูปขันธ ๔ ชื่อวานาม. 



 มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปแหงมหาภูตรูป ๔ ชื่อวารูป. คําวา แกผูใด คอื แกพระอรหันต- 
 *ขีณาสพ. ชื่อวาความถือวาของเรา ไดแกความถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความถือวาของเรา 
 ดวยตัณหา ๑ ความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ 
 นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ. คําวา ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใดโดย 
 ประการทั้งปวง ความวา ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปไดแกผูใด 
 โดยประการทัง้ปวง คือ อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลว 
 ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใดโดยประการ 
 ทั้งปวง. 
                       วาดวยผูไมเศราโศก 
      [๘๖๒] คําวา และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงที่ถือวาของเราไมมีอยู ความวา ยอมไม 
 เศราโศกถึงวัตถุที่แปรปรวน หรือ เมื่อวัตถุแปรปรวนไปแลวก็ยอมไมเศราโศกถึง คือ ยอมไม 
 เศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จักษุ โสตะ ฆานะ 
 ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ฯลฯ ญาติสาโลหิต 
 ของเราแปรปรวนไปแลว แมดวยเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงชื่อวา ยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงที่ถือวา 
 ของเราไมมีอยู. อีกอยางหนึ่ง ผูใดเปนผูอันทกุขเวทนาซ่ึงไมสําราญกระทบ ครอบงํา ย่ํายี มาถึง 
 เขาแลว ยอมไมเศราโศก ไมลาํบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล 
 แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงทีถื่อวาของเราไมมีอยู. อีกอยางหน่ึง 
 ผูใด เปนผูอันโรคตา กระทบ ครอบงํา ฯลฯ เปนผูอันสัมผสัแหงเหลือบ ยุง ลม แดด 
 และสัตวเสือกคลานกระทบ ครอบงํา ย่ํายี มาถึงเขาแลว ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน 
 ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล แมดวยเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงชื่อวา ยอมไมเศราโศก 
 เพราะส่ิงที่ถือวาของเราไมมอียู. อีกอยางหนึ่ง เมื่อนามรูปนั้นไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได ผูใด 
 ยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา นามรูป 
 ของเราไดมีแลวหนอ นามรูปยอมไมมีแกเราหนอ นามรูปของเราพึงมีหนอ เรายอมไมไดนามรูป 
 นั้นหนอ แมดวยเหตุอยางนี้ดงันี้ จึงชื่อวา และผูใดยอมไมเศราโศกเพราะส่ิงที่ถือวาของเราไม 
 มีอยู. 
                    วาดวยความเสือ่มมีแกผูยดึถือ 
      [๘๖๓] คําวา ผูนั้นยอมไมเสื่อมในโลก ความวา ความถือ ความยึดถือ ความถือมั่น 
 ความชอบใจ ความนอมใจถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา 
 หรือวา สิ่งนี้ของคนเหลาอื่น ยอมมีแกผูใด ความเสื่อมยอมมีแกผูนั้น. สมจริงตามภาษิตวา 
             ทานเส่ือมแลวจากรถ มา แกวมณี และกุณฑล เสื่อมแลวจากบุตร 
             และภรรยา ทั้งจากโภคสมบัติทั้งปวง ที่ไมไดเสพ เหตุไร ทานจึงไม 
             เดือดรอนในเวลาเศราโศก. โภคสมบัติทั้งหลาย ยอมละสัตวไปกอน 
             บาง สัตวยอมละโภคสมบัติเหลานั้นไปกอนบาง ผูใครกามมีโภคสมบัติ 



             ทั้งหลาย เปนผูไมมีอะไรเปนของของตน เหตุนั้น เราจึงไมเศราโศก 
             ในเวลาเศราโศก. ดวงจันทรยอมขึ้น ยอมเต็มดวง ยอมเส่ือมไป 
             ดวงอาทิตยอัสดงคตแลวก็ลับไป โลกธรรมทั้ง ๘ เรารูแลว เหตุนั้น 
             เราจึงไมเศราโศก ในเวลาเศราโศก. 
 ความถือ ความยึดถือ ความถือมั่น ความชอบใจ ความนอมใจ ถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญาณอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวา สิ่งนี้ของคนเหลาอืน่ ยอมไมมีแกผูใด ความเสือ่มก็ 
 ไมมีแกผูนั้น. สมจริงตามภาษิตวา. ดูกรสมณะ ทานยอมยนิดีหรือ ดูกรทานผูมีอายุ เราได 
 อะไรเลาจึงจะยินดี ดูกรสมณะ ถาอยางนั้น ทานยอมเศราโศกหรือ ดูกรทานผูมีอายุ สิ่งอะไรๆ 
 เลาเส่ือมไปแลวเราจึงจะเศราโศก ดูกรสมณะ ถาอยางนั้น ทานยอมไมยินดี ยอมไมเศราโศก 
 หรือ เปนอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
      และสมจริงตามภาษิตวา 
      เปนเวลานานหนอ เราจึงไดเห็นภิกษุผูเปนพราหมณ ดับรอบแลว ไมมียนิดี ไมมีทุกข 
 ขามตัณหาเคร่ืองเกาะเกีย่วในโลก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูนัน้ยอมไมเสื่อมในโลก. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ความถือวาของเราในนามรูป ยอมไมมีแกผูใดโดยประการทั้งปวง และ 
            ผูใดยอมไมเศราโศก เพราะส่ิงที่ถือวาของเราไมมอียู ผูนั้นยอมไมเสือ่ม 
            ในโลก. 
      [๘๖๔] ความกังวลอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวา สิ่งนี้ของคนเหลาอื่น 
            ยอมไมมีแกผูใด ผูนั้น เมื่อไมไดความถือวาของเรา ก็ไมเศราโศกวาสิง่นี้ 
            ยอมไมมีแกเรา. 
      [๘๖๕] คําวา แกผูใด ในคําวา ความกังวลอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวาสิ่งนี้ 
 ของคนเหลาอืน่ ยอมไมมีแกผูใด ความวา แกพระอรหันตขีณาสพ. ความถือ ความยึดถือ 
 ความถือมั่น ความชอบใจ ความนอมใจถึงสังขารอะไรๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญาณ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวา สิ่งนี้ของคนเหลาอื่น ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมเขาไปได 
 แกผูใด คือ อันผูใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟ 
 คือญาณ แมดวยเหตุอยางนี้ดังน้ี จึงชื่อวา ความกังวลอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวาสิ่งนี้ 
 ของคนเหลาอืน่ ยอมไมมีแกผูใด. 
                        วาดวยอิทัปปจจยตา 
      สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายน้ีไมใชของทานทั้งหลาย 
 ทั้งไมใชของคนเหลาอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายน้ี อันกรรมเกาควบคุมแลว อันจิตประมวล 
 เขาแลว ทานทัง้หลายพึงเห็นวาเปนที่ต้ังแหงเวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว 
 ยอมมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาท นั่นแหละโดยแยบคายเปนอยางดีในกายน้ันวา เพราะเหตุนี้ๆ 
 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี เพราะส่ิงนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้กเ็กิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนี ้



 ดับ สิ่งนี้ก็ดับ กลาวคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ 
 ฯลฯ ความเกิดแหงกองทุกขทัง้สิ้นนั้น ยอมมดีวยอาการอยางนี้ เพราะอวิชชานั้นแลดับดวย 
 สามารถความสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมี 
 ดวยอาการอยางนี้ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ความกังวลอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวา 
 สิ่งนี้ของคนเหลาอื่น ยอมไมมแีกผูใด. 
        และสมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ดูกรโมฆราช ทานจงมสีติพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ถอน 
            อัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงเปนผูขามพนมัจจุไดดวยอาการอยางนี้ มัจจรุาช 
            ยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณาเห็นโลกอยางนี้. 
 แมดวยเหตุอยางนี้ จึงชื่อวา ความกังวลอะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด. 
        และสมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของทานทั้ง 
 หลาย ทานทั้งหลายจงละส่ิงนั้นเสียเถิด สิ่งนั้นที่ทานทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพ่ือประโยชน 
 เพ่ือสุข ตลอดกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรไมใชของทานทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 รูปไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละรูปเสียเถิด รูปน้ันที่ทานทั้งหลายละเสียแลว จักม ี
 เพ่ือประโยชนเพ่ือสุข ตลอดกาลนาน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชของทานทั้งหลาย 
 ทานทั้งหลาย จงละวิญญาณนั้นเสียเถิด วิญญาณน้ันที่ทานทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพ่ือประโยชน 
 เพ่ือสุขตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? หญา ไม 
 กิ่งไมและใบไมในวิหารเชตวันนี้คนพึงนําไป เผาเสีย หรือวาทําตามปจจัย ทานทั้งหลายพึงมีความ 
 ดําริอยางนี้หรือวา คนยอมนําไปเผาเสีย ซ่ึงเราทั้งหลาย หรือทําตามปจจัย. ความดํารินั้นไม 
 มีเลย พระพุทธเจาขา. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา สิ่งนั้นไมใชตนหรือของเน่ืองดวย 
 ตนแหงขาพระองคทั้งหลาย ดกูรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละ 
 สิ่งนั้นเสียเถิด สิ่งนั้นที่ทานทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพ่ือประโยชน เพ่ือสุข ตลอดกาลนาน 
 ฉันนั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรไมใชของทานทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมใช 
 ของทานทั้งหลาย ... วิญญาณไมใชของทานทัง้หลาย ทานทั้งหลายจงละวิญญาณน้ันเสียเถิด 
 วิญญาณน้ันทานทั้งหลายละเสยีแลว จักมีเพ่ือประโยชนเพ่ือสุข ตลอดกาลนาน แมดวยเหตุ 
 อยางนี้ จึงชื่อวา ความกังวลอะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด. 
      และสมจริงตามภาษิตวา 
            ดูกรคามณี เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึน้พรอมแหงธรรมลวนและความ 
            สืบตอแหงสังขารลวน ตามเปนจริง ภัยก็ไมมี เมื่อใด บุคคลเห็น 
            ขันธโลกเสมอดวยหญาและไม  ดวยปญญา  เมื่อนั้น บุคคลนั้นก็ไม 
            ปรารถนาอะไรๆ อื่น นอกจากนิพพานอันไมมีปฏิสนธิ. 
      นางวชิราภิกษุณีไดกลาวคาถานี้กะมารรูลามกวา 
            ดูกรมาร ทิฏฐิของทานยอมเชื่อสิ่งอะไรหนอวาสัตว รางกายน้ีเปนกอง 



            แหงสังขารลวน บัณฑิตยอมไมไดที่จะเรียกวาเปนสตัวในกองสังขาร 
            ลวนน้ี เสียงวารถยอมมีเพราะคุมกันเขาแหงสวนประกอบ ฉันใด เมือ่ 
            ขันธทั้งหลายมีอยู ความสมมติวาสัตวก็มี ฉันนั้น ก็ทกุขอยางเดียว 
            ยอมเกดิ ทุกขยอมต้ังอยู  และยอมแปรไป นอกจากทุกขไมมอีะไรเกิด 
            นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ. 
 แมดวยเหตุอยางนี้ จึงชื่อวา  ความกังวลอะไรๆ ... ยอมไมมแีกผูใด. 
      และสมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมคนหารูปอยางนั้น 
 แหละ ตลอดถึงคติของรูปที่มีอยู ภิกษุยอมคนหาเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ตลอด 
 ถึงคติของวิญญาณที่มีอยู เมือ่ภิกษุนั้น คนหารูปตลอดถึงคติของรูปที่มีอยู เมื่อคนหาเวทนา ... 
 สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ตลอดถึงคติของวิญญาณท่ีมีอยู แมความถือวาเราก็ดี วาของเราก็ดี 
 วาเรายอมมีกด็ ีความถือแมนั้นก็มิไดมีแกภิกษุนั้นๆ แมดวยเหตุอยางนี้ จึงชื่อวา ความกังวล 
 อะไรๆ ... ยอมไมมีแกผูใด. 
                          วาดวยโลกสญู 
      ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลก 
 สูญ โลกสูญ ดังนี้. ดวยเหตุเทาไรหนอแล พระองคจึงตรัสวา โลกสูญ โลกสญู. พระผูมี 
 พระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท  เพราะสูญจากตนหรือจากสิ่งที่เนื่องดวยตน ฉะนั้น เราจึง 
 กลาววาโลกสญู. ดูกรอานนท ก็สิ่งอะไรที่สูญจากตนหรือจากสิ่งที่เนื่องดวยตน ดูกรอานนท  จักษุ 
 สูญจากตนหรือจากส่ิงที่เนือ่งดวยตน รูปก็สูญ ... จักษุวิญญาณ ... จักษุสัมผัส ... สุขเวทนาก็ด ี
 ทุกขเวทนากด็ ีอทุกขมสุขเวทนาก็ดี ที่เกดิขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั แมเวทนานั้นก็สญู 
 หู ... เสียง ... จมูก ... กลิ่น ... ลิ้น ... รส ... กาย ... โผฏฐัพพะ ... ใจ ... ธรรมารมณ ... มโนวิญญาณ ... 
 โมโนสัมผัส ... สุขเวทนากด็ี ทกุขเวทนากด็ี อทุกขมสุขเวทนาก็ดี ที่เกดิขึ้นเพราะมโน 
 สัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานัน้ก็สูญจากตนหรือจากสิ่งที่เนือ่งดวยตน ดูกรอานนท เพราะโลก 
 สูญจากตนหรือจากส่ิงที่เนือ่งดวยตน ฉะนั้น เราจึงกลาววา โลกสูญ แมดวยเหตุอยางนี้ จึงชื่อวา 
 ความกังวลอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวาสิ่งน้ีของคนเหลาอื่น ยอมไมมีแกผูใด. 
      [๘๖๖] ชื่อวา ความถือวาของเรา ในคําวา ผูนั้น เมื่อไมไดความถือวาของเรา ได 
 แกความถือวาของเรา ๒ อยาง คือ ความถือวาของเราดวยตัณหา ๑ ความถือวาของเราดวย 
 ทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความถือวาของเราดวยทิฏฐิ ผู 
 นั้นละความถือวาของเราดวยตัณหา สละคืนความถือวาของเราดวยทิฏฐิแลว เมื่อไมได ไมพบ 
 ไมประสบ ไมไดเฉพาะซ่ึงความถือวาของเรา เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูนั้น เมือ่ไมไดความถือ 
 วาของเรา. 
      [๘๖๗] คําวา ก็ไมเศราโศกวา สิ่งนี้ยอมไมมีแกเรา ความวา ผูนั้นยอมไมเศราโศก 
 ถึงวัตถุที่แปรปรวนไป หรือเมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแลว ก็ไมเศราโศกถึง และไมเศราโศก 
 ไมลําบากใจ ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลวา จักษุของเราแปรปรวนไปแลว 



 หูของเราแปรปรวนไปแลว ฯลฯ สาโลหิตของเราแปรปรวนไปแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ก็ 
 ไมเศราโศกวา สิ่งนี้ยอมไมมีแกเรา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ความกังวลอะไรๆ วา สิ่งนี้ของเรา หรือวา สิ่งนี้ของคนเหลาอื่น ยอม 
            ไมมีแกผูใด ผูนั้น เมื่อไมไดความถือวาของเรา ก็ไมเศราโศกวา สิ่ง 
            นี้ยอมไมมีแกเรา. 
      [๘๖๘] บุคคลเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ ไมหว่ันไหว เปนผูเสมอในอายตนะ 
            ทั้งปวง เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหว่ันไหว ก็บอกอานิสงสนั้น. 
                         วาดวยผูไมริษยา 
      [๘๖๙] ความริษยา ในคําวา เปนผูไมริษยา ไมตามติดใจเปนไฉนๆ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เปนผูริษยา คือ ยอมริษยา ชิงชัง  ผูกความริษยา ในลาภ สักการะ การเคารพ 
 การนับถือ การไหวและการบูชาของบุคคลอื่น ความเปนผูริษยา การทําความเปนผูริษยา ความ 
 ริษยา กิริยาที่ริษยา ความเปนผูริษยา ความชิงชัง กิริยาที่ชิงชัง ความเปนผูชิงชัง นี้เรียกวา 
 ความริษยา. ความริษยานั้น อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น 
 เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นเรียกวา เปนผูไมริษยา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เปนผูไมริษยา. 
 คําวา ไมตามติดใจ ความวา ตัณหา เรียกวาความตามติดใจ ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา 
 โลภะ อกุศลมลู. ความติดใจน้ัน อันผูใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควรเกิดขึ้น 
 เผาเสยีแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นเรียกวา เปนผูไมตามติดใจ. ผูนั้นไมติดใจ คอื ไมถึงความติดใจ 
 ไมหลง ไมหมกมุนในรูป ฯลฯ ในรูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบและธรรมารมณทีรู่แจง 
 คือเปนผูปราศจากความติดใจ หายจากความติดใจ สละความติดใจ สํารอกความติดใจ ปลอย 
 ความติดใจ ละความติดใจ สละคืนความติดใจแลว ปราศจากความกําหนัด หายจากความ 
 กําหนัด สละความกําหนัด สํารอกความกําหนัด ปลอยความกําหนัด ละความกําหนัด สละคืน 
 ความกําหนัดแลว หายหิวแลว ดับแลว เย็นแลว เปนผูเสวยสขุมีตนดุจพรหมอยู เพราะฉะนั้น 
 จึงชื่อวา บุคคลเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ. 
                        วาดวยผูไมหว่ันไหว 
      [๘๗๐] คําวา ไมหว่ันไหว เปนผูเสมอในอายตนะทั้งปวง ความวา ตัณหา เรียกวา 
 ความหว่ันไหว ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาอันเปนความ 
 หว่ันไหวน้ัน อันผูใด ละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสยีแลวดวยไฟ 
 คือญาณ ผูนั้น เรียกวาเปนผูไมหว่ันไหว. บุคคลชื่อวาเปนผูไมหว่ันไหว เพราะละความหว่ันไหว 
 เสียแลว ผูนั้นยอมไมหวั่นไหว เอนเอยีง ดิ้นรน ยุง วุนไป แมในลาภ แมในความเสื่อมลาภ 
 แมในยศ แมในความเสื่อมยศ แมในความสรรญเสริญ แมในความนินทา แมในสุข แมใน 
 ทุกข เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูไมหว่ันไหว. คําวา เปนผูเสมอในอายตนะทั้งปวง ความวา 
 อายตนะ ๑๒ คือ จักษุ รูป ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ เรียกวา อายตนะทั้งปวง. เมื่อใด ฉันทราคะ 
 ในอายตนะภายในและภายนอก อันบุคคลละ ตัดรากเสียแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน 



 ใหถึงความไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา เมื่อนั้น ผูนั้นเรียกวาเปนผูเสมอ 
 คงที่ วางตนเปนกลาง เพิกเฉย ในอายตนะทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมหว่ันไหว เปน 
 ผูเสมอในอายตนะทั้งปวง. 
      [๘๗๑] คําวา เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหวั่นไหว ก็บอกอานิสงสนั้น ความวา 
 เราถูกถาม สอบถาม ขอใหบอก อัญเชิญใหบอก ขอใหประสาท ถึงบุคคลผูไมมีความหว่ันไหว 
 ก็บอกอานิสงส ๔ นี้ คือ บอก ชี้แจง ฯลฯ ประกาศวา บุคคลนั้นเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ 
 ไมหว่ันไหว เปนผูเสมอในอายตนะทั้งปวง ดังนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เราถูกถามถึงบุคคล 
 ผูไมมีความหว่ันไหว ก็บอกอานิสงสนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            บุคคลเปนผูไมริษยา ไมตามติดใจ ไมหว่ันไหว เปนผูเสมอในอายตนะ 
            ทั้งปวง เราถูกถามถึงบุคคลผูไมมีความหว่ันไหว ก็บอกอานิสงสนั้น. 
      [๘๗๒] อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมีแกบุคคลผูไมหว่ันไหว รูแจงอยู บุคคลนั้น 
            งดเวนแลวจากอภิสังขาร ยอมเห็นความปลอดโปรงในที่ทั้งปวง. 
      [๘๗๓] ตัณหา เรียกวาความหว่ันไหว ในคําวา แกบุคคลผูไมหว่ันไหว รูแจงอยู 
 ไดแกราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกศุลมูล. ตัณหาอันเปนความหว่ันไหวน้ัน อันผู 
 ใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกดิขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้น 
 เรียกวา ผูไมหว่ันไหว. บุคคลชื่อวาไมหวั่นไหว เพราะละความหวั่นไหวเสียแลว ผูนั้นยอม 
 ไมหว่ันไหว เอนเอียง ดิ้นรน ยุง วุนไป แมในลาภ แมในความเสื่อมลาภ แมในยศ แมใน 
 ความเสื่อมยศ แมในความสรรเสริญ แมในความนินทา แมในสุข แมในทุกข เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา แกบุคคลผูไมหว่ันไหว. คําวา รูแจงอยู ความวา รู รูทั่ว รูแจงเฉพาะ แทงตลอด 
 วาสังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทกุข ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
 สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา แกบุคคลผูไมหว่ันไหว รูแจงอยู. 
      [๘๗๔] คําวา อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมี ความวา ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 
 อาเนญชาภิสังขาร เรียกวา อภิสังขาร (นิสังขิติ). ปุญญาภิสังขารก็ดี อปุญญาภิสังขารก็ดี 
 อาเนญชาภิสังขารก็ดี อันบุคคลนั้นละ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ถึงความ 
 ไมมีในภายหลัง มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุเทานี้ อภิสังขารทั้งหลายก็ไมมี 
 ไมปรากฏ ไมเขาไปได คือ เปนสภาพอันบุคคลนั้นละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําใหไมควร 
 เกิดขึ้น เผาเสยีแลวดวยไปคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมี. 
      [๘๗๕] คําวา บุคคลนั้นงดเวนแลวจากอภิสังขาร ความวา ปุญญาภิสังขาร อปุญญา- 
 *ภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร เรียกวา อภิสังขาร (วิยารัมภะ). ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 
 อาเนญชาภิสังขาร อันบุคคลนั้นละ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังตาลยอดดวน ใหถึง 
 ความไมมีในภายหลัง มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุเทานี้ บุคคลนั้นชื่อวาเปนผู 
 งด เวน เวนขาด เวนเฉพาะ ออก สลัดออก พนขาด ไมเกี่ยวของอภิสังขาร เปนผูมีจิต 
 ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา บุคคลนั้นงดเวนแลวจากอภิสงัขาร. 



      [๘๗๖] คําวา ยอมเห็นความปลอดโปรงในที่ทั้งปวง ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ 
 กิเลสทั้งหลาย อันกอใหเกิดภัย เพราะผูนั้นเปนผูละราคะอันกอใหเกิดภัย ฯลฯ ละกิเลสทั้งหลาย 
 อันกอใหเกิดภัยเสียแลว ชื่อวายอมเห็นความปลอดโปรงในที่ทั้งปวง คือ ยอมเห็นความไมมีภัย 
 ไมมีเสนียด ไมมีอุบาทว ไมมีอปุสรรค ความระงับ ในที่ทุกสถาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ยอมเห็นความปลอดโปรงในที่ทั้งปวง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            อภิสังขารอะไรๆ ยอมไมมีแกบุคคลผูหว่ันไหว รูแจงอยู บุคคลนั้น 
            งดเวนแลวจากอภิสังขาร ยอมเห็นความปลอดโปรงในที่ทั้งปวง. 
      [๘๗๗] มุนียอมไมพูดถึงตนในพวกคนที่เสมอกัน ในพวกคนที่ตํ่ากวา ในพวก 
            คนที่สูงกวา มุนีนั้นเปนผูสงบ ผูปราศจากความตระหนี่ ยอมไมยึดถือ 
            ยอมไมสลัด (พระผูมพีระภาคตรัสดังนี้). 
                       วาดวยคุณสมบัติของมุนี 
      [๘๗๘] คําวา มุนียอมไมพูดถึงตนในพวกคนที่เสมอกัน ในพวกคนที่ตํ่ากวา ในพวก 
 คนที่สูงกวา ความวา ญาณเรียกวา โมนะ ไดแกปญญา ความรู ฯลฯ กาวลวงธรรมเปนเครื่อง 
 ของ และตัณหาเพียงดังขายดาํรงอยู บุคคลนั้นชื่อวามุนี. มุนียอมไมพูดถึง ไมกลาว ไมบอก 
 ไมแสดง ไมแถลง วาเราดีกวาเขา เราเสมอเขา หรือวา เราเลวกวาเขา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 มุนียอมไมพูดถึงตนในพวกคนที่เสมอกนั ในพวกคนที่ตํ่ากวา ในพวกคนที่สูงกวา. 
      [๘๗๙] คําวา เปนผูสงบ ในคําวา มุนีนั้น เปนผูสงบปราศจากความตระหนี่ 
 ความวา ชื่อวาเปนผูสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับแลว ระงับแลว เพราะราคะ โทสะ 
 โมหะ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนสภาพ สงบ สงบเงียบ เขาไปสงบวิเศษ ถูกเผา 
 ดับ ปราศไป ระงับแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีนั้นเปนผูสงบ. คําวา ปราศจากความ 
 ตระหนี่ ความวา ความตระหน่ี ๕ ประการ คือ ความตระหนี่อาวาส ฯลฯ ความหวงไว 
 นี้เรียกวา ความตระหนี่. ความตระหนี่นั้น อันมุนีใดละ ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไม 
 ใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ มุนีนั้นเรียกวา ผูปราศจากความตระหนี่ หายจาก 
 ความตระหนี่ กําจัดความตระหนี่ สํารอกความตระหนี่ พนความตระหนี่ ละความตระหนี่ 
 สละคืนความตระหนี่ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มุนีนั้นเปนผูสงบ ปราศจากความตระหนี่. 
      [๘๘๐] คําวา ยอมไมยึดถือ ในความวา ยอมไมยึดถือ ยอมไมสลัด พระผูมีพระภาค 
 ตรัสดังนี้ ความวา มุนีนั้น ยอมไมยึดถือ ไมถือเอา ไมเขาไปถือ ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือ 
 มั่น ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมยึดถือ. คําวา ยอมไมสลัด ความวา มุนีนั้น ยอมไมละ ไม 
 บรรเทา ไมทําใหสิ้นไป ไมใหถึงความไมมีซ่ึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ 
 อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมไมสลดั. คําวา ภควา 
 เปนคําเคร่ืองกลาวโดยเคารพ ฯลฯ บทวา ภควา นี้เปนสัจฉิกาบัญญัติ. เพราะเหตุนั้น พระ 
 ผูมีพระภาคจึงตรัสวา 



           มุนียอมไมพูดถึงตนในพวกคนที่เสมอกัน ในพวกคนที่ตํ่ากวา ในพวก 
           คนที่สูงกวา มุนีนั้นเปนผูสงบ ปราศจากความตระหนี่ ยอมไมยึดถือ 
           ยอมไมสลัด (พระผูมพีระภาคตรัสดังนี้). 
                    จบ อัตตทัณฑสุตตนิทเทสที่ ๑๕. 
                         ------------ 
                      สาริปุตตสุตตนิทเทสที่ ๑๖ 
           วาดวยกระแสเสียงของพระพุทธเจาประกอบดวยองค ๘ 
      [๘๘๑] (ทานพระสารีบุตรกลาวดังนี้วา) พระศาสดาผูมพีระกระแสเสียงอัน 
            ไพเราะ เสด็จจากภพดสุิต มาสูความเปนพระคณาจารยอยางนี้ กอน 
            แตนี้ ขาพเจาไมเคยเห็นเลย ทั้งไมเคยไดยินตอใครๆ เลย. 
      [๘๘๒] คําวา กอนแตนี้ ขาพเจาไมเคยเห็นเลย ความวา ในกาลกอนแตนี ้พระผู 
 มีพระภาคพระองคนั้น ขาพเจาไมเคยเห็นดวยจักษุนี้ ดวยอตัภาพน้ีเลย. คือ พระผูมีพระภาค 
 ทรงจําพรรษาที่บัณฑุกัมพลสิลาอาสน ณ ควงไมปาริจฉัตตกะ (ตนทองหลาง) ในภพดาวดึงส 
 อันหมูเทวดาหอมลอมเสด็จลงสูสังกัสสนคร โดยบันไดอันสาํเร็จดวยแกวมณีในทามกลาง ใน 
 กาลน้ัน ขาพเจาเวนความเห็นคร้ังนี้ ไมเคยเห็นในกาลกอนเลย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 กอนแตนี้ขาพเจาไมเคยเห็นเลย. 
      [๘๘๓] บทวา อิติ ในคําวา ทานพระสารีบุตรกลาวดังนี้วา เปนบทสนธิ เปนบท 
 อุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพทสละสลวยดวยพยัญชะ เปน 
 ลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเคร่ืองกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ 
 เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ เปนเคร่ืองกลาวเปนไปกับดวยความยําเกรง. คําวา 
 สารีบุตร เปนนาม เปนเคร่ืองนับ เปนเคร่ืองหมาย เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนชื่อ เปน 
 ความต้ังชื่อ เปนความทรงชื่อ เปนเคร่ืองกลาวถึง เปนเคร่ืองแสดงความหมาย เปนเคร่ือง 
 กลาวเฉพาะ แหงพระเถระนั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ทานพระสารีบุตรกลาวดังนี้วา. 
      [๘๘๔] ศัพทวา น ในคําวา ทั้งไมเคยไดยินตอใครๆ เลย เปนปฏิเสธ. ศัพทวา 
 อุท เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพท 
 สละสลวยดวยพยัญชนะ เปนลําดับบท. คําวา ตอใครๆ คือ ตอใครๆ ที่เปนกษัตริย เปน 
 พราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา หรือเปนมนุษย 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ทั้งไมเคยไดยินตอใครๆ เลย. 
      [๘๘๕] คําวา พระศาสดาผูมีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้ ความวา พระศาสดา 
 มีพระกระแสเสียงอันไพเราะ คือ มีพระกระแสเสียงอันเสนาะ มีพระกระแสเสียงเปนที่ต้ัง 
 แหงความรัก มีพระกระแสเสียงดูดดืม่หทัย มีพระกระแสเสียงเพราะดังเสียงนกการเวก. เสยีง 
 อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมเปลงออกจากพระโอฐแหงพระผูมีพระภาคนั้น คือ เปน 
 เสียงไมขดัของ ๑ เปนเสียงผูฟงทราบไดงาย ๑ เปนเสียงไพเราะ ๑ เปนเสียงนาฟง ๑ เปน 



 เสียงกลมกลอม ๑ เปนเสียงไมแปรง ๑ เปนเสียงลึก ๑ เปนเสียงกองกังวาล ๑. เมื่อใด 
 พระผูมีพระภาคนั้น จะทรงยงับริษัทใหทราบดวยเสียง เมื่อนั้น เสียงของพระผูมีพระภาคนั้น 
 ยอมไมออกไปนอกบริษัท. ก็พระผูมีพระภาคนั้น มีเสียงเหมือนเสียงพรหม มีเสียงดงัเสียงนก 
 การเวก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา มีพระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้. พระผูมีพระภาคผูนํา 
 พวก ชื่อวา พระศาสดา. บุคคลผูนําพวก ยอมนําพวกใหขามทางกันดาร คอื ใหขาม ขาม 
 ขึ้น ขามออก ขามพน ซ่ึงทางกันดารแตโจร ทางกันดารแตสัตวราย ทางกันดารแตที่อดอยาก 
 ทางกันดารแตที่ไมมีน้ํา ใหถึงพรอมซ่ึงภูมิภาคอันเกษม ฉันใด พระผูมีพระภาคผูนําพวก ยอม 
 ยังสัตวทั้งหลายใหขามกันดาร คือ ใหขาม ขามขึ้น ขามออก ขามพน ซ่ึงกันดารแตชาติ 
 กันดารแตพยาธิ กันดารแตมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนสั และอุปายาส กันดาร 
 แตราคะ กันดารแตโทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลสและทุจริต รกชัฏคือราคะ รกชัฏคือ 
 โทสะ โมหะ มานะและทิฏฐิ รกชัฏคือกิเลส ใหถึงพรอมซ่ึงอมตนิพพานอันเปนสวนเกษม 
 ฉันนั้นเหมือนกัน แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจงึชื่อวา ผูนําพวก. อนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคเปนผูนํา ผูแนะนํา ผูนําเนืองๆ ผูใหรูดี ผูใหพินิจ ผูเพงดู ผูใหเสื่อมใส แมดวย 
 เหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงชื่อวา ผูนําพวก. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเปนผูยังมรรคที่ยัง 
 ไมเกิดใหเกิดขึน้ ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ผูตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก 
 ทรงทราบมรรค ทรงรูแจงมรรค ทรงฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดน้ี สาวกทั้งหลายของพระผูม ี
 พระภาคพระองคนั้น เปนผูดําเนินตามมรรคอยู เปนผูประกอบศีลาทิคุณในภายหลัง แมดวย 
 เหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงชื่อวา ผูนําพวก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระศาสดาผูมี 
 พระกระแสเสียงอันไพเราะอยางนี้. 
                 วาดวยพระพุทธเจาเปนพระคณาจารย 
      [๘๘๖] คําวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย ความวา พระผูม ี
 พระภาคทรงจุติจากชั้นดุสิต ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ลงสูพระครรภพระมารดา แมดวยเหตุ 
 อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. อีกอยางหนึ่ง พวก 
 เทวดาทานกลาววา ดุสิต. เทวดาเหลานั้นยินดี พอใจ ชอบใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส 
 วา พระผูมีพระภาคเสด็จจากดุสิตเทวโลกมาสูความเปนพระคณาจารย แมดวยเหตุอยางนี ้ดังนี้ 
 จึงชื่อวา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. อีกอยางหนึ่ง พระอรหันตทั้งหลาย ทาน 
 กลาววา ดุสิต. พระอรหันตเหลานั้นยินดี พอใจ ชอบใจ มีความดําริบริบูรณวา พระผูมี 
 พระภาคเสด็จมาสูความเปนพระคณาจารยแหงพระอรหันตทั้งหลาย แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อ 
 วา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความเปนพระคณาจารย. คําวา คณี ความวา มีคณะ. พระผูมีพระภาค 
 ชื่อวาเปนคณี เพราะอรรถวา เปนพระคณาจารย. เพราะอรรถวา เปนพระศาสดาของคณะ. 
 เพราะอรรถวา พระองคทรงบริหารคณะ. เพราะอรรถวา พระองคตรัสสอนคณะ. เพราะอรรถ 
 วา พระองคทรงพรํ่าสอนคณะ. เพราะอรรถวา พระองคมีความองคอาจเสดจ็เขาไปสูคณะ. 
 เพราะอรรถวา คณะยอมต้ังใจฟงตอพระองค เงี่ยโสตลงฟง เขาไปต้ังจิตเพ่ือความรู. เพราะ 



 อรรถวา พระองคทรงยังคณะใหออกจากอกุศล ใหต้ังอยูในกุศล เปนคณาจารยของคณะภิกษุ 
 เปนคณาจารยของคณะภิกษุณี เปนคณาจารยของคณะอุบาสก เปนคณาจารยคณะอุบาสิกา เปน 
 คณาจารยของคณะพระราชา เปนคณาจารยของคณะกษัตริย เปนคณาจารยของคณะพราหมณ 
 เปนคณาจารยของคณะแพศย เปนคณาจารยของคณะศูทร เปนคณาจารยของคณะเทวดา เปน 
 คณาจารยของคณะพรหม. พระศาสดาเปนผูมีหมู มีคณะ เปนพระคณาจารย เสด็จมา เขาไป 
 เขาไปพรอม ถึงพรอมแลว ซ่ึงสังกัสสนคร เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เสด็จจากภพดุสิตมาสูความ 
 เปนพระคณาจารย. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา 
           (ทานพระสารีบุตรกลาวดังนี้วา) พระศาสดาผูมีพระกระแสเสียงอัน 
           ไพเราะ เสด็จจากภพดสุิต มาสูความเปนพระคณาจารยอยางนี้ กอน 
           แตนี้ขาพเจาไมเคยเห็น ทั้งไมเคยไดยินตอใครๆ เลย. 
      [๘๘๗] พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏเดนชดัแกโลกพรอมทั้งเทวโลก 
            พระองคทรงกําจัดมืดทั้งปวง เปนบุคคลผูเอก บรรลุแลวซ่ึงความยินดี. 
      [๘๘๘] คําวา แกโลกพรอมทั้งเทวโลก ความวา แกโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก แกหมูสัตวพรอมสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา แกโลก 
 พรอมทั้งเทวโลก. 
              วาดวยพระพุทธเจาปรากฏแกเทวดาและมนุษย 
      [๘๘๙] คําวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏเดนชัด ความวา พวกเทวดา 
 ยอมเห็นพระผูมีพระภาคประทับแสดงธรรมอยูที่บัณฑุกัมพลสิลาอาสน ณ ควงไมปาริฉัตตกะ ใน 
 ภพดาวดึงส ฉันใด พวกมนุษยก็ยอมเห็นฉันนั้น. พวกมนุษยยอมเห็นฉันใด พวกเทวดากย็อม 
 เห็นฉันนั้น. พระผูมีพระภาคยอมปรากฏแกพวกเทวดาฉันใด ก็ยอมปรากฏแกพวกมนุษยฉันนั้น. 
 พระผูมีพระภาคยอมปรากฏแกมนุษยฉันใด ก็ยอมปรากฏแกพวกเทวดาฉนันั้น แมดวยเหตุอยางนี้ 
 ดังนี้ จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. อีกอยางหนึ่ง ทานสมณพราหมณ 
 บางพวกมิไดฝกตน ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูฝกตน มิไดสงบ ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคล 
 ผูสงบ มิไดระงบั ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูระงับ มิไดดับ ก็ปรากฏโดยเพศแหงบุคคลผูดับ. 
      สมจริงดังภาษิตวา 
            สมณพราหมณทั้งหลายผูไมบริสุทธิ์ ณ ภายใน งามแตภายนอก เปนผู 
            อันบริวารหอมลอมเทีย่วไปในโลก เหมือนหมอน้ําทําดวยดินหุมทองคํา 
            และเหมือนเหรียญมาสกโลหะชุบทองคําฉะน้ัน. 
      พระผูมีพระภาคยอมไมปรากฏแมอยางนัน้. พระผูมีพระภาคทรงฝกพระองคแลว ยอม 
 ปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูฝกแลว ทรงสงบแลว ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจา 
 ผูสงบแลว ทรงระงับแลว ยอมปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูระงับแลว ทรงดับแลว ยอม 
 ปรากฏโดยเพศแหงพระพุทธเจาผูดับแลว โดยความจริง โดยเปนจริง โดยถองแท โดยความ 
 เปนจริง โดยไมวิปริต โดยสภาพ. ก็พระผูมีพระภาคทั้งหลายผูเปนพระพุทธเจา มีพระอิริยาบถ 



 มิไดกําเริบ ทรงสมบูรณดวยปณิธิ (ความปรารถนา) แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี ้จึงชื่อวา พระผูมี 
 พระภาคผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีพระเกียรติอนับริสุทธิ์ 
 ทรงเพรียบพรอมดวยพระเกียรติยศและความสรรเสริญเปนเชนนี้ เชนนั้น และอยางยิ่ง ใน 
 ภพนาค ภพครุฑ ภพยักษ ภพอสูร ภพคนธรรพ ภพมหาราช ภพอินทร ภพพรหม แมดวย 
 เหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. อีกอยางหนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคทรงประกอบดวยพละ ๑๐ ยอมปรากฏ ประจักษ รูไดดวยเวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา 
 ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เดชธรรม พลธรรม คุณธรรม วิริยะ ปญญา. สมจริงดังที่ตรัส 
 ไววา 
            สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฏในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมวันต ฉะนั้น 
            อสัตบุรุษทั้งหลายยอมไมปรากฏในที่นี้ เหมือนลูกศรที่ยิงไปในกลางคืน 
            ฉะนั้น. 
      แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา พระผูมพีระภาคผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. 
                      วาดวยจักษุ ๕ ประการ 
      คําวา พระผูมีพระภาคผูมพีระจักษุ ความวา พระผูมีพระภาคมีพระจักษุ ดวยจักษุ ๕ 
 ประการ คือ มีพระจักษุแมดวยมังสจักษุ ๑ มีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุ ๑ มีพระจักษุแมดวย 
 ปญญาจักษุ ๑ มีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุ ๑ มีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุ ๑. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยมังสจกัษุอยาง? สี ๕ อยาง คือ สีเขยีว สีเหลือง 
 สีแดง สีดํา และสีขาว ยอมปรากฏมีอยูในมังสจักษุของพระผูมีพระภาค. ขนพระเนตรของ 
 พระผูมีพระภาคต้ังอยูในที่ใด ที่นั้นมีสีเขียว เขียวสนิท นาชม นาดู เหมือนดอกผักตบ. ตอจากที ่
 นั้นมีสีเหลือง เหลืองนวล สีเหมือนทองคํา นาชมนาดู เหมือนดอกกรรณิการ. ขอบเบา 
 พระเนตรทั้ง ๒ ของพระผูมีพระภาค มีสีแดง แดงงาม นาชม นาดู เหมือนสีปกแมลงทับ. 
 ที่ทามกลางพระเนตรมีสีดํา ดาํงาม ไมหมองมัว ใสสนิท นาชม นาดู เหมือนสีสมอดํา 
 (อิฐแกไฟ). ตอจากที่นั้นมีสีขาว ขาวงาม เปลงปลั่ง ขาวนวล นาชม นาดู เหมือนสีดาว 
 ประกายพฤกษ. พระผูมีพระภาคมีพระมังสจักษุนั้นเปนปกติเนื่องในพระวรกาย เกิดเฉพาะดวย 
 สุจริตกรรมในภพกอน ทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน. แมเมื่อใด 
 มีมือประกอบดวยองค ๔ คือ พระอาทิตยอัสดงคต ๑ วันอุโบสถมีในกาฬปกษ ๑ แนวปาทึบ ๑ 
 กอนอกาลเมฆใหญต้ังขึ้น ๑. เมื่อนั้น พระผูมพีระภาคก็ทรงเห็นตลอดโยชนหน่ึงโดยรอบในที่มืด 
 อันประกอบดวยองค ๔ แมเห็นปานนี้. ที่หลุมก็ดี บานประตูก็ดี กําแพงก็ดี ภูเขาก็ดี กอไม 
 ก็ดี เถาวัลยก็ดี เปนเคร่ืองบังการเห็นรูปทั้งหลาย ยอมไมมี. หากวา บุคคลพึงเอางาเมล็ดหน่ึง 
 ทําเปนเคร่ืองหมายใสลงในเกวยีนบรรทุกงา พระผูมีพระภาคก็พึงทรงหยิบเอาเมลด็งานั้นแหละข้ึน 
 ได. พระมังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคบริสุทธิ์อยางนี้ พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแม 
 ดวยมังสจักษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยทิพยจกัษุอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงเห็นหมู 



 สัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ 
 หนอ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมจิฉาทิฏฐิ ยึด 
 ถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทฏิฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว 
 เหลานี้ ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ 
 ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสคุติโลกสวรรค ดังนี้ พระผูมีพระภาค 
 ยอมทรงเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี
 ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย และทรงทราบหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวย 
 ประการดังนี้. ก็พระผูมีพระภาคเม่ือทรงพระประสงค ก็พึงทรงเห็นแมโลกธาตุหน่ึง แมโลกธาตุ 
 ๒ แมโลกธาตุ ๓ แมโลกธาตุ ๔ แมโลกธาตุ ๕ แมโลกธาตุ ๑๐ แมโลกธาตุ ๒๐ แมโลกธาตุ 
 ๓๐ แมโลกธาตุ ๔๐ แมโลกธาตุ ๕๐ แมโลกธาตุพันหน่ึงเปนสวนเล็ก แมโลกธาตุสองพันเปน 
 สวนกลาง แมโลกธาตุสามพัน แมโลกธาตุหลายพัน. พระผูมีพระภาค ทรงพระประสงคเทาใด 
 ก็พึงทรงเห็นเทานั้น. ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคบริสุทธิ์อยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุ 
 แมดวยทิพยจกัษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคทรงมีปญญามาก 
 มีปญญากวางขวาง มีปญญาร่ืนเริง มีปญญาเลนไป มีปญญาคมกลา มีปญญาชําแรกกิเลส 
 ทรงฉลาดในประเภทปญญา มีญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุเวสารัชชญาณ ๔ 
 ทรงทสพลญาณ ทรงเปนบุรุษองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ทรงเปนบุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย 
 ทรงเปนบุรุษนําธุระไปเปนปกติ มีพระญาณหาที่สุดมิได มีพระเดชหาที่สุดมิได มีพระยศหา 
 ที่สุดมิได ทรงเปนผูมั่งคั่ง ทรงมีทรัพยมาก ทรงมีปญญาเปนทรัพย ทรงเปนผูนํา ทรงนําไปโดย 
 วิเศษ นําเนืองๆ ใหรูจักประโยชน ใหเพงพิจารณาใหเห็นประโยชน ใหแลนไปดวยปสาทะ. 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงเปนผูใหมรรคที่ยังไมเกิดขึน้ใหเกิดขึ้น ทรงใหมรรคที่ยังไมเกิด 
 พรอมใหเกิดขึ้นพรอมผูตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงรูซ่ึงมรรค ทรงทราบซ่ึงมรรค ทรง 
 ฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดน้ี สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผู 
 ดําเนินตามมรรคอยู เปนผูประกอบดวยศีลาทิคุณในภายหลงั. พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น มีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม มีพรหมธรรม 
 ผูตรัสบอก ผูตรัสบอกโดยประการ เปนผูนําออกซ่ึงอรรถ ทรงประทานอมตธรรม ทรงเปนธรรม 
 สามี เปนพระตถาคต. สิ่งที่ไมทรงรู ไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงทําใหแจมแจง ไมทรงถูก 
 ตองดวยปญญา ยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น. ธรรมทั้งปวงรวมทั้งอดีต อนาคตและ 
 ปจจุบัน ยอมมาสูคลองในมุขคือพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวโดยอาการทั้งปวง. ชื่อ 
 วาประโยชนทีค่วรแนะนําทุกๆ อยาง อันชนควรรู มีอยูคือ ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น 
 ประโยชนทั้ง ๒ อยาง ประโยชนมีในชาตินี้ ประโยชนมีในชาติหนา ประโยชนต้ืน ประโยชนลึก 
 ประโยชนลี้ลับ ประโยชนที่ปกปด ประโยชนที่ควรแนะนํา ประโยชนที่บัณฑิตแนะนําไปแลว 



 ประโยชนที่ไมมีโทษ ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนอันผองแผว ประโยชนอยางยิ่ง ประโยชน 
 ทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปรอบในภายในพระพุทธญาณ. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระญาณ 
 ไมขัดของในอดีต มีพระญาณไมขัดของในอนาคต มีพระญาณไมขัดของในปจจุบัน. กายกรรม 
 วจีกรรม มโนกรรมทั้งหมด ยอมเปนไปตามพระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. บทธรรม 
 ที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระญาณ 
 มีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา บทธรรมที่ควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหงพระญาณ พระ 
 ญาณไมเปนไปรอบเกินบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไมเกินพระญาณไป 
 ธรรมเหลานั้นมีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน. เมื่อชั้นผะอบสองชั้นปดกันสนิทพอดี 
 ชั้นผะอบขางลางก็ไมเกินชั้นผะอบขางบน ชั้นผะอบขางบนก็ไมเกินชั้นผะอบขางลาง ชั้นผะอบ 
 ทั้ง ๒ นั้นมีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกนัและกัน ฉันใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็ดี พระ 
 ญาณก็ดี ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน บทธรรม 
 ที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระ 
 ญาณมีสวนสุดรอบแหงบทธรรมที่ควรแนะนํา บทธรรมที่ควรแนะนําก็มีสวนสุดรอบแหงพระ 
 ญาณ พระญาณไมเปนไปเกนิบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไมเกินพระ 
 ญาณ ธรรมเหลานั้น มีความต้ังอยูในสวนสุดรอบของกันและกัน ฉันนั้นเหมือนกัน. พระญาณ 
 ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปรอบในธรรมทั้งปวง. ธรรมทั้งปวงเน่ืองดวยความนึก 
 เนื่องดวยความหวัง เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจิตตุบาท ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. พระ 
 ญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปรอบในสัตวทั้งปวง. พระผูมีพระภาคยอมทรง 
 ทราบอัธยาศัย อนุสัย จริต อธิมุติ แหงสัตวทั้งปวง ยอมทรงทราบเหลาสัตวผูมีกิเลสธุลีนอย 
 ในปญญาจักษุ มีกิเลสธลุีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการ 
 ทราม ผูควรแนะนําไดโดยงาย ผูแนะนําไดโดยยาก เปนภัพพสัตว เปนอภัพพสัตว โลก พรอม 
 ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปน 
 ไปรอบในภายในพระพุทธญาณ. ปลาและเตาทุกชนิด โดยท่ีสุดรวมทั้งปลาติมิ ปลาติมังคละ 
 และปลาติมิติมิงคละ ยอมเปนไปรอบในภายในมหาสมุทร ฉันใด โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ยอมเปนไปรอบในภายในพระพุทธ 
 ญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน. นกทุกชนิด โดยท่ีสุดรวมทั้งครุฑเวนไตยโคตร ยอมเปนไปรอบใน 
 ประเทศอากาศ ฉันใด พระพุทธสาวกทั้งหลายผูเสมอดวยพระสารีบุตรโดยปญญา ยอมเปนไป 
 รอบในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน. พระพุทธญาณยอมแผปกคลุมปญญาของ 
 เทวดาและมนุษยทั้งหลายต้ังอยู. พวกบัณฑิตผูเปนกษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะมีปญญา 
 ละเอยีด รูวาทะของผูอื่น เหมอืนนายขมังธนยูิงขนหางทรายแมน เที่ยวไปดจุทําลายทิฏฐิของผู 
 อื่นดวยปญญาของตน บัณฑิตเหลานั้น ปรุงแตงปญหาแลวเขามาเฝาพระตถาคต ทูลถามปญหา 
 เหลานั้นอันพระผูมีพระภาคตรัสยอนถามและตรัสแกแลว เปนปญหามีเหตุที่ทรงแสดงออกและ 
 ทรงสลัดออก. บัณฑิตเหลานั้นเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคยอมทรงไพโรจนยิ่ง 



 ดวยพระปญญาในที่นั้นโดยแทแล พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคเมื่อทรงตรวจดู 
 สัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลายผูมีกเิลสธลุีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลสธุลีมาก 
 ในปญญาจักษุ มีอินทรียแกกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูควรแนะนําไดโดย 
 งาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู. ในกอบัวเขียว ในกอ 
 บัวแดง หรือในกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวแดง หรือดอกบัวขาว บางดอกเกดิในน้ํา เจริญ 
 ในน้ํา ขึ้นตามนํ้า จมอยูในน้ํา อันน้ําหลอเลี้ยงไว บางดอกเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า ต้ังอยู 
 เสมอน้ํา บางดอกเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า โผลขึน้พนน้ํา น้ําไมติด แมฉันใด พระผูมีพระภาค 
 เมื่อทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพระพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวผูมีกิเลสธุลีนอยในปญญาจักษุ มีกิเลส 
 ธุลีมากในปญญาจักษุ มีอินทรียกลา มีอินทรียออน มีอาการดี มีอาการทราม ผูแนะนําไดโดย 
 งาย ผูแนะนําไดโดยยาก บางพวกเปนผูเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู ฉันนั้นเหมือนกัน. พระ 
 ผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้เปนราคจริต บุคคลนี้เปนโทสจริต บุคคลนี้เปนโมหจริต 
 บุคคลนี้เปนวิตักกจริต บุคคลนี้เปนศรัทธาจริต บุคคลนี้เปนญาณจริต. พระผูมีพระภาคยอม 
 ตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต. ยอมตรัสบอกเมตตาภาวนาแกบุคคลผูเปนโทสจริต. 
 ทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหต้ังอยูในการเรียน ในการไตถาม ในการฟงธรรมตามกาลอัน 
 ควร ในการสนทนาธรรมตามกาลอันควร ในการอยูรวมกับครู. ยอมตรัสบอกอานาปาณสติแก 
 บุคคลผูเปนวิตักกจริต. ยอมตรัสบอกพระสูตรอันเปนนิมิตด ีความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา 
 ความเปนธรรมดีแหงพระธรรม ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ และศีลทั้งหลายของตน อันเปนที ่
 ต้ังแหงความเลื่อมใส แกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต. ยอมตรัสบอกธรรมอันเปนนิมิตแหงวิปสสนา 
 ซ่ึงมีอาการไมเที่ยง มีอาการเปนทุกข มีอาการเปนอนัตตา แกบุคคลผูเปนญาณจริต. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
            บุรุษยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา พึงเห็นหมูชนโดยรอบ ฉันใด ขาแตพระผู 
            มีพระภาคผูมีพระปญญาดี มีจักษุโดยรอบพระองค มีความโศกไป 
            ปราศจากแลว ทรงขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม ขอจงทรงตรวจ 
            ดูหมูชนผูอาเกยีรณดวยความโศก ถูกชาติและชราครอบงํา ฉันนั้น. 
 พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางไร? พระสัพพัญุตญาณ เรียกวา 
 สมันตจักษุ. พระผูมีพระภาคไปใกล ไปใกลดแีลว เขาถึง เขาถึงดีแลว เขาไปถึงดีแลว 
 ประกอบแลวดวยพระสัพพัญุตญาณ. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
            สิ่งอะไรๆ ในไตรโลกธาตุนี้ อันปญญาจักษุของพระตถาคตนั้นไมเห็น 
            แลว ยอมไมมี อนึ่ง ธรรมชาติอะไรๆ อันพระพุทธญาณไมรูแจง 
            แลวและที่ไมพึงรู ยอมไมมี ธรรมชาติที่ควรแนะนําใดมีอยู พระตถาคต 



            ทรงทราบแลวซ่ึงธรรมชาติที่ควรแนะนํานั้นทั้งหมด เพราะเหตุนั้น พระ 
            ตถาคต จึงชื่อวาผูมีสมนัตจักษุ. 
 พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระผูมีพระภาค 
 ผูมีพระจักษุยอมปรากฏเดนชัด. 
      [๘๙๐] คําวา ทรงกําจัดมืดทั้งปวง ความวา ทรงบรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึง 
 ความไมมี ซ่ึงความมืดเพราะราคะ ความมืดเพราะโทสะ ความมืดเพราะโมหะ ความมืดเพราะมานะ 
 ความมืดเพราะทิฏฐิ ความมืดเพราะกิเลส ความมืดเพราะทจุริตทั้งปวงอันทําใหเปนคนบอด 
 ทําไมใหมีจักษุ ทําไมใหมีญาณอันดับปญญา เปนไปในฝายแหงความลําบาก ไมใหเปนไปเพ่ือ 
 นิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงกําจัดมือทั้งปวง. 
                     พระพุทธเจาเปนบุคคลผูเอก 
      [๘๙๑] คําวา เปนบุคคลเอก ทรงบรรลุแลวซ่ึงความยินดี ความวา พระผูมีพระภาค 
 ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะสวนแหงบรรพชา ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะเปนผูไมมเีพ่ือน ทรงเปน 
 บุคคลผูเอกเพราะความละตัณหา ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากราคะโดย 
 สวนเดียว ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดยสวนเดียว ทรงเปนบุคคล 
 ผูเอกเพราะอรรถวาเปนผูปราศจากโมหะโดยสวนเดียว ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผู 
 ไมมีกิเลสโดยสวนเดียว ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค 
 ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเดียวตรัสรูซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยีย่ม. 
      พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะสวนแหงบรรพชาอยางไร? พระผูมีพระภาค 
 ยังทรงหนุมฉกรรจ มีพระเกศาดําสนิท ยังหนุมแนน อยูในปฐมวัย เมื่อพระมารดาและพระบิดา 
 ไมทรงปรารถนาใหผนวช มีพระพักตรชุมดวยน้ําพระเนตรทรงกันแสงรําพันอยู ทรงสละหมู 
 พระญาติ ทรงตัดความกังวลในยศทั้งหมด ทรงตัดความกังวลในพระโอรสพระชายา ทรงตัด 
 ความกังวลในพระญาติ ทรงตัดความกังวลในมิตรอํามาตย ทรงตัดกังวลในการสั่งสม ทรงปลง 
 พระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะเสด็จออกผนวช ถึงความเปนผูไมมีกังวลเสด็จเทีย่ว 
 ไป ยับยั้งอยู พักผอน ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา ลําพังพระองคเดยีว พระผูมีพระภาค 
 ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะสวนแหงบรรพชาอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะไมมเีพ่ือนอยางไร? พระองคทรงผนวชแลว 
 อยางนี้ พระองคเดียว ซองเสพเสนาสนะเปนปาและปาใหญนอยอันสงัด มีเสียงนอย ไมมี 
 เสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสญัจรไปมา ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกวิเวก พระองค 
 ทรงพระดําเนินพระองคเดียว ประทับยืนพระองคเดยีว ประทับน่ังพระองคเดียว ทรงบรรทม 
 พระองคเดียว เสด็จเขาบานเพ่ือทรงบิณฑบาตพระองคเดียว เสด็จออกไปพระองคเดียว ประทับ 
 อยูในที่ลับพระองคเดียว ทรงอธิษฐานจงกรมพระองคเดียว ทรงเที่ยวไป ยบัยั้งอยู พักผอน 
 ประพฤติ รักษา บํารุง เยียวยา ลําพังพระองคเดียว พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะ 
 ไมมีเพ่ือนอยางนี้. 



      พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะความละตัณหาอยางไร? พระผูมีพระภาค 
 นั้นเปนพระองคเดียว ไมมีเพ่ือนอยางนี้ ไมทรงประมาท มีความเพียร มีพระทัยเด็ดเดี่ยว ทรงต้ัง 
 พระมหาปธานอยูที่ควงโพธพิฤกษฝงแมน้ําเนรัญชรา ทรงกําจัดมารทั้งเสนามารที่ไมใหมหาชน 
 พนไป เปนเผาพันธุผูประมาท ทรงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไปซ่ึงตัณหาเพียงดังขายอันใหแลนไป 
 ใหเกาะเกีย่วอารมณอยู. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
            บุรุษมีตัณหาเปนเพ่ือน แลนไปสูความเปนอยางนี้และความเปนอยางอื่น 
            ตลอดกาลนาน ไมลวงพนสงสารไปได ภิกษุรูจักโทษน้ี รูจักตัณหาเปน 
            แดนเกิดแหงทุกข จึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีความยึดถือ มีสติ 
            พึงเวนรอบ. 
 พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะความละตัณหาอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกพระอรรถวา เปนผูปราศจากราคะโดยสวนเดยีว 
 อยางไร? พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากราคะโดยสวนเดียว 
 เพราะอรรถวา ทรงละราคะเสียแลว. ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดย 
 สวนเดียว เพราะทรงละโทสะเสียแลว. ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูปราศจาก 
 โมหะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโมหะเสียแลว. ทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผู 
 ไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะทรงละกเิลสทัง้หลายเสียแลว. 
      พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค 
 อยางไร? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค 
 มีองค ๘ เรียกวา เอกายนมรรค (ธรรมเปนหนทางเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดยีว). 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
            พระผูมีพระภาค ผูเห็นธรรมเปนสวนสุดแหงความส้ินชาติ ผูทรง 
            อนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล ยอมทรงทราบมรรคเปนที่ไปแหงบุคคล 
            ผูเดียว บัณฑิตทั้งหลายไดขามกอนแลว จักขาม และยอมขามซ่ึงโอฆะ 
            ดวยมรรคนั้น. 
 พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงเปนบุคคลผูเอกเพราะอรรถวา เปนผูเดยีวตรัสรูซ่ึงสัมมาสัมโพธ-ิ 
 *ญาณอันยอดเยี่ยมอยางไร? ญาณ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
 วิมังสา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ ในมรรค ๔ เรียกวา โพธิ. ดวยโพธิญาณน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสรู 
 วา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง ตรัสรูวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข ตรัสรูวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
 ตรัสรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ ตรัสรูวา เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและ 
 มรณะ ตรัสรูวา เพราะอวิชชาดับ สังขาร จึงดับ ฯลฯ เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ 
 ตรัสรูวา นี้ทุกข ตรัสรูวา นี้เหตุใหเกิดทุกข ตรัสรูวา นี้ความดับทุกข ตรัสรูวา นี้ปฏิปทาใหถึง 



 ความดับทุกข ตรัสรูวา เหลาน้ีอาสวะ ตรัสรูวา นี้เหตุใหเกิดอาสวะ ตรัสรูวา นี้ความดับอาสวะ 
 ตรัสรูวา นี้ปฏิปทาใหถึงความดับอาสวะ ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ 
 ควรกําหนดรู ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรละ ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญ ตรัสรูวา ธรรม 
 เหลานี้ควรทําใหแจง ตรัสรูความเกิด ความดบั คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง 
 ผัสสายตนะ ๖ ตรัสรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ 
 ๕ ตรัสรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงมหาภูตรูป ๔ ตรัสรูวา 
 สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา. อีกอยางหนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคตรัสรู ตามตรัสรู ตรัสรูเฉพาะ ตรัสรูพรอม ตรัสรูชอบ ทรงบรรลุ ทรงไดเฉพาะ 
 ทรงถูกตอง ทรงทําใหแจง ซ่ึงธรรมที่ควรตรัสรู ควรตรัสรูเฉพาะ ควรตรัสรูพรอม ควรบรรลุ 
 ควรถูกตอง ควรทําใหแจงทั้งปวงดวยโพธิญาณนั้น พระผูมพีระภาคทรงเปนบุคคลผูเอก เพราะ 
 อรรถวา เปนผูเดียวตรัสรูซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยีย่มอยางนี้. 
      คําวา ซ่ึงความยินดี ในคําวา บรรลุแลวซ่ึงความยินดี ความวา พระผูมีพระภาคทรง 
 บรรลุ ทรงถึงเฉพาะ ทรงถูกตอง ทรงทําใหแจง ซ่ึงความยินดี ในเนกขัมมะ ความยินดีใน 
 ความสงัด ความยินดีในความสงบ ความยินดีในสัมโพธิญาณ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เปนบุคคล 
 ผูเอก บรรลุแลวซ่ึงความยินดี. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา 
            พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ยอมปรากฏเดนชัดแกโลกพรอมทั้งเทวโลก 
            พระผูมีพระภาคนั้นทรงกําจัดมืดทั้งปวง เปนบุคคลผูเอก บรรลุแลวซ่ึง 
            ความยินดี. 
      [๘๙๒] เรามีความประสงคดวยปญหา จึงมาถึงพระพุทธเจาพระองคนัน้ ผูไม 
            อาศัย ผูคงที่ ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารยของคนหมูมาก 
            ซ่ึงเนื่องในศาสนานี้. 
                      วาดวยพระนามวาพุทธะ 
      [๘๙๓] ชื่อวา พุทธะ ในคําวา พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูไมอาศัย ผูคงที ่คือ 
 พระผูมีพระภาคผูเปนพระสยัมภู ไมมีใครเปนอาจารย ตรัสรูซ่ึงสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรม 
 ทั้งหลายอันพระองคไมเคยสดับมากอน ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญญในเพราะความตรัสรูนั้น 
 และทรงถึงความเปนผูชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย. คําวา พุทฺโธ ชื่อวา เปนพระพุทธเจา 
 พระอรรถวาอะไร? ชื่อวาเปนพระพุทธเจา เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย. เพราะอรรถวา 
 ใหหมูสัตวตรัสรู. เพราะเปนพระสัพพัญญ. เพราะเปนผูเห็นธรรมทั้งปวง. เพราะเปนผูทรงรูยิ่ง 
 เพราะเปนผูเบิกบาน. เพราะเปนผูสิ้นอาสวะ. เพราะเปนผูไมมีอุปกิเลส. เพราะอรรถวา เปนผู 
 ปราศจากราคะโดยสวนเดียว. เพราะอรรถวา เปนผูปราศจากโทสะโดยสวนเดียว. เพราะอรรถวา 
 เปนผูปราศจากโมหะโดยสวนเดียว. เพราะอรรถวา เปนผูไมมีกิเลสโดยสวนเดียว. เพราะอรรถ 
 วา เปนผูเสด็จไปตามเอกายนมรรค. เพราะอรรถวา เปนผูเดียวตรัสรูซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
 อันยอดเยี่ยม. ชื่อวาเปนพระพุทธเจา เพราะเวนจากความไมรู เพราะไดเฉพาะความรู พระนามวา 



 พุทฺโธน้ี พระมารดา พระบิดา พระภาคา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณะ 
 พราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนามวา พุทฺโธ นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีใน 
 อรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ (บัญญัติที่เกิดเพราะทําแจมแจงซ่ึง 
 พระอรหัตผลและธรรมทั้งปวง) พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ คงแหงโพธิพฤกษ 
 ของพระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ซ่ึงพระพุทธเจาพระองคนั้น. 
      [๘๙๔] ความอาศัย ในคําวา ไมอาศัย มี ๒ อยาง คือ ความอาศัยดวยตัณหา ๑ 
 ความอาศัยดวยทิฏฐิ ๑. 
      ความอาศัยดวยตัณหาเปนไฉน? วัตถุที่ทําใหเปนเขต เปนแดน เปนสวน เปนแผนก 
 กําหนดถือเอา ยึดถือเอาวาของเรา ดวยสวนแหงตัณหามีประมาณเทาใด ความยึดถือวาของเรา 
 ซ่ึงวัตถุมีประมาณเทานั้นวา สิ่งนี้ของเรา สิ่งนั้นของเรา สิ่งมีประมาณเทาน้ีของเรา สิ่งของของ 
 เรามีประมาณเทานี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เคร่ืองลาด เคร่ืองนุงหม ทาสี ทาส 
 แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงนิ ทอง บาน นิคม ราชธานี แวนแควน 
 ชนบท ฉาง คลัง เปนของของเรา ความยึดถือวาเปนของเรา แมซ่ึงแผนดินใหญทั้งสิ้นดวย 
 สามารถแหงตัณหา ตลอดถึงตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ ชื่อวาความอาศัยดวยตัณหา. 
                           วาดวยทิฏฐิ 
      ความอาศัยดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทฏิฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคา- 
 *หิกาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ ความไปคือทิฏฐิ รกเร้ียวคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือ 
 ทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ เคร่ืองประกอบคือทิฏฐิ ความถือ ความถือมั่น ความยึดมั่น ความ 
 ยึดถือ ทางผิด คลองผิด ความเปนผิด ลัทธิเดยีรถีย ความถือโดยแสวงหาผิด ความถือวิปริต 
 ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือวาแนนอน วาจริงในสิ่งที่ไมจริง อันใด เห็นปานนี้ 
 และทิฏฐิ ๖๒ มีประมาณเทาใด นี้ชื่อวา ความอาศัยดวยทิฏฐิ. 
      พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละความอาศัยดวยตัณหา สละคือความอาศัยดวยทิฏฐิ 
 เพราะทรงละความอาศัยดวยตัณหา สละคืนความอาศัยดวยทิฏฐิ. พระผูมีพระภาคจึงไมอาศัย 
 ไมอิงอาศัย ไมพัวพัน ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจถึง เปนผูทรงออกไป สละ พนขาด 
 ไมเกี่ยวของซ่ึง จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 (ธรรมารมณ) สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ 
 เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน 
 รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมารมณที่รูแจง ทรงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส 
 อยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูไมอาศัย. 
                     วาดวยผูคงทีโ่ดยอาการ ๕ 
      [๘๙๕] คําวา ผูคงที่ ความวา พระผูมีพระภาคชื่อวา เปนผูคงที่โดยอาการ ๕ คือ 
 เปนผูคงที่ในอฏิฐารมณและอนิฏฐารมณ ๑ เปนผูคงที่เพราะอรรถวาสละแลว ๑ เปนผูคงที่ 



 เพราะอรรถวา ขามแลว ๑ เปนผูคงที่เพราะอรรถวา พนแลว ๑ เปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออก 
 ซ่ึงธรรมนั้นๆ ๑. 
      พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ อยางไร? พระผูมีพระภาค 
 เปนผูคงที่แมในลาภ แมในความเสื่อมลาภ แมในยศ แมในความเส่ือมยศ แมในสรรเสริญ 
 แมในนินทา แมในสุข แมในทกุข. หากวาชนทั้งหลายพึงลูบไล พระพาหาขางหนึ่งแหงพระผู 
 มีพระภาคดวยเคร่ืองหอม พึงถากพระพาหาขางหนึ่งดวยมดี. พระผูมีพระภาคยอมไมทรงมีความ 
 ยินรายในการถากดวยมีดโนน. พระผูมีพระภาคทรงละความยินดีและความยินรายเสียแลว ทรง 
 ลวงเลยความดใีจและความเสยีใจแลว ทรงกาวลวงความพอใจและความพิโรธเสียแลว. พระผูม ี
 พระภาคชื่อวาเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและอนฏิฐารมณอยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะอรรถวา สละแลวอยางไร? พระผูมีพระภาคทรง 
 สละ คาย ปลอย ละ สละคืนราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู 
 ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี 
 ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวน 
 กระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุศลาภิสังขารทั้งปวง พระผูม ี
 พระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะอรรถวา สละแลว อยางนี ้
      พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะอรรถวา ขามแลวอยางไร? พระผูมีพระภาคทรงขาม 
 คือ ขามขึ้น กาวลวง กาวลวงดวยดี  ลวงเลยแลว ซ่ึงกามโอฆะ ภวโอฆะ ทฏิฐิโอฆะ อวิชชา- 
 *โอฆะ และคลองแหงสงสารทั้งปวง. พระผูมีพระภาคนั้นทรงอยูจบแลว ทรงประพฤติจรณะ 
 แลว ดําเนินถึงทางไกลแลว ดําเนินถึงทิศแลว ดําเนินถึงที่สุดแลว ทรงรักษาพรหมจรรยแลว 
 ทรงบรรลุอุดมทิฏฐิแลว เจริญมรรคแลว ละกิเลสแลว มีการแทงตลอดมิไดกาํเริบ มีนิโรธอัน 
 ทําใหแจงแลว. พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูทุกข ทรงละสมุทัย ทรงเจริญมรรค ทรงทําใหแจม 
 แจงซ่ึงนิโรธ ทรงรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ทรงกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ทรงละธรรมที่ควรละ 
 ทรงเจริญธรรมที่ควรเจริญ ทรงทําใหแจมแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจมแจง. พระผูมีพระภาคนั้น 
 ทรงถอนอวิชชาอันเปนดุจลิม่สลักออกแลว ทรงเร่ียวรายกรรมอันเปนดังคเูสยีแลว ทรงถอน 
 ตัณหาเปนดังเสาระเนียดขึ้นแลว ไมมีสังโยชนเปนบานประตู เปนผูไกลจากกิเลสเปนขาศึก 
 มีมานะเปนดจุธงอันตกไปแลว ทรงปลงภาระเสียแลว มีโยคกิเลสมิไดเกีย่วของ มีองค ๕ 
 อันละเสียแลว ประกอบดวยองค ๖ มีสติเปนธรรมเอกเครื่องรักษา มีธรรมเปนเคร่ืองอาศัย 
 ๔ มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งอันทรงบรรเทาเสียแลว มีการแสวงหาอันชอบไมยอหยอนอนั 
 ประเสริฐ มีความดําริมิไดขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิตพนดีแลว มีปญญาพนดีแลว 
 เปนผูมีความบริบูรณ มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ ถึงความบรรลุเปน 
 อยางยิ่ง. พระผูมีพระภาคนั้นมิไดกอ มิไดกําจัด กําจัดดํารงอยูแลว มิไดละ มิไดถือมั่น 
 ละแลวดํารงอยู มิไดเย็บ มิไดยก เย็บแลวดํารงอยู มิไดดับ มิไดใหลุก ดับแลวดํารงอยู 
 ดํารงอยูเพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณ- 



 *ทัศนขันธ เปนอเสขะ แทงตลอดอริยสัจแลวดํารงอยู กาวลวงตัณหาอยางนี้แลวจึงดํารงอยู 
 ดับไฟกิเลสแลวดํารงอยู ดํารงอยูเพราะไมตองไป ยึดถือเอายอดชัย แลวดาํรงอยู ดํารงอยูใน 
 ความซองเสพวิมุติ ดํารงอยูดวยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาอันบริสุทธิ์ ดํารงอยูดวย 
 ความบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดาํรงอยูในความเปนผูไมแข็งกระดางดวยตัณหา ทิฏฐิ มานะ อัน 
 บริสุทธิ์ ดํารงอยูเพราะเปนผูหลุดพน ดํารงอยูเพราะเปนผูสันโดษ ดํารงอยูในสวนสุดรอบแหง 
 ขันธ ธาตุ อายตนะ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ดํารงอยูในภพอันมีในที่สุด 
 ดํารงอยูในอัตภาพอันมีในที่สุด ทรงไวซ่ึงรางกายมีในที่สดุ. 
      สมจริงดังประพันธคาถาวา 
            พระผูมีพระภาคนั้น มีภพนี้เปนที่สุด มีอัตภาพน้ีเปนทีหลังมิไดมีชาติ 
            มรณะและสงสาร ไมมภีพใหม. 
 พระผูมีพระภาคชื่อวาคงที่เพราะอรรถวา ขามแลว อยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะอรรถวา พนแลวอยางไร? พระทัยของพระผูม ี
 พระภาคพนแลว พนวิเศษ พนดีแลว จากราคะ โทสะ โมหะ. ความโกรธ ความผูกโกรธ 
 ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง 
 ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง 
 ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุศลาภิสังขารทั้งปวง 
 พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะอรรถวา พนแลว อยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางไร? พระผูม ี
 พระภาคชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีศีล ในเมื่อศีลมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่ 
 เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีศรัทธา ในเมื่อศรัทธามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดง 
 ออกวา เปนผูมวีิริยะ ในเมื่อวิริยะมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีสติ 
 ในเม่ือสติมีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีสมาธิ ในเม่ือสมาธิมีอยู. ชื่อวา 
 เปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีปญญา ในเมื่อปญญามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงทีเ่พราะทรง 
 แสดงออกวา เปนผูมีวิชชา ๓ ในเมื่อวิชชามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา 
 เปนผูมีอภิญญา ๖ ในเมื่ออภิญญามีอยู. ชื่อวาเปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกวา เปนผูมีพละ 
 ๑๐ ในเมื่อพละมีอยู. พระผูมีพระภาคชื่อวา เปนผูคงที่เพราะทรงแสดงออกซ่ึงธรรมนั้นๆ อยางนี ้
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ซ่ึงพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูไมอาศัย ผูคงที่. 
                วาดวยวัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง 
      [๘๙๖] ชื่อวา ผูไมทรงหลอกลวง ในคําวา ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารย 
 มีอธิบายวา วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยาง คือ วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซอง 
 เสพปจจัย ๑ วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ ๑ วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวย 
 การพูดเลียบเคียง ๑. 
      วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัยเปนไฉน? พวกคฤหบดีในโลกนี้ 



 ยอมนิมนตภิกษุดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษุนั้นมีความ 
 ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความตองการดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อาศัยความเปนผูอยากไดมาก ยอมบอกคืนจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. พูดอยางนี้วา ประโยชนอะไรแกสมณะดวยจีวรมีคามาก การที่ 
 สมณะเทีย่วเลอืกเก็บผาเกาจากปาชา กองหยากเยื่อหรือรานตลาด แลวทําสังฆาฏิใช เปนการ 
 สมควร ประโยชนอะไรแกสมณะดวยบิณฑบาตมีคามาก การที่สมณะสําเร็จความเปนอยู ดวย 
 กอนขาวที่ไดมาดวยปลีแขง โดยความประพฤติแสวงหา เปนการสมควร ประโยชนอะไรแก 
 สมณะดวยเสนาสนะมีคามาก การที่สมณะอยูโคนตนไม อยูที่ปาชาหรืออยูที่แจง เปนการสมควร 
 ประโยชนอะไรแกสมณะดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารมีคามาก การที่สมณะพึงทํายาดวยน้ํามูตรเนา 
 หรือชิ้นลูกสมอ เปนการสมควร ภิกษุนั้นอาศัยความเปนผูอยากไดมาก จึงทรงจีวรที่เศราหมอง 
 ฉันบิณฑบาตท่ีเศราหมอง ซองเสพเสนาสนะท่ีเศราหมอง และฉันคิลานปจจัยเภสัชบริขารที่ 
 เศราหมอง. พวกคฤหบดีเห็นภิกษุนั้นแลว ยอมทราบอยางนี้วาสมณะนีเ้ปนผูมีความปรารถนานอย 
 สันโดษชอบสงัด ไมคลุกคลดีวยหมูคณะปรารภความเพียร มีวาทะกําจดักิเลส ก็ยิ่งนิมนตเธอ 
 ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษุนั้นก็กลาววา เพราะประจวบดวย 
 เหตุ ๓ ประการ กุลบุตรผูมีศรัทธา ก็ประสบบุญมาก คือ เพราะประจวบดวยศรัทธา ๑ เพราะประ- 
 *จวบดวยไทยธรรม ๑ เพราะประจวบดวยทกัขิไณยบุคคล ๑ ทานทั้งหลายมีศรัทธานี้อยู มีไทยธรรม 
 นี้อยู ทั้งอาตมาก็เปนปฏิคาหก (ผูทักขไิณยบุคคล) ถาอาตมาจักไมรับ ทานทั้งหลายก็จักเสือ่ม 
 จากบุญไป อาตมาไมมีความตองการดวยปจจัยน้ี ก็แตวาอาตมาจะรับดวยความอนุเคราะหทาน 
 ทั้งหลาย จําเดมิแตนั้น ภิกษุนั้นก็รับจีวรมาก รับบิณฑบาตมาก รับเสนาสนะมาก รับคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขารมาก. ความทําหนายูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง 
 ความเปนผูหลอกลวง เห็นปานนี้ เรียกวาวัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการซองเสพปจจัย. 
      วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี ้
 มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คิดวา ประชุมชน 
 จักยกยองเราดวยอุบายอยางนี ้จึงสํารวมการเดิน สํารวมการยืน สํารวมการนั่ง สํารวมการนอน 
 ยอมต้ังสติเดิน ต้ังสติยืน ต้ังสตินั่ง ต้ังสตินอน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธิเดิน ทาํเหมือนภิกษุมี 
 สมาธิยืน ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินั่ง ทําเหมือนภิกษุมีสมาธินอน และทําเหมือนภิกษุที่เจริญ 
 อาปาถกฌาน (เจริญฌานตอหนาพวกมนุษย). การต้ังใจทํา การทํา การดํารงอิริยาบถ ความ 
 ทําหนายูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง 
 เห็นปานนี้ เรียกวา วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยอิริยาบถ. 
      วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียงเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรม 
 วินัยนี้ มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคในการยกยอง คดิวา 
 ประชุมชนจักยกยองเราดวยอุบายอยางนี้ จงึกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะใดทรง 
 จีวรอยางนี้ สมณะนั้นมีศักดิม์าก สมณะใดทรงบาตรอยางนี้ ... ทรงภาชนะโลหะอยางนี้ ... ทรง 



 ธรรมกรกอยางนี้ ... ทรงผากรองน้ําอยางนี้ ... ถือลูกกุญแจอยางนี้ ... สวมรองเทาอยางนี้ ... ใช 
 ประคดสําหรับคาดกายอยางนี ้... ใชสายโยกบาตรอยางนี้ สมณะน้ันมีศักดิม์าก. พูดวา สมณะ 
 ใดมีอุปชฌายะอยางนี้ มีอาจารยอยางนี้ ... มีพวกรวมอุปชฌายะอยางนี้ ... มีพวกรวมอาจารย 
 อยางนี้ ... มีมิตรอยางนี้ ... มีพวกอยางนี้ ... มีพวกท่ีคบกันมาอยางนี้ ... มีสหายอยางนี้ ... 
 สมณะนั้นมีศักดิ์มาก. พูดวา สมณะใดอยูในวหิารเชนนี้ ... อยูในเรือนมีหลังคาแถบเดียวอยาง 
 นี้ ... อยูในปราสาทอยางนี้ ... อยูในเรือนมีหลงัคาโลนอยางนี้ ... อยูในถํ้าอยางนี้ ... อยูในที่ 
 เรนอยางนี้ ... อยูในกุฎีอยางนี ้... อยูในเรือนยอดอยางนี้ ... อยูในซุมประตูอยางนี้ ... อยูใน 
 โรงกลมอยางนี้ ... อยูในโรงท่ีพัก (ปะรํา) อยางนี้ ... อยูในศาลาที่ประชุมอยางนี้ ... อยูใน 
 มณฑปอยางนี ้... อยูที่โคนตนไมอยางนี้ ... สมณะน้ันมีศักดิม์าก. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผูวาง 
 หนาเฉยเมย ทาํหนายูยี่ หลอกลวง ปลิ้นปลอน ตลบตะแลง อันผูอื่นสรรเสริญ ดวยความ 
 ที่ตนวางหนาวา สมณะนี้ไดวหิารสมบัติอันมีอยูเห็นปานนี้ ภิกษุนั้น ยอมกลาวถอยคําเชนนั้น 
 อันปฏิสังยุตดวยโลกุตรธรรม และนิพพาน อันลึกลับ สุขุม ละเอยีด ปดบัง. ความทําหนา 
 ยูยี่ ความเปนผูมีหนายูยี่ ความหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง ความเปนผูหลอกลวง เห็นปาน 
 นี้ เรียกวา วัตถุแหงความหลอกลวงกลาวดวยการพูดเลียบเคียง. 
      วัตถุแหงความหลอกลวง ๓ อยางนี้ อันพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละ ตัดขาด 
 สงบ ระงับแลว ทําไมใหควรเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
 พระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวาผูไมหลอกลวง เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูไมหลอกลวง. 
                วาดวยพระพุทธเจาทรงเปนพระคณาจารย 
      [๘๙๗] คําวา ผูมาเปนพระคณาจารย ความวา พระผูมีพระภาคชื่อวา คณีเพราะ 
 อรรถวา มีคณะ. พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนคณีพระอรรถวา เปนพระคณาจารย. ชื่อวาเปน 
 คณีเพราะอรรถวา เปนพระศาสดาของคณะ ชื่อวาเปนคณเีพราะอรรถวา พระองคทรงบริหาร 
 คณะ ชื่อวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคตรัสสอนคณะ. ชื่อวาเปนคณเีพราะอรรถวา พระ 
 องคทรงพรํ่าสอนคณะ. ชื่อวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคมีความองอาจเสด็จเขาไปสูคณะ 
 ชื่อวาเปนคณีเพราะอรรถวา คณะยอมฟงดวยดีตอพระองค เงี่ยโสตลงฟง เขาไปต้ังจิตเพ่ือ 
 ความรู. ชื่อวาเปนคณีเพราะอรรถวา พระองคยังคณะใหออกจากอกุศล ใหต้ังอยูเฉพาะใน 
 กุศล ชื่อวาเปนคณีของคณะภิกษุ. ชื่อวาเปนคณีของคณะภิกษุณี. ชื่อวาเปนคณีของคณะ 
 อุบาสก. ชื่อวาเปนคณีของคณะอุบาสิกา. ชื่อวาเปนคณีของคณะพระราชา. ชื่อวาเปนคณีของ 
 คณะกษัตริย. ชื่อวาเปนคณีของคณะพราหมณ. ชื่อวาเปนคณีของคณะแพศย. ชื่อวาเปนคณี 
 ของคณะศูทร. ชื่อวาเปนคณีของคณะเทวดา. ชื่อวาเปนคณีของคณะพรหม. พระผูมีพระภาค 
 เปนผูมีหมู มีคณะเปนพระคณาจารยเสด็จมา เขามา เขามาพรอม ถึงพรอมแลวซ่ึงสังกัสส- 
 *นคร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารย. 
      [๘๙๘] คําวา ของคนหมูมาก ในคําวา ของคนหมูมากซ่ึงเนื่องในศาสนานี้ ความวา 
 ของกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย เปนอันมาก. 



 คําวา เนื่อง คือ เปนผูเนื่อง มีความประพฤติเนื่องกัน เปนผูบํารุง เปนศิษย เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ของคนหมูมากซ่ึงเนื่องในศาสนานี้. 
      [๘๙๙] คําวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา ความวา เราเปนผูมีความประสงค 
 ดวยปญหามาแลว คือ เรามีความประสงคเพ่ือจะทูลถามปญหามาแลว เรามีความประสงคเพ่ือ 
 จะฟงปญหามาแลว แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา. อีก 
 อยางหนึ่ง ความมา ความกาวไปเฉพาะ ความเขาไปหา ความเขาไปนั่งใกล พึงมีแกชน 
 ทั้งหลาย ผูมีความตองการดวยปญหา ผูถามปญหา ผูประสงคเพ่ือจะฟงปญหา แมดวยเหตุ 
 อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา. อีกอยางหนึ่ง อาคม (สูตร) 
 แหงปญหาของพระองคมีอยู พระองคเปนผูสามารถจะตรัสถาม กลาวแกกับขาพระองค ขอนี้ 
 จงเปนภาระของพระองค แมดวยเหตุอยางนี ้ดังนี้ จึงชื่อวา เรามีความประสงคดวยปญหาจึงมา 
 เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงกราบทูลวา 
      ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา จึงมาถึงพระพุทธเจาพระองคนัน้ 
            ผูไมอาศัย ผูคงที่ ผูไมหลอกลวง ผูมาเปนพระคณาจารยของคนหมู 
            มากซ่ึงเนื่องในศาสนานี้. 
      [๙๐๐] เมื่อภิกษุเกลียดอยู ซองเสพที่นั่งอันวางเปลา รุกขมูล สุสาน หรือที่ 
            นั่งในถํ้าแหงบรรพตทั้งหลาย 
                       วาดวยปฏิปทาของภิกษุ 
      [๙๐๑] คําวา เมื่อภิกษุ ในคําวา เมื่อภิกษุเกลยีดอยู ความวา เมื่อภิกษุที่เปน 
 กัลยาณปุถุชน หรือที่เปนเสขชน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อภิกษุ. คําวา เกลียดอยู คือ 
 เกลียด อดึอัด ระอา เบ่ือหนาย ดวยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข 
 โทมนัส อุปายาส ทุกขในนรก ทุกขในดิรัจฉานกําเนิด ทุกขในเปรตวิสัย ทุกขในมนุษย 
 ทุกขมีความเกดิในครรภเปนมูล ทุกขมีความต้ังอยูในครรภเปนมูล ทุกขมีความคลอดจากครรภ 
 เปนมูล ทุกขทีติ่ดตามสัตวผูเกิด ทุกขอันเนื่องแตผูอื่นแหงสัตวผูเกิด ทุกขเกิดแตความ 
 ขวนขวายของตน ทุกขเกิดแตความขวนขวายของผูอื่น ทุกขที่เกิดแตทุกขเวทนา (ทุกขเวทนา 
 มีในกายและใจ) ทุกขเกดิแตสังขาร ทุกขเกิดแตความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคจักษุ ทุกข 
 เพราะโรคหู ทุกขเพราะโรคจมูก ทุกขเพราะโรคลิ้น ทุกขเพราะโรคกาย ทุกขเพราะโรคศรีษะ 
 ทุกขเพราะโรคในหู ทุกขเพราะโรคปาก ทุกขเพราะโรคจากฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด 
 โรคไขพิษ โรคไขเซ่ืองซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก 
 โรคเร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด 
 โรคละลอก โรคคุดทะราด โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง 
 โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน 
 อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธ 
 เกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว 



 ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขเกิดแตความสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด 
 และสัตวเลื้อยคลาน ทุกขเพราะมารดาตาย ทกุขเพราะบิดาตาย ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย 
 ทุกขเพราะพ่ีหญิงนองหญิงตาย ทุกขเพราะบุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทกุขเพราะความ 
 ฉิบหายแหงญาติ ทุกขเพราะความฉิบหายแหงโภคทรัพย ทุกขเพราะความฉิบหายอันเกดิแตโรค 
 ทุกขเพราะความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อ 
 ภิกษุเกลียดอยู 
      [๙๐๒] คําวา ซองเสพที่นั่งอันวางเปลา ความวา ที่ใดเปนที่นั่ง คือ เตียง ต่ัง 
 ฟูก เสื่อ ทอนหนัง เคร่ืองลาดดวยหญา เคร่ืองลาดดวยใบไม เคร่ืองลาดดวยฟาง ที่นั้น 
 เรียกวาที่นั่ง. ทีน่ั่งนั้น วาง เปลา สงัด เงียบจากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย วาง เปลา 
 สงัด เงียบจากการไดยินเสียงไมเปนที่สบาย ฯลฯ วาง เปลา สงัด เงียบจากเบญจกามคุณ 
 ไมเปนที่สบาย เมื่อภิกษุซองเสพ ซองเสพเสมอ เสพอาศัย ซองเสพเฉพาะที่นั่งนั้น 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เมื่อภิกษุซองเสพที่นั่งอันวางเปลา 
      [๙๐๓] คําวา รุกขมูล สุสาน ความวา รุกขมูล คือโคนตนไม สุสานคือปาชา 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา รุกขมูล สุสาน. 
      [๙๐๔] คําวา หรือที่นั่งในถํ้าแหงบรรพตทั้งหลาย ความวา บรรพต คือภูเขา 
 กันทระคือซอก คิริคุหาคือถํ้าในภูเขา ทองภูเขาแหงภูเขาทั้งหลาย เรียกวา ระหวางภูเขา 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา หรือที่นั่งในถํ้าแหงบรรพตทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระ 
 จึงทูลถามวา 
            เมื่อภิกษุเกลียดอยู ซองเสพที่นั่งอันวางเปลา รุกขมูล สุสาน หรือ 
            ที่นั่งในถํ้าแหงบรรพตท้ังหลาย 
      [๙๐๕] ในที่นอนทั้งหลายอันสูงและตํ่า ภิกษุรองอยู เพราะในที่นั้นมีอารมณ 
            อันนาหวาดเสียว อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหวั่นไหว ในที่นอนที่นั่ง 
            อันไมมีเสียงกึกกอง 
                        วาดวยที่นอนสงูตํ่า 
      [๙๐๖] คําวา อันสูงและตํ่า ในคําวา ในที่นอนอันสูงและตํ่า ความวา สูงและตํ่า 
 คือ เลวประณตี ดีและชั่ว. เสนาสนะ คือ วิหาร เรือนมีหลังคาแถบเดียว ปราสาท 
 เรือนโลน ถํ้า เรียกวา ที่นอน ในคําวา ในที่นอนทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ในที่ 
 นอนทั้งหลายอันสูงและตํ่า 
      [๙๐๗] คําวา รองอยู ในคําวา ภิกษุรองอยู เพราะในที่นั้นมีอารมณอันนาหวาด 
 เสียว ความวา ภิกษุรอง เรียก บันลือ ออกเสียงอยู. อีกอยางหนึ่ง ความวา อารมณอัน 
 นาหวาดเสียว มีเทาไร มีอยางไร มีประมาณเทาไร มีกําหนดเทาไร มีมากเทาไร. ชื่อวา 
 อารมณนาหวาดเสียวเหลานั้น คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลอืง หมี เสือดาว หมาปา 
 โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนที่ทํากรรมชั่ว หรือคนที่เตรียมทํากรรมชั่ว 



 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุรองอยู เพราะในทีน่ั้นมีอารมณอนันาหวาดเสียว. 
      [๙๐๘] คําวา อารมณอันนาหวาดเสียว ในคําวา อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหว่ันไหว 
 ความวา ภิกษุเห็นหรือไดยินแลวซ่ึงอารมณอันนาหวาดกลัวเหลาใด อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึง 
 หว่ันไหว ไมสะทกสะทาน ไมคร่ันคราม ไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมตกใจ ไมกลัว ไมถึง 
 ความสยดสยอง ไมพึงเปนผูขลาด ไมขยาด ไมหวาดหวั่น ไมหนี ละความกลัวความหวาดเสียว 
 ปราศจากขนลุกชูชัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหว่ันไหว. 
      [๙๐๙] คําวา ในที่นอนที่นั่งอื่นไมเสยีงกึกกอง ความวา ในเสนาสนะอันมเีสียงนอย 
 ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแก 
 การหลีกเรน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ในที่นอนที่นั่งอันไมมเีสยีงกึกกอง. เพราะเหตุนั้น พระ- 
 *สารีบุตรเถระจึงทูลถามวา 
            ในที่นอนทั้งหลายอันสงูและตํ่า ภิกษุรองอยู เพราะในที่นั้นมีอารมณ 
            อันนาหวาดเสียว อันเปนเหตุใหภิกษุไมพึงหวั่นไหวในที่นอนที่นั่ง 
            อันไมมีเสียงกึกกอง. 
      [๙๑๐] เมื่อภิกษุไปสูทิศที่ไมเคยไป ภิกษุพึงปราบปรามอันตรายเหลาใด ในที่ 
            นอนที่นั่งอันสงัด อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก. 
                      วาดวยอันตราย ๒ อยาง 
      [๙๑๑] คําวา มีเทาไร ในคําวา อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก ความวา มีเทาไร 
 มีประมาณเทาไร มีกําหนดเทาไร มีมากเทาไร. ชื่อวาอันตราย ไดแกอันตราย ๒ อยาง คือ 
 อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑. 
      อันตรายปรากฏเปนไฉน? ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา โค 
 กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ โจร คนที่ทํากรรมชั่ว คนที่เตรียมทํากรรมชั่ว โรคตา โรคหู 
 โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไข 
 พิษ โรคไขเซ่ืองซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือน โรคฝ 
 โรคกลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคหูด โรคละลอก โรคคุดทะราด 
 โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปน 
 สมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธสันนิบาต อาพาธเกิด 
 แตฤดูแปรปรวน อาพาธเกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธเกิดแตความเพียรเกินกําลัง 
 อาพาธเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย ปวดอุจจาระ ปวด 
 ปสสาวะ ความสัมผัสแหงเหลอืบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน อันตรายเหลานี้ เรียกวา 
 อันตรายปรากฏ. 
      อันตรายปกปดเปนไฉน? กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ พยาบาท 
 นิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ 
 ความผูกโกรธ ความลบหลูคุณทาน ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ มารยา โออวด 



 ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง 
 ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลา- 
 *ภิสังขารทั้งปวง อันตรายเหลานี้เรียกวาอันตรายปกปด. 
      ที่ชื่อวา อันตราย เพราะอรรถวากระไร จึงชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวา ครอบงํา. 
 จึงชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวา เปนไปเพ่ือความเสื่อม. จึงชือ่วาอันตราย เพราะอรรถวา เปนที่อยู 
 แหงอกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      เพราะอรรถวา ครอบงําอยางไร? จึงชื่อวาอันตราย อันตรายเหลานั้น ยอมครอบงํา 
 ปราบปราม กดขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายี ซ่ึงบุคคลนั้น. เพราะอรรถวา ครอบงําอยางนี้ จึงชื่อวา 
 อันตราย. 
      เพราะอรรถวา เปนไปเพ่ือความเสื่อมอยางไร? จึงชื่อวาอนัตราย อันตรายเหลานั้น 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. อันตรายเหลานั้นยอมเปน 
 ไป เพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลาไหน? อันตรายเหลานั้นยอมเปนไป 
 เพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธานไปแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร 
 ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 ความทําใหบริบูรณในศีล ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
 ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืน สติสัมปชัญญะ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญ 
 สติปฏฐาน ๔ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญสัมมัปปธาน ๔ ความประกอบเนืองๆ 
 ในการเจริญอิทธิบาท ๔ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญอินทรีย ๕ ความประกอบเนืองๆ 
 ในการเจริญพละ ๕ ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญโพชฌงค ๗ ความประกอบเนืองๆ 
 ในการเจริญอริยมรรคมีองค ๘ อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม เพ่ืออันตรธาน 
 ไปแหงกุศลธรรมเหลานี้. เพราะอรรถวา เปนไปเพ่ือความเสือ่มอยางนี้ จึงชือ่วาอันตราย. 
      เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายอยางไรๆ จึงชื่อวาอันตราย อกุศล- 
 *ธรรมอันลามกเหลานั้นยอมเกิดขึ้นในอัตภาพน้ัน อยูอาศัยในอัตภาพ เปรียบเหมือนเหลาสัตว 
 ที่อาศัยรูยอมอยูในรู ที่อาศัยน้าํยอมอยูในน้ํา ที่อาศัยปายอมอยูในปา ที่อาศัยตนไมยอมอยูที่ 
 ตนไม ฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นในอตัภาพน้ัน อยูอาศัยในอัตภาพ 
 ฉันนั้น ฉะนั้น เพราะอรรถวาเปนที่อยูแหงอกศุลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้ จึงชื่อวาอันตราย. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูรวมกบักิเลสอันอยู 
 อาศัยในภายใน อยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบากไมผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
 ผูอยูรวมกับกิเลสอันอยูอาศัยในภายใน อยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบากไมผาสุกอยาง 
 ไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันลามก มีความดําริอันซานไปในอารมณ อันเกื้อกลูแก 
 สังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมอันลามก 
 เหลานั้น ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยู 
 รวมกับกิเลสอนัอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น เพราะ 



 เหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา อยูรวมกับกิเลสที่ฟุงซาน. อีกประการหนึ่ง อกุศลธรรมอันลามก 
 มีความดําริอันซานไปในอารมณ ยันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดแกภิกษุ เพราะไดยินเสียง 
 ดวยหู ... เพราะสูดกลิ่นดวยจมูก ... เพราะล้ิมรสดวยลิ้น ... เพราะไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
 เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ ยอมอยูซานไปในภายในแหงภิกษุ 
 นั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกับกิเลสอนัอยูอาศัยในภายใน อกุศลธรรม 
 อันลามกเหลาน้ัน ยอมกลุมรุมภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นจึงเรียกวา ผูอยูรวมกบักิเลส 
 ที่ฟุงซาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่อยูรวมกบักิเลสอันอยูอาศัยในภายใน ผูอยูรวมกับกิเลส 
 ที่ฟุงซาน ยอมอยูลําบากไมผาสุก อยางนี้แล เพราะฉะน้ัน เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหง 
 อกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้ จึงชื่อวาอันตราย. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ เปนมลทิน 
 ในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูใน 
 ภายใน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะ เปนมลทินในภายใน ... เปนศัตรูในภายใน โทสะ 
 เปนมลทินในภายใน ... เปนศัตรูในภายใน โมหะ เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน 
 เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาตในภายใน เปนศัตรูในภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ 
 ประการนี้แล เปนมลทินในภายใน เปนอมิตรในภายใน เปนขาศึกในภายใน เปนเพชฌฆาต 
 ในภายใน เปนศัตรูในภายใน. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
            โลภะยังสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเกิด โลภะยังจิตใหกําเริบ โลภะเปน 
            ภัยเกิดในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น. คนผูโลภยอมไมรูอรรถ 
            คนผูโลภยอมไมเห็นธรรม ความโลภครอบงํานรชนในขณะใด  ความ 
            มืดต้ืนยอมมีในขณะน้ัน โทสะยังสิ่งทีไ่มเปนประโยชนใหเกิด โทสะ 
            ยังจิตใหกําเริบ โทสะเปนภัยเกิดในภายใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น. 
            คนผูโกรธยอมไมรูอรรถ คนผูโกรธยอมไมเห็นธรรม ความโกรธ 
            ครอบงํานรชนในขณะใด ความมือต้ือยอมมีในขณะน้ัน. โมหะยังสิ่งที่ 
            ไมเปนประโยชนใหเกดิ โมหะยังจิตใหกําเริบ โมหะเปนภัยเกิดในภาย 
            ใน พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น. คนผูหลงยอมไมรูอรรถ คนผูหลงยอม 
            ไมเห็นธรรม ความหลงครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดต้ือยอมม ี
            ในขณะนั้น. 
 เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลทั้งหลายแมอยางนี้ จึงชื่อวา อันตราย. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรม ๓ ประการแลเมื่อเกิด 
 ขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกดิขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? คือ โลภะเมือ่เกดิขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกดิขึ้นเพ่ือมิใช 



 ประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก โทสะเมื่อเกดิขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอม 
 เกิดขึ้นเพ่ือมใิชประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก โมหะเม่ือเกดิขึ้นในภายใน 
 แหงบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสกุ ดูกรมหาบพิตร 
 ธรรม ๓ ประการนี้แล เมื่อเกดิขึ้นในภายในแหงบุรุษ ยอมเกดิขึ้นเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู 
 เพ่ือทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก. 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลวจึงไดตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
            โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดขึ้นในตน ยอมกําจดับุรุษ ผูมีจิตลามก 
            เหมือนขุยไผกําจัดไมไผฉะนั้น. 
 เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้ จึงชื่อวาอันตราย. 
            สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
            ราคะ และโทสะมีอัตภาพน้ีเปนเหตุ เกิดแตอัตภาพน้ี ไมยินดีกุศล 
            ยินดีแตกามคุณ ทําใหขนลุกขนพอง บาปวิตกในใจต้ังขึ้นแตอัตภาพน้ี 
            แลวผูกจิตไว เหมือนพวกเด็นผกูกาไวที่ขอเทา ฉะนั้น. 
 เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้ จึงชื่อวาอันตราย. คําวา ในโลก 
 คือ ในมนุษยโลก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก. 
                  วาดวยทิศที่ไมเคยไป (อมตนิพพาน) 
      [๙๑๒] คําวา เมื่อภิกษุไปสูทิศที่ไมเคยไป ความวา อมตนิพพาน คือความสงบ 
 สังขารทั้งปวง ความสละคืนอปุธิทั้งปวง ความส้ินตัณหา ความสํารอกความดับ ความออกจาก 
 ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เรียกวาทิศที่ไมเคยไป. ทิศที่ยังไมเคยไปโดยกาลยืดยาวน้ี ชื่อวาทิศที่ 
 ไมเคยไป. บุคคลพึงประคองภาชนะน้ํามันอนัเต็มเสมอขอบปากมิไดมีสวนเหลือ ฉันใด พระ 
 โยคาวจรเมื่อปรารถนาทิศที่ยังไมเคยไป ก็พึงรักษาจิตของตนเนืองๆ ฉันนั้น. เมื่อภิกษุไป ดําเนิน 
 ไป กาวไปสูทิศที่ไมเคยไป เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อภิกษุไปสูทิศที่ไมเคยไป. 
      [๙๑๓] คําวา ภิกษุพึงปราบปรามอันตรายเหลาใด ความวา ภิกษุพึงปราบปราม 
 ครอบงํา จํากัด ขับไล ย่ํายีอันตรายเหลาใด เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุพึงปราบปรามอันตราย 
 เหลาใด. 
      [๙๑๔] คําวา ในที่นอนที่นัง่อันสงัด ความวา ในที่นอนทีน่ั่งอันสงัดเปนที่สุด สวนสุด 
 สวนสุดรอบ เปนสวนสุดแหงภูเขาหิน เปนสวนสุดแหงปา เปนสวนสุดแหงน้ําหรือเปนสวน 
 สุดแหงแมน้ํา เปนสถานที่เขาไมไถ ไมหวาน ไมเปนอุปาจารแหงพวกมนุษยลวงเลยหมูชน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ในที่นอนที่นั่งอันสงัด. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระจึงทูลถามวา 
            เมื่อภิกษุไปสูทิศที่ไมเคยไป ภิกษุพึงปราบปรามอันตรายเหลาใด ในที่ 
            นอนที่นั่งอันสงัด อันตรายเหลานั้นมีเทาไรในโลก. 
      [๙๑๕] เมื่อภิกษุอบรมตนอยู เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร? พึงเปน 



            ผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร? พึงเปนผูมีศีลและวัตรอยางไร? 
      [๙๑๖] คําวา เธอพึงเปนผูมคีลองแหงถอยคําอยางไร? ความวา พระเถระยอมทูล 
 ถามถึงความบริสุทธิ์แหงวาจาวา ภิกษุนั้น พึงเปนผูประกอบดวยคลองแหงถอยคําเชนไร คอืดวย 
 คลองแหงถอยคําที่ดํารงไวอยางไร มีชนิดอยางไร มีสวนเปรียบอยางไร? 
                    วาดวยความบริสุทธิ์แหงวาจา 
      ความบริสุทธิ์แหงวาจาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละมุสวาท เปนผูเวนขาดจาก 
 มุสาวาท คือ พูดจริง ดํารงคําจริง มีถอยคํามั่นคง มีถอยคําเชือ่ถือได ไมพูดใหเคลื่อนคลาด 
 แกโลก ละปสณุาวาจา เปนผูเวนขาดจากปสณุาวาจา คือฟงจากขางนี้แลว ไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกคนหมูนี้ เพ่ือทําลายคนหมูโนน 
 เปนผูสมานคนที่แตกกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันบาง มีความพรอมเพรียงเปนทีม่ายินด ี
 ยินดีในบุคคลที่พรอมเพรียงกัน มีความเพลดิเพลินในบุคคลที่พรอมเพรียงกัน กลาววาจา 
 ที่ทําใหเขาพรอมเพรียงกับดวยประการดังนี ้ละผรุสวาจา เปนผูเวนขาดจากผรุสวาจา คือ 
 กลาววาจาที่ไมมีโทษ อันไพเราะโสต เปนที่ต้ังแหงความรัก หยั่งลงถึงหทัย เปนคําของชาวเมือง 
 ที่คนหมูมากพอใจ ชอบใจ ละสัมผัปปลาปะ เปนผูเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ คือ พูดโดยกาลควร 
 พูดจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย กลาววาจาเปนหลักฐานมีที่อางอิง มีสวนสุด 
 ประกอบดวยประโยชนโดยกาลควร เปนผูประกอบดวยวจสีุจริต ๔ กลาววาจาปราศจากโทษ ๔ 
 งด เวน เวนขาด ออก สงัด พนขาด ไมประกอบดวยติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ เปนผู 
 มีจิตปราศจากเขตแดนกิเลสอยู ยอมกลาว กถาวัตถุ ๑๐ อยาง คือ อัปปจฉากถา สันตุฏฐิกถา 
 ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณ 
 ทัสนกถา ยอมกลาวสติปฏฐานกถา สัมมัปปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทรียกถา พลกถา 
 โพชฌงคกถา มรรคกถา ผลกถา นิพพานกถา เปนผูประกอบสํารวม สํารวมเฉพาะ คุมครอง 
 ปกครอง รักษา ระวัง ดวยวาจา นี้ชื่อวาความบริสุทธิ์แหงวาจา. ภิกษุพึงเปนผูประกอบดวย 
 ความบริสุทธิ์แหงวาจาเชนนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร? 
      [๙๑๗] คําวา เธอพึงเปนผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร? ความวา พระเถระ ยอมทูลถาม 
 ถึงโคจรวา ภิกษุนั้น พึงเปนผูประกอบดวยโคจรเชนไร คือ ดวยโคจรที่ดํารงไวอยางไร มีชนิด 
 อยางไร มีสวนเปรียบอยางไร? อโคจรมีอยูโคจรมีอยู 
                          วาดวยอโคจร 
      อโคจรเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจรบาง เปนผู 
 มีหญิงหมายเปนโคจรบาง เปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจรบาง เปนผูมีบัณเทาะกเปนโคจรบาง เปนผู 
 มีภิกษุณีเปนโคจรบาง เปนผูมีโรงสุราเปนโคจรบาง อยูคลุกคลีดวยพวกพระราชา พวกมหา- 
 *อํามาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกของเดียรถีย ดวยความคลุกคลีกับคฤหัสถอัน 
 ไมสมควร อนึ่ง สกุลบางแหงไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ไมเปนดุจบอน้ํา มักดา มักบริภาษ 
 มุงความเสื่อม มุงสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกลู มุงความไมสบาย มุงความไมปลอดโปรง 



 จากโยคกิเลส แกพวกภิกษุ พวกภิกษุณี พวกอุบาสก พวกอุบาสิกา ภิกษุยอมซองเสพ 
 คบหา ติดตอกับสกุลเห็นปานนั้น นี้เรียกวาอโคจร. อีกอยางหน่ึง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน 
 เดินไปตามถนน เปนผูไมสํารวมเดินไป คือ แลดูชาง แลดูมา แลดูรถ แลดูพลเดินเทา 
 แลดูสตรี แลดูบุรุษ แลดูกุมาร แลดูกุมารี แลดรูานตลาด แลดูหนามุขเรือน แลดูขางบน 
 แลดูขางลาง แลดูทิศนอยทิศใหญเดินไป แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. อีกอยางหน่ึง ภิกษุเห็น 
 รูปดวยจักษุแลว ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไม 
 สํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอม 
 ไมรักษาจักขุนทรีย ยอมถึงความไมสํารวมในจักขุนทรีย ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ถือ 
 นิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปน 
 เหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคอื อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมไมรักษามนินทรีย ยอม 
 ถึงความไมสํารวมในมนินทรีย แมเชนนี้กเ็รียกวาอโคจร. อกีอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา ทาน 
 สมณพราหมณบางพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแก 
 กุศลเห็นปานนี้ คือการฟอน การขับ การประโคม มหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย 
 เพลงปรบมือ ฆอง ระนาด หนัง เพลงขอทาน ไตราว การเลนหนาศพ ชนชาง แขงมา 
 ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง ชกมวย มวย 
 ปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ ทานสมณพราหมณบางพวก 
 ขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. แมกามคุณ ๕ 
 ก็ชื่อวาอโคจร. 
      สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาเทีย่วไป 
 ในแดนอื่นซ่ึงเปนอโคจร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นซ่ึงเปนอโคจร 
 มารจักไดชอง ไดอารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แดนอื่นซ่ึงเปนอโคจรของภิกษุ คืออะไร คือ 
 กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา พอใจ ชอบใจ 
 รักใคร ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เสียงทีพึ่งรูแจงดวยหู กลิ่นที่พึงรูแจงดวย 
 จมูก รสที่พึงรูแจงดวยลิ้น โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย อนันาปรารถนา พอใจ ชอบใจ 
 รักใคร ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาแดนอื่น 
 เปนอโคจรของภิกษุ. แมเชนนี้ก็เรียกวาอโคจร. 
      โคจรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ไมเปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจร ไมเปนผูม ี
 หญิงหมายเปนโคจร ไมเปนผูมีสาวเท้ือเปนโคจร ไมเปนผูมีบัณเฑาะกเปนโคจร ไมเปนผูม ี
 ภิกษุณีเปนโคจร ไมเปนผูมีโรงสุราเปนโคจร ไมอยูคลุกคลีดวยพวกพระราชา พวกมหาอํามาตย 
 ของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกของเดยีรถีย ดวยความคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร 
 อนึ่ง สกุลบางแหงมีศรัทธาเลื่อมใส  เปนดุจบอน้ํา รุงเรืองดวยผากาสาวพัสตร เปนที่เดิน 
 สวนกันเขาออกแหงภิกษุผูแสวงหา มุงความเจริญ มุงประโยชนเกื้อกลู มุงความสบาย มุง 
 ความปลอดโปรงจากโยคกิเลส แกพวกภิกษุ พวกภิกษุณี พวกอุบาสก พวกอุบาสิกา ภิกษุ 



 ยอมซองเสพ คบหา ติดตอกับสกุลเห็นปานนั้น นี้เรียกวาโคจร. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสู 
 ละแวกบาน เดนิไปตามถนน ยอมเปนผูสํารวมเดินไป คือ ไมแลดูชาง ไมแลดูมา ไมแลด ู
 รถ ไมแลดูพลเดินเทา ฯลฯ ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. อีกอยางหนึ่ง 
 ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ฯลฯ ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย 
 แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา ทานสมณพราหมณบางพวกฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ไมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน 
 การขับ การประโคม ฯลฯ กองทัพ ภิกษุเปนผูเวนขาดจากการขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึก 
 แกกุศลเห็นปานนี้ แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. แมสติปฏฐาน ๔ ก็ชื่อวาโคจร. สมจริงตามที่พระ 
 ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้หลายจงเทีย่วไปในแดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปน 
 โคจร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปนโคจร มาร 
 ยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ดกูรภิกษุทั้งหลาย ก็แดนเปนของบิดาของตน ซ่ึงเปนโคจรของ 
 ภิกษุคืออะไร คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
 และโทมนัสในโลกอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต 
 เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ 
 โทมนัสในโลกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา แดนเปนของบิดาของตนซ่ึงเปนโคจรของภิกษุ. 
 แมเชนนี้ก็เรียกวาโคจร. ภิกษุพึงเปนผูประกอบดวยโคจรเชนนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงเปน 
 ผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร. 
                        วาดวยศีลและวตัร 
      [๙๑๘] คําวา พึงเปนผูมีศีลและวัตรอยางไร? ความวา พระเถระยอมทูลถามถึง 
 ความบริสุทธิ์แหงศีลและวัตรวา ภิกษุนั้นพึงเปนผูประกอบดวยศีลและวัตรอยางไร คือ ดวยศีล 
 และวัตรที่ดํารงไวอยางไร มีชนิดอยางไร มีสวนเปรียบอยางไร. 
      ความบริสุทธิ์แหงศีลและวัตรเปนไฉน? บางแหงเปนศีลและเปนวัตร บางแหงเปน 
 วัตรแตไมเปนศีล. 
      ศีลและเปนวัตรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวม ดวยความสํารวม 
 ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย 
 สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ความสํารวม ความระวัง ความไมกาวลวงในสิกขาบท 
 ทั้งหลายน้ัน นี่เปนศีล. ความสมาทาน ชื่อวาเปนวัตร. เพราะอรรถวา สํารวม จึงชื่อวา ศีล. 
 เพราะอรรถวา สมาทาน จึงชื่อวา วัตร. นี้เรียกวาศีลและวัตร. 
      เปนวัตรแตไมเปนศีลเปนไฉน? ธุดงค ๘ คือ อารัญญิกังคธุดงค ๑ ปณฑปาติกังคธุดงค 
 ๑ ปงสุกุลิกังคธุดงค ๑ เตจีวริกังคธุดงค ๑ สปทานจาริกังคธุดงค ๑ ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค 
 ๑ เนสัชชิกังคธุดงค ๑ ยถาสันตติกังคธุดงค ๑ นี้เรียกวาเปนวตัร แตไมเปนศีล. แมการ 
 สมาทานความเพียร ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล กลาวคือ พระมหาสัตวทรงประคองต้ัง 



 พระทัยวาจงเหลืออยูแตหนัง เอ็น กระดูก กต็ามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด 
 ผลใดอันบุรุษพึงบรรลุดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวย 
 ความบากบ่ันของบุรุษ การไมบรรลุผลนั้นแลวหยุดความเพียรเสียจักไมมี ดังนี้ แมการสมาทาน 
 ความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา 
            เมื่อลูกศรคือตัณหาเรายังถอนไมไดแลว เราจักไมกิน จักไมดื่ม จักไม 
            ออกจากวิหาร ทั้งจักไมเอนขาง [ไมนอน] ดังนี้. 
 แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล. พระมหาสัตวทรง 
 ประคองต้ังพระทัยวา เราจักไมทําลายบัลลังกนี้จนตลอดเวลาที่จิตของเราจักไมหลุดพนจาก 
 อาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมัน่ ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวตัร 
 ไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา จิตของเราจักไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือมั่น 
 เพียงใด เราจักไมลุกขึ้นจากอาสนะน้ีเพียงนั้น จิตของเราจักยงัไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย 
 เพราะไมถือมั่นเพียงใด เราจกัไมลงจากที่จงกรม จักไมออกจากวิหาร จักไมออกจากเรือนมี 
 หลังคาแถบเดียว จักไมออกจากปราสาท จักไมออกจากเรือนโลน จักไมออกจากเพิง จักไม 
 ออกจากถํ้า จักไมออกจากกุฏิ จักไมออกจากเรือนยอด จักไมออกจากปอม จกัไมออกจาก 
 โรงกรม จักไมออกจากเรือนทีม่ีเคร่ืองกั้น จักไมออกจากศาลาที่บํารุง จักไมออกจากมณฑป 
 จักไมออกจากโคนตนไม เพียงนั้น ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปน 
 วัตร ไมเปนศีล. ภิกษุประคองต้ังจิตวา ในเวลาเชานี้แหละ เราจักนํามา จักนาํมาพรอม 
 จักบรรลุ จักถูกตอง จักทําใหแจง ซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทานความเพียรเห็นปานนี้ 
 ก็เรียกวาเปนวตัร ไมเปนศีล. ภิกษุปวะคองต้ังจิตวา ในเวลาเที่ยงนี้แหละ ในเวลาเย็นนี้แหละ 
 ในกาลกอนภัตนี้แหละ ในกาลภายหลังภัตนี้แหละ ในยามตนนี้แหละ ในยามหลังนี้แหละ 
 ในฤดูรอนนี้แหละ ในตอนวัยตนนี้แหละ ในตอนวัยกลางนีแ้หละ ในตอนวัยหลังนี้แหละ 
 เราจักนํามา จักนํามาพรอม จักบรรลุ จักถูกตอง จําทําใหแจงซ่ึงอริยธรรม ดังนี้ แมการสมาทาน 
 ความเพียรเห็นปานนี้ ก็เรียกวาเปนวัตร ไมเปนศีล. นี้ชื่อวาความบริสุทธิ์แหงศีลและวัตร. ภิกษุ 
 พึงเปนผูประกอบดวยความบริสุทธิ์แหงศีลและวัตรเชนนี้ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เธอพึงเปนผูม ี
 ศีลและวัตรอยางไร? 
                        วาดวยการอบรมตน 
      [๙๑๙] คําวา อบรมตนอยู ในคําวา เมื่อภิกษุอบรมตนอยู ความวา ปรารภความเพียร 
 มีความเพียรแรงกลา มีความบากบ่ันมั่นคง มิไดปลงฉนัทะ มิไดทอดธุระ ในธรรมทั้งหลายฝาย 
 กุศล. อีกอยางหน่ึง ผูสงตนไป คือ ตนอันภิกษุสงไปในอรหัตผลอันเปนประโยชนของตน 
 ในอริยมรรค ในลักษณะ ในเหตุ ในฐานะ และอฐานะ คือ สงตนไปวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง 
 สงตนไปวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข สงตนไปวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา สงตนไปวา เพราะ 
 อวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร ฯลฯ สงตนไปวา เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ สงตนไป 
 วา เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ ฯลฯ สงตนไปวา เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับ สงตน 



 ไปวา นี้ทุกข ฯลฯ สงตนไปวา นี้ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับทุกข สงตนไปวา เหลานี้อาสวะ 
 ฯลฯ สงตนไปวา นี้ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับอาสวะ สงตนไปวา ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯลฯ 
 ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง สงตนไปถึงความเกิด ความดับ คุณโทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออก 
 แหงผัสสายตะ ๖ สงตนไปถึงความเกิด ความดับ คุณโทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง 
 อุปาทานขันธ ๕ แหงมหาภูตรูป ๔ สงตนไปวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้น 
 ทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา. คําวา เมื่อภิกษุ ความวา เมื่อภิกษุที่เปนกัลยาณปุถุชน หรือเมื่อ 
 ภิกษุที่เปนพระเสขะ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อภิกษุอบรมตนอยู. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตร 
 เถระจึงทูลถามวา 
            เมื่อภิกษุอบรมตนอยู เธอพึงเปนผูมีคลองแหงถอยคําอยางไร? พึงเปน 
            ผูมีโคจรในศาสนาน้ีอยางไร? พึงเปนผูมีศีลและวัตรอยางไร? 
      [๙๒๐] ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร? จึงเปนผูมีสมาธิ เปนธรรมเอกผดุขึ้น 
            มีปญญารักษาตน มีสติ พึงกําจัดมลทนิของตน เหมือนชางทองกําจัด 
            มลทินแหงทอง ฉะนั้น. 
                      วาดวยสมาทานสิกขา ๓ 
      [๙๒๑] คําวา ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร? ความวา ภิกษุนั้นถือเอา สมาทาน ยึดถือ 
 ยึดมั่น ถือมั่น ซ่ึงสิกขาอะไร? เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร?. คําวา 
 มีสมาธิเปนธรรมเอกผดุขึ้น ในคําวา จึงเปนผูมีสมาธเิปนธรรมเอกผุดขึ้น มีปญญารักษาตน มีสติ 
 ความวา มีจิตมีอารมณเดยีว มีจิตไมฟุงซาน มีใจไมถูกอารมณรายกระทบ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา 
 มีสมาธิเปนธรรมเอกผดุขึ้น. คําวา มีปญญารักษาตน ความวา มีปญญารักษาตน เปนบัณฑิต 
 มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส. คําวา มีสติ ความวา มีสติ 
 ดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นกายในกาย ก็ชื่อวามีสติ เมือ่ 
 เจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ก็ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณา 
 เห็นจิตในจิต ก็ชื่อวามีสติ เมือ่เจริญสติปฏฐานพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ก็ชื่อวามีสติ. 
 ภิกษุนั้น เรียกวาสติ. พระเถระยอมทูลถามถึงอธิศีลสิกขาดวยคําวา ภิกษุนั้น สมาทานสิกขา 
 อะไร? ทูลถามถึงอธิจิตสิกขาดวยคําวา มีสมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น ทูลถามถึงอธิปญญาสิกขา 
 ดวยคําวา มีปญญารักษาตน. ทูลถามถึงความบริสุทธิ์แหงสติดวยคําวา มีสติ เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร? จึงเปนผูมีสมาธเิปนธรรมเอกผดุขึน้ มีปญญารักษาตน 
 มีสติ. 
                       วาดวยการกําจดัมลทิน 
      [๙๒๒] คําวา พึงกําจัดมลทนิของตน เหมือนชางทอง กําจดัมลทินแหงทอง ฉะนั้น 
 ความวา คนทําทอง เรียกวาชางทอง. ทองคําเรียกวาทอง. ชางทองยอมเปา ไล กําจัดมลทิน 
 อยางหยาบแหงทองบาง เปา ไล กําจัด มลทินอยางกลาง แหงทองบาง เปา ไล กําจัด 
 มลทินอยางละเอียดแหงทองบาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน ยอมเปา ไล กําจัด 



 ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงกิเลสอยางหยาบของตนบาง ซ่ึงกิเลสอยางกลาง 
 ของตนบาง ซ่ึงกิเลสอยางละเอียดของตนบาง. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเปา ไล กําจัด ละ 
 บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงมลทินคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส 
 ทุจริต ของตน อันทําใหเปนคนบอด ทําใหไมมีจักษุ ทําใหไมมีญาณ อันดับปญญา 
 อันเปนไปในฝายแหงทุกขไมใหเปนไปเพ่ือนพิพาน. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเปา ไล กําจัด 
 ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีซ่ึงมจิฉาทิฏฐิ ดวยสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงมิจฉา- 
 *สังกัปปะ ดวยสัมมาสังกัปปะ ซ่ึงมิจฉาวาจา ดวยสัมมาวาจา ซ่ึงมิจฉากัมมันตะ ดวยสัมมา- 
 *กัมมันตะ ซ่ึงมิจฉาอาชีวะ ดวยสัมมาอาชีวะ ซ่ึงมิจฉาวายามะ ดวยสัมมาวายามะ ซ่ึงมิจฉาสติ 
 ดวยสัมมาสติ ซ่ึงมิจฉาสมาธิ ดวยสัมมาสมาธิ ซ่ึงมิจฉาญาณ ดวยสัมมาญาณ ซ่ึงมิจฉาวิมุติ 
 ดวยสัมมาวิมุติ. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ ยอมเปา ไล กําจัด ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ 
 ไมมี ซ่ึงกิเลสทัง้ปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความ 
 เดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง ดวยอริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงกําจัด 
 มลทินของตน เหมือนชางทองกําจัดมลทินแหงทองฉะน้ัน. เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรเถระ 
 จึงทูลถามวา 
            ภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไร? จึงเปนผูมีสมาธเิปนธรรมเอกผุดขึ้น 
            มีปญญารักษาตน มีสติ พึงกําจัดมลทนิของตน เหมือนชางทองกําจัด 
            มลทินแหงทอง ฉะนั้น. 
      [๙๒๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร) เราจะกลาวซ่ึงความ 
            ผาสุกและธรรมตามสมควรนั้น ของภิกษุผูเกลียด ผูซองเสพ ที่นั่ง 
            และที่นอนอันสงัด ผูปรารถนาสัมโพธิแกทาน ตามทีรู่. 
                        วาดวยความผาสุก 
      [๙๒๔] คําวา ผูเกลยีด ในคาํวา ความผาสุก ... ของ ภิกษุผูเกลียด ความวา ผูเกลยีด 
 ผูอึดอัด ผูเอือมระอา ดวยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ฯลฯ 
 ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูเกลียด. คําวา ความผาสุก ความวา 
 เราจักบอกความผาสุก คือ ความอยูเปนผาสุก ความอยูเปนผาสุกเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ 
 ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรม 
 สมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย 
 ความเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืน สติสัมปชัญญะ 
 สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ 
 นิพพานและปฏิปทาเคร่ืองใหถึงนิพพาน นี้ชื่อวาความอยูเปนผาสุก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ความผาสุก ... ของภิกษุผูเกลยีด. 
                        อธิบายคําวา ภควา 
      [๙๒๕] คําวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร ความวา พระผูมี 



 พระภาคตรัสเรียกพระเถระนั้นโดยชือ่. คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยาง 
 หน่ึง คําวา ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ทรงทําลายราคะ ทรงทําลายโทสะ ทรงทําลายโมหะ 
 ทรงทําลายมานะ ทรงทําลายทิฏฐิ ทรงทําลายเส้ียนหนาม ทรงทําลายกิเลส. เพราะอรรถวา ทรง 
 จําแนก ทรงจําแนกวิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะ ซ่ึงธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําที่สุดแหงภพ 
 ทั้งหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มี 
 ปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบ 
 อันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากคนผูสัญจรไปมา เปนทีค่วรทํากรรมลับ 
 ของมนุษย สมควรแกวิเวก เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน 
 แหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. 
 อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหง อธิศีล อธีจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส 
 วิมุตติรส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภคว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ 
 อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมี 
 สวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ (ฌานเปนที่ต้ังแหงความครอบงําอารมณ) อนุปุพพวิหาร- 
 *สมาบัติ ๙ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ 
 กสิณสมาบัติ  ๑๐ อานาปานสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
 โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมี 
 สวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา พระบิดา พระภาดา 
 พระภคินี มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดเฉลิมให พระนามวา 
 ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหงอรหัตมรรค) เปนสัจฉิกา 
 บัญญัติ พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิฤกษ ของพระผูมีพระภาค 
 ทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร. 
      [๙๒๖] คําวา ผูซองเสพที่นั่งและที่นอนอนัสงัด ความวา ที่ใดเปนที่นั่ง คือ เตียง 
 ต่ัง ฟูก เสื่อ ทอนหนัง เคร่ืองลาดดวยหญา เคร่ืองลาดดวยใบไม เคร่ืองลาดดวยฟาง 
 เรียกวาที่นั่ง. เสนาสนะ คือ วิหาร เรือนมีหลังคาแถบเดียว ปราสาท เรือนมีหลังคาโลน 
 ถํ้า เรียกวาที่นอน ที่นอนและที่นั่งอันสงัด วาง เงียบ สงัด จากการเห็นรูปไมเปนที่สบาย 
 จากการไดยินเสียงไมเปนที่สบาย ฯลฯ อันสงัด วาง  เงียบสงัด จากเบญจกามคุณอันไมเปน 
 ที่สบายผูซองเสพ อาศัยซองเสพ ซองเสพเสมอ ซองเสพเฉพาะ ซ่ึงที่นอนและที่นั่งอันสงดั 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ผูซองเสพที่นั่งและทีน่อนอันสงัด. 
                วาดวยสัมโพธิและธรรมอันควรแกสัมโพธิ 
      [๙๒๗] คําวา ผูปรารถนาสัมโพธิ ... และซ่ึงธรรมอันสมควร ความวา ญาณ ปญญา 
 ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา วิปสสนา 



 สัมมาทิฏฐิ ในมรรค ๔ เรียกวา สัมโพธิ. ผูปรารถนาเพ่ือจะตรัสรู ปรารถนาเพ่ือจะตามตรัสรู 
 ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรูเฉพาะ ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรูพรอม ปรารถนาเพ่ือจะบรรลุ ปรารถนา 
 เพ่ือจะถูกตอง ปรารถนาเพ่ือจะทําใหแจง ซ่ึงสัมโพธินั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผูปรารถนา 
 สัมโพธิ. คําวา ซ่ึงธรรมอันสมควร ความวา ธรรมอันสมควรตอโพธิเปนไฉน? ความปฏิบัติ 
 ชอบ ความปฏิบัติอันสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก  ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน 
 ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวาร 
 ในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผู 
 ต่ืน สติสัมปชัญญะ ธรรมเหลานี้ เรียกวา ธรรมอันสมควรตอโพธิ. อีกอยางหนึ่ง วิปสสนา 
 ในสวนเบ้ืองตนแหงมรรค ๔ เรียกวา ธรรมอนัสมควรตอโพธิ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผู 
 ปรารถนาสัมโพธิ และซ่ึงธรรมตามสมควร 
      [๙๒๘] คําวา นั้น ในคําวา เราจักกลาว ... นั้น แกทาน ตามที่รู ความวา ธรรม 
 อันสมควรแกโพธิ. คําวา เราจักกลาว ความวา จักบอกกลาว ชี้แจง แสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
 เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ประกาศ. คําวา ตามที่รู คือ เรารูทั่ว รูแจง รูเฉพาะ แทงตลอด 
 อยางไร? จักกลาวซ่ึงธรรมที่ประจักษแกตน อันตนรูยิ่งเอง มิใชโดยตองเชือ่ตอผูอื่นวา ธรรมน้ี 
 เปนดังนี้ ธรรมน้ีเปนดังนี้ มิใชโดยอางตํารา มิใชโดยนึกเดาเอาเอง มิใชโดยคาดคะเนเอาเอง 
 มิใชโดยตรึกตามอาการ มิใชโดยเห็นวาควรแกลัทธิของตน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เราจักกลาว ... 
 นั้นแกทาน ตามที่รู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสตอบวา 
            (พระผูมีพระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรสารีบุตร) เราจักกลาวซ่ึงความ 
            ผาสุก และธรรมตามสมควรนั้น ของภิกษุผูเกลียด ผูซองเสพที่นั่ง 
            และที่นอนอันสงัด ผูปรารถนาสัมโพธิแกทาน ตามทีรู่. 
      [๙๒๙] ภิกษุผูเปนธีรชน มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ ไมพึงกลัว 
            ตอภัย ๕ ประการ คือ ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตวเลื้อยคลาน 
            สัมผัสแตมนุษย และภัยแตสัตวสี่เทา. 
                       วาดวยภิกษุผูเปนธีรชน 
      [๙๓๐] คําวา ผูเปนธีรชน ในคํา ผูเปนธีรชน ... ไมพึงกลัวตอภัย ๕ ประการ 
 ความวา ผูเปนธีรชน เปนบัณฑิต มีปญญา มีปญญาตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มี 
 ปญญาทําลายกิเลส ไมพึงกลวั ไมพึงสะดุง ไมพึงหวาดเสียวไมพึงคร่ันคราม ไมพึงถึงความ 
 สยดสยอง ตอภัย ๕ ประการ คือ เปนผูไมขลาด ไมคร่ันคราม ไมหวาดเสียว ไมหนี เปน 
 ผูละ ความกลัวความขลาดเสียแลว ปราศจากความเปนผูมขีนลุกอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ผู 
 เปนธีรชน ... ไมพึงกลัวตอภัย ๕ ประการ. 
      [๙๓๑] คําวา ภิกษุ ในคําวา ภิกษุ ... มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ 
 คือ ภิกษุที่เปนกัลยาณปุถุชน หรือภิกษุที่เปนพระเสขะ คําวา มีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ 
 ๔ ประการ คือ เมื่อเจริญสติปฏฐานคือพิจารณาเห็นกายในกาย ก็ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติ 



 ปฏฐานคือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ก็ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานคือพิจารณา 
 เห็นจิตในจิต ก็ชื่อวามีสติ เมือ่เจริญสติปฏฐานคือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ก็ชือ่วา 
 มีสติ ภิกษุนั้นทานเรียกวา เปนผูมีสติ. ธรรมเปนสวนสุดรอบในคําวา ประพฤติธรรมเปน 
 สวนสุดรอบ มี ๔ ประการ คือ ธรรมเปนสวนสุดรอบคือ ศีลสังวร ๑ ธรรมเปนสวนสุด 
 รอบคืออินทรียสังวร ๑ ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญุตา ๑ ธรรมเปนสวนสุด 
 รอบคือชาคริยานุโยค ๑. 
      ธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสังวรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศีีล สํารวม 
 อยูในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณ 
 นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย พิจารณาถึงความเสีย ณ ภายใน ชื่อวาประพฤติ 
 ในธรรมเปนสวนสุดรอบคือศีลสังวร ณ ภายใน มิไดทําลายศีลอันเปนเขตแดน นี้ชื่อวา ธรรม 
 เปนสวนสุดรอบคือศีลสังวร. 
      ธรรมเปนสวนสุดรอบคืออินทรียสังวรเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวยจักษุ 
 แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมือ่ไมสํารวมแลว 
 จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนสัครอบงํานั้น ยอมรักษาจักขุนทรีย 
 ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ 
 เพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ 
 โทมนัสครอบงํานั้น ยอมรักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย พิจารณาอาทิตต- 
 *ปริยายเทศนา ชื่อวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบคืออินทรียสังวรในภายใน มิไดทาํลาย 
 อินทรียสังวรอันเปนเขตแดน นี้ชื่อวาธรรมเปนสวนสุดรอบคืออินทรียสังวร. 
      ธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญุตาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา 
 โดยอุบายอันแยบคายแลว ฉันอาหาร ไมฉันเพ่ือเลน ไมฉันเพ่ือมัวเมา ไมฉนัเพ่ือประดับ 
 ไมฉันเพ่ือตกแตง ฉันเพ่ือความต้ังอยูแหงกายนี้ เพ่ือจะใหกายน้ีเปนไป เพ่ือเวนความลําบาก 
 แหงกายนี้ เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา เราจะบําบัดเวทนาเกา จักไมใหเวทนา 
 ใหมเกิดขึ้น และความดําเนินของเรา ความที่เราไมมีโทษ ความอยูสบายของเราจักมี ดังนี ้
 อยางเดยีวเทาน้ัน พิจารณาอาหารเปรียบดวยน้ํามันสําหรับหยอดเพลาเกวียน ผาสําหรับปดแผล 
 และเน้ือบุตร (ของคนที่เดินทางกันดาร) ชื่อวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบคือโภชเนมัต- 
 *ตัญุตา ยอมไมทําลายโภชเนมัตตัญุตาอันเปนเขตแดนในภายใน นี้ชื่อวา ธรรมเปนสวนสุด 
 รอบ คือโภชเนมัตตัญุตา. 
      ธรรมเปนสวนสุดรอบคือชาคริยานุโยคเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายอันเปนเคร่ืองกั้นกาง ดวยการเดิน การนั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายอันเปนเคร่ืองกั้นกาง ดวยการเดินการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอม 
 สําเร็จสีหไสยา (นอนอยางราชสีห) โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มสีติสัมปชัญญะ 



 ใสใจถึงสัญญาในความลุกขึ้น ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลว ชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
 จากธรรมทั้งหลายอันเปนเคร่ืองกั้นกาง ดวยการเดิน การนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรี พิจารณา 
 ถึงความอยูแหงบุคคลผูมีราตรีเดียวเจริญ ชื่อวาประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบคือชาคริยานุโยค 
 ในภายใน ยอมไมทําลายชาคริยานุโยคอันเปนเขตแดน นี้ชื่อวา ธรรมเปนสวนสุดรอบคือ 
 ชาคริยานุโยค เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ ... มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ. 
                      ลักษณะตัวเหลือบเปนตน 
      [๙๓๒] แมลงมีตาเหลือง เรียกวาเหลือบ  ในคําวา ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตว 
 เลื้อยคลาน. แมลงวันแมทั้งปวง เรียกวาสัตวไตตอม. เหตุไรแมลงวันแมทั้งปวง จึงเรียกวา 
 สัตวไตตอม. สัตวเหลานั้น ยอมบิน ตอม กัดกิน เหตุนั้น จึงเรียกวา สัตวไตตอม. งูทั้งหลาย 
 เรียกวา สัตวเลือ้ยคลาน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตวเลื้อยคลาน. 
      [๙๓๓] คําวา สัมผัสแตมนุษย และภัยแตสัตว ๔ เทา ความวา พวกโจร คนที่ทํา 
 กรรมชั่ว หรือคนที่เตรียมทํากรรมชั่ว เรียกวา สัมผัสแตมนุษย. มนุษยเหลานั้น พึงถามปญหาบาง 
 พึงยกวาทะกะภิกษุบาง พึงดา คอนวา แชง เสียดสี เบียดเบียน ยํายี กดขี่ ขมเหง ฆา 
 เขาไปฆา หรือทําความพยายาม ฆา ความกระทบกระทั่งแตมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา สัมผัส 
 แตมนุษย. คําวา ภัยแตสัตว ๔ เทา ความวา ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว 
 หมาปา โค กระบือ ชาง. สัตว ๔ เทาเหลานั้น พึงย่ํายี กัดกิน เบียดเบียน รังแก กดขี ่
 ขมเหง ฆา เขาไปฆา ทําความพยายามฆาภิกษุ ความกระทบกระทั่งแตสัตว ๔ เทาอยางใดอยางหนึ่ง 
 ชื่อวา ภัยแตสัตว ๔ เทา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา สัมผัสแตมนุษยและภัยแตสัตว ๔ เทา. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุผูเปนธีรชน มีสติ ประพฤติในธรรมเปนสวนสุดรอบ ไมพึงกลัวภัย 
            ๕ ประการ คือ ตัวเหลือบ สัตวไตตอม สัตวเลื้อยคลาน สัมผัสแต 
            มนุษย และภัยแตสัตว ๔ เทา. 
      [๙๓๔] ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนทีต้ั่งอยูในธรรมอื่น แมเห็นอารมณอัน 
            ใหเกิดความขลาดมากของคนที่ต้ังอยูในธรรมอื่นนั้น ก็ไมพึงหวาดเสยีว 
            อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูแสวงหากุศล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืนๆ. 
                         วาดวยสหธรรมิก 
      [๙๓๕] คําวา ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนที่ทั้งอยูในธรรมอื่น แมเห็นอารมณอันให 
 เกิดความขลาดมาก ของคนที่ต้ังอยูในธรรมอื่นนั้น ก็ไมพึงหวาดเสียว ความวา เวนสหธรรมิกชน 
 ๗ จําพวก (คือภิกษุ ภิกษุณี สินขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา) คนเหลาใด 
 เหลาหน่ึงผูไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา ไมเลื่อมใสในพระธรรม ไมเลื่อมใสในพระสงฆ เรียกวา 
 คนที่ต้ังอยูในธรรมอื่น. คนพวกนั้นถามปญหาบาง พึงยกวาทะกะภิกษุบาง พึงดา คอนวา แชง 
 เสียดสี เบียดเบียน ย่ํายี กดขี่ ขมเหง ฆา เขาไปฆา ทําความพยายามฆา ภิกษุเห็นหรือได 
 ยินอารมณอันใหเกิดความขลาดเปนอันมากของคนเหลานั้นแลว ไมพึงหว่ันไหวสะทกสะทาน 



 ไมพึงสะดุงดิ้นรนหวาดเสียวครั่นคราม ไมพึงกลัว ไมพึงถึงความสยดสยอง คือ เปนผูไมขลาด 
 ไมคร่ันคราม ไมหวาดเสียว ไมหนีไป เปนผูละความกลัว ความขลาดเสียแลว ปราศจาก 
 ความเปนผูมีขนลุกอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนที่ต้ังอยูในธรรมอื่น 
 แมเห็นอารมณอันใหเกิดความขลาดมากของคนที่ต้ังอยูในธรรมอื่นนั้น ก็ไมพึงหวาดเสียว. 
                        อันตราย ๒ อยาง 
      [๙๓๖] คําวา อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูตามแสวงหากุศล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน ความวา 
 อนึ่ง อันตรายแมเหลาอื่น อันภิกษุทั้งหลายผูตามแสวงหากุศล พึงย่ํายี ครอบงํา ขมขี่ กําจัด 
 ขับไล มีอยู. ชื่อวาอันตราย ไดแกอันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายท่ีปรากฏ ๑ อันตรายท่ีปกปด ๑ 
 ฯลฯ เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลายแมอยางนี้ ชื่อวาอันตราย. คําวา ภิกษุ 
 ทั้งหลายผูตามแสวงหากุศล ความวา อันตรายทั้งหลายอันผูแสวงหา เสาะหา คนหา ซ่ึงความ 
 ปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ฯลฯ 
 อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และปฏิปทาเคร่ืองใหถึงนิพพาน พึงย่ํายี ครอบงํา ขมขี่ กําจัด 
 ขับไล เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูตามแสวงหากุศล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน. 
 เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุไมพึงหวาดเสียวแมตอคนที่ต้ังอยูในธรรมอื่น แมเห็นอารมณอันให 
            เกิดความขลาดมากของคนที่ต้ังอยูในธรรมอื่นนั้น ก็ไมพึงหวาดเสียว 
            อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูตามแสวงหากุศล พึงย่ํายีอันตรายอ่ืน. 
      [๙๓๗] ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว พึงอดทนความหนาว 
            และความรอน ภิกษุนั้นอันผัสสะเหลานั้นกระทบแลวโดยอาการมาก 
            อยาง เปนผูไมเปดโอกาส พึงทําความบากบ่ัน คือความเพียรใหมั่นไว. 
      [๙๓๘] คําวา ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว ความวา ความกระทบ 
 คือโรค เรียกวา ผัสสะคือโรค. ภิกษุเปนผูอันผสัสะคือโรคกระทบ ถูกตอง ต้ังลง ครอบงํา คือ 
 เปนผูอันโรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย ฯลฯ สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด 
 และสัตวเสือกคลานกระทบเขา ถูกตอง ต้ังลง ครอบงําแลว. ความอยากกิน เรียกวาความหิว. 
 ภิกษุเปนผูอันความหิวกระทบเขา ถูกตอง ต้ังลง ครอบงําแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุ 
 ถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว. 
                    ความหนาวมีดวยเหตุ ๒ อยาง 
      [๙๓๙] คําวา ความหนาว ในคําวา พึงอดทนความหนาวและความรอน ความวา 
 ความหนาวยอมมีดวยเหตุ ๒ อยาง คือ ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงอาโปธาตุภายในกําเริบ ๑ 
 ความหนาวยอมมีดวยสามารถแหงฤดูภายนอก ๑. คําวา ความรอน ความวา ความรอนยอมมี 
 ดวยเหตุ ๒ อยาง คือ ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงเตโชธาตุภายในกําเริบ ๑ ความรอนยอม 
 มีดวยสามารถแหงฤดูภายนอก ๑. คําวา พึงอดทนความหนาวและความรอน ความวา ภิกษุพึง 
 เปนผูอดทนตอความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม 



 แดด และสัตวเสือกคลาน พึงเปนผูมีปกติอดกล้ันตอทางถอยคําที่เขากลาวชั่ว มาราย และ 
 ทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในสรีระที่กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมสบาย ไมชอบใจ สามารถนําชีวิตไป 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงอดทนความหนาวและความรอน. 
      [๙๔๐] คําวา ภิกษุนั้นอันผัสสะเหลานั้น ในคําวา ภิกษุนั้นอันผัสสะเหลานั้นกระทบ 
 แลวโดยอาการมากอยาง เปนผูไมเปดโอกาส ความวา ภิกษุนั้น เปนผูอันผัสสะคือโรค ความหิว 
 ความหนาว และความรอนกระทบเขา ถูกตอง ต้ังลง ครอบงําแลว เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ภิกษุนั้น อันผัสสะเหลานั้นกระทบเขาแลว. คําวา โดยอาการมากอยาง ความวา กระทบเขา 
 ถูกตอง ต้ังลง ครอบงํา โดยอาการมีชนิดเปนอเนก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุนั้น อันผัสสะ 
 เหลานั้นกระทบเขาแลวโดยอาการมากอยาง. คําวา เปนผูไมเปดโอกาส ความวา ยอมไมทําโอกาส 
 แกวิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร แมเพราะเหตุดังนี้ จึงชื่อวา ไมเปดโอกาส. อีกอยางหนึ่ง 
 ภิกษุยอมไมทําโอกาสแกกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต แมเพราะเหตุดังนี้ จึงชื่อวา ไมเปด 
 โอกาส เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุนั้น อันผัสสะเหลานั้นกระทบแลวโดยอาการมากอยาง 
 เปนผูไมเปดโอกาส. 
                     วาดวยการทําความบากบ่ัน 
      [๙๔๑] คําวา พึงทําความบากบ่ันคือความเพียรใหมั่นไว ความวา ความปรารภความ 
 เพียร ความกาวหนาไป ความบากบ่ัน ความดําเนินไป ความพยายาม ความอุตสาหะ ความหมั่น 
 ความไมถอยหลัง ความออกแรง ความต้ังไว ความบากบ่ันคือไมยอหยอน ความไมปลงฉนัทะ 
 ความไมทอดธรุะ ความประคองธุระ วิริยะ วริิยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ ที่เปนไปทาง 
 จิต เรียกวา ความบากบ่ันคือความเพียร. ภิกษุพึงทําความบากบ่ันคือความเพียรใหมั่นไว คือ พึง 
 เปนผูสมาทานมั่น มีสมาทานต้ังลงมั่น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงทําความบากบ่ันคือความเพียร 
 ใหมั่นไว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุถูกผัสสะคือโรคและความหิวกระทบแลว พึงอดทนความหนาว 
            และความรอน ภิกษุนั้น อันผัสสะเหลานั้นกระทบแลวโดยอาการ 
            มากอยาง เปนผูไมเปดโอกาส พึงทําความบากบ่ันคือความเพียรให 
            มั่นไว. 
      [๙๔๒] ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย ไมพึงพูดเท็จ พึงแผเมตตาไปยังสตัวทั้งที่ 
            สะดุงและผูมั่นคง เมื่อใด ภิกษุพึงรูความขุนใจ เมื่อนัน้ พึงบรรเทา 
            เสียดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดาํ. 
      [๙๔๓] คําวา ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย ในคําวา ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย 
 ไมพึงพูดเท็จ ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละอทินนาทาน เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน 
 ถือเอาแตของที่เขาให หวังไดแตของที่เขาให พึงเปนผูมีจิตไมเปนขโมยเปนจิตสะอาดอยู 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย. คําวา ไมพึงพูดเท็จ ความวา ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท คือ พูดจริง ดํารงคําสัตว มีถอยคํามั่นคงเชือ่ถือได 



 ไมพูดใหเคลื่อนคลาดแกโลก เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย ไมพึงพูดเท็จ. 
                          การแผเมตตา 
      [๙๔๔] ชื่อวาเมตตา ในคําวา พึงแผเมตตาไปยังสัตวทั้งที่สะดุงและผูมัน่คง คือ ความ 
 ไมตรี กิริยาที่รัก ความเปนผูมคีวามรัก ความเอ็นดู กิริยาที่เอน็ดู ความเปนผูเอ็นดู ความ 
 แสวงหาประโยชน ความอนุเคาะห ความไมพยาบาท ความไมปองราย ความไมโกรธ กุศลมูล. 
 สัตวเหลาใดยังละตัณหาอันทําใหสะดุงไมได และยังละความกลัวและความขลาดไมได สัตว 
 เหลานั้นชื่อวาผูสะดุง. เพราะเหตุอะไร สัตวเหลานั้น จึงเรียกวาผูสะดุง สัตวเหลานั้น ยอม 
 สะดุงหวาดเสยีว คร่ันคราม กลัวถึงความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้นจึงเรียกวา 
 ผูสะดุง. สัตวเหลาใดละตัณหาอันทําใหสะดุงไดแลว และละความกลัวและความขลาดไดแลว 
 สัตวเหลานั้นชื่อวาผูมั่นคง. เพราะเหตุไร สัตวเหลานั้นจึงเรียกวาผูมั่นคง. สัตวเหลานั้นยอมไม 
 สะดุง ไมหวาดเสียว ไมคร่ันครามไมกลัว ไมถึงความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้น 
 จึงเรียกวาผูมัน่คง. คําวา พึงแผเมตตาไปยังสัตวทั้งที่สะดุงและผูมั่นคง ความวา พึงถูกตอง 
 พึงแผเมตตา คือ พึงเปนผูมิจิตสหรคตดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีประมาณ 
 ไมมีเวร ไมพยายาม แผไปยังสัตวทั้งผูสะดุงและผูมั่นคง เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา พึงแผเมตตา 
 ไปยังสัตวทั้งที่สะดุงและผูมั่นคง. 
                        คําวาใจมีชื่อตางๆ 
      [๙๔๕] คําวา เมื่อใด ในคําวา เมื่อใด ภิกษุพึงรูความขุนใจ ความวา ในกาลใด. 
 คําวา ใจ คือ จิต ใจ มานัส หทัย บัณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ 
 มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตผสัสะเปนตนนั้น. จิตเปนธรรมชาติขุนมัว เศราหมอง ยุง วุน 
 หว่ันไหว หมุนไป ไมสงบ เพราะกายทจุริต วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ 
 ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง 
 ความโออวด ความหัวดื้อ ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น ความเมา ความประมาท 
 กิเลสทั้งปวง ทจุริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอน 
 ทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. คําวา เมื่อใด ภิกษุพึงรูความขุนใด ความวา ภิกษุพึงรู รูทั่ว 
 รูวิเศษ รูวิเศษเฉพาะ แทงตลอดความที่จิตขุน เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา เมื่อใด ภิกษุพึงรูความ 
 ขุนใจ. 
                   บรรเทาความขุนใจดวยมนสิการ 
      [๙๔๖] ผูใหสัตวตาย ผูมีกรรมดํา เปนผูใหญ ผูใหสัตวถึงความตาย ผูไมใหสัตว 
 พนไป ผูเปนเผาพันธแหงผูประมาท ชื่อวาผูมีกรรมดํา ในคําวา เมื่อนั้น พึงบรรเทาเสียดวย 
 มนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดาํ. คําวา เมื่อนั้น พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา 
 นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. คําวา พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมีดวยมนสิ- 
 *การวา นี่เปนฝกฝายผูมกีรรมดํา เปนฝกฝายมาร เปนบวงมาร เปนเบ็ดมาร เปนเหยื่อมาร เปน 
 วิสัยมาร เปนเคร่ืองใหเดือดรอนของมาร เปนอาหารมาร เปนเคร่ืองผูกของมาร แมดวยเหตุ 



 อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เมื่อนั้น พึงบรรเทาเสียดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดํา. 
 อีกอยางหนึ่ง พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหความไมมี ดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายผูม ี
 กรรมดํา เปนฝกฝายมาร เปนฝกฝายอกุศล เปนเคร่ืองใหเกดิทุกข เปนสภาพมีวิบากเปนทุกข 
 เปนเหตุใหเปนไปในนรก เปนเหตุใหเปนไปในกําเนิดดิรัจฉาน เปนเหตุใหเปนไปในเปรตวิสัย 
 แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เมื่อนั้น พึงบรรเทาเสียดวยมนสิกาวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผู 
 มีกรรมดํา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา 
            ภิกษุไมพึงทําความเปนขโมย ไมพึงพูดเท็จ พึงแผเมตตาไปยังสัตวทั้งที่ 
            สะดุงและผูมั่นคง เมื่อใด ภิกษุพึงรูความขุนใจ เมื่อนัน้ พึงบรรเทา 
            เสียดวยมนสิการวา นี่เปนฝกฝายแหงมารผูมีกรรมดาํ. 
      [๙๔๗] ภิกษุไมพึงลุอํานาจแหงความโกรธและความดูหมิ่น พึงขุดรากความโกรธ 
            และความดูหมิ่นนั้นดาํรงอยู อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักและที ่
            เกลียดชังเสียโดยแท. 
                     ความโกรธและความดูหมิ่น 
      [๙๔๘] ชื่อวา ความโกรธ ในคําวา ภิกษุไมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหมิ่น 
 คือ ความอาฆาต ความมุงราย ฯลฯ ความเปนผูดุราย ความเพาะวาจาชั่ว ความไมแชมชื่นแหง 
 จิต. ชื่อวา ความดูหมิ่น คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมดูหมิน่ผูอื่น โดยชาติบาง โดยโคตร 
 บาง ฯลฯ โดยวัตถุอื่นๆ บาง. คําวา ภิกษุไมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหมิ่น ความวา 
 ไมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหมิ่น คือ พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึง 
 ความโกรธและความดูหมิ่น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุไมพึงลุอํานาจความโกรธและความดูหมิ่น. 
                  รากของความโกรธและความดูหมิน่ 
      [๙๔๙] รากแหงความโกรธ ในคําวา พึงขุดรากความโกรธและความดูหมิน่นั้นดํารง 
 อยูเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมมิานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ 
 (แตละอยาง) เปนรากแหงความโกรธ. รากแหงความดูหมิ่นเปนไฉน? อวิชชา อโยนิโสมน- 
 *สิการ อัสมิมานะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ (แตละอยาง) เปนรากแหงความดูหมิ่น. 
 คําวา พึงขุดรากความโกรธ และความดูหมิ่นนั้นดํารงอยู ความวา พึงขุด ร้ือ ถอน ฉุด 
 กระชาก ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงรากความโกรธและความดูหมิ่นเสีย 
 ดํารงอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นนั้นดาํรงอยู. 
                       วาดวยที่รัก ๒ อยาง 
      [๙๕๐] บทวา อถ ในคําวา อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักและทีเ่กลยีดชังเสยี 
 โดยแท เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพท 
 สละสลวยดวยพยัญชนะ เปนลําดับบท. ชื่อวาที่รัก ไดแก ที่รัก ๒ อยาง คือ สัตว ๑ 
 สังขาร ๑. สัตวเปนที่รักเปนไฉน? สัตวในโลกนี้เปนผูปรารถนาความเจริญ ปรารถนาประโยชน 
 เกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความปลอดโปรงจากโยคกิเลส แกบุคคลนั้น คือ 



 เปนมารดา บิดา พ่ีชายนองชาย พ่ีหญิงนองหญิง บุตร ธิดา มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต 
 (ผูสืบสาย) สัตวเหลานี้ ชื่อวาเปนที่รัก. สังขารเปนที่รักเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจ สงัขารเหลานี้ชื่อวาเปนที่รัก. ชื่อวาที่เกลยีดชัง ไดแก ที่เกลยีด 
 ชัง ๒ อยาง คือ สัตว ๑ สังขาร ๑ สัตวเปนที่เกลียดชังเปนไฉน? สัตวในโลกนี้ เปนผู 
 ไมปรารถนาความเจริญ ปรารถนาส่ิงที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล ปรารถนาความไมผาสุก 
 ปรารถนาความไมปลอดโปรงจากโยคกเิลส ปรารถนาจะปลงเสียจากชีวิต แกบุคคลนั้น สัตว 
 เหลานี้ชื่อวา เปนที่เกลยีดชัง. สังขารเปนที่เกลียดชังเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ อันไมเปนที่ชอบใจ สังขารเหลานี้ชื่อวา เปนที่เกลยีดชัง. คําวา โดยแท เปน 
 คํากลาวโดยสวนเดียว เปนคํากลาวโดยไมมีความสงสัย เปนคาํกลาวโดยไมมคีวามเคลือบแคลง 
 เปนคํากลาวไมเปนสองสวน เปนคํากลาวไมเปนสองอยาง เปนคํากลาวมิไดรวมกัน เปนคาํ 
 กลาวไมผิด. คาํวา โดยแทนี้ เปนคํากลาวกําหนดแน. คําวา อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบ 
 ที่รักและที่เกลยีดชังเสียโดยแท ความวา ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบ เมื่อย่ํายกี็พึงย่ํายีซ่ึงที่รัก 
 และที่เกลียดชงั ที่ยินดีและยนิราย สุขและทกุข โสมนัสและโทมนัส อิฏฐารมณและ 
 อนิฏฐารมณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักและที่เกลียดชังเสยี 
 โดยแท. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุไมพึงลุอํานาจแหงความโกรธและความดูหมิ่น พึงขุดรากความ 
            โกรธและความดูหมิ่นนัน้ดํารงอยู อนึ่ง ภิกษุเมื่อปราบก็พึงปราบที่รักและ 
            ที่เกลียดชังเสยีโดยแท. 
      [๙๕๑] ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม พึงขมอันตรายเหลานั้น พึง 
            ปราบความไมยินดใีนที่นอนอันสงัด พึงปราบธรรมอันเปนที่ต้ังแหง 
            ความรําพัน ๔ อยาง. 
                วาดวยการทําปญญาไวเบ้ืองหนาและมีปติงาม 
      [๙๕๒] ชื่อวา ปญญา ในคําวา ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม ไดแก ความรู 
 ทั่ว ความรูชัด ความเลือกเฟน ความเลือกเฟนทั่ว ความเลือกเฟนธรรม ฯลฯ อโมหะ 
 ธรรมวิจยะ สัมมาทิฏฐิ. คําวา ทําปญญาไวเบ้ืองหนา ความวา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ 
 ทําปญญาไวเบ้ืองหนาประพฤติ เปนผูมีปญญาเปนธงชัย  มีปญญาเปนยอดธง มีปญญาเปนใหญ 
 มีความเลือกเฟนมาก มีความเลือกเฟนทั่วมาก มีปญญาเคร่ืองเห็นมาก มีความเสาะหามาก 
 อยูดวยความเปนผูทําใหแจมแจง ประพฤติดวยปญญา มีปญญามาก ตระหนักอยูดวยปญญา 
 เอนไปในปญญา โอนไปในปญญา โนมไปในปญญา นอมไปในปญญา มีปญญาน้ันเปนใหญ 
 แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา ทําปญญาไวเบ้ืองหนา. อนึ่ง ภิกษุเมื่อเดินกรู็วา เดิน เมื่อ 
 ยืนก็รูวา ยืน เมื่อนั่งก็รูวา นั่ง หรือเมื่อนอนกรู็วา นอน หรือวากายของเธอต้ังอยูอยาง 
 ใดๆ ภิกษุนั้นก็รูกายน้ันอยางนั้นๆ แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา ทําปญญาไวเบ้ือง 
 หนา. อนึ่ง ภิกษุเปนผูทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ทําความรูสึกตัวในการ 



 แล ในการเหลียว ทําความรูสึกตัวในการคูเขา ในการเหยียดออก ทําความรูสึกตัวในการครอง 
 สังฆาฏิ บาตรและจีวร ทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ทําความรูสึก 
 ตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน 
 การพูด การนิ่ง แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา ทําปญญาไวเบ้ืองหนา. คําวา มีปติงาม 
 ความวา ปติ ปราโมทย ที่เกิดขึ้นดวยความสามารถแหงพุทธานุสสติ ชื่อวาปติงาม ปติ 
 ปราโมทย ที่เกดิขึ้นดวยสามารถธรรมานุสสติ ... สังฆานุสสติ ... สีลานุสสติ ... จาคานุสสติ ... 
 เทวตานุสสติ ... อานาปาณสติ ... มรณานุสสติ ... กายคตาสติ ... อุปสมานุสสติ ชื่อวาปติ 
 งาม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม. 
                      วาดวยอันตราย ๒ อยาง 
      [๙๕๓] ชื่อวา อันตราย ในคําวา พึงขมอันตรายเหลานั้น ไดแก อันตราย ๒ อยาง 
 คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑ ฯลฯ อันตรายเหลานี้ชื่อวาอันตรายปรากฏ ฯลฯ 
 อันตรายเหลานี้ชื่อวาอันตรายท่ีปกปด ฯลฯ เพราะอรรถวา เปนที่อยูแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย 
 แมอยางนี้ จึงชือ่วา อันตราย. คําวา พึงขมอันตรายเหลานั้น ความวา พึงขม ปราบปราม 
 ครอบงํา กําจัด ย่ํายี ซ่ึงอันตรายเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  พึงขมอันตรายเหลานั้น 
 เสีย. 
      [๙๕๔] ชื่อวา ความไมยินดี ในคําวา พึงปราบความไมยินดีในที่นอนอนัสงัด คือ 
 ความไมยินดี ความไมชอบใจ ความไมยินดยีิง่ ความไมยินดเีฉพาะ ความเบ่ือ ความระอา. 
 คําวา ในที่นอนอันสงัด ความวา พึงปราบ ขม ครอบงํา กําจัด ย่ํายี ซ่ึงความไมยินดใีน 
 เสนาสนะอันสงัด หรือในธรรมทั้งหลาย อันเปนอธิกุศลอื่นๆ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึง 
 ปราบความไมยินดีในที่นอนอนัสงัด. 
      [๙๕๕] คําวา พึงปราบธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน ๔ อยาง ความวา พึงปราบ 
 ขม ครอบงํา กําจัด ย่ํายี ซ่ึงธรรมอันเปนเหตุแหงความรําพัน ๔ อยาง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อ 
 วา พึงปราบธรรมอันเปนเหตุแหงความรําพัน ๔ อยาง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง 
 ตรัสวา 
            ภิกษุทําปญญาไวเบ้ืองหนา มีปติงาม พึงขมอันตรายเหลานั้น พึงปราบ 
            ความไมยินดีในที่นอนอันสงัด พึงปราบธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความ 
            รําพัน ๔ อยาง. 
      [๙๕๖] เราจักฉันอะไร? เราจักฉันที่ไหน? วันนี้เรานอนลําบากหนอ พรุงนี้ 
            เราจักนอนที่ไหน? ภิกษุผูเสขะ พึงบําบัดเสียซ่ึงวิตกเหลานี้อันเปนที ่
            ต้ังแหงความรําพัน พึงเปนผูไมมีกังวลทองเทีย่วไป. 
                 วาดวยความวิตกอนัเปนที่ต้ังความรําพัน 
      [๙๕๗] คําวา เราจักฉันอะไร? ในคําวา เราจักฉันอะไร? เราจักฉันที่ไหน? 
 ความวา เราจักฉันอะไร คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา หรือเนื้อ เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา เราจักฉันอะไร คําวา เราจักฉันทีไ่หน ความวา เราจักฉันที่ไหน คอื ในสกุล 
 กษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย หรือสกุลศูทร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เราจักฉันอะไร 
 เราจักฉันที่ไหน. 
      [๙๕๘] คําวา วันนี้เรานอนลําบากหนอ พรุงนี้เราจักนอนที่ไหน? ความวา คืนนี้ 
 เรานอนลําบากบนแผนกระดาน บนเส่ือ บนทอนหนัง บนเคร่ืองลาดดวยหญา บนเคร่ือง 
 ลาดดวยใบไม หรือบนเคร่ืองลาดดวยฟาง คนืพรุงนี้ เราจักนอนสบายที่ไหน คือ ที่เตียง ที่ต่ัง 
 ที่ฟูก ที่หมอน ที่วิหาร ที่เรือนมีหลังคาแถบเดียว ที่ปราสาท ที่เรือนมีหลังคาโลน หรือ 
 ที่ถํ้า เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา วันนี้เรานอนลําบากหนอ พรุงนี้เราจักนอนที่ไหน 
      [๙๕๙] คําวา ซ่ึงวิตกเหลาน้ีอันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน ความวา ซ่ึงวิตกอันปฏิสังยุต 
 ดวยบิณฑบาต ๒ อยาง ซ่ึงวิตกอันปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ ๒ อยาง อันเปนทีต้ั่งแหงความ 
 รําพัน คือ เปนฐานแหงความปรับทุกข เปนมูลฐานแหงความรําพัน เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา 
 ซ่ึงวิตกเหลานี้อันเปนที่ต้ังแหงความรําพัน. 
                   อธิบายคําวาเสขะและคําวาศึกษา 
      [๙๖๐] ชื่อวา เสขะ ในคําวา ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย พึงเปนผูไมมีกังวล 
 ทองเที่ยวไป ความวา เพราะเหตุไรจึงเรียกวา เสขะ เพราะศึกษา จึงชื่อวา เสขะ. ศึกษา 
 อะไร? ศึกษาอธิศีลบาง ศึกษาอธิจิตบาง ศึกษาอธิปญญาบาง. อธิศีลสิกขาเปนไฉน ฯลฯ 
 นี้ชื่อวาอธิปญญาสิกขา. ภิกษุคํานึงถึงสิกขา สมมตินี้ ก็ชื่อวาศึกษา รูก็ชื่อวาศึกษา เห็นก็ชือ 
 วาศึกษา พิจารณาก็ชื่อวาศึกษา ต้ังจิตก็ชื่อวาศึกษา นอมใจไปดวยศรัทธากช็ื่อวาศึกษา ประคอง 
 ความเพียรก็ชือ่วาศึกษา เขาไปต้ังสติก็ชื่อวาศึกษา ต้ังจิตไวก็ชื่อวาศึกษา รูชัดดวยปญญาก็ชื่อ 
 วาศึกษา รูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่งก็ชื่อวาศึกษา กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูก็ชื่อวาศึกษา ละธรรม 
 ที่ควรละก็ชื่อวาศึกษา ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงก็ชื่อวาศึกษา เจริญธรรมที่ควรเจริญก็ชื่อ 
 วาศึกษา คือ ยอมประพฤติเอือ้เฟอ ยอมประพฤติเอื้อเฟอดวยดี ยอมสมาทานศึกษา เพราะ 
 เหตุนั้น จึงเรียกวา เสขะ. ภิกษุผูเสขะศึกษาแมอธิศีล แมอธจิิต แมอธิปญญา เพ่ือบําบัด 
 กําจัด ละเวน สงบ สละคืน ระงับเสีย ภิกษุผูเสขะเมือ่นึกถึงสิกขา ๓ นี้ก็พึงศึกษา เมื่อรู 
 ก็พึงศึกษา ฯลฯ เมื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจงก็พึงศึกษา คือ พึงประพฤติเอื้อเฟอ 
 ประพฤติเอื้อเฟอดวยดี สมาทานประพฤติ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย. 
                  วาดวยการเทีย่วไปอยางไมมกีังวล 
      [๙๖๑] คําวา พึงเปนผูไมมีกงัวลทองเทีย่วไป ความวา ภิกษุเปนผูมีกังวลทองเทีย่ว 
 ไปอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบดวยความกังวลสกุล ดวยความกังวลคณะ 
 ดวยความกังวลอาวาส ดวยความกังวลจีวร ดวยความกังวลบิณฑบาต ดวยความกังวลเสนาสนะ 
 ดวยความกังวลคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุเปนผูมีกังวลทองเทีย่วไปอยางนี้. 
      ภิกษุเปนผูไมมีกังวลทองเที่ยวไปอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูประกอบดวย 
 ความกังวลสกลุ ไมเปนผูประกอบดวยความกังวลคณะ อาวาส จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 



 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุเปนผูไมมีกังวลทองเทีย่วไปอยางนี้. 
      สมจริงดังภาษิตวา 
            ภิกษุทั้งหลายไปมคธรัฐ ไปโกศลรัฐ มีอยู ภิกษุที่ไปมคธรัฐบางพวก 
            เที่ยวไปตางหมู แตวัชชีภูมิ เปนผูไมมกีงัวลอยู ความเทีย่วไปให 
            ประโยชนสําเร็จ ความเที่ยวไปดีใหประโยชนสําเร็จ ความเปนผูไมมี 
            กังวลอยู ใหประโยชนสําเร็จทุกเมือ่ การถามถึงประโยชนเปนกรรม 
            ของผูขยัน นั่นเปนความเสมอกันแหงความไมกังวล ดังนี้. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสีย พึงเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            เราจักฉันอะไร? เราจักฉันที่ไหน? วันนี้เรานอนลําบากหนอ 
            พรุงนี้เราจักนอนที่ไหน? ภิกษุผูเสขะพึงบําบัดเสียซ่ึงวิตกเหลานี้ อัน 
            เปนที่ต้ังแหงความรําพัน พึงเปนผูไมมีกังวลทองเท่ียวไป. 
      [๙๖๒] ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล พึงรูจัก 
            ประมาณเพ่ือสันโดษ ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลานัน้ เปนผูสํารวม 
            เที่ยวไปในบาน แมถูกเขาดา ก็ไมควรกลาววาจาหยาบ. 
               วาดวยไดอาหารและเคร่ืองนุงหมโดยธรรม 
      [๙๖๓] ชื่อวา อาหาร ในคําวา ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล คือ ขาวสุก ขนมสด 
 ขนมแหง ปลา เนื้อ. ชื่อวา เคร่ืองนุงหม ไดแก จีวร ๖ ชนิด คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย 
 ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาดายเจือไหม. คําวา ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล 
 ความวา ภิกษุนั้นไดจีวรและบิณฑบาต มิใชไดดวยการหลอกลวง มิใชไดดวยการพูดเลียบ 
 เคียง มิใชไดดวยการบอกใบ มิใชไดดวยความกําจัดคุณเขา มิใชไดดวยการแสวงหาลาภดวย 
 ลาภ มิใชไดดวยการใหฟน มิใชไดดวยการใหไมไผ มิใชไดดวยการใหใบไม มิใชไดดวยการ 
 ใหดอกไม มิใชไดดวยการใหผลไม มิใชไดดวยการใหเคร่ืองอาบน้ํา มิใชไดดวยการใหจุรณ 
 มิใชไดดวยการใหดินเหนียว มิใชไดดวยการใหไมสีฟน มิใชไดดวยการใหน้ําบวนปาก มิใช 
 ไดดวยคําพูดมุงใหเขารักตน มิใชไดดวยถอยคําเหลวไหลดังแกงถ่ัว มิใชไดดวยกิริยาประจบเขา 
 มิใชไดดวยความเปนผูนั่งบนต่ัง (ดวยความตีสนิทเขา) มิใชไดดวยวิชาดูพ้ืนที่ มิใชไดดวย 
 ดิรัจฉานวิชา มิใชไดดวยอังควิชา (รูจักลักษณะดีรายของหญิงชาย) มิใชไดดวยนักขัตวิชา 
 (รูฤกษยาม) มิใชไดดวยการเดนิเปนทูต มิใชไดดวยความเปนผูรับใช มิใชไดดวยความเปนผู 
 เดินสาสน มิใชไดดวยเวชกรรม มิใชไดดวยนวกรรม มิใชไดดวยการใหกอนขาวและกอน 
 ขาวตอบแทน มิใชไดดวยการใหและการเพ่ิมให ไดรับไดเฉพาะ โดยธรรมสม่ําเสมอ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล. 
                     ความรูจักประมาณ ๒ อยาง 
      [๙๖๔] คําวา ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณ ในคําวา ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ ... พึงรูจัก 



 ประมาณเพ่ือสนัโดษ ความวา รูจักประมาณโดยเหตุ ๒ อยาง คือ รูจักประมาณโดยการรับ ๑ 
 รูจักประมาณโดยการบริโภค ๑. 
      ภิกษุรูจักประมาณโดยการรับอยางไร? เมือ่ทายกถวายส่ิงของแมนอย ภิกษุก็รับเพ่ือความ 
 เอ็นดูแกสกลุ เพ่ือความรักษาสกุล เพ่ืออนุเคราะหแกสกุล เมื่อทายกถวายสิ่งของแมมาก ภิกษุ 
 รับจีวรพอบริหารกาย รับบิณฑบาตพอบริหารทอง ภิกษุรูจักประมาณโดยการรับอยางนี้. 
      ภิกษุรูจักประมาณโดยการบริโภคอยางไร? ภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึง 
 ใชจีวร เพ่ือบําบัดความหนาว เพ่ือบําบัดความรอน เพ่ือบําบัดสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม 
 แดดและสัตวเสือกคลาน เพ่ือจะปกปดอวยัวะที่ใหความละอายกําเริบ เปนกาํหนดเทานั้น. 
 ภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงฉนับิณฑบาต ไมฉันเพ่ือเลน ไมฉันเพ่ือเมา ไมฉัน 
 เพ่ือประดับ ไมฉันเพ่ือตกแตง ฉันเพ่ือความดํารงกายนี้ เพ่ือใหกายน้ีเปนไป เพ่ือเวนความ 
 ลําบากแหงกายนี้ เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา เราจะบําบัดเวทนาเกา จกัไม 
 ใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความเปนไปสะดวก ความไมมีโทษ ความผาสุกจักมีแกเรา ดังนี้ เปน 
 กําหนดเทานั้น. ภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงเสพเสนาสนะ เพ่ือบําบัดความหนาว 
 เพ่ือบําบัดความรอน เพ่ือบําบัดสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดดและสัตวเสือกคลาน เพ่ือ 
 ความบรรเทาอันตรายอันเกิดแตฤดู เพ่ือความยินดีในความหลีกเรน เปนกําหนดเทานั้น. ภิกษุ 
 พิจารณาโดยอุบายอันแคบคายแลวจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพ่ือบําบัดทุกขเวทนาอนัเกิด 
 เพราะธาตุกําเริบ ซ่ึงเกิดขึ้นแลว เพ่ือความไมลําบากเปนอยางยิ่ง เปนกําหนดเทานั้น ภิกษุรูจัก 
 ประมาณโดยการบริโภคอยางนี้. 
      คําวา ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณ คือ รู รูทั่ว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอดซ่ึงประมาณ 
 โดยเหตุ ๒ อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณ. 
      [๙๖๕] คําวา ในธรรมวินัยนี้ ... เพ่ือสันโดษ ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 สันโดษดวยจีวร และกลาวคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ทั้งไมถึงความแสวงหา 
 ผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวรก็ไมสะดุง และไดจีวรแลวกไ็มติดใจ ไมหลง 
 ไมพัวพัน เห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความ 
 สันโดษ ดวยจีวรตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ 
 ในจีวรสันโดษน้ัน ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศของพระอริยะทีท่ราบกันวาเปนวงศเลิศ 
 อันมีมาแตโบราณ. อีกประการหนึ่ง ภิกษุสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และกลาวคุณแหง 
 ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ทั้งไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหง 
 บิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตก็ไมสะดุง และไดบิณฑบาตแลวก็ไมติดใจ ไมหลง ไมพัวพัน 
 เห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความสันโดษ 
 ดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ 
 ในบิณฑบาตสันโดษน้ัน ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศของพระอริยะที่ทราบกันวาเปนวงศ 
 เลิศ อันมีมาแตโบราณ. อีกประการหนึ่ง ภิกษุสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และกลาวคุณ 



 แหงความสันโดษดวยเสนาสนะ ทั้งไมถึงความแสวงหาผิดอันไมสมควรเพราะเหตุแหงเสนาสนะ 
 ไมไดเสนาสนะก็ไมสะดุง และไดเสนาสนะแลวก็ไมติดใจ ไมหลง ไมพัวพัน เห็นโทษ 
 มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอืน่ ดวยความสนัโดษ ดวยเสนาสนะ 
 ตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกยีจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ ในเสนาสนะสันโดษ 
 นั้น ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศแหงพระอริยะที่ทราบกันวาเปนวงศเลิศ อันมีมาแต 
 โบราณ. อีกประการหนึ่ง ภิกษุสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได และกลาวคุณ 
 แหงความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ทั้งไมถึงความแสวงหาผิดอันไม 
 สมควรเพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็ไมสะดุง ไดคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขารแลวก็ไมติดใจ ไมหลง ไมพัวพัน เห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดทุกข 
 บริโภคอยู ไมยกตน ไมขมผูอืน่ ดวยความสนัโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามไดนั้น 
 ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว มีสติ ในคิลานปจจัยเภสัชบริขารสันโดษน้ัน 
 ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูดํารงอยูในวงศแหงพระอริยะ ที่ทราบกนัวาเปนวงศเลศิ อันมีมาแต 
 โบราณ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ ... พึงรูจักประมาณเพ่ือสันโดษ. 
                        วาดวยการสํารวม 
      [๙๖๖] คําวา ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลาน้ัน ในคําวา ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัย 
 เหลานั้น เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน ความวา สํารวม คุมครอง รักษา ระวัง ในจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัย 
 เหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นสํารวม คุมครอง รักษา ระวังในอายตนะท้ังหลาย แมดวยเหตุ 
 อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลานั้น. คําวา เปนผูสํารวมเที่ยวไปในบาน 
 ความวา เปนผูสํารวม ระวัง ระวังเฉพาะ คุมครอง ครอบครอง รักษา สังวร เที่ยวไปในบาน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลานั้น เปนผูสํารวมเทีย่วไปในบาน. 
                     วาดวยการไมดาตอบคนที่ดา 
      [๙๖๗] คําวา แมถูกเขาดากไ็มควรกลาววาจาหยาบ ความวา ถูกเขาดา แชง ดูหมิ่น 
 เสียดสี ติเตียน คอนวาเขาแลว ไมพึงกลาวตอบผูที่กลาว ไมพึงดาตอบผูที่ดา ไมพึงแชงตอบ 
 ผูที่แชง ไมพึงหมายมั่นตอบผูที่หมายมั่น ดวยถอยคําหยาบ กระดาง ไมควรทําความทะเลาะ 
 ไมควรทําความหมายม่ัน ไมควรทําความแกงแยง ไมควรทาํความวิวาท ไมควรทําความทุมเถียง 
 พึงละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความ 
 วิวาท ความทุมเถียง พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออก สลัดออก ปลอยเสีย ไมเกี่ยวของซ่ึง 
 ความทะเลาะ ความหมายม่ัน ความแกงแยง ความวิวาทและความทุมเถียง พึงเปนผูมีจิต 
 ปราศจากแดนกิเลสอยู เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา แมถูกเขาดาก็ไมควรกลาววาจาหยาบ. เพราะ 
 เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมในกาล พึงรูจัก 
            ประมาณเพ่ือสันโดษ ภิกษุนั้นสํารวมในปจจัยเหลานัน้ เปนผูสํารวม 



            เที่ยวไปในบาน แมถูกเขาดาก็ไมควรกลาววาจาหยาบ. 
      [๙๖๘] ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูขวนขวาย 
            ในฌาน พึงเปนผูต่ืนอยูมาก พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังมั่น และ 
            พึงเขาไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยอยูแหงความตรึก และความรําคาญ. 
                       วาดวยการสํารวมจักษุ 
      [๙๖๙] พึงทราบอธิบายในคําวา พึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา 
 ดังตอไปนี้ ภิกษุเปนผูทอดจกัษุไปอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลเพราะจักษุ 
 ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะจักษุ คิดวา เราพึงเห็นรูปที่ยังไมไดเห็น พึงผานเลยรูปที่ได 
 เห็นแลว ดังนี้ จึงเปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเที่ยวไปนาน ซ่ึงความเที่ยวไปไมแนนอน 
 เพ่ือเห็นรูป จากอารามน้ีไปยังอารามโนน จากสวนนี้ไปยังสวนโนน จากบานนี้ไปยังบานโนน 
 จากนิคมนี้ไปยงันิคมโนน จากนครนี้ไปยังนครโนน จากแควนนี้ไปยังแควนโนน จากชนบทน้ีไปยัง 
 ชนบทโนน ภิกษุเปนผูทอดจกัษุไปแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตาม 
 ถนนไมสํารวมเดินไป เดินแลดูกองพลชาง แลดูกองพลมา แลดูกองพลรถ แลดูกองพลเดินเทา 
 แลดูพวกสตรี แลดูพวกบุรุษ แลดูพวกกุมาร แลดูพวกกุมารี แลดูรานตลาด แลดูหนามุขเรือน 
 แลดูขางบน แลดูขางลาง แลดูทิศนอยทิศใหญ ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้. อีกอยางหน่ึง 
 ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติ เพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ทีเ่มื่อ 
 ไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ยอมไม 
 รักษาจักขุนทรีย ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้. อน่ึง เหมือน 
 อยางวา ทานสมณพราหมณจําพวกหนึ่ง ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ขวนขวายดูการเลน 
 อันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การประโคม มหรสพมีการรําเปนตน 
 การเลนนิยาย เพลงปรบมือ ฆอง ระนาด หนัง เพลง ขอทาน ไตราว การเลนหนาศพ ชนชาง 
 แขงมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง ชกมวย 
 มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ ภิกษุเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้. 
      ภิกษุเปนผูไมทอดจักษุอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูโลเลเพราะจักษุ ไม 
 ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะจักษุ ไมคิดวา เราพึงเห็นรูปที่ยังไมไดเห็น พึงผานเลยรูปที่ 
 ไดเห็นแลวดังนี้ เปนผูไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเที่ยวไปนาน ซ่ึงความเที่ยวไปไมแนนอน 
 เพ่ือเห็นรูป จากอารามน้ีไปยังอารามโนน ... จากชนบทน้ีไปยังชนบทโนน ภิกษุไมเปนผูทอดจักษุ 
 ไปแมอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามทาง ยอมสาํรวมเดินไป 
 ไมเดินแลดูกองพลชาง ฯลฯ ไมแลดูทิศนอยทิศใหญ ภิกษุเปนผูไมทอดจักษุไปแมอยางนี้. 
 อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ฯลฯ ยอมถึงความ 
 สํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุไมเปนผูทอดจกัษุไปแมอยางนี้. อน่ึง เหมือนอยางวา ทานสมณ- 
 *พราหมณจําพวกหนึ่ง ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ฯลฯ กองทัพ ภิกษุเวนขาดจากการ 
 ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ ภิกษุไมเปนผูทอดจักษุไปแมอยางนี้ เพราะฉะน้ัน 



 จึงชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษุ. 
                     วาดวยไมโลเลเพราะเทา 
      [๙๗๐] พึงทราบอธิบายในคําวา ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา ดังตอไปนี้ ภิกษุเปนผู 
 โลเลเพราะเทาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูโลเลเพราะเทา ประกอบดวยความ 
 เปนผูโลเลเพราะเทา คือ เปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเที่ยวไปนาน ซ่ึงความเที่ยวไปไม 
 แนนอน จากอารามน้ีไปยังอารามโนน ฯลฯ ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. อีกอยางหน่ึง 
 ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทา ประกอบดวยความเปนผูโลเลเพราะเทา ในภายในแหงสังฆาราม ไมใช 
 เดินไปเพราะเหตุแหงประโยชน ไมใชเดนิไปเพราะเหตุแหงการใหทํา เปนผูฟุงซาน มีจิตไม 
 สงบ จากบริเวณนี้ไปยังบริเวณโนน ฯลฯ พูดเร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ 
 ภิกษุเปนผูโลเลเพราะเทาแมอยางนี้. คําวา ไมเปนผูโลเลเพราะเทา ความวา ภิกษุพึงละ บรรเทา 
 ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความเปนผูโลเลเพราะเทา คือ พึงเปนผูงดเวน เวน เวนขาด 
 ออก สละ พนไป ไมเกี่ยวของ ซ่ึงความเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูมีจิตปราศจากแดนกิเลส 
 อยู พึงเปนผูชอบในความสงัด ยินดีในความสงัด ขวนขวายในความสงบจิต ณ ภายใน ไม 
 เหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพ่ิมพูนการอยูในเรือนวางเปลา เปนผูมีฌาน ยินด ี
 ในฌาน ขวนขวายในความเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง เปนผูหนักอยูในประโยชนของตน 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา. 
                      วาดวยผูขวนขวายในฌาน 
      [๙๗๑] คําวา พึงเปนผูขวนขวายในฌาน ในคําวา พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปน 
 ผูต่ืนอยูมาก ความวา เปนผูขวนขวายในฌานดวยเหตุ ๒ อยาง คือ เปนผูประกอบ ประกอบ 
 ทั่ว ประกอบโดยเอือ้เฟอ มาประกอบดวยดี เพ่ือความเกิดขึน้แหงปฐมฌานที่ยังไมเกิดขึน้ เพ่ือ 
 ความเกิดขึ้นแหงทุติยฌานที่ยังไมเกิดขึ้น เพ่ือความเกิดขึน้แหงตติยฌานที่ยังไมเกิดขึ้น หรือเพ่ือ 
 ความเกิดขึ้นแหงจตุตถฌานท่ียังไมเกิดขึ้น แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เปนผูขวนขวาย 
 ในฌาน. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุซองเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงปฐมฌานที่เกดิขึ้นแลว ทุติยฌานที่ 
 เกิดขึ้นแลว ตติยฌานที่เกดิขึน้แลว หรือจตุตถฌานที่เกิดขึน้แลว แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึง 
 ชื่อวา เปนผูขวนขวายในฌาน. คําวา เปนผูต่ืนอยูมาก ความวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชําระ 
 จิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเปนเครื่องกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน ชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
 จากธรรมเปนเคร่ืองกั้น ดวยการเดินจงกรมและการนั่ง ตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอมสําเร็จสีห- 
 *ไสยา (นอนอยางราชสีห) โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชญัญะ ใสใจถึง 
 สัญญาในการลุกขึ้น ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลว ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรม 
 เปนเคร่ืองกั้น ดวยการเดินจงกรมและการน่ัง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา 
 พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปนผูต่ืนอยูมาก. 
                         วาดวยอุเบกขา 
      [๙๗๒] ความเพิกเฉย กิริยาที่เพิกเฉย กิริยาที่เพิกเฉยยิ่ง ความที่จิตสงบ ความที ่



 จิตระงับ ความท่ีจิตเปนกลาง ในจตุตถฌาน ชื่อวา อุเบกขา ในคําวา พึงเปนผูปรารภอุเบกขา 
 มีจิตต้ังมั่น. ความหยุด ความน่ิง ความแนวแน ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต 
 ความที่ใจไมกวัดแกวง ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ชื่อวา ความเปนผู 
 มีจิตต้ังมั่น. คําวา พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังมั่น ความวา ปรารภอุเบกขาในจตุตถฌาน 
 เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง มีจิตไมฟุงซาน มีใจอันอะไรๆ ไมใหกวัดแกวงได เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา พึงเปนผูปรารภอุเบกขามีจิตต้ังมั่น. 
                     วาดวยความตรึก ๙ อยาง 
      [๙๗๓] ชื่อวา ความตรึก ในคําวา พึงเขาไปตัดความตรึก ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหง 
 ความตรึก และความรําคาญ ไดแก ความตรึก ๙ อยาง คือ ความตรึกในกาม ความตรึกใน 
 ความพยาบาท ความตรึกในความเบียดเบียน ความตรึกถึงญาติ ความตรึกถึงชนบท ความตรึก 
 ถึงเทพเจา ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยความเปนผูเอ็นดูผูอื่น ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยลาภ 
 สักการะและความสรรเสริญ ความตรึกอันปฏิสังยุตดวยความไมถูกดูหมิ่น เหลานี้เรียกวา 
 ความตรึก ๙ อยาง. กามสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหงกามวิตก พยาบาทสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหง 
 พยาบาทวิตก วิหิงสาสัญญาเปนที่อาศัยอยูแหงวิหิงสาวิตก. อีกอยางหนึ่ง อวิชชา อโยนิโส 
 มนสิการ อัสมิมานะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึก คือ ความดําริทั้งหลาย. 
 ชื่อวา ความรําคาญ คือ ความรําคาญมือบาง ความรําคาญเทาบาง ความรําคาญมือและเทาบาง ความ 
 สําคัญในส่ิงไมควรวาควร ความสําคัญในส่ิงควรวาไมควร ความสําคัญในส่ิงไมมีโทษวามีโทษ ความ 
 สําคัญในส่ิงมีโทษวาไมมีโทษ ความรําคาญ กิริยาที่รําคาญ ความเปนผูรําคาญ ความเดือดรอนจิต 
 ความกลุมใจเห็นปานนี้ เรียกวา ความรําคาญ. อีกอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต 
 ความกลุมใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เพราะกระทําและไมกระทํา. 
      ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดขึน้เพราะกระทําและเพราะไม 
 กระทําอยางไร? ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกดิขึ้นวา เราทํากาย 
 ทุจริต เราไมไดทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต เราไมไดทําวจีสจุริต เราทํามโนทุจริต เราไมได 
 ทํามโนสุจริต เราทําปาณาติบาต เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนา- 
 *ทาน เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากอทินนาทาน เราทํากาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทาํเจตนา 
 เคร่ืองงดเวนจากกาเมสมุิจฉาจาร เราทํามุสาวาท เราไมไดทาํเจตนาเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาท เรา 
 ทําปสุณาวาจา เราไมไดทาํเจตนาเครื่องงดเวนจากปสุณาวาจา เราทําผรุสวาจา เราไมไดทําเจตนา 
 เคร่ืองงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ เราไมไดทําเจตนาเคร่ืองงดเวนจากสัมผัปปลาปะ 
 เราทําอภิชฌา เราไมไดทําอนภิชฌา เราทําพยาบาท เราไมไดทาํอัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ 
 เราไมไดทําสมัมาทิฏฐิ ความรําคาญ ความเดอืดรอนจิต ความกลุมใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะกระทํา 
 และเพราะไมกระทําอยางนี้. อกีอยางหนึ่ง ความรําคาญ ความเดือดรอนจิต ความกลุมใจ ยอม 
 เกิดขึ้นวา เราเปนผูไมทําความบริบูรณในศีลทั้งหลาย เราเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 
 เราเปนผูไมรูจกัประมาณในโภชนะ เราเปนผูไมหมั่นประกอบในความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เรา 



 เปนผูไมประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ 
 เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมไดเจริญโพชฌงค ๗ 
 เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกาํหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทยั เราไมไดเจริญมรรค 
 เราไมไดทําใหแจงซ่ึงนิโรธ. คําวา พึงเขาไปตัดความตรึก ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึก และ 
 ความรําคาญ ความวา ภิกษุพึงเขาไปตัด ตัดขาด ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี 
 ซ่ึงความตรึก ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึกและความรําคาญ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงเขา 
 ไปตัดความตรึก ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึก และความรําคาญ. เพราะเหตุนั้น พระผูม ี
 พระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุพึงเปนผูสํารวมจักษุ ไมพึงเปนผูโลเลเพราะเทา พึงเปนผูขวนขวาย 
            ในฌาน พึงเปนผูต่ืนอยูมาก พึงเปนผูปรารภอุเบกขา มีจิตต้ังมั่น 
            และพึงเขาไปตัดความตรึก ธรรมเปนที่อาศัยอยูแหงความตรึก และความ 
            รําคาญ. 
      [๙๗๔] ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ พึงทําลายความเปนผู 
            กระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมพึงเปลง 
            วาจาเกินขอบเขต ไมพึงคิดเพ่ือธรรมคือการวากลาวซ่ึงชน. 
                    วาดวยการยินดใีนการตักเตือน 
      [๙๗๕] คําวา ถูกตักเตือน ในคําวา ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ 
 ความวา พระอุปชฌายะ พระอาจารย พระเถระปูนอุปชฌายะ พระเถระปูนอาจารย มิตรผูเคย 
 เห็นกัน ผูที่เคยคบกันมา หรือสหาย ตักเตือนวา ทานผูมีอายุ กรรมน้ีไมควรแกทาน กรรมน้ียัง 
 ไมถึงแกทาน กรรมน้ีไมเหมาะแกทาน กรรมน้ีไมงดงามแกทาน ภิกษุผูถูกตักเตือนนั้น พึงเขา 
 ไปต้ังสติยินดี ชอบใจ เบิกบานใจ อนุโมทนา อยากได ประสงค ปรารถนา รักใคร ติดใจ 
 ซ่ึงความตักเตือนนั้น. เหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนสาวเปนหนุม กําลังเจริญ ชอบแตงตัว อาบน้ํา 
 ดําเกลาแลว ไดพวงมาลัยดอกบัวก็ดี พวงมาลัยดอกมะลิกด็ี พวงมาลัยดอกลําดวนก็ดี รับดวยมือ 
 ทั้ง ๒ แลว เอาวางไวบนศีรษะ ซ่ึงเปนอวัยวะสูงสุด พึงยินดี ชอบใจ เบิกบานใจ อนุโมทนา 
 อยากได ประสงค ปรารถนา รักใคร ติดใจ ฉันใด ภิกษุผูถูกตักเตือนนั้น พึงเขาไปต้ังสติ 
 ยินดี ชอบใจ เบิกบานใจ อนุโมทนา อยากได ประสงค ปรารถนา รักใคร ติดใจ ซ่ึงความ 
 ตักเตือนนั้น ฉันนั้นเหมือนกนั. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
            บุคคลพึงเห็นผูใด ผูแสดงโทษ กลาวขมขี่ มีปญญาวา เปนเหมือน 
            บุคคลผูชี้บอกขุมทรัพยให พึงคบหาบุคคลเชนนั้น ผูเปนบัณฑิต 
            เมื่อคบบัณฑิตเชนนั้น มีแตคุณอันประเสริฐ ไมมีโทษลามกเลย บุคคล 
            พึงกลาวสอน พึงพรํ่าสอน และพึงหามจากธรรมของอสัตบุรุษ บุคคล 
            นั้นเปนที่รักของพวกสัตบุรุษเทานั้น เปนที่ชังของพวกอสัตบุรุษ ดังน้ี. 



 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ. 
      [๙๗๖] ชื่อวา สพรหมจารี ในคําวา พึงทําลายความเปนผูกระดางในสพรหมจารี 
 ทั้งหลาย คือ บุคคลที่มีกรรมเปนอันเดียวกัน มีอุเทศเปนอันเดียวกัน มีสิกขาเสมอกัน. คําวา 
 พึงทําลายความเปนผูกระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย ความวา พึงทําลายความเปนผูมีจิตอันความ 
 โกรธกระทบเขาแลว ความเปนผูมีจิตกระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย คือ พึงทําลายความกระดาง 
 แหงจิตทั้ง ๕ พึงทําลายความกระดางแหงจิตทั้ง ๓ พึงทุบ ทําลาย กําจัด ซ่ึงความกระดางเพราะ 
 ราคะ ความกระดางเพราะโทสะ ความกระดางเพราะโมหะ เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงทําลาย 
 ความเปนผูกระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย. 
                วาดวยขอบเขตการเปลงวาจา ๒ อยาง 
      [๙๗๗] คําวา พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมพึงเปลงวาจาเกนิขอบเขต ความวา พึงเปลง 
 วาจาอันเกิดขึน้แตญาณ คือ พึงเปลง เปลงออก เปลงออกดี ซ่ึงวาจาอันประกอบดวยอรรถ 
 อันประกอบดวยธรรม ซ่ึงเปนวาจาประกอบดวยประโยชน มีที่อางอิง มทีี่สุด ตามกาลควร 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล. ชื่อวาขอบเขต ใจคําวา ไมพึงเปลงวาจา 
 เกินขอบเขต ไดแก ขอบเขต ๒ อยาง คือ ขอบเขตกาล ๑ ขอบเขตศีล ๑. 
      ขอบเขตกาลเปนไฉน? ภิกษุไมพึงกลาววาจาลวงเกินกาล ไมพึงกลาววาจาลวงเกินเวลา 
 ไมพึงกลาววาจาลวงเกินกาลและเวลา ไมพึงกลาววาจาที่ยังไมถึงกาล ไมพึงกลาววาจาที่ยงัไมถึง 
 เวลา ไมพึงกลาววาจาที่ยังไมถึงกาลและเวลา. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
            ก็ผูใด เมื่อยังไมถึงกาลอันควร ยอมกลาววาจาเกินเวลา ผูนั้นยอมถูกฆา 
            นอนอยู เหมือนลูกของนางนกดุเหวาทีน่างกาเลี้ยงไว ฉะนั้น ดังนี้. 
 นี้ชื่อวา ขอบเขตกาล. 
      ขอบเขตศีลเปนไฉน? บุคคลผูกําหนัดไมควรกลาววาจา ผูโกรธเคืองไมควรกลาววาจา 
 ผูหลงไมควรกลาววาจา แลไมควรกลาว บอก พูด แสดง แถลง ซ่ึงมุสาวาท ปสุณาวาจา 
 ผรุสวาจา สัมผปัปลาปะ นี้ชื่อวา ขอบเขตศีล เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา พึงเปลงวาจาเปนกุศล 
 ไมพึงเปลงวาจาเกินขอบเขต. 
                   ไมควรคิดที่จะวาเขาดวยศีลวิบัติ 
      [๙๗๘] ชื่อวา ชน ในคําวา ไมพึงคิดเพ่ือธรรมคือการวากลาวซ่ึงชน คือ บุคคลที่ 
 เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา เปน 
 มนุษย. ภิกษุไมพึงคิด คือ ไมพึงยังความคิดใหเกิดขึ้น ไมพึงยังความดําริแหงจิตใหเกิดขึ้น 
 ไมพึงยังมนสกิารใหเกิดขึ้น เพ่ือการกลาว การคอนวา การนินทา การติเตียน การไมสรรเสริญ 
 การไมพรรณนาคุณแหงชน ดวยศีลวิบัติ ดวยอาจารวิบัติ ดวยทิฏฐิวิบัติ หรือดวยอาชีววิบัติ 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ไมพึงคิดเพ่ือธรรมคือการวากลาวซ่ึงชน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง 
 ตรัสวา 



            ภิกษุถูกตักเตือนดวยวาจา พึงเปนผูมีสติชอบใจ พึงทําลายความเปนผู 
            กระดางในสพรหมจารีทั้งหลาย พึงเปลงวาจาอันเปนกุศล ไมพึงเปลง 
            วาจาเกินขอบเขต ไมพึงคิดเพ่ือธรรมคือการกลาววาซ่ึงชน. 
      [๙๗๙] ลําดับตอไป ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษา เพ่ือกําจัดราคะเหลาใด ราคะ 
            เหลานั้น เปนธุลี ๕ ประการในโลก พึงปราบปราม ราคะในรูป เสียง 
            กลิ่น รส และผัสสะ. 
                       วาดวยธุลี ๕ ประการ 
      [๙๘๐] บทวา อถ ในคําวา ลําดับตอไป ... ราคะเหลานั้น เปนธุลี ๕ ประการในโลก 
 เปนบทสนธิ เปนบทอุปสรรค เปนบทปทปูรณะ เปนศัพทประชุมอักขระ เปนศัพทสละสลวย 
 ดวยพยัญชนะ เปนลําดับบท. คําวา ธุลี ๕ ประการ คือ ราคะในรูป ราคะในเสียง ราคะในกลิ่น 
 ราคะในรส ราคะในโผฏฐัพพะ. อนึ่ง ไดแก ราคะดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
            ราคะเรากลาววาเปนธลุี มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี คําวา ธุลี เปนชือ่ 
            ของราคะ บัณฑิตทั้งหลายน้ันละธุลีนีแ้ลว ยอมอยูในศาสนาแหงพระ- 
            พุทธเจาผูปราศจากธุล ีโทสะเรากลาววาเปนธุลี มิไดกลาวละอองวาเปน 
            ธุลี คําวา ธุลีเปนชื่อของโทสะ บัณฑิตทั้งหลายน้ันละธุลีนี้แลว ยอม 
            อยูในศาสนาแหงพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี โมหะเรากลาววาเปนธลุี 
            มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี คําวา ธุลี เปนชื่อของโมหะ บัณฑิตทั้ง 
            หลายน้ันละธุลีนี้แลว ยอมอยูในศาสนาแหงพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. 
 คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ลําดับตอไป ... ราคะเหลานั้นเปนธุลี ๕ ประการในโลก. 
      [๙๘๑] คําวา ราคะเหลาใด ในคําวา ภิกษุพึงเปนผูมีสติ ศึกษาเพ่ือกําจัดราคะเหลาใด 
 ความวา ราคะในรูป ราคะในเสียง ราคะในกลิน่ ราคะในรส ราคะในโผฏฐัพพะ. คําวา เปนผู 
 มีสติ ความวา ความระลึก ความระลึกถึง ความระลึกเฉพาะ สติความระลึก ความทรงจํา 
 ความไมเลื่อนลอย ความไมหลงลืม สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค 
 นี้เรียกวา สติ. ภิกษุเปนผูถึง เขาไปถึง เขาไปถึงพรอม ไปใกล ไปใกลพรอม ประกอบดวยสตินี้ 
 ภิกษุนั้นเรียกวา มีสติ. สิกขา ในคําวา พึงศึกษามี ๓ อยาง คือ อธิศีลสิกขา อธจิิตสิกขา 
 อธิปญญาสิกขา อธิศีลสิกขาเปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา อธิปญญาสิกขา. คําวา พึงเปนผูมีสติศึกษา 
 เพ่ือกําจัดราคะเหลาใด ความวา บุคคลผูมีสติ พึงศึกษาแมอธิศีล ศึกษาแมอธิจิต ศึกษาแม 
 อธิปญญา เพ่ือกําจัด เพ่ือกําจดัเฉพาะ เพ่ือละ เพ่ือสงบ เพ่ือสละคืน เพ่ือระงับ ซ่ึงราคะ 
 เหลาใด คือ ราคะในรูป ราคะในเสียง ราคะในกลิ่น ราคะในรส ราคะในโผฏฐัพพะ นึกถึงอยู 
 ชื่อวาพึงศึกษาสิกขา ๓ นี้ รูก็ชื่อวาพึงศึกษา ฯลฯ ทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ควรทําใหแจง ก็ชื่อวา 
 พึงศึกษา พึงประพฤติเอื้อเฟอ พึงประพฤติเอื้อเฟอดวยดี สมาทาน ประพฤติไป เพราะฉะน้ัน 
 จึงชื่อวา พึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดราคะเหลาใด. 



      [๙๘๒] คําวา พึงปราบปรามราคะเหลานั้น คือ ราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และ 
 ผัสสะ ความวา พึงปราบ ปราบปราม ครอบงํา ครอบงําเฉพาะ กําจัด ย่ํายี ซ่ึงราคะในรูป 
 เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงปราบปรามราคะเหลานั้น คือ 
 ราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ลําดับตอไป ภิกษุพึงเปนผูมีสติศึกษาเพ่ือกําจัดราคะเหลาใด ราคะ 
            เหลานั้นเปนธุลี ๕ ประการในโลก ภิกษุพึงปราบปรามราคะเหลานั้น 
            คือ ราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และ ผัสสะ. 
      [๙๘๓] ภิกษุเปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษดีแลว พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น 
            ภิกษุนั้น เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล เปนผูมีจิตเปน 
            ธรรมเอกผุดขึ้น พึงกําจัดความมืดเสีย พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้. 
      [๙๘๔] คําวา เหลานั้น ในคําวา พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น ความวา ในรูป 
 เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ. ชื่อวาฉันทะ คือ ความพอใจ ในกาม ความกําหนัดในกาม ความ 
 เพลินในกาม ความปรารถนาในกาม ความเสนหาในกาม ความเรารอนในกาม ความหลง 
 ในกาม ความติดใจในกาม กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนิวรณในกามท้ังหลาย 
 คําวา พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น ความวา พึงกําจัด กําจัดเฉพาะ ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป 
 ใหถึงความไมมี ซ่ึงฉันทะในธรรมเหลานั้น เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา พึงกําจัดฉันทะในธรรม 
 เหลานั้น. 
      [๙๘๕] ชื่อวา ภิกษุ ในคําวา ภิกษุเปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษดีแลว คือ ภิกษุผูเปน 
 กัลยาณปุถุชน หรือภิกษุผูเสขะ. คําวา มีสติ ความวา ความระลึก ความระลึกถึง ฯลฯ 
 สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายมรรค นี้เรียกวา สติ. ภิกษุเปนผูเขาถึง ฯลฯ ประกอบดวย 
 สตินี้ ภิกษุนั้นเรียกวามีสติ เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา ภิกษุเปนผูมีสติ. คําวา เปนผูมีจิตพนวิเศษ 
 ดีแลว ความวา จิตของภิกษุผูเขาปฐมฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากนิวรณทั้งหลาย 
 จิตของภิกษุผูเขาทุติยฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากวิตกและวิจาร จิตของภิกษุผูเขาตติย- 
 *ฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากปติ จิตของภิกษุผูเขาจตุตถฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดี 
 แลวจากสุขและทุกข จิตของภิกษุผูเขาอากาสานัญจายตนฌาน พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจาก 
 รูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา จิตของภิกษุผูเขาวิญญาณัญจายตนฌาน พน พนวิเศษ 
 พนวิเศษดีแลวจากอากาสานัญจายตนสัญญา จิตของภิกษุผูเขาอากิญจัญญายตนฌาน พน พนวิเศษ 
 พนวิเศษดีแลวจากวิญญาณัญจายตนสัญญา จิตของภิกษุผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตฌาน พน 
 พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากอากิญจัญญายตนสัญญา จิตของพระโสดาบัน พน พนวิเศษ พน 
 วิเศษดีแลวจากสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และจาก 
 เหลากิเลสที่ต้ังอยูในฝายเดยีวกันกับวิจิกิจฉาเปนตนนั้น จิตของพระสกทาคามี พน พนวิเศษ 
 พนวิเศษดีแลวจากกามราคานสุัย ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ และจากเหลากเิลสที่ต้ังอยูในฝายเดียว 
 กันกับกามราคานุสัยเปนตนนัน้ จิตของพระอนาคามี พน พนวิเศษ พนวิเศษดีแลวจากกาม- 



 *ราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน จากกามราคานสุัย ปฏิฆานุสัยสวนละเอยีด และจากเหลากิเลส 
 ที่ต้ังอยูในฝายเดียวกันกับกามราคสังโยชนเปนตนนั้น จิตของพระอรหันต พน พนวิเศษ พน 
 วิเศษดีแลวจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชา- 
 *นุสัย เหลากิเลสที่ต้ังอยูในฝายเดยีวกันกับรูปราคะเปนตนนั้น และจากสรรพนิมิตภายนอก 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุเปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษดีแลว. 
                วาดวยจิตที่เปนกาลของสมถะและวิปสสนา 
      [๙๘๖] คําวา ตามกาล ในคําวา ภิกษุนั้น เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตาม 
 กาล ความวา เมื่อจิตไมฟุงซานเปนกาลของสมถะ เมื่อจิตต้ังมั่นเปนกาลของวิปสสนา. 
      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
            โยคีผูใด ยอมประคองจติในกาล ยอมขมจิตในกาลอื่น ยอมใหจิต 
            ร่ืนเริงโดยกาล ยอมต้ังจิตไวในกาล ยอมวางเฉยในกาล โยคีผูนั้น 
            ชื่อวาเปนผูฉลาดในกาล ความประคองจิตควรมีในกาลไหน? ความขม 
            จิตควรมีในกาลไหน? กาลเปนที่ใหจิตร่ืนเริงควรมีในกาลไหน? และ 
            กาลของสมถะเปนกาลเชนไร? บัณฑิตยอมแสดงกาลเปนที่วางเฉย 
            แหงจิตของโยคีบุคคลอยางไร? เมื่อจติของโยคีบุคคลยอหยอน เปนกาล 
            ที่ควรประคองไว เมื่อจติของโยคีบุคคลฟุงซานเปนกาลที่ควรขมไว โยค ี
            บุคคลพึงยังจิตที่ถึงความไมแชมชื่นใหร่ืนเริงในกาลนั้น จิตเปน 
            ธรรมชาติร่ืนเริงไมยอหยอน ไมฟุงซาน ยอมมีในกาลใด กาลน้ันเปน 
            กาลของสมถะ ใจพึงยินดีในภายใน โดยอุบายน้ันนัน่แหละ จิตเปน 
            ธรรมชาติต้ังมั่น ยอมมีในกาลใด ในกาลน้ัน โยคีบุคคลพึงวางเฉย 
            ไวซ่ึงจิตที่ต้ังมั่นแลวดวยปญญา ธีรชนผูรูแจงกาล ทราบกาล ฉลาด 
            ในกาลพึงกําหนดอารมณอันเปนนิมติของจิต ตลอดกาล ตามกาล อยางนี้. 
 เพราะฉะน้ัน จงึชื่อวา ภิกษุนั้น ... ตามกาล. คําวา เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบ ความวา 
 เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบวา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวง 
 เปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปน 
 ธรรมดา เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบ. 
      [๙๘๗] คําวา มีจิตเปนธรรมเอกผุดขึ้น ในคําวา เปนผูมีจติเปนธรรมเอกผุดขึ้น พึง 
 กําจัดความมืด พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้ ความวา เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง มีจิตไมฟุงซาน 
 มีใจไมกวัดแกวง เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวาเปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผุดขึ้น. คําวา ภิกษุนั้นพึงกําจัด 
 ความมืด ความวา พึงขจัด กําจัด ละ บรรเทา ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ซ่ึงความมืดคือ 
 ราคะ ความมืดคือโทสะ ความมืดคือโมหะ ความมืดคือมานะ ความมืดคือทิฏฐิ ความมืดคือกิเลส 
 ความมืดคือทจุริต อันทําใหบอด ทําใหไมมีจกัษุ ทําใหไมมีญาณ ดับปญญา เปนฝกฝายความลําบาก 
 ไมใหเปนไปเพ่ือนิพพาน. คําวา ภควา เปนเคร่ืองกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง. ชื่อวา 



 ภควา เพราะอรรถวา ผูทําลายราคะ ทําลายโทสะ ทําลายโมหะ ทําลายมานะ ทําลายทิฏฐิ ทําลาย 
 เสี้ยนหนาม ทาํลายกิเลส. เพราะอรรถวา ทรงจําแนก ทรงแจกแจง ทรงจําแนกเฉพาะซ่ึง 
 ธรรมรัตนะ. เพราะอรรถวา ทรงทําที่สุดแหงภพทั้งหลาย. เพราะอรรถวา มีพระกายอันทรง 
 อบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว. อนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคทรงซองเสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด มีเสยีงนอย ปราศจากเสียง 
 กึกกอง ปราศจากชนผูสัญจรไปมา เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออก 
 เรน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคทรงมีสวนแหงอธิศีล อธิจิต อธิปญญา อันมีอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูป 
 สมาบัติ ๔ เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ 
 อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาค 
 ทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปาณสติสมาธิ อสุภสมาบัติ เพราะ 
 ฉะนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา 
 ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ 
 อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา ภควา. พระนามวา ภควา นี้ พระมารดา 
 พระบิดา พระภาดา พระภคินี มิตร อํามาตย พระญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิได 
 เฉลิมให พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามมีในอรหัตผลในลําดับแหง 
 อรหัตมรรค) เปนสัจฉิกาบัญญัติ พรอมดวยการทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงโพธิพฤกษ 
 ของพระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะน้ัน จึงชือ่วา เปนผูมีจิตเปนธรรมเอกผดุขึ้น 
 พึงกําจัดความมืด พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
            ภิกษุเปนผูมีสติ มีจิตพนวิเศษแลว พึงกําจัดฉันทะในธรรมเหลานั้น 
            ภิกษุนั้น เมื่อกําหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล เปนผูมีจิตเปน 
            ธรรมเอกผุดขึ้น พึงกําจัดความมืด พระผูมีพระภาคตรัสวาดังนี้ 
            ฉะนี้แล. 
                                      จบ สารีปุตตนิทเทสที่ ๑๖. 
                       จบ สุตตนิทเทส ๑๖ นิทเทสในอัฏฐกวรรค. 
                                                ------------- 
 


