พระสุตตันตปฎก
เลม ๒๒
ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ปารายนวรรค
วัตถุคาถา
เรื่องพราหมณพาวรีสงศิษยทูลถามปญหา
[๑] พราหมณพาวรี เปนผูเรียนจบมนต ปรารถนาความเปนผูไม
มีกังวล ออกจากพระนครโกศลอันนารืน่ รมย ไปสู
ทักขิณาปถชนบท
[๒] พราหมณนั้นอยูที่ฝงแมน้ําโคธาวารี อันเปนพรมแดนแวน
แควนอัสสกะและแวนแควนมุฬกะตอกัน เลี้ยงชีวิตอยูด วย
การเที่ยวภิกขาและผลไม.
[๓] เมื่อพราหมณนั้นเขาไปอาศัย (อยู) บานไดเปนหมูใหญดวย
ความเจริญอันเกิดแตบานนั้น พราหมณนั้นไดบูชามหายัญ
[๔] พราหมณนั้นบูชามหายัญแลวก็กลับเขาไปสูอาศรม เมื่อ
พราหมณนั้นกลับเขาไปแลว พราหมณอื่นก็มา.
[๕] พราหมณอื่นมีเทาพิการ เดินงกงัน ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ
เขาไปหาพาวรีพราหมณแลว ขอทรัพยหารอย.
[๖] พาวรีพราหมณเห็นพราหมณนั้นเขาแลว ก็เชิญใหนั่ง แลว
ก็ถามถึงความสุขสําราญและความไมมีโรค และไดกลาว
คํานี้วา
[๗] ทรัพยของเรามีอันจะพึงให เราสละหมดแลว. ดูกรพราหมณ
ทานเชื่อเราเถิด ทรัพยหา รอยของเราไมมี.
[๘] ถาเมื่อเราขอ ทานจักไมให. ในวันที่เจ็ด ศีรษะของทานจง
แตกเจ็ดเสี่ยง.
[๙] พราหมณนั้นเปนคนโกหก ปรุงแตงแสดงเหตุใหกลัว.
พราหมณพาวรีไดฟงคําของพราหมณนั้นแลว ก็เปนทุกข.
[๑๐] มีลูกศรคือความโศกเสียบแทงแลว ไมบริโภคอาหาร ก็ซูบ
ผอม. ใชแตเทานั้น ใจของพาวรีพราหมณผูมีจิตเปนอยางนั้น
ยอมไมยินดีในการบูชา.
[๑๑] เทวดา (ที่สิงอยูใกลอาศรมของพราหมณพาวรี) ผูปรารถนา
ประโยชน เห็นพาวรีพราหมณหวาดกลัวเปนทุกขอยู จึงเขา
ไปหาพราหมณพาวรีแลวไดกลาววา.

[๑๒] พราหมณผูมีความตองการทรัพยนั้น เปนคนโกหก ยอม
ไมรูจักศีรษะ. ความรูจักศีรษะหรือธรรมอันใหศีรษะตกไป
ยอมไมมีแกพราหมณนั้น.
[๑๓] พาวรีพราหมณดําริวา เทวดานี้อาจรูไดในบัดนี้. (กลาววา)
ขาพเจาถามแลว ขอทานจงบอกศีรษะและธรรมอันใหศีรษะ
ตกไปแกขาพเจาเถิด. ขาพเจาจะขอฟงคําของทาน.
[๑๔] แมขาพเจาก็ไมรูจักศีรษะและธรรมอันใหศีรษะตกไป. ขาพเจา
ไมมีความรูในเรื่องนี้. ความเห็นซึ่งศีรษะและธรรมอันให
ศีรษะตกไป ยอมมีแกพระชินะทั้งหลายเทานั้น.
[๑๕] พา. ก็ในบัดนี้ ใครในปฐพีมณฑลนี้ยอมรูจักศีรษะและธรรม
อันใหศีรษะตกไป. ดูกรเทวดา ขอทานจงบอกทานผูนั้นแก
ขาพเจาเถิด.
[๑๖] เท. พระสักยบุตร เปนวงศของพระโอกกากราชเสด็จออก
จากเมืองกบิลพัสดุบุรี เปนพระพุทธเจาผูนําสัตวโลก เปน
ผูทํา (แสดง) ธรรมอันสวาง.
[๑๗] ดูกรพราหมณ พระสักยบุตรนั่นแหละ เปนพระสัมพุทธเจา
ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง บรรลุกําลังแหงอภิญญาทั้งปวง มี
จักษุในธรรมทั้งปวง ทรงถึงธรรมเปนที่สิ้นไปแหงธรรม
ทั้งปวง ทรงนอมพระทัยไปในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ.
[๑๘] พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระพุทธเจาในโลก มี
พระจักษุ ยอมทรงแสดงธรรม. ทานจงไปทูลถามพระองคเถิด.
พระองคจักทรงพยากรณปญหานั้นแกทาน.
[๑๙] พราหมณพาวรีไดฟงคําวา พระสัมพุทธเจา แลวมีความ
เบิกบานใจ มีความโศกเบาบาง และไดปติอันไพบูลย.
[๒๐] พราหมณพาวรีนั้น มีใจยินดี มีความเบิกบาน โสมนัส
ถามถึง (พระผูมีพระภาค) กะเทวดานั้น. (และประกาศวา)
พระสัมพุทธเจาผูเปนที่พึ่งของสัตวโลก ประทับอยู ณ ที่ใด
คือ บานนิคมหรือชนบทที่เขาทําแลว เราทั้งหลายพึงไป
นมัสการพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ณ ที่นั้น.
[๒๑] เท. พระสักยบุตรนั้น เปนพระชินะ มีพระปญญาสามารถ
มีพระปญญากวางขวางเชนแผนดินอันประเสริฐ เปน
นักปราชญ ไมมีอาสวะ ทรงรูแจงศีรษะและธรรมอันให
ศีรษะตกไป ทรงองอาจกวานรชน ประทับอยู ณ พระราชมณเฑียรแหงพระเจาโกศลในพระนครสาวัตถี.

[๒๒] ลําดับนั้น พราหมณพาวรีไดเรียกพราหมณทั้งหลายผูเปนศิษย
ผูถึงฝงแหงมนตมา (บอกวา). ดูกรมาณพทั้งหลาย มานี่เถิด.
เราจักบอก.ขอทานทั้งหลายจงฟงคําของเรา.
[๒๓] ความปรากฎเนืองๆ แหงพระผูมีพระภาคพระองคใดนั้น
ยากที่จะหาไดในโลก วันนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก มีพระนามปรากฎวา พระสัมพุทธเจา. ทานทั้งหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถี ดู
พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสรรพสัตว.
[๒๔] ขาแตทานพราหมณ ก็ขาพเจาทั้งหลายเห็นแลวจะรูจ ักวา
เปนพระพุทธเจาไดอยางไร? ขาพเจาทั้งหลาย จะรูจัก
พระสัมพุทธเจาพระองคนั้นดวยอุบายอยางไร? ขอทานจง
บอกอุบายนั้นแกขาพเจาทั้งหลายผูไมรูเถิด.
[๒๕] พา. ก็มหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตทั้งหลาย
ทานกลาวไวแจมแจงบริบูรณแลวโดยลําดับ.
[๒๖] ทานผูใดมีมหาบุรุษลักษณะเหลานั้นในกายตัว ทานผูนั้นมีคติ
เปนสองอยางเทานั้น มิไดมีคติเปนที่สาม.
[๒๗] คือ ถาอยูครองเรือน พึงครอบครองแผนดินนี้. ยอมปกครอง
โดยธรรม โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาตรา.
[๒๘] และถาทานผูนั้นออกบวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีกิเลสดังหลังคาอันเปดแลว
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา.
[๒๙] พราหมณพาวรี (บอกแลว) ซึ่งชาติ โคตร ลักษณะ
และมนตอยางอื่นอีก กะพวกศิษย (ไดสั่งวา). ทาน
ทั้งหลายจงถามถึงศีรษะ และธรรมอันใหศีรษะตกไปดวยใจ
เทานั้น.
[๓๐] ถาทานผูนั้นจักเปนพระพุทธเจาผูเห็นธรรมไมมีเครือ่ งกั้น. เมื่อ
ทานทั้งหลายถามปญหาดวยใจแลว ก็จกั แกดวยวาจา.
[๓๑] พราหมณ ๑๖ คน ผูเปนศิษย คือ อชิตพราหมณ ติสสเมตเตยยพราหมณ ปุณณกพราหมณ เมตตคูพราหมณ.
[๓๒] โธตกพราหมณ อุปสีวพราหมณ นันทพราหมณ เหมกพราหมณ โตเทยยพราหมณ กัปปพราหมณ ชตุกัณณีพราหมณผูเปนบัณฑิต.
[๓๓] ภัทราวุธพราหมณ อุทยพราหมณ โปสาลพราหมณ โมฆราชพราหมณผูเปนนักปราชญ ปงคิยพราหมณผูแสวงหาคุณใหญ

ไดฟงวาจาของพราหมณพาวรีแลว.
[๓๔] ทั้งหมดนั้น เฉพาะคนหนึ่งๆ เปนเจาหมูเจาคณะ ปรากฎ
แกโลกทั้งปวง เปนผูเจริญฌาน ยินดีในฌาน เปนธีรชน
ผูมีจิตอบรมดวยวาสนาในกาลกอน.
[๓๕] พราหมณผูเปนศิษยทุกคน ทรงชฎาและหนังสือ อภิวาท
พราหมณพาวรีและกระทําประทักษิณแลว มุงหนาเดินไปทาง
ทิศอุดร.
[๓๖] สูสถานเปนที่ตั้งแหงแวนแควนมฬุกะ เมืองมาหิสสติในกาล
นั้น เมืองอุชเชนี เมืองโคนัทธะ เมืองเวทิสะ เมืองวนสวหยะ.
[๓๗] เมืองโกสัมพี เมืองสาเกต เมืองสาวัตถี เปนเมืองอุดม
เมืองเสตัพยะ เมืองกบิลพัสดุ เมืองกุสินารา.
[๓๘] เมืองปาวา โภคนคร เมืองเวสาลี เมืองมคธและปาสาณเจดีย
อันเปนรมณียสถาน นารื่นรมยใจ.
[๓๙] พราหมณเหลานั้นรีบขึ้นสูภูเขา (ปาสาณเจดีย) เหมือนคน
กระหายน้ํารีบหาน้ําเย็น เหมือนพอคารีบหาลาภใหญ และเหมือน
คนถูกความรอนแผดเผาและรีบหารม ฉะนั้น.
[๔๐] ก็ในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันภิกษุสงฆหอมลอมแลวทรง
แสดงธรรมแกพระภิกษุทั้งหลายอยู ประหนึ่งวาราชสีหบันลือ
สีหนาทอยูในปา.
[๔๑] อชิตพราหมณ ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูเพียงดังวาดวงอาทิตย
มีรัศมีฉายออกไป และเหมือนดวงจันทรเต็มดวงในวันเพ็ญ.
[๔๒] ลําดับนั้น อชิตพราหมณยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึง่ รื่นเริงใจ
เพราะไดเห็นอนุพยัญชนะบริบูรณ ในพระกายของพระผูมีพระภาค ไดทูลถามปญหาดวยใจ.
[๔๓] อ. ทานเจาะจงใคร? จงบอกชาติ บอกโคตรพรอมดวย
ลักษณะ. บอกความสําเร็จในมนตทั้งหลาย. พราหมณสอน
มาณพ เทาไร?
[๔๔] พ. พราหมณนั้นมีอายุ ๑๒๐ ป ชื่อพาวรีโดยโคตร. ลักษณะ
๓ อยางมีในตัวของพราหมณนั้น. พราหมณนั้นเปนผูถึงฝงแหง
ไตรเพท.
[๔๕] พาวรีพราหมณ ถึงความสําเร็จในธรรมของตน สอนมาณพ
๕๐๐ ในมหาบุรุษลักษณะ และคัมภีรอิติหาสะ พรอมทั้งคัมภีร
นิฆัณฑุศาสตร และคัมภีรเกฏภศาสตร.

[๔๖] ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน ผูตัดเสียซึ่งตัณหา ขอพระองค
ทรงประกาศความกวางแหงลักษณะทั้งหลาย ของพราหมณพาวรี. ความสงสัยอยาไดมีแกขาพระองคทั้งหลายเลย.
[๔๗] พราหมณนั้นยอมปกปดหนาไดดวยลิ้น. มีอุณาโลมอยูใน
ระหวางคิ้ว. และมีอวัยวะที่ซอนอยูในผาอยูในฝก. ดูกร
มาณพ ทานจงรูอยางนี้.
[๔๘] ชนทั้งปวงไมไดฟงใครๆ ซึ่งเปนผูถาม ไดฟงปญหาทั้งหลาย
ที่พระผูมีพระภาคทรงแกแลวเกิดความโสมนัส ประนมอัญชลี
ยอมคิดไปตางๆ (วา)
[๔๙] ใครหนอเปนเทวดา เปนพระพรหม หรือเปนพระอินทรผู
สุชัมบดี เมื่อเขาถามปญหาดวยใจ จะแกปญหานั้นกะใครได?
[๕๐] อ. พาวรีพราหมณยอมถามถึงศีรษะ และธรรมอันทําใหศีรษะ
ตกไป. ขาแตพระผูมีพระภาคผูทรงแสวงหา ขอพระองคทรง
โปรดพยากรณขอนั้น. กําจัดเสียซึ่งความสงสัยของขาพระองค
ทั้งหลายเถิด.
[๕๑] พ. ทานจงรูเถิดวา อวิชชาเปนศีรษะ วิชชาประกอบกับ
ศรัทธา สติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ เปนธรรมเครือ่ งยัง
ศีรษะใหตกไป.
[๕๒] ลําดับนั้น อชิตมาณพผูอันความโสมนัสเปนอันมากอุดหนุนแลว
กระทําซึ่งหนังเสือเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวซบเศียรลงแทบพระยุคลบาท (ทูลวา)
[๕๓] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ผูมีพระจักษุ พราหมณพาวรีพรอมดวย
พวกศิษย มีจิตเบิกบานโสมนัส ขอถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระองค.
[๕๔] พ. พราหมณพาวรีพรอมดวยพวกศิษยจงเปนผูมีสุข. ดูกรมาณพ
และแมทานก็ขอใหมีความสุข มีชีวิตอยูยืนนานเถิด.
[๕๕] เราใหโอกาสแกพาวรีพราหมณ แกทาน และแกพราหมณ
ทั้งหมด ตลอดขอสงสัยทั้งปวง. ทานทั้งหลายยอมปรารถนา
ปญหาอยางใดอยางหนึง่ ไวในใจ ก็จงถามเถิด.
[๕๖] เมื่อพระสัมพุทธเจาทรงประทานโอกาสแลว อชิตพราหมณ
นั่งประนมมือ แลวทูลถามปฐมปญหากะพระตถาคต ใน
บริษัทนั้น.
จบวัตถุคาถา.
อชิตมาณวกปญหานิทเทส

วาดวยปญหาของทานอชิตะ
[๕๗] (ทานอชิตะทูลถามปญหาวา)
โลกอันอะไรสิหุมหอไว? โลกไมปรากฎเพราะเหตุอะไรสิ?
อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น? ขอพระองคจงตรัสบอก.
อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น.
[๕๘] คําวา โลกอันอะไรสิหุมหอไว ความวา โลกนรก โลกเดียรัจฉาน โลก*เปรตติวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี้ โลกอื่น พรหมโลก
กับทั้งเทวโลก นี้เรียกวาโลก โลกนี้อันอะไรปกปด ปดบัง ปกคลุม หุมหอ ครอบไว
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกอันอะไรสิหุมหอไว?
[๕๙] บทวา อิติ ในอุเทศวา "อิจฺจายสฺมา อชิโต" เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวเนื่อง
เปนบทยังบทใหบริบูรณ เปนความประชุมแหงอักขระ เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ บทวา
อิตินี้ เปนไปตามลําดับบท. บทวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดย
เคารพ บทวา อายสฺมานี้ เปนเครื่องกลาวถึงเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. บทวา
อชิโต เปนชื่อ เปนเครื่องนับ เปนเครื่องหมายรู เปนบัญญัติ เปนเครื่องรองเรียก เปนนาม
เปนการตั้งชื่อ เปนเครื่องทรงชื่อ เปนภาษาที่รองเรียกกัน เปนเครื่องแสดงใหปรากฏ เปน
เครื่องกลาวเฉพาะของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา "อิจฺจายสฺมา อชิโต".
[๖๐] คําวา โลกไมปรากฎเพราะเหตุอะไรสิ ความวาโลกไมปรากฎ ไมสวาง ไมรุงเรือง
ไมไพโรจน ไมแจม ไมกระจาง เพราะเหตุอะไร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกไมปรากฎ
เพราะเหตุอะไรสิ?
[๖๑] คําวา อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น ขอพระองคจงตรัสบอกความวา อะไร
เปนเครื่องฉาบทา เปนเครื่องของ เปนเครื่องผูก เปนเครื่องเขาไปเศราหมอง ของโลกนั้น คือ
โลกอันอะไรฉาบทา ติดใหเปอน ใหมัวหมองเปอน ระคนไว ของไว คลองไว พัวพันไว?
ขอพระองคจงตรัสบอก เลา แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น? ขอพระองคจงตรัสบอก.
[๖๒] คําวา อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น ความวา อะไรเปนภัยใหญ เปนเครื่อง
บีบคั้น เปนเครื่องเสียดสี เปนอันตราย เปนเครื่องขัดของของโลกนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา (อชิตมาณพทูลถามปญหาวา)
โลกอันอะไรสิหอหุมไว? โลกไมปรากฎเพราะเหตุอะไรสิ?
อะไรเลาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้น? ขอพระองคจงตรัสบอก.
อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกนั้น?
[๖๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอชิตะ)
โลกอันอวิชชาหุมหอไว โลกไมปรากฎเพราะความตระหนี่
เรากลาวตัณหาวาเปนเครื่องฉาบทาโลก. ทุกขเปนภัยใหญของ

โลกนั้น.
[๖๔] ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรู
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนสุดเบื้องตน ความไมรูในสวนสุดเบื้องปลาย ความ
ไมรูทั้งในสวนสุดเบื้องตนและสวนสุดเบื้องปลาย ความไมรูในธรรมทั้งหลาย อันอาศัยกันและ
กันเกิดขึ้น คือ ความเปนปจจัยแหงธรรมนี้ ชื่อวา "อวิชชา" ความไมรู ความไมเห็น ความ
ไมถึงพรอมเฉพาะ ความไมตามตรัสรู ความไมตรัสรูพรอม ความไมแทงตลอด ความไมถอื
พรอม ความไมถือรอบ ความไมเห็นเสมอ ความไมพิจารณา ความไมทําใหประจักษ ความ
รูไดยาก ความเปนคนเขลา ความไมรูทั่วพรอม ความหลงใหล ความมัวเมา อวิชชาเปนโอฆะ
อวิชชาเปนโยคะ อวิชชาเปนอนุสัย อวิชชาเปนเครื่องกลุมรุม อวิชชาเปนขาย โมหะ อกุศล
มูล ชื่อวา "อวิชชา" ในอุเทศวา อวิชชายนิวุโต โลโก นี้เรียกวา อวิชชา. โลกนรก
โลกเดียรัจฉาน โลกเปตติวิสัย โลกมนุษย โลกเทวดา ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก
โลกนี้ โลกหนา พรหมโลก กับทั้งเทวโลก นี้เรียกวาโลก. โลกอันอวิชชานี้ ปดบัง ปกคลุม
หุมหอ ครอบไว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกอันอวิชชาหุมหอไว.
[๖๕] พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา "อชิต". บทวา ภควา นี้
เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงทําลายราคะ เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา ภควา. ทรงทําลายโทสะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรงทําลายโมหะ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรงทําลายมานะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรงทําลายทิฏฐิ
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรงทําลายเสี้ยนหนาม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรง
จําแนก ทรงแจกวิเศษ ทรงจําแนกเฉพาะซึ่งธรรมรตนะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. ทรง
ทําซึ่งที่สุดแหงภพทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. มีกายอันอบรมแลว เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา ภควา. มีศีลอันอบรมแลว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. มีจิตอันเจริญแลว มี
ปญญาอันเจริญแลว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาค ทรงเสพเสนาสนะ
อันสงัด คือ ปา และปาเปลี่ยว เงียบเสียง ไมมีเสียงกึกกอง ปราศจากลม แตหมูชน ควรทํา
กรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระ
ผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส แหง
อธิศีล อธิจิต อธิปญญา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวน
แหงฌาน อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึง่ พระผูมีพระ*ภาคทรงมีสวนแหงวิโมกข ๘ อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงสัญญาภาวนา ๒๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ สมาธิอันสัมปยุต
อานาปาณัสสติ อสุภฌานสมาบัติ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรง
มีสวนแหงสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมมรรคมีองค ๘ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ภควา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงมีสวนแหงกําลัง
ของพระตถาคต ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ เพราะเหตุนั้น

จึงชื่อวา ภควา. พระนามวา ภควานี้ พระมารดามิไดทรงตั้ง พระบิดามิไดทรงตั้ง พระภคินมี ิได
ทรงตั้ง พระภาดามิไดทรงตั้ง มิตรและอํามาตยมิไดตั้ง พระญาติสาโลหิตมิไดทรงตั้ง สมณพราหมณ
แลเทวดาก็มิไดตั้ง. พระนามวา ภควา นี้ เปนวิโมกขันติกนาม คือ พระนามที่เกิดขึ้นในที่สุด
แหงความหลุดพน. พระนามวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ พระนามของพระผูมีพระภาค
ทั้งหลายผูตรัสรูแลว พรอมดวยการบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมมหาโพธิ์ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา "อชิตาติ ภควา".
[๖๖] คําวา โลกไมปรากฎเพราะความตระหนี่ มีความวา ความตระหนี่ ๕ ประการ
คือ อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู ๑ กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล ๑ ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ ๑
วรรณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ ๑ ธรรมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม ๑ ทานเรียกวา เววิจฉะ ความ
ตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ความเปนผูตระหนี่ ความปรารถนาตางๆ ความเหนียวแนน ความ
เปนผูมีจิตหดหูโดยความเปนจิตเผ็ดรอน ความที่แหงจิตอันใครเชื่อไมไดเห็นปานนี้ เรียกวา
ความตระหนี่. อีกอยางหนึ่ง แมความตระหนี่ขันธ ทานก็เรียกวามัจฉริยะ แมความตระหนี่ธาตุ
ทานก็เรียกวามัจฉริยะ ๑. แมความตระหนี่อายตนะ ทานก็เรียกวามัจฉริยะ ความถือเอา ทาน
ก็เรียกวา มัจฉริยะ ความประมาท สมควรกลาว การปลอยจิต ความเพิ่มการปลอยจิต ในกาย
ทุจริตก็ดี ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี หรือความเปนผูทําโดยความ
ไมเอื้อเฟอ ความเปนผูทําไมติดตอ ความเปนผูหยุดๆ ความเปนผูมีความประพฤติยอหยอน
ความเปนผูปลงฉันทะ ความเปนผูทอดธุระ ความเปนผูไมสองเสพ ความไมเจริญ ความ
ไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความไมประกอบเนืองๆ ในการบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย เปน
ความประมาท ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา ความเปนผูมัวเมา เห็นปานนี้ เรียกวา ประมาท.
คําวา โลกไมปรากฎเพราะความตระหนี่ เพราะความประมาท ความวาโลกไมปรากฎ
ไมสวาง ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ไมแจม ไมกระจาง เพราะความตระหนี่นี้ เพราะความ
ประมาทนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกไมปรากฎ เพราะความตระหนี่ เพราะความประมาท.
[๖๗] คําวา เรากลาววาตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลก ความวา ตัณหา เรียกวา ชัปปา
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความยินดี ความพลอยยินดี ความเพลิดเพลิน ความกําหนัด
ดวยความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความ
อยาก ความพัวพัน ความของ ความจม ความหวั่นไหว ความลวง ธรรมชาติอันใหสัตว
เกิด ธรรมชาติอันใหสัตวเกิดกับทุกข ธรรมชาติอันเย็บไว ธรรมชาติเพียงดังขาย ธรรมชาติ
อันไหลไป ธรรมชาติอันซานไปในอารมณตางๆ ความเปนผูหลับ ความกวางขวาง ธรรมชาติ
อันใหอายุเสื่อม ความเปนเพื่อน ความตั้งใจไว ธรรมชาติอนั เปนเหตุนําไปสูภพ ธรรมชาติ
เพียงดังวาปา ธรรมชาติเพียงดังวาหมูไมในปา ความสนิทสนม ความมีเยื่อใย ความเพง ความ
พัวพัน ความหวัง กิริยาที่หวัง ความเปนผูหวัง ความหวังในรูป ความหวังในเสียง ความหวัง
ในกลิ่น ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ ความหวังในทรัพย ความ*หวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความกระซิบ ความกระซิบทั่ว ความกระซิบยิ่ง กิริยาที่กระซิบ
ความเปนผูกระซิบ ความโลภ กิริยาที่โลภ ความเปนผูโลภ ความที่ตัณหาหวั่นไหว ความเปน

ผูตองการใหสาํ เร็จ ความกําหนัดผิดธรรมดา ความโลภไมสม่ําเสมอ ความใคร กิริยาที่ใคร
ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ความประสงค กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา รูปตัณหา
อรูปตัณหา นิโรธตัณหา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
ธรรมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน ธรรมชาติเปนเครื่องกั้น ธรรมชาติเปนเครื่องบัง
ธรรมชาติเปนเครื่องปด ธรรมชาติเปนเครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย กิเลสเครื่องกลุมรุม
ธรรมชาติเพียงดังวาเถาวัลย ความตระหนี่ มูลแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข
บวงมาร เบ็ดมาร วิสัยมาร โคจรแหงมาร เครือ่ งผูกแหงมาร ตัณหาเพียงดังวาแมน้ํา ตัณหา
เพียงดังวาขาย ตัณหาเพียงดังวาสายโซ ตัณหาเพียงดังวาทะเล อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล
นี้เรียกวา ชัปปา (ตัณหา) ตัณหานี้เปนเครื่องทา เปนเครื่องของ เปนเครื่องผูก เปนอุปกิเลส
ของโลก โลกอันตัณหานี้ไลทา ฉาบทา ใหหมอง ใหมัวหมอง ใหเปอน ระคนไว ของไว
คลองไว พันไว เรายอมกลาว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น
ประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรากลาววาตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลก.
[๖๘] ชื่อวา ทุกข ในอุเทศวา ทุกขเปนภัยใหญของโลกนั้น คือ ชาติทุกข ชราทุกข
พยาธิทุกข มรณทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทุกขในนรก ทุกขใน
กําเนิดดิรัจฉาน ทุกขในเปตติวิสัย ทุกขในมนุษย ทุกขมีการกาวลงสูครรภเปนมูล ทุกขมีการ
ตั้งอยูในครรภเปนมูล ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูล ทุกขเนื่องแตสัตวผูเกิด ทุกขเนื่องแต
ผูอื่นแหงสัตวผูเกิด ทุกขเกิดแตความเพียรของตน ทุกขเกิดแตความเพียงของผูอื่น ทุกขในทุกข
สงสารทุกข วิปริณามทุกข โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคในศีรษะ โรคในหู
โรคในปาก โรคฟน โรคไอ โรคมองครอ โรคริดสีดวงจมูก โรครอนใน โรคชรา โรคในทอง
โรคสลบ โรคลงแดง โรคจุกเสียด โรคลงทอง โรคเรือ้ น ฝ กลาก โรคหืด โรคลมบาหมู
หิดดาน หิดเปอย คุดทะราด ลําลาบ คุดทะราดใหญ โรครากเลือด โรคดี โรคเบาหวาน
โรคริดสีดวงทวาร โรคตอม บานทะโรค อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน
อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีดีเปนตนประชุมกัน อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป อาพาธเกิด
เพราะเปลี่ยนอิริยาบถไมสม่ําเสมอกัน อาพาธเกิดเพราะความเพียร อาพาธเกิดเพราะผลกรรม
ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขแตเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน ความตายของมารดาก็เปนทุกข ความตายของ
บิดาก็เปนทุกข ความตายของพี่นองชายก็เปนทุกข ความตายของพี่นองหญิงก็เปนทุกข ความ
ตายของบุตรก็เปนทุกข ความตายของธิดาก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงญาติก็เปนทุกข ความ
ฉิบหายแหงโภคทรัพยก็เปนทุกข ความฉิบหายเพราะโรคก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงศีลก็เปน
ทุกข ความฉิบหายแหงทิฏฐิก็เปนทุกข รูปาทิธรรมเหลาใด มีความเกิดขึ้นในเบื้องตนก็ปรากฏ
รูปาทิธรรมเหลานั้นก็มีความดับไปในเบื้องปลายปรากฏ วิบากอาศัยกรรม กรรมอาศัยวิบาก รูป
อาศัยนาม นามก็อาศัยรูป นามรูปไปตามชาติ ชราก็ติดตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น
ตั้งอยูในทุกข ไมมีอะไรตานทาน ไมมีอะไรเปนที่เรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง
นี้เรียกวาทุกข. ทุกขเปนภัยใหญ เปนเครื่องบีบคั้น เปนเครื่องเสียดสี เปนอันตราย เปน

เครื่องขัดของ ของโลกนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทุกขเปนภัยใหญของโลกนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
โลกอันอวิชชาหุมหอไว. โลกไมปรากฏเพราะความตระหนี่.
เรากลาววาตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลก. ทุกขเปนภัยใหญ
ของโลกนั้น.
[๖๙] (ทานอชิตะทูลถามวา)
กระแสทั้งหลายยอมไหลไปในอายตนะทั้งปวง. อะไรเปน
เครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย? ขอพระองคจงทรงตรัสบอกธรรม
เปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย. กระแสทั้งหลายอันอะไรยอม
ปดกั้นได?
[๗๐] กระแส คือ ตัณหา กระแส คือ ทิฏฐิ กระแส คือ กิเลส กระแส คือ
ทุจริต กระแส คือ อวิชชา ชื่อวากระแสในอุเทศวา "สวนฺติ สพฺพธิ โสตา" บทวา
สพฺพธิ คือ ในอายตนะทั้งปวง. บทวา สวนฺติ ความวา ยอมไหลไป ยอมไหลหลั่ง ยอม
เลื่อนไป ยอมเปนไป คือ ยอมไหลไป ยอมหลั่งไป ยอมเลื่อนไป ยอมเปนไปในรูปทางจักษุ
ในเสียงทางหู ในกลิ่นทางจมูก ในรสทางลิ้น ในโผฏฐัพพะทางกาย ยอมไหลไป ยอมหลัง่ ไป
ยอมเลื่อนไป ยอมเปนไปในธรรมารมณทางใจ รูปตัณหา ยอมไหลไป ยอมหลั่งไป ยอมเลือ่ น
ไป ยอมเปนไปทางจักษุ สัททตัณหายอมไหลไป ... ทางหู คันธตัณหายอมไหลไป ... ทางจมูก
รสตัณหายอมไหลไป ... ทางลิ้น โผฏฐัพพตัณหายอมไหลไป ... ทางกาย ธรรมตัณหายอมไหล
ไป ยอมหลั่งไป ยอมเลื่อนไป ยอมเปนไปทางใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กระแสทั้งหลาย
ยอมไหลไปในอายตนะทั้งปวง.
[๗๑] คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา อชิโต เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวเนื่อง
เปนบทยังบทใหบริบูรณ เปนความประชุมแหงอักขระ เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ.
คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท. บทวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวถึงความเปนไปกับดวย
ความเคารพและความยําเกรง. บทวา อชิโต เปนชื่อ เปนเครื่องนับ เปนเครื่องหมายรู เปน
บัญญัติ เปนเครื่องรองเรียก เปนนาม เปนการตั้งชื่อ เปนเครื่องทรงชื่อ เปนภาษาที่รองเรียก
กัน เปนเครื่องแสดงใหปรากฎ เปนเครื่องกลาวเฉพาะของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
"อิจฺจายสฺมา อชิโต".
[๗๒] คําวา อะไรเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย ความวาอะไรเปนเครื่องกั้น คือ เปน
เครื่องหาม เปนเครื่องปองกัน เปนเครื่องรักษา เปนเครื่องคุมครองกระแสทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อะไรเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย?
[๗๓] คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย ความวา
ขอพระองคจงตรัส คือ จงทรงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น
ประกาศ ซึ่งธรรมเปนเครื่องกัน้ คือ ซึ่งธรรมเปนเครื่องหาม เปนเครื่องปองกัน เปนเครื่อง
รักษา เปนเครื่องคุมครองกระแสทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคจงตรัสบอกซึ่ง

ธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย.
[๗๔] คําวา กระแสทั้งหลายอันอะไรยอมปดกั้นได ความวา กระแสทั้งหลายอันอะไร
ยอมปดบังได คือ ยอมตัดขาด ยอมไมไหล ยอมไมหลั่ง ยอมไมเลื่อน ยอมไมเปนไป
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กระแสทั้งหลายอันอะไรยอมปดได?
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา (อชิตมาณพทูลถามวา)
กระแสทั้งหลายยอมไหลไปในอายตนะทั้งปวง. อะไรเปน
เครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย? ขอพระองคจงตรัสบอกธรรม
เปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย. กระแสทั้งหลายอันอะไรยอม
ปดกั้นได?
[๗๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอชิตะ) กระแสเหลาใด
ในโลก สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น. เรากลาวธรรม
เปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย. กระแสเหลานี้อันปญญา
ยอมปดกั้นได.
[๗๖] คําวา กระแสเหลาใดในโลก ความวา กระแสเหลานี้ใด เราบอกแลว เลาแลว
แสดงแลว บัญญัติแลว แตงตั้งแลว เปดเผยแลว จําแนกแลว ทําใหตื้นแลว ประกาศแลว
คือ กระแสตัณหา กระแสทิฏฐิ กระแสกิเลส กระแสทุจริต กระแสอวิชชา. บทวา ในโลก
คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา กระแสเหลาใดในโลก. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อชิตะ.
[๗๗] ความระลึก คือ ความตามระลึก ความระลึกเฉพาะ สติ ความระลึก ความ
ทรง ความไมเลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค
(มรรคเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดียว) ชื่อวา สติ ในอุเทศวา "สติ เตสํ นิวารณํ" นี้เรียกวา
สติ. บทวาเปนเครื่องกั้น ความวา เปนเครื่องกั้น คือ เปนเครื่องหาม เปนเครื่องปองกัน
เปนเครื่องรักษา เปนเครื่องคุมครอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น.
[๗๘] คําวา เรายอมกลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย ความวา ยอมบอก
ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น
ยอมประกาศ ซึ่งธรรมเปนเครื่องกั้น คือ เปนเครื่องหาม เปนเครื่องปองกัน เปนเครื่องรักษา
เปนเครื่องคุมครองกระแสทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมกลาวธรรมเปนเครื่องกั้น
กระแสทั้งหลาย.
[๗๙] ความรูทั่ว กิริยาที่รูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ
ชื่อวา ปญญา ในอุเทศวา ป ฺ าเยเต ปถิยฺยเร. ขอวา กระแสเหลานี้ อันปญญายอมปด
กั้นได ความวา กระแสเหลานี้ อันปญญายอมปดกั้นได คือ ยอมตัดขาด ไมไหลไป ไม
หลั่งไป ไมเลื่อนไป ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา

ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาบุคคลผูรูเห็น
วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญา
ของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป กระแส
เหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ยอมปดกั้นได...
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของ
บุคคลผูรูเห็นวา เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแส
เหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ยอมปดกั้นได ...
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน
ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะอุปาทานเปน
ปจจัยจึงมีภพ ยอมปดกั้นได ไมเปนไป กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะภพ
เปนปจจัย จึงมีชาติ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญา
ของบุคคลผูรูเห็นวา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ
จึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา
และมรณะจึงดับ ยอมปดกั้นได คือ ยอมปกปด ยอมไมไหลไป ไมหลั่งไป ไมเลื่อนไป
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา นีท้ ุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคล
ผูรูเห็นวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทาเครื่องใหถงึ ความ
ดับอาสวะ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา ธรรม
เหลานี้ควรรูยงิ่ ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานีค้ วรเจริญ ธรรม
เหลานี้ควรทําใหแจง ยอมปดกัน้ ได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็น
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงผัสสายตนะ ๖ ยอมปดกั้นได ...
ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเปนเครื่องออกไปแหงอุปาทานขันธ ๕ ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป กระแสเหลานี้ อัน
ปญญาของบุคคลผูรูเห็นความเกิด ความดับ คุณโทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงมหารูป ๔
ยอมปดกั้นได ... ไมเปนไป. กระแสเหลานี้ อันปญญาของบุคคลผูรูเห็นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ยอมปดกั้นได คือ ยอม
ปกปด ยอมไมไหลไป ไมหลั่งไป ไมเลื่อนไป ไมเปนไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กระแส
เหลานี้ อันปญญายอมปดกันได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
กระแสเหลาใดในโลก สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น

เรากลาวธรรมเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย กระแสเหลานี้
อันปญญายอมปดกั้นได.
[๘๐] (ทานอชิตะทูลถามวา)
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา สติ และนามรูป ยอมดับ
ไป ณ ที่ไหน? ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัส
บอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
[๘๑] ความรูชัด กิริยาที่รูชัด ความเลือกเฟน ความเลือกเฟนทั่ว ความกําหนดพรอม
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ความเปนบัณฑิต ความเปนผูฉลาด ความเปน
ผูละเอียดออน ปญญาเปนเครื่องจําแนก ความคิด ความพิจารณา ปญญาดังแผนดิน ความปรีชา
ปญญาอันนอมไป ความเห็นแจง ความรูทั่วพรอม ปญญาอันเจาะแทงเหมือนประตัก ปญญินทรีย
ปญญาเปนกําลัง ปญญาเพียงดังศาตรา ปญญาเพียงดังปราสาท ปญญาเพียงดังแสงสวาง ปญญา
เพียงดังรัศมี ปญญาเพียงดังประทีป ปญญาเพียงดังรัตนะ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม
สัมมาทิฏฐิ ชื่อวาปญญา ในอุเทศวา "ป ฺ า เจว สติ จาป" ความระลึก ความตามระลึก ฯลฯ
สัมมาสติ ชื่อวา สติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อชิตมาณพทูลถามวา ปญญา สติ.
[๘๒] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... นามรูป ความวา อรูปขันธ ๔ ชื่อวา นาม
มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ ชื่อวา รูป บทวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก
เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ บทวา มาริสนี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความ
ยําเกรง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... นามรูป.
[๘๓] คําวา เอตมฺเม ในอุเทสวา "เอตมฺเม ปุฏโ€ ปพฺรูหิ" ความวา ขาพระองค
ขอทูลถาม ทูลวิงวอน เชื้อเชิญ ใหประสาทขอความใด บทวา ปุฏโ€ ความวา ขาพระองค
ทูลถามแลว คือ ทูลวิงวอน ทูลขอเชิญ ใหประสาท บทวา ปพฺรูหิ ความวา ขอจงตรัส
จงบอก จงแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองค.
[๘๔] คําวา กตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ ความวา นั่นยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงความ
ตั้งอยูไมได ยอมระงับ ณ ที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นั่นยอมดับ ณ ที่ไหน.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา สติ และนามรูป ยอม
ดับไป ณ ที่ไหน? ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัส
บอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
[๘๕] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา)
ดูกรอชิตะ ทานไดถามปญหาขอใดแลว เราจะแกปญหา
ขอนั้นแกทาน. นามและรูปดับไปไมมีสวนเหลือ ณ ที่ใด
นามรูปนั้นก็ดับ ณ ที่นั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ.
[๘๖] บทวา ยเมตํ ในอุเทศวา "ยเมตํ ป ฺหํ อปุจฺฉิ" คือ ปญญา สติและนามรูป

บทวา อปุจฺฉิ คือ มาถาม มาวิงวอน เชื้อเชิญ ใหประสาทแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทาน
ไดถามปญหาใดแลว.
[๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา "อชิตะ" ในอุเทศวา "อชิต ตํ
วทามิ เต" บทวา ตํ คือ ปญญา สติ และนามรูป บทวา วทามิ ความวา เราจะกลาว
จะบอก จะแสดง จะบัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศปญหานั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรอชิตะ เราจะกลาวปญหานั้นแกทาน.
[๘๘] อรูปขันธ ๔ ชื่อวา นาม ในอุเทศวา "ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ อเสสํ อุปรุชฺฌติ"
มหาภูตรูป ๔ รูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔ ชื่อวารูป. คําวา อเสสํ ความวา ไมเหลือ คือทั้งหมด
โดยกําหนัดทั้งหมด ทั้งหมดโดยประการทั้งหมด ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา อเสสํ นี้
เปนเครื่องกลาวรวมหมด. คําวา อุปรุชฺฌติ ความวา ยอมดับ คือสงบ ถึงความตั้งอยูไมได
ยอมระงับไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นามรูปยอมดับไมเหลือ ณ ที่ใด.
[๘๙] คําวา นามรูปนั้นดับ ณ ที่นั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ ความวา ธรรม
เหลาใด คือ นามและรูป พึงเกิดขึ้นในสงสารมีสวนเบื้องตน และที่สุดอันรูไมได เวนภพ ๗
ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ถึงความตั้งอยูไมได ระงับไป ณ ที่นั้น เพราะความดับ
แหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม ดวยโสดาปตติมรรคญาณ. ธรรมเหลาใด คือ นาม
และรูป พึงเกิดขึ้นในภพ ๕ เวนภพ ๒ ธรรมเหลานั้น ยอมดับ คือ ยอมสงบ ถึงความตั้งอยู
ไมได ระงับไป ณ ที่นั้น เพราะความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสงั ขารธรรม ดวย
สกทาคามิมรรคญาณ. ธรรมเหลาใด คือ นามและรูป พึงเกิดขึ้นในกามธาตุ รูปธาตุ หรืออรูปธาตุ
เวนภพ ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ถึงความตั้งอยูไมได ระงับไป ณ ที่นั้น เพราะ
ความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม ดวยอนาคามิมรรคญาณ. ธรรมเหลาใด คือ
นามและรูป พึงเกิดขึ้น ธรรมเหลานั้นยอมดับ คือ ยอมสงบ ถึงความตั้งอยูไมได ระงับไป ณ
ที่นั้น เพราะความดับแหงวิญญาณอันสัมปยุตดวยอภิสังขารธรรม ดวยอรหัตมรรคญาณ. เมื่อ
พระอรหันตปรินิพานดวยปรินิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส ธรรมเหลานี้ คือ ปญญา สติ และ
นามรูป ยอมดับ คือ ยอมสงบ ยอมถึงความตัง้ อยูไมได ยอมระงับไป ณ ที่นั้น เพราะความ
ดับแหงวิญญาณดวงกอน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นามรูปนั้นยอมดับ ณ ที่นั้น เพราะความดับ
แหงวิญญาณ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรอชิตะ ทานไดถามปญหาขอใดแลว เราจะแกปญหา
ขอนั้นแกทาน นามและรูปดับไมมีสวนเหลือ ณ ที่ใด
นามรูปนั้นก็ดับ ณ ที่นั้น เพราะความดับแหงวิญญาณ.
[๙๐] (ทานอชิตะทูลถามวา)
พระอรหันตขีณาสพเหลาใดผูมีสังขาตธรรม และพระเสขบุคคลในทิฏฐิเปนตนนี้มีมาก ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคผูมปี ญญา ไดโปรด

ตรัสบอกความดําเนินของพระขีณาสพและเสขบุคคลเหลานั้น
แกขาพระองคเถิด.
[๙๑] คําวา "เย จ สงฺขาตธมฺมา เส" ความวา พระอรหันตขีณาสพ ทานกลาววามี
สังขาตธรรม. เพราะเหตุไร? พระอรหันตขีณาสพทานจึงกลาววา มีสังขาตธรรม เพราะเหตุวา
พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น มีธรรมอันนับแลว คือ มีธรรมอันรูแลว มีธรรมอันพินิจแลว มี
ธรรมอันพิจารณาแลว มีธรรมอันเปนแจงแลว มีธรรมอันแจมแจงแลว คือ มีธรรมอันนับแลววา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ... สังขารทั้งปวงเปนทุกข ... ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับ
ไปเปนธรรมดา. อนึ่ง ขันธ ธาตุ อายตนะ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ
อันพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นนับพรอมแลว. อนึ่ง พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ตั้งอยูแลว
ในที่สุดแหงขันธ ในที่สุดแหงธาตุ ในที่สุดแหงอายตนะ ในที่สุดแหงคติ ในที่สุดแหงอุปบัติ
ในที่สุดแหงปฏิสนธิ ในที่สุดแหงภพ ในที่สุดแหงสงสาร ในที่สุดแหงวัฏฏะ ตั้งอยูในภพ
อันมีในที่สุดตั้งอยูในอัตภาพอันมีในที่สุด เปนพระอรหันตผูทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด.
ภพและอัตภาพ คือ ความเกิด ความตายและสงสารนี้
ของพระอรหันตขีณาสพเหลานั้นมีเปนครั้งสุดทาย ทานไมมี
การเกิดในภพใหมอีก.
เหตุนั้น พระอรหันตขีณาสพ ทานจึงกลาววา มีสังขาตธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระ*อรหันตขีณาสพเหลาใด ผูมีสังขาตธรรม.
[๙๒] คําวา "เสกฺขา" ในอุเทศวา "เย จ เสกฺขา ปุถูอิธ" ความวา เพราะเหตุไร
จึงเรียกวาพระเสขะ? เพราะยังตองศึกษาตอไป. ศึกษาอะไร? ศึกษาอธิศีลสิกขาบาง อธิจิต*สิกขาบาง อธิปญญาสิกขาบาง.
ก็อธิศีลสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีลสํารวมในปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธแมเล็ก ศีลขันธแมใหญ ศีลเปนที่พึ่ง เปนเครื่องกั้น เปนความ
สํารวม เปนความระวัง เปนประมุข เปนประทานแหงความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย
นี้ชื่อวา อธิศีลสิกขา.
ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
นี้ชื่อวา อธิจิตตสิกขา.
ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา
เครื่องพิจารณา เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ. ภิกษุยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับอาสวะ นี้ชื่อวาอธิปญญาสิกขา.

พระเสขะทั้งหลาย คํานึงถึงไตรสิกขานี้ศึกษาอยู รูศึกษาอยู อธิษฐานจิตศึกษาอยู
นอมใจไปดวยศรัทธาศึกษาอยู ประคองความเพียรศึกษาอยู ตั้งสติไวศึกษาอยู ตั้งจิตศึกษาอยู
รูทั่วดวยปญญาศึกษาอยู รูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งศึกษาอยู กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูศกึ ษาอยู
ละธรรมที่ควรละศึกษาอยู เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษาอยู ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษา
อยู ประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติเต็มใจ สมาทานประพฤติไป เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาพระเสขะ.
บทวา ปุถู ความวา มีมาก คือ พระเสขะเหลานี้ ไดแกพระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติ
เพื่อโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ
อนาคามิผล พระอรหันต และทานผูปฏิบัติเพื่ออรหัตผล. บทวา อิธ ความวา ในทิฏฐิ
คือ ในความควรนี้ ในความชอบใจนี้ ในความถือนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมนี้ ในธรรมวินัยนี้
ในปาพจนนี้ ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพนี้ ในมนุษยโลกนี้ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาและพระเสขะทั้งหลายในทิฏฐินี้มีมาก.
[๙๓] คําวา ปุฏโ€ ปพฺรูหิ มาริส" ในอุเทศวา "เตสํ เม นิปโกริยํ ปุฏโ€
ปพฺรูหิ มาริส" ความวา แมพระองค มีปญญา เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู มีฌาน
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส อันขาพระองคทูลถามแลว คือ ไตถาม ทูลวิงวอน
ทูลอาราธนา ทูลเชื้อเชิญใหประสาทแลว ขอจงตรัส คือ จงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ประกาศซึ่งความดําเนิน คือ ความประพฤติ ความเปนไป
ความประพฤติโดยเอือ้ เฟอ ธรรมอันเปนโคจร ธรรมเปนเครือ่ งอยู ขอปฏิบัติของพระอรหันต*ขีณาสพผูมีสังขาตธรรม และพระเสขะเหลานั้น. บทวา มาริส นี้เปนเครื่องกลาวดวยความรัก
เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคผูมีปญญาจงตรัส
บอกถึงความดําเนินของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขะเหลานั้นแกขาพระองคเถิด.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
พระอรหันตขีณาสพเหลาใดผูมีสังขาตธรรม และพระเสขบุคคลในทิฏฐินี้มีมาก ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองค
ทูลถามแลว ขอพระองคผูมีปญญา จงตรัสบอกความดําเนิน
ของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขบุคคลเหลานั้น
แกขาพระองคเถิด.
[๙๔] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา)
ดูกรอชิตะ ภิกษุไมพึงติดใจในกามทั้งหลาย มีใจไมขุนมัว
ฉลาดในธรรมทั้งปวง พึงมีสติเวนรอบ.
[๙๕] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา "กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย ดังนี้ กามมี ๒ อยาง
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑.
วัตถุกามเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาพอใจ เครื่องลาด
เครื่องนุงหม ทาสี ทาส แพะ แกะ สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน

นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉางขาว เรือนคลัง วัตถุอนั ชวนใหกําหนัดอยางใดอยางหนึ่ง
ชื่อวา วัตถุกาม อีกอยางหนึง่ กามสวนอดีต กามสวนอนาคต กามสวนปจจุบัน กามภายใน
กามภายนอก กามทั้งภายในภายนอก กามเลว กามปานกลาง กามประณีต กามมีในอบาย
กามมีในมนุษย กามอันเปนทิพย กามที่ปรากฎ กามที่นิรมิตเอง กามที่ผูอื่นนิรมิต กามที่หวงแหน
กามที่ไมหวงแหน กามที่ถือวาของเรา กามที่ไมถือวาของเรา กามาวจรธรรมแมทั้งปวง รูปาวจร*ธรรมแมทั้งปวง อรูปาวจรธรรมแมทั้งปวง ธรรมอันเปนวัตถุแหงตัณหา ธรรมอันเปนอารมณ
แหงตัณหา ชื่อวากาม เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงความใคร เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม.
กิเลสกามเปนไฉน? ฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ สังกัปปะ ราคะ สังกัปปราคะ เปนกาม
ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกาม ตัณหาในกาม เสนหาในกาม
ความกระหายในกาม ความเรารอนในกาม ความติดใจในกาม ความหลงในกาม ความพัวพัน
ในกาม ในกามทั้งหลาย กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนิวรณ.
ดูกรกาม เราไดเห็นรากเงาของเจาแลว.
ดูกรกาม เจาเกิดเพราะความดําริถึง. เราจักไมดําริถึงเจาละ.
ดูกรกาม เจาจักไมมีดวยอาการอยางนี้.
เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม. ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล
เรียกวา ความติดใจ.
คําวา ไมติดใจในกามทั้งหลาย ความวา ไมติดใจ คือ ไมพัวพัน เปนผูไมติดใจ
ไมถึงความติดใจ ไมหลงใหล ไมพัวพัน ปราศจากความติดใจ สละความติดใจ คายความติดใจ
ปลอยความติดใจ ละความติดใจ สลัดความติดใจ ปราศจากความกําหนัด สละความกําหนัด
คลายความกําหนัด ปลอยความกําหนัด ละความกําหนัด สลัดความกําหนัด ในกิเลสกามทั้งหลาย
ในวัตถุกามทั้งหลาย เปนผูไมหิว ดับสนิท เย็นแลว เปนผูเสวยสุข มีตนอันประเสริฐอยู
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมติดใจในกามทั้งหลาย.
[๙๖] จิต มนะ มานัส หทัย ธรรมชาติขาวผอง อายตนะคือใจ อินทรียคือใจ
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ชื่อวา ใจ ในอุเทศวา "มนสานาวิโล สิยา".
จิต เปนธรรมชาติขุนมัว ยุงไป เปนไป สืบตอ หวั่นไหว หนุนไป ไมสงบ เพราะกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ จิต เปนธรรมชาติขุนมัว
ยุงไป เปนไป สืบตอไป หวั่นไหว หนุนไป ไมสงบ เพราะกิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง
ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง.
คําวา พึงเปนผูมีใจไมขุนมัว ความวา พึงเปนผูไมขุนมัว คือ ไมยุงไป ไมเปนไป
ไมสืบตอไป ไมหวั่นไหว ไมหนุนไป สงบแลวดวยจิต คือ พึงละ สละ บรรเทา กระทําใหมี
ในที่สุด ใหถึงความไมมีซึ่งกิเลสทั้งหลายอันทําความขุนมัว พึงเปนผูงด เวน เวนขาด ออกไป
สลัด สงบ ระงับ หลุดพน ไมเกี่ยวของกับกิเลสทั้งหลายอันทําความขุนมัว พึงเปนผูมีใจปราศจาก

เขตแดนอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงเปนผูมใี จไมขุนมัวอยู.
[๙๗] คําวา กุสโล สพฺพธมฺมานํ ความวา เปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวงวา สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง ... สังขารทั้งปวงเปนทุกข ... ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปน
ธรรมดา พึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวงแมดวยอาการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ พึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวงโดยเปนสภาพที่ไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค
เปนดังฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนอาพาธ เปนอยางอื่น เปนสภาพชํารุด เปนเสนียด
เปนอุบาทว เปนสภาพไมสําราญ เปนภัย เปนอุปสรรค หวั่นไหว ผุพัง ไมยั่งยืน ไมมีอะไร
ตานทาน ไมมีที่เรน ไมมีสรณะ ไมเปนที่พึ่ง วาง เปลา สูญ เปนอนัตตา มีโทษ มีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไมเปนแกนสาร เปนมูลแหงทุกข เปนผูฆา เปนสภาพปราศจาก
ความเจริญ มีอาสวะ ปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อแหงมาร มีชาติเปนธรรมดา มีชราเปนธรรมดา
มีพยาธิเปนธรรมดา มีมรณะเปนธรรมดา มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
เปนธรรมดา มีความเศราหมองเปนธรรมดา โดยความเกิด โดยความดับ ไมมีคุณ มีโทษ
ไมมีอุบายเปนเครื่องออกไป พึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวงแมดวยอาการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ พึงเปนผูฉลาดในขันธ ... ธาตุ ... อายตนะ ... ปฏิจจสมุปบาท ...
สติปฏฐาน ... สัมมัปปธาน ... อิทธิบาท ... อินทรีย ... พละ ... โพชฌงค ... มรรค ...
ผล ... นิพพาน พึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวงแมดวยอาการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ อายตนะ ๑๒ คือ จักษุรูป หู เสียง จมูก กลิ่น ลิ้น รส กาย
โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมารมณ เรียกวา ธรรมทั้งปวง. ก็ภิกษุเปนผูละความกําหนัดในอายตนะ
ภายในภายนอก คือ ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งเหมือนตาลยอดดวน ถึงความไมมีใน
ภายหลัง มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดวยเหตุใด ภิกษุพึงเปนผูฉลาดในธรรมทั้งปวง
แมดวยเหตุประมาณเทานี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ฉลาดในธรรมทั้งปวง.
[๙๘] บทวา สโต ในอุเทศวา "สโต ภิกขุ ปริพฺพเช" ความวา ภิกษุมีสติดวย
เหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานในกาย ๑ มีสติเจริญเวทนานุปสสนา*สติปฏฐานในเวทนาทั้งหลาย ๑ มีสติเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ๑ มีสติเจริญธัมมา*นุปสสนาสติปฏฐานในธรรมทั้งหลาย ๑.
ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอื่นอีก คือ มีสติเพราะเวนความเปนผูไมมีสติ ๑
เพราะนําธรรมเปนที่ตั้งแหงความทําสติ ๑ เพราะละธรรมเปนขาศึกแกสติ ๑ เพราะไมหลงลืมธรรม
อันเปนนิมิตแหงสติ ๑.
ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอื่นอีก คือ มีสติเพราะความเปนผูประกอบดวยสติ ๑
เพราะความชํานาญดวยสติ ๑ เพราะความเปนผูคลองแคลวดวยสติ ๑ เพราะไมกลับลงจากสติ ๑.
ภิกษุมีสติดวยเหตุ ๔ ประการแมอื่นอีก คือ มีสติเพราะความเปนผูมีสติเสมอ ๑ เพราะ
ความเปนผูสงบ ๑ เพราะความเปนผูระงับ ๑ เพราะความเปนผูประกอบดวยธรรมของผูสงบ ๑.
มีสติเพราะพุทธานุสสติ เพราะธัมมานุสสติ เพราะสังฆานุสสติ เพราะสีลานุสสติ

เพราะจาคานุสสติ เพราะเทวดานุสสติ เพราะอานาปานัสสติ เพราะมรณานุสสติ เพราะกาย*คตาสติ เพราะอุปสมานุสสติ สติ ฯลฯ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค เอกายนมรรค นี้เรียกวา
สติ. ภิกษุเปนผูเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวย
สตินี้ ภิกษุนั้นเรียกวามีสติ.
คําวา "ภิกขุ" คือ ชื่อวาภิกขุ เพราะเปนผูทําลายธรรม ๗ ประการ คือ เปนผูทําลาย
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ภิกษุนั้นเปนผูทําลาย
อกุศลธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีวิบาก
เปนทุกข เปนที่ตั้งแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป.
(พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรสภิยะ)
ภิกษุนั้นบรรลุถึงปรินิพพานแลว เพราะธรรมเปนหนทางที่ตนทํา
(ดําเนิน) แลว ขามพนความสงสัยไดแลว ละแลวซึ่งความเสื่อม
และความเจริญ อยูจบพรหมจรรยแลว มีภพใหมสิ้นแลว.
คําวา ภิกษุพึงมีสติเวนรอบ ความวา ภิกษุพึงมีสติเวนรอบ คือ พึงมีสติเดิน พึงมี
สติยืน พึงมีสตินั่ง พึงมีสตินอน พึงมีสติกาวไปขางหนา พึงมีสติถอยกลับ พึงมีสติแลดู
พึงมีสติเหลียวดู พึงมีสติคูเขา พึงมีสติเหยียดออก พึงมีสติทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร
พึงมีสติเที่ยวไป พึงมีสติอยู คือ เปนไป เปลี่ยนแปลง รักษา บํารุง เยียวยา ใหเยียวยา
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาภิกษุพึงมีสติเวนรอบ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ภิกษุไมพึงติดใจในกามทั้งหลาย มีใจไมขุนมัว ฉลาดในธรรมทั้งปวง
พึงมีสติเวนรอบ.
[๙๙] พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุ (โสดาปตติมรรค) ปราศจากธุลี
ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแลวแกเทวดาและมนุษยหลายพัน ผูมีฉันทะรวมกัน มีประโยครวมกัน
มีความประสงครวมกัน มีความอบรมวาสนารวมกัน กับอชิตพราหมณนั้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. และจิตของอชิตพราหมณ
นั้น พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น. หนังเสือ ชฎา ผาคากรอง ไมเทา ลักจั่น
น้ํา ผม และหนวดของอชิตพราหมณหายไปแลว พรอมดวยการบรรลุอรหัต. อชิตพราหมณ
นั้น เปนภิกษุครองผากาสายะเปนบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร เพราะการปฏิบัติตาม
ประโยชน นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูม ีพระภาค ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี*พระภาคเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้.
จบ อชิตมาณวกปญหานิสเทสที่ ๑.
---------ติสสเมตเตยยมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานติสสเมตเตยยะ
[๑๐๐] (ทานติสสเมตเตยยะทูลถามวา)

ใครสันโดษแลวในโลกนี้? ความหวั่นไหวของใครยอมไมมี?
ใครรูสวนสุดทั้งสองแลว ยอมไมติดในทามกลางดวยปญญา?
พระองคตรัสเรียกใครวา เปนมหาบุรุษ? ใครลวงแลวซึ่งตัณหา
อันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี?้
[๑๐๑] คําวา ใครสันโดษแลวในโลกนี้ ความวา ใครพอใจ คือ ชอบใจ มีความ
ดําริบริบูรณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ใครสันโดษแลวในโลกนี้? บทวา อิติ ในอุเทศวา "อิจฺจา*ยสฺมา ติสฺสเมตฺเตยโย" ดังนี้ เปนบทสนธิ คือ เปนบทเกี่ยวเนื่อง เปนบทยังเนื้อความให
บริบูรณ เปนความประชุมแหงอักขระ เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ บทวา อิติ นี้ เปน
ไปตามลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเครื่องกลาวถึงเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. คําวา
ติสสเมตฺเตยฺโย เปนชื่อ เปนเครื่องนับ เปนเครื่องหมายรู เปนบัญญัติ เปนเครื่องเรียกรอง
เปนนาม เปนการตั้งชื่อ เปนเครื่องทรงชื่อ เปนภาษาที่เรียกรองกัน เปนเครื่องแสดงใหปรากฎ
เปนเครื่องกลาวเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา "อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย".
[๑๐๒] คําวา ความหวั่นไหวของใครยอมไมมี ความวา ความหวั่นไหวเพราะตัณหา
ความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ ความหวั่นไหวเพราะมานะ ความหวั่นไหวเพราะกิเลส ความหวัน่ ไหว
เพราะกรรม ความหวั่นไหวเหลานี้ของใครยอมไมมี คือ ไมปรากฎ ไมประจักษ คือ ความ
หวั่นไหว อันใครละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว มีความไมควรเกิดขึ้น เผา
เสียแลวดวยไฟ คือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ความหวั่นไหวของใครยอมไมมี?
[๑๐๓] คําวา ใครรูสวนสุดทั้งสองแลว ความวา ใครรูจัก คือ ทราบ เทียบเคียง
พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง ซึ่งสวนสุดทั้งสอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ใครรูจักสวนสุด
ทั้งสองแลว?
[๑๐๔] คําวา ไมติดในทามกลางดวยปญญา ความวา ไมติด คือ ไมเขาไปติด ออกไป
สลัดออกไป หลุดพน ไมเกี่ยวของ มีใจปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมติด
ในทามกลางดวยปญญา.
[๑๐๕] คําวา พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ ความวา พระองคตรัสเรียกใคร
คือ ตรัสใคร ทรงสําคัญใคร ทรงชมเชยใคร ทรงเห็นใคร ทรงบัญญัติใครวาเปนมหาบุรุษ คือ
เปนอัคคบุรุษ บุรุษสูงสุด บุรุษวิเศษ บุรุษประธาน อุดมบุรุษ บุรุษประเสริฐ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระองคตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ?
[๑๐๖] คําวา ใครลวงแลวซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้ ความวา ใครลวง
แลว คือ เขาไปลวงแลว กาวลวงแลว พนแลว เปนไปลวงแลว ซึ่งตัณหาอันเปนเครื่อง
เย็บไว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ใครลวงแลวซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ใครสันโดษแลวในโลกนี้? ความหวั่นไหวของใครยอมไมมี?
ใครรูสวนสุดทั้งสองแลว ยอมไมติดในทามกลางดวยปญญา?

พระองคยอมตรัสเรียกใครวาเปนมหาบุรุษ? ใครลวงแลวซึ่ง
ตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้?
[๑๐๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเมตเตยยะ) ภิกษุมีพรหมจรรยในเพราะกาม
ทั้งหลาย ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ ทราบแลว ดับแลว ไมมีความหวั่นไหว ภิกษุนั้นรู
ยิ่งซึ่งสวนสุดทั้งสอง และทามกลางดวยปญญาแลว ไมติดอยู เราเรียกภิกษุนั้นวา เปน
มหาบุรุษ. ภิกษุนั้น ลวงเสียแลวซึ่งตัณหา อันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้.
[๑๐๘] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา "กาเมสุพฺรหฺมจริยวา" ดังนี้ กามมี ๒ อยาง
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้เรียกวาวัตถุกาม เหลานี้เรียกวากิเลสกาม, คําวา
มีพรหมจรรย ความวา ความงด ความเวน ความเวนขาด ความขับไลเวร กิรยิ าที่ไมกระทํา
ความไมทํา ความไมตอง ความไมลวงแดน ซึง่ ความถึงพรอมดวยอสัทธรรมเรียกวา พรหมจรรย.
อีกอยางหนึง่ โดยตรงทานเรียก อริยมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
วาพรหมจรรย. ภิกษุใดเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบ
ดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้ ภิกษุนั้น ทานเรียกวา มีพรหมจรรย เขาเรียกบุคคลวา มีทรัพย
เพราะทรัพย เรียกกันวา มีโภคะ เพราะโภคะ เรียกกันวามียศ เพราะยศ เรียกกันวา มีศิลป
เพราะศิลป เรียกกันวามีศีล เพราะศีล เรียกกันวา มีความเพียร เพราะความเพียร เรียกกันวา
มีปญญา เพราะปญญา เรียกกันวามีวิชชา เพราะวิชชา ฉันใด ภิกษุใดเขาไป เขาไปพรอม
เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้ ภิกษุนั้นทานก็
เรียกวา มีพรหมจรรย ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีพรหมจรรยในเพราะกาม
ทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยโคตรวา ดูกรเมตเตยยะ. คําวา ภควา เปน
เครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเมตเตยยะ.
[๑๐๙] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา "ปราศจากตัณหา มีสติ
ทุกเมื่อ". ภิกษุใดละตัณหานี้ขาดแลว คือ ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว มีความไมควร
เกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ภิกษุนั้นทานเรียกวา ปราศจากตัณหา คือ สละตัณหาแลว
คายตัณหาแลว ปลอยตัณหาแลว ละตัณหาแลว สละคืนตัณหาแลว มีราคะไปปราศจากแลว
สละราคะแลว คายราคะแลว ปลอยราคะแลว ละราคะแลว สละคืนราคะแลว เปนผูไมมี
ความหิว เปนผูดับแลว เย็นแลว เสวยสุข มีตนเปนเพียงดังพรหมอยู.
คําวา สทา ความวา ทุกเมื่อ คือ ทุกสมัย ตลอดกาลทั้งปวง กาลเปนนิตย กาล
ยั่งยืน ติดตอ เนืองๆ เนื่องกัน ตอลําดับไมสับสนกัน ไมวาง ประกอบดวยความพรอมเพรียง
ถูกตองกัน กาลเปนปุเรภัต กาลเปนปจฉาภัต ตลอดยามตน ตลอดยามกลาง ตลอดยามหลัง
ในขางแรม ในขางขึ้น ในฤดูฝน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวัยตน ในตอนวัยกลาง
ในตอนวัยหลัง.
คําวา มีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ชื่อวา มีสติ เพราะเปนผูเจริญ

สติปฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย ๑ ... การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ๑ ...
พิจารณาเห็นจิตในจิต ๑ ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ๑ ฯลฯ ภิกษุนั้นทานเรียกวา
ผูมีสติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ.
[๑๑๐] คําวา ญาณ ปญญา กิริยาที่รู ความเลือกเฟน ฯลฯ ความไมหลง ความ
เลือกเฟนธรรม ปญญาอันเห็นชอบ ชื่อวา สังขา ในอุทเทศวา สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกขุ.
คําวา ทราบแลว ความวา ทราบ คือ รู เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง
แลว คือ ทราบ ... ทําใหแจมแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ... สังขารทั้งปวงเปนทุกข ...
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ... เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
อีกอยางหนึง่ ทราบ ... ทําใหแจมแจงแลวโดยความเปนสภาพไมเที่ยง ... เปนทุกข ...
เปนโรค ... เปนดังหัวผี ... เปนลูกศร ฯลฯ โดยไมมีอุบายเครื่องออกไป.
คําวา ดับแลว ความวา ชื่อวาดับแลว เพราะเปนผูดับราคะ โทสะ โมหะ ... มทะ
ปมาทะ กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความ
เดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง.
คําวา ภิกฺขุ ความวา ชื่อวาภิกษุ เพราะเปนผูทําลายธรรม ๗ ประการ ฯลฯ ภิกษุนั้น ...
อยูจบพรหมจรรยแลว มีภพใหมสิ้นแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ ... ทราบแลว ดับแลว.
[๑๑๑] คําวา ตสฺส ในอุเทศวา "ตสฺส โน สนฺติ อิ ฺชิตา" ความวา พระอรหันต*ขีณาสพไมมีความหวั่นไหว คือ ความหวั่นไหวเพราะตัณหา ความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ ความ
หวั่นไหวเพราะมานะ ความหวั่นไหวเพราะกิเลส ความหวั่นไหวเพราะกรรม. ความหวั่นไหว
เหลานี้ยอมไมมี ไดแก ไมปรากฎ ไมประจักษ แกภิกษุนั้น คือความหวั่นไหวเหลานีภ้ ิกษุนั้น
ละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ไมอาจเกิดขึน้ อีก เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ภิกษุนั้นไมมีความหวั่นไหวทั้งหลาย.
[๑๑๒] คําวา ที่สุด ในอุเทศวา "โส อุภนฺตมภิ ฺ าย มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ"
ดังนี้ ความวา ผัสสะเปนสวนสุดขางหนึ่ง เหตุใหเกิดผัสสะเปนสวนสุดที่สอง ความดับผัสสะ
เปนทามกลาง อดีตเปนสวนสุดขางหนึ่ง อนาคตเปนสวนสุดที่สอง ปจจุบัน เปนทามกลาง
สุขเวทนาเปนสวนสุดขางหนึ่ง ทุกขเวทนาเปนสวนสุดที่สอง อทุกขมสุขเวทนาเปนทามกลาง
นามเปนสวนสุดขางหนึ่ง รูปเปนสวนสุดที่สอง วิญญาณเปนทามกลาง อายตนะภายใน ๖ เปน
สวนสุดขางหนึ่ง อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดที่สอง วิญญาณเปนทามกลาง สักกายะเปน
สวนสุดขางหนึ่ง เหตุใหเกิดสักกายะเปนสวนสุดที่สอง ความดับสักกายะเปนทามกลาง.
ปญญา ความรูทั่ว กิริยาที่รู ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม ปญญาอันเห็น
ชอบ เรียกวา มันตา.
ความติด ๒ อยาง คือ ความติดเพราะตัณหา ๑ ความติดเพราะทิฏฐิ ๑ ชื่อวา เลปา.
ความติดเพราะตัณหาเปนไฉน? การทําเขต การทําแดน การทําสวน การทําความกําหนด
ความหวงแหน ความยึดถือ โดยสวนแหงตัณหาวา นี้ของเรา นั่นของเรา เทานี้ของเรา

ประมาณเทานี้ของเรา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เครื่องลาด เครื่องนุงหม ทาสี ทาส
แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ไรนา ที่ดิน เงิน ทอง บานนิคม ราชธานี
แวนแควน ชนบท ฉางขาว คลังของเรา บุคคลยอมยึดถือเอามหาปฐพีแมทั้งสิ้นวาเปนของ
เราดวยสามารถแหงตัณหา และตัณหาวิปริต ๑๐๘ นี้ เปนความติดเพราะตัณหา. ความติดเพราะ
ทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิ
ความเห็น รกชัฏคือทิฏฐิ ทางกันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ ความ
ประกอบไวคือทิฏฐิ ความถือ ความถือเฉพาะ ความถือมั่น ความลูบคลํา ทางชั่ว ทางผิด
ความเปนผิด ลัทธิแหงเดียรถีย ความถือดวยความแสวงหาผิด ความถืออันวิปริต ความถือ
อันวิปลาส ความถือผิด ความถือในวัตถุอันไมจริงวาวัตถุจริง ทิฏฐิ ๖๒ เทาใด นี้เปนความติด
เพราะทิฏฐิ.
คําวา ภิกษุนั้นรูยิ่งซึ่งสวนสุดทั้งสองและทามกลาง ดวยปญญาแลวไมติดอยู ความวา
ภิกษุนั้นรูยิ่ง ทราบ เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง ซึ่งสวนสุดทั้งสองและ
ทามกลางดวยปญญาแลว ไมติดอยู คือ ไมเขาไปติด ไมทา ไมเปอน ออกไป สละไป
หลุดพน ไมเกี่ยวของแลว มีจติ ปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุนั้นรูยิ่งซึ่ง
สวนสุดทั้งสอง และทามกลางดวยปญญาแลว ไมติดอยู.
[๑๑๓] คําวา ตํ พฺรูมิ มหาปุริโส ความวา เรายอมเรียก กลาว สําคัญ บอก
เห็น บัญญัติ ภิกษุนั้นวา เปนมหาบุรุษ คือ เปนอัคคบุรุษ บุรุษสูงสุด บุรุษวิเศษ บุรุษเปน
ประธาน อุดมบุรุษ บุรุษประเสริฐ. ทานพระสารีบุตรทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระองคตรัสวา มหาบุรุษ. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเทาไรหนอแล บุคคลจึง
เปนมหาบุรุษ? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสารีบุตร เรากลาววา เปนมหาบุรุษ เพราะ
เปนผูมีจิตหลุดพน เราไมกลาววา เปนมหาบุรุษเพราะเปนผูนอมจิตเชื่อ. ดูกรสารีบุตร ก็ภิกษุ
เปนผูมีจิตหลุดพนแลวอยางไร? ดูกรสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูพิจารณาเห็นกายใน
กายเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุ
นั้นพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม
ถือมั่น ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ... ในจิต ... เปนผูพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เมื่อ
ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะ
ทั้งหลายเพราะไมถือมั่น. ดูกรสารีบุตร ภิกษุเปนผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนีแ้ ล ดูกรสารีบุตร
เรากลาววา เปนมหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตหลุดพนแลว เราไมกลาววา เปนมหาบุรุษ เพราะ
เปนผูนอมจิตเชื่อ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา "เรายอมเรียกภิกษุนั้นวา มหาบุรุษ".
[๑๑๔] คําวา ภิกษุนั้นลวงแลวซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้ ความวา ตัณหา
ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวา ตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไว. ตัณหา
อันเปนเครื่องเย็บไวนั้น อันภิกษุใดละแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ไมอาจเกิดขึ้น
อีก เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ภิกษุนั้นลวงแลว คือ เขาไปลวงแลว ลวงไปแลว ลวงเลย

ไปแลว ซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงชื่อวาลวงแลวซึ่งตัณหาอันเปน
เครื่องเย็บไวในโลกนี;้
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ภิกษุมีพรหมจรรยในเพราะกามทั้งหลาย ปราศจากตัณหา มี
สติทุกเมื่อ ทราบแลว ดับแลว ไมมีความหวั่นไหว. ภิกษุนั้น
รูสวนสุดทั้งสองและทามกลางดวยปญญาแลว ยอมไมติด
อยู. เราเรียกภิกษุนั้นวาเปนมหาบุรุษ. ภิกษุนั้นลวงเสียแลว
ซึ่งตัณหาอันเปนเครื่องเย็บไวในโลกนี้.
[๑๑๕] พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุ (โสดาปตติมรรค) ปราศจากธุลี
ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแลวแกเทวดาและมนุษยหลายพัน ผูมีฉันทะรวมกัน มีประโยครวมกัน
มีความประสงครวมกัน มีความอบรมวาสนารวมกันกับติสสเมตเตยยพราหมณนั้นวา สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. และจิตของ
ติสสเมตเตยยพราหมณนั้นพนแลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น. หนังเสือ ชฎา ผาคากรอง
ไมเทา ลักจั่นน้ํา ผมและหนวดของติสสเมตเตยยพราหมณหายไปแลว พรอมดวยการบรรลุ
อรหัต. ติสสเมตเตยยพราหมณนั้นเปนภิกษุครองผากาสายะเปนบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและ
จีวร เพราะการปฏิบัติตามประโยชน นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคประกาศวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้.
จบติสสเมตเตยยมาณวกปญหานิทเทสที่ ๒
---------ปุณณกมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานปุณณกะ
[๑๑๖] (ทานปุณณกะทูลถามดังนี้วา)
ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู
ไมมีตัณหาเครื่องหวัน่ ไหว ผูเห็นมูล. ฤาษี มนุษย กษัตริย
และพราหมณเปนอันมากในโลกนี้อาศัยอะไร จึงพากัน
แสวงหายัญใหแกเทวดาทั้งหลาย? ขาแตพระผูมีพระภาค
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหา
นั้นแกขาพระองคเถิด.
[๑๑๗] คําวา ผูไมมีตัณหาเครื่องหวั่นไหว ผูเห็นมูล ความวา ตัณหา ราคะ
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล เรียกวา ความหวั่นไหว. ตัณหาอันเปนความหวั่นไหว
นั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละขาดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน
ถึงความไมมี มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวาไมมี
ความหวั่นไหว. พระผูมีพระภาคชื่อวาอเนชะ เพราะพระองคทรงละตัณหาเครื่องหวั่นไหวขาดแลว
ยอมไมทรงหวัน่ ไหวเพราะลาภ แมเพราะความเสื่อมลาภ แมเพราะยศ แมเพราะความเสื่อมยศ

แมเพราะสรรเสริญ แมเพราะนินทา แมเพราะสุข แมเพราะทุกข ... ไมหวั่น ไมไหว
ไมคลอนแคลน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อเนชะ.
คําวา มูลทสฺสาวี ความวา พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล คือ ทรงเห็นเหตุ ทรงเห็น
นิทาน ทรงเห็นสมภพ ทรงเห็นสมุฏฐาน ทรงเห็นอาหาร ทรงเห็นอารมณ ทรงเห็นปจจัย
ทรงเห็นสมุทัย. อกุศลมูล ๓ คือ โลภะอกุศลมูล ๑ โทสะอกุศลมูล ๑ โมหะอกุศลมูล ๑.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงความเกิดขึ้น
แหงกรรม ๓ ประการนี้ คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดา มนุษย
หรือสุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่น ยอมไมปรากฎเพราะกรรมเกิดแตโลภะ เพราะกรรมเกิดแต
โทสะ เพราะกรรมเกิดแตโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน
ปตติวิสัย หรือทุคติ อยางใดอยางหนึ่งแมอื่น ยอมปรากฎ เพราะกรรมเกิดแตโลภะ เพราะ
กรรมเกิดแตโทสะ เพราะกรรมเกิดแตโมหะ. อกุศลมูล ๓ ประการนี้ เพื่อความเกิดแหงอัตภาพ
ในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมี*พระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการอยางนี้.
กุศลมูล ๓ ประการ คือ อโลภะกุศลมูล ๑ อโทสะกุศลมูล ๑ อโมหะกุศลมูล ๑.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา กุศลมูล ๓ ประการนี้ ฯลฯ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย หรือทุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่น ยอมไมปรากฎเพราะ
กรรมเกิดแตอโลภะ เพราะกรรมเกิดแตอโทสะ เพราะกรรมเกิดแตอโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โดยที่แท เทวดา มนุษย หรือสุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่น ยอมปรากฎเพราะกรรมเกิดแตอโลภะ
เพราะกรรมเกิดแตอโทสะ เพราะกรรมเกิดแตอโมหะ. กุศลมูล ๓ ประการนี้ เพื่อความเกิด
แหงอัตภาพในเทวดา และในมนุษย. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมีพระภาค
ยอมทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการอยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางใด
อยางหนึ่งที่เปนอกุศล เปนสวนอกุศล เปนฝายอกุศล ธรรมทัง้ หมดนั้นมีอวิชชาเปนมูล
มีอวิชชาเปนที่รวม มีอวิชชาอันอรหัตมรรคกําจัดได ยอมถึงความเพิกถอนทั้งหมด. พระผูมี*พระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้ พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการ
อยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางใด
อยางหนึ่งที่เปนกุศล เปนสวนกุศล เปนฝายกุศล ธรรมทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล
มีความไมประมาทเปนที่รวม ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงธรรมเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แม
ดวยประการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคยอมทรงรูทรงเห็นวา อวิชชาเปนมูลแหงสังขาร สังขาร
เปนมูลแหงวิญญาณ วิญญาณเปนมูลแหงนามรูป นามรูปเปนมูลแหงสฬายตนะ สฬายตนะ*เปนมูลแหงผัสสะ ผัสสะเปนมูลแหงเวทนา เวทนาเปนมูลแหงตัณหา ตัณหาเปนมูลแหงอุปาทาน

อุปาทานเปนมูลแหงภพ ภพเปนมูลแหงชาติ ชาติเปนมูลแหงชราและมรณะ. พระผูมีพระภาค
ยอมทรงรูทรงเห็นดังนี้. พระผูมีพระภาคทรงเห็นมูล ฯลฯ ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการ
อยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจน ที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนอกุศล เปนสวนอกุศล เปนฝายอกุศล ธรรมทั้งหมดนัน้ มีอวิชชาเปนมูล
มีอวิชชาเปนที่รวม มีอวิชชาอันอรหัตมรรคกําจัดได ยอมถึงความเพิกถอนทั้งหมด. พระผูมี*พระภาคทรงเห็นมูล ทรงเห็นเหตุ ทรงเห็นนิทาน ทรงเห็นสมภพ ทรงเห็นสมุฏฐาน ทรงเห็น
อาหาร ทรงเห็นอารมณ ทรงเห็นปจจัย ทรงเห็นสมุทัย แมดวยประการอยางนี้ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ไมทรงหวั่นไหว ทรงเห็นมูล.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจฺายสฺมา ปุณฺณโก เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา ปุณฺณโก เปนชื่อของพราหมณนั้น.
[๑๑๘] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ความวา ขาพระองคมี
ความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา คือ ขาพระองคประสงคจะทูลถามปญหาจึงมาเฝา ประสงค
จะฟงปญหาจึงมาเฝา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา
แมดวยประการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ความวา ขาพระองคทั้งหลายประสงคจะทูลถามปญหา คือ ประสงคจะ
ฟงปญหาจึงมาเฝา คือ เขามาเฝา เขาใกล นั่งใกล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคมีความ
ตองการดวยปญหาจึงมาเฝา แมดวยประการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ความวา พระองคทรงมี
ประสงคดวยปญหาจึงเสด็จมา คือ แมพระองคก็ทรงอาจ ทรงสามารถ ทรงเปนผูควรจะตรัส
จะวิสัชนา จะทรงแสดง จะชี้แจง ซึ่งปญหาที่ขาพระองคทูลถาม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา แมดวยประการฉะนี้.
[๑๑๙] คําวา กึนิสฺสิตา ในอุเทศวา กึนิสฺสิตา อิสโย มนุชา ความวา อาศัย
คือ หวัง เยื่อใย เขาไปใกล พัวพัน นอมใจถึงซึ่งอะไร. บุคคลพวกใดพวกหนึ่งมีชื่อวาฤาษี
คือ ผูที่บวชเปนฤาษี เปนอาชีวก เปนนิครนถ เปนชฎิล เปนดาบส ชื่อวา อิสโย.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกมนุษยวา มนุชา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ฤาษี มนุษยอาศัยอะไร?
[๑๒๐] ผูที่เกิดเปนชาติกษัตริยเหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวากษัตริย ในอุเทศวา "ขตฺติยา
พฺราหฺมณา เทวตานํ"
ผูที่ยกยองสรรเสริญกันวา มีวาทะเจริญ เหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวาพราหมณ. คําวา
เทวตานํ ความวา อาชีวกเปนเทวดาของพวกอาชีวกสาวก นิครนถเปนเทวดาของพวกนิครนถ*สาวก ชฎิลเปนเทวดาของพวกชฎิลสาวก ปริพาชกเปนเทวดาของพวกปริพาชกสาวก ดาบส
เปนเทวดาของพวกดาบสสาวก ชางเปนเทวดาของพวกประพฤติหัตถีพรต มาเปนเทวดาของ
พวกประพฤติอัสสพรต โคเปนเทวดาของพวกประพฤติโคพรต สุนัขเปนเทวดาของพวกประพฤติ
กุกกุรพรต กาเปนเทวดาของพวกประพฤติกากพรต ทาววาสุเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติ
วาสุเทวพรต พลเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติพลเทพพรต ทาวปุณณภัทรเปนเทวดาของ

พวกประพฤติปุณณภัททพรต ทาวมณิภัทรเปนเทวดาของพวกประพฤติมณิภัททพรต ไฟเปนเทวดา
ของพวกประพฤติอัคคิพรต นาคเปนเทวดาของพวกประพฤตินาคพรต ครุฑเปนเทวดาของพวก
ประพฤติสุบรรณพรต ยักษเปนเทวดาของพวกประพฤติยักขพรต อสูรเปนเทวดาของพวก
ประพฤติอสูรพรต คนธรรพเปนเทวดาของพวกประพฤติคันธัพพพรต ทาวมหาราชเปนเทวดา
ของพวกประพฤติมหาราชพรต จันทเทวบุตรเปนเทวดาของพวกประพฤติจันทรพรต สุรยิ เทพบุตร
เปนเทวดาของพวกประพฤติสุริยพรต อินทเทพบุตรเปนเทวดาของพวกประพฤติอินทรพรต
พรหมเปนเทวดาของพวกประพฤติพรหมพรต พวกเทพเปนเทวดาของพวกประพฤติเทพพรต
ทิศทั้งหลายเปนเทวดาของพวกประพฤติทิศาพรต พระทัทขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมของ
ชนเหลาใด ก็เปนเทวดาของชนเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กษัตริย ... พราหมณ ... เทวดา
ทั้งหลาย.
[๑๒๑] ไทยธรรม คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยเภสัชบริขาร ขาว
น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป ทานเรียกวา
ยัญ ในอุเทศวา "ย ฺ มกปฺปสุ ปุถูธ โลเก". คําวา แสวงหาแลวซึ่งยัญ ความวา แมชน
เหลาใดยอมแสวงหา เสาะหา สืบหายัญ คือ จีวร ... เครื่องประทีป แมชนเหลานั้นก็ชื่อวา
แสวงหายัญ. แมชนเหลาใดยอมจัดแจงยัญ คือ จีวร ... เครื่องประทีป แมชนเหลานั้นก็ชื่อวา
แสวงหายัญ. แมชนเหลาใดยอมให ยอมบูชา ยอมบริจาคยัญ คือ จีวร ... เครื่องประทีป แม
ชนเหลานั้นก็ชื่อวา แสวงหายัญ.
คําวา เปนอันมาก คือ ยัญเหลานั้นก็มาก ผูบูชายัญนั้นก็มาก หรือพระทักขิไณยบุคคล
นั้นก็มาก. ยัญเหลานั้นมากอยางไร? ยัญเหลานั้นมาก คือ จีวร ... เครื่องประทีป ยัญเหลานั้น
มากอยางนี้. ผูบูชายัญนั้นมากอยางไร? ผูบูชายัญนั้นมาก คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาและมนุษย ผูบูชายัญนั้นมากอยางนี้. หรือพระทักขิไณยบุคคลนั้น
มากอยางไร? พระทักขิไณยบุคคลนั้นมาก คือ สมณะ พราหมณ ยาจก วณิพก สาวกหรือ
พระทักขิไณยบุคคลนั้นมากอยางนี้. คําวา ในโลกนี้ คือในมนุษยโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
มากในโลกนี้ ... แสวงหาแลวซึ่งยัญ.
[๑๒๒] การถามมี ๓ อยาง คือ อทิฏฐโชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑
วิมติเฉทนาปุจฉา ๑ ชื่อวาปุจฉา ในอุเทศวา "ปุจฺฉามิ ตํ ภควา พฺรูหิ เม ตํ".
อทิฏฐโชตนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะที่ยังไมรู ไมเห็น ไมเทียบเคียง ไมพิจารณา
ไมแจมแจง ไมปรากฏ โดยปกติ บุคคลยอมถามปญหาเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อเทียบเคียง เพื่อ
พิจารณา เพื่อตองการใหแจมแจง เพื่อตองใหปรากฎ ซึ่งลักษณะนั้น ชื่อวา อทิฏฐโชตนาปุจฉา.
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉาเปนไฉน? ลักษณะที่รู เห็น เทียบเคียง พิจารณาแจมแจง
ปรากฏ โดยปกติ บุคคลยอมถามปญหา เพื่อตองการสนทนากับบัณฑิตอื่นๆ ชื่อวา ทิฏฐสัง*สันทนาปุจฉา.
วิมติเฉทนาปุจฉาเปนไฉน? บุคคลแลนไปสูความสงสัย ความเคลือบแคลง มีใจเปน
สองวา เรือ่ งนี้เปนอยางนี้หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้ เรือ่ งนี้เปนไฉนหนอ หรือเปน

อยางไร ดังนี้ โดยปกติ บุคคลยอมถามปญหา เพื่อตองการตัดความเคลือบแคลงเสีย นี้ชื่อวา
วิมติเฉทนาปุจฉา. ปุจฉา ๓ ประการนี้.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ มนุสสปุจฉา ๑ อมนุสสปุจฉา ๑ นิมมิตปุจฉา ๑.
มนุสสปุจฉาเปนไฉน? มนุษยทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมทูล
ถามปญหา ภิกษุทั้งหลาย ... ภิกษุณีทั้งหลาย ... อุบาสกทั้งหลาย ... อุบาสิกาทั้งหลาย ... พระราชา
ทั้งหลาย ... กษัตริยทั้งหลาย ... พราหมณทั้งหลาย ... แพศยทั้งหลาย ... ศูทรทั้งหลาย ... คฤหัสถ
ทั้งหลาย ... บรรพชิตทั้งหลาย เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมทูลถามปญหา นี้ชื่อวา
มนุสสปญหา.
อมนุสสปุจฉาเปนไฉน? อมนุษยทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว ยอมทูลถาม
ปญหา นาคทั้งหลาย ... ครุฑทั้งหลาย ... ยักษทั้งหลาย ... อสูรทั้งหลาย ... คนธรรพทั้งหลาย ...
ทาวมหาราชทั้งหลาย ... พระอินทรทั้งหลาย ... พระพรหมทั้งหลาย ... เทวดาทั้งหลาย เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคแลว ยอมทูลถามปญหา นี้ชื่อวา อมนุสสปุจฉา.
นิมมิตปุจฉาเปนไฉน? พระผูมีพระภาคทรงนิรมิตพระรูปใด อันสําเร็จดวยพระทัย มี
อวัยวะครบทุกสวน มีอินทรียไ มบกพรอง พระพุทธนิรมิตนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูตรัสรู
แลว ยอมตรัสถามปญหา พระผูมีพระภาคทรงวิสัชนา นี้ชื่อวา นิมมิตปุจฉา. ปุจฉา ๓ ประการนี้.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามประโยชนตน ๑ การถามประโยชนผูอนื่ ๑ การถาม
ประโยชนทั้งสอง ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามถึงทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๑ การถามถึงสัมปรายิกัตถ*ประโยชน ๑ การถามถึงปรมัตถประโยชน ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามถึงเนื้อความอันไมมีโทษ ๑ การถามถึงเนื้อความอัน
ไมมีกิเลส ๑ การถามถึงเนื้อความอันผองแผว ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามถึงเรือ่ งอดีต ๑ การถามถึงเรื่องอนาคต ๑ การถามถึง
เรื่องปจจุบัน ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเรื่องภายใน ๑ การถามเรื่องภายนอก ๑ การถาม
เรื่องทั้งภายในภายนอก ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเรื่องกุศล ๑ การถามเรือ่ งอกุศล ๑ การถามเรื่อง
อัพยากฤต ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเรื่องขันธ ๑ การถามเรื่องธาตุ ๑ การถามเรื่อง
อายตนะ ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเรื่องสติปฏฐาน ๑ การถามเรื่องสัมมัปปธาน ๑ การ
ถามเรื่องอิทธิบาท ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเรื่องอินทรีย ๑ การถามเรื่องพละ ๑ การถามเรือ่ ง
โพชฌงค ๑.
ปุจฉาอีก ๓ ประการ คือ การถามเรื่องมรรค ๑ การถามเรื่องผล ๑ การถามเรื่อง

นิพพาน ๑.
คําวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ความวา ขาพระองคทูลถาม คือ ทูลขอ ทูล
เชื้อเชิญ ทูลใหประสาท ซึ่งปญหานั้นวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหาแกขาพระองค เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.
คําวา ภควา นี้ เปนคํากลาวโดยเคารพ ฯลฯ. คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ คําวา
ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค ความวา ขอพระองคจงตรัส ... ขอพระองคจง
ประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอ
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกราบทูลวา
ขาพระองคมีความประสงคดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผูไม
หวั่นไหว ผูเห็นมูล. ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณเปน
อันมากในโลกนี้ อาศัยอะไร จึงพากันแสวงหายัญใหแก
เทวดาทั้งหลาย ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถาม
ปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค
เถิด.
[๑๒๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณกะ)
ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหนึ่งนี้ เปน
อันมากในโลกนี้ พากันแสวงหายัญแกเทวดาทั้งหลาย. ดูกร
ปุณณกะ ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณ เปนอันมาก
ในโลกนี้ เหลานั้น หวังความเปนอยางนี้ อาศัยชรา จึง
พากันแสวงหายัญแกเทวดาทั้งหลาย.
[๑๒๔] คําวา เยเกจิเม ในอุเทศวา "เยเกจิเม อิสโย มนุชา" ดังนี้ ความวา ทั้งหมด
โดยกําหนดทั้งหมด ทั้งหมดโดยประการทั้งหมด ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ คําวา เยเกจิเม
นี้เปนเครื่องกลาวรวมหมด. บุคคลพวกใดพวกหนึ่ง มีชื่อวา ฤาษี คือ พวกที่บวชเปนฤาษี
อาชีวก นิครนถ ชฎิล ดาบส ชื่อวา ฤาษี. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกมนุษยวา มนุชา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ฤาษี มนุษย ... เหลาใดเหลาหนึ่งนี้. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา
ปุณณกะ. พระนามวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ พระนามวา ภควา นี้ เปน
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรปุณณกะ.
[๑๒๕] ผูที่เกิดเปนชาติกษัตริยเหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวากษัตริย ในอุเทศวา "ขตฺติยา
พฺราหมณา เทวตานํ".
ผูที่ยกยองสรรเสริญกันวามีวาทะเจริญเหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวาพราหมณ คําวา เทวตานํ
ความวา อาชีวกเปนเทวดาของพวกอาชีวบสาวก ฯลฯ ทิศทั้งหลายเปนเทวดาของพวกประพฤติ
ทิศาพรต พระทักขิไณยบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมของชนเหลาใด ก็เปนเทวดาของชนเหลานั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กษัตริย พราหมณ ... แกเทวดาทั้งหลาย.

[๑๒๖] ไทยธรรม คือ จีวร ... เครื่องประทีป ทานเรียกวายัญ ในอุเทศวา ย ฺ มกปฺปสุ
ปุถูธ โลเก. คําวา แสวงหาแลวซึ่งยัญ ความวา แมชนเหลาใดยอมแสวงหา เสาะหา สืบหา
ยัญ คือ จีวร ... เครื่องประทีป แมชนเหลานั้นก็ชื่อวาแสวงหายัญ. คําวา เปนอันมาก คือ
ยัญเหลานั้นก็มาก ผูบูชายัญนั้นก็มาก หรือพระทักขิไณยบุคคลนั้นก็มาก. ยัญเหลานั้นมาก
อยางไร? ฯลฯ หรือพระทักขิไณยบุคคลมากอยางนี้. คําวา ในโลกนี้ คือ ในมนุษยโลก เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา มากในโลกนี้ ... แสวงหาแลวซึ่งยัญ.
[๑๒๗] คําวา อาสึสมานา ในอุเทศวา อาสึสมานา ปุณฺณก อิตฺถตํ ความวา หวัง
คือ หวังไดรูป หวังไดเสียง หวังไดกลิ่น หวังไดรส หวังไดโผฏฐัพพะ หวังไดบุตร หวังได
ภรรยา หวังไดทรัพย หวังไดยศ หวังไดความเปนใหญ หวังไดอัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาล
หวังไดอัตภาพในสกุลพราหมณมหาศาล หวังไดอัตภาพในสกุลคฤหบดีมหาศาล หวังไดอัตภาพ
ในเทวดาชาวจาตุมหาราชิก หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวดาวดึงส หวังไดอตั ภาพในเทวดาชาวยามา
หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวดุสิต หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวนิมมานรดี หวังไดอัตภาพใน
[๑๒๘] คําวา ชรํ สิตา ในอุเทศวา ชรํ สิตา ย ฺ มกปฺปสุ ความวา อาศัยชรา
อาศัยพยาธิ อาศัยมรณะ อาศัยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส บุคคลพวกนั้นแสวง
หายัญในเทวดา เพราะอาศัยชาติ หรือวาอาศัยชาติจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา
เพราะอาศัยชรา หรือวาอาศัยชราจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัย
พยาธิ หรือวาอาศัยพยาธิจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยมรณะ
หรือวาอาศัยมรณะจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส หรือวาอาศัยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จึง
แสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยคติ หรือวาอาศัยคติจึงแสวงหายัญใน
เทวดา แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยอุปบัติ หรือวาอาศัยอุปบัติจึงแสวงหายัญในเทวดา
แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยปฏิสนธิ หรือวาอาศัยปฏิสนธิจึงแสวงหายัญในเทวดา
แสวงหายัญในเทวดา เพราะอาศัยภพ หรือวาอาศัยภพจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญ
ในเทวดา เพราะอาศัยสงสาร หรือวาอาศัยสงสารจึงแสวงหายัญในเทวดา แสวงหายัญในเทวดา
เพราะอาศัยวัฏฏะ หรือวาอาศัยวัฏฏะจึงแสวงหายัญในเทวดา ปรารถนา พัวพัน เขาถึง ติดใจ
นอมใจไปแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อาศัยชรา จึงแสวงหายัญ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
"ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหนึ่งนี้ เปน
อันมากในโลกนี้ แสวงหายัญ แกเทวดาทั้งหลาย. ดูกรปุณณกะ
ฤาษี มนุษย กษัตริย พราหมณเปนอันมากในโลกนี้เหลานั้น
หวังความเปนอยางนี้ อาศัยชราจึงแสวงหายัญแกเทวดาทั้งหลาย.
[๑๒๙] (ทานปุณณกะทูลถามวา)
มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหนึ่งนี้ มีเปนอันมาก
ในโลกนี้ แสวงหาแลวซึ่งยัญ แกเทวดาทั้งหลาย. ขาแต

พระผูมีพระภาคผูนิรทุกข ผูบูชายัญเหลานั้นไมประมาทแลว
ในทางยัญ ไดขามพนแลวซึ่งชาติชราบางหรือ? ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอก
ปญหานั้น แกขาพระองคเถิด.
[๑๓๐] คําวา เยเกจิเม ในอุเทศวา เยเกจิเม อิสโย มนุชา ดังนี้ ฯลฯ คําวา
กจฺจิสุ เต ภควา ย ฺ ปเถ อปฺปมตฺตา ความวา การถามเพื่อตัดความสงสัย การถามเพื่อ
ตัดความเคลือบแคลง การถามเพื่อตัดความมีใจเปนสอง การถามโดยไมใชสวนเดียว เรือ่ งนี้
เปนอยางนี้หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้ เรื่องนี้เปนไฉน หรือเปนอยางไร เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา บางหรือ. คําวา เต ความวา ผูบูชายัญ. คําวา ภควา เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ
คําวา ภควานี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค บุคคล
พวกนั้น ... บางหรือ.
คําวา ไมประมาทแลวในทางยัญ ความวา ยัญนั้นแหละทานกลาววาทางยัญ อริยมรรค
ทางอริยะ มรรคเทวดา ทางเทวดา มรรคพรหม ทางพรหม ฉันใด ยัญนั่นแหละ ทานกลาว
วาทางยัญ ฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา ไมประมาทแลว ความวา ไมประมาทแลว คือ ทําโดย
ความเคารพ ทําติดตอ ทําไมหยุด มีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอดฉันทะ ไมทอดธุระ
ในทางยัญ คือ ประพฤติอยูในทางยัญนั้น มากอยูในทางยัญนั้น หนักอยูในทางยัญนั้น นอม
ไปในทางยัญนั้น โอนไปในทางยัญนั้น เงื้อมไปในทางยัญนั้น นอมใจไปในทางยัญนั้น มีทาง
ยัญนั้นเปนใหญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมประมาทแลวในทางยัญ. แมชนเหลาใดแสวงหา
สืบหา เสาะหายัญ คือ จีวร ... เครื่องประทีป เปนผูกระทําโดยเคารพ ฯลฯ มีทางยัญนั้นเปน
ใหญ แมชนเหลานั้นเปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ. แมชนเหลาใดจัดแจงยัญ คือ จีวร ...
แมชนเหลานั้น เปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ. แมชนเหลาใดยอมให ยอมบูชา ยอมบริจาค
ยัญ คือ จีวร ... แมชนเหลานั้นเปนผูไมประมาทแลวในทางยัญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแต
พระผูมีพระภาค ผูบูชายัญเหลานั้น ไมประมาทในทางยัญ ... บางหรือ.
[๑๓๑] คําวา "อตารุ ชาติ ฺจ มาริส" ความวา ผูบูชายัญเหลานั้นไดขาม
พนแลว คือ ขามขึ้นแลว ขามทั่วแลว กาวลวงแลว ลวงไปแลวซึ่งชาติ ชรา และมรณะ.
คําวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ คําวา มาริส นี้ เปน
เครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมี*พระภาคผูนิรทุกข ผูบูชายัญเหลานั้น ไดขามพนแลวซึ่งชาติและชรา.
[๑๓๒] คําวา ปุจฺฉามิ ตํ ในอุเทศวา "ปุจฺฉามิ ตํ ภควา พฺรูหิ เม ตํ" ดังนี้
ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ขอทูลวิงวอน ขอเชิญ ขอใหทรงประสาท ขอจงตรัสบอก
ปญหานั้น แกขาพระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น คําวา ภควา นั้น
เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ คําวา พฺรูหิ เม ตํ
ความวา ขอพระองคจงตรัส คือ ขอจงบอก ขอจงแสดง ขอจงบัญญัติ ขอจงแตงตั้ง ขอจง
เปดเผย ขอจงจําแนก ขอจงทําใหตื้น ขอจงทรงประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแต

พระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
มนุษย กษัตริย พราหมณ พวกใดพวกหนึ่ง มีเปนอันมาก
ในโลกนี้ แสวงหาแลวซึ่งยัญแกเทวดาทั้งหลาย. ขาแต พระผูมีพระภาคผูนิรทุกข ผูบูชายัญเหลานั้นไมประมาทแลวในทางยัญ
ไดขามพนแลวซึ่งชาติและชราบางหรือ, ขาแตพระผูมีพระภาค
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้น
แกขาพระองค.
[๑๓๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรปุณณกะ)
ชนทั้งหลายยอมหวัง ยอมชม (ยอมชอบ) ยอมบูชา อาศัย
ลาภแลว ยอมชอบกามทั้งหลาย. เรายอมกลาววา ชนเหลานั้น
ประกอบการบูชายัญ กําหนัดแลวดวยความกําหนัดในภพ ไม
ขามพนชาติและชราไปได.
[๑๓๔] คําวา อาสึสนฺติ ในอุเทศวา อาสึสนฺติ โถมยนฺติ อภิชปฺปนฺติ ชุหนฺติ
ดังนี้ ความวา หวังไดรูป หวังไดเสียง หวังไดกลิ่น หวังไดรส หวังไดโผฏฐัพพะ หวังได
บุตร หวังไดภรรยา หวังไดทรัพย หวังไดยศ หวังไดความเปนใหญ หวังไดอัตภาพในสกุล
กษัตริยมหาศาล หวังไดอัตภาพในสกุลพราหมณมหาศาล หวังไดอัตภาพในสกุลคฤหบดีมหาศาล
หวังไดอัตภาพในเทวดาชาวจาตุมหาราชิก ฯลฯ หวัง ยินดี ปรารถนา รักใครการไดอัตภาพ
ในเทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมหวัง.
คําวา ยอมชม ความวา ยอมชมยัญบาง ยอมชมผลบาง ยอมชมทักขิไณยบุคคลบาง.
ยอมชมยัญอยางไร? ยอมชม คือ ยกยอง พรรณนา สรรเสริญวา เราใหของรัก
เราใหของเจริญใจ เราใหของประณีต เราใหของที่ควร เราเลือกให เราใหของไมมีโทษ เรา
ใหเนืองๆ เมื่อกําลังให จิตก็เลื่อมใส ยอมชมยัญ อยางนี้.
ยอมชมผลอยางไร ยอมชม ยกยอง พรรณนา สรรเสริญวา เพราะยัญนี้เปนเหตุ
จักไดรูป ... จักไดโผฏฐัพพะ จักไดอัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ จักไดอัตภาพในเทวดา
ที่นับเนื่องในหมูพรหม ยอมชมผลอยางนี้. ยอมชมทักขิไณยบุคคลอยางไร? ยอมชม ยกยอง
พรรณนา สรรเสริญวา พระทักขิไณยบุคคลเปนผูถึงพรอมดวยชาติ ถึงพรอมดวยโคตร เปนผู
ชํานาญมนต ทรงมนต เรียนจบไตรเพท พรอมดวยคัมภีรนิฆณ
ั ฑุศาสตรและเกตุภศาสตร เปน
ประเภทอักขระ มีคัมภีรอิติหาสเปนที่หา เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร
โลกายตนะและตําราทํานายมหาบุรุษลักษณะ เปนผูปราศจากราคะบาง ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะบาง
เปนผูปราศจากโทสะบาง ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะบาง เปนผูปราศจากโมหะบาง ปฏิบัติเพื่อกําจัด
โมหะบาง ถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะ ยอมชม
ทักขิไณยบุคคลอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมหวัง ยอมชม.
คําวา อภิชปฺปนฺติ ความวา ยอมชอบการไดรูป ... ชอบการไดโผฏฐัพพะ ชอบการได

อัตภาพในสกุลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ ชอบการไดอัตภาพในเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหม เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมหวัง ยอมชม ยอมชอบ.
คําวา ชุหนฺติ ความวา ยอมบูชา คือ ยอมให ยอมสละ ยอมบริจาค ซึ่งจีวร ...
เครื่องประทีป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมหวัง ยอมชม ยอมชอบ ยอมบูชา.
คําวา ปุณฺณกาติ ภควา ความวา พระผูมีพระภาค ยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดย
ชื่อวา ปุณณกะ.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรปุณณกะ.
[๑๓๕] คําวา อาศัยลาภแลวยอมชอบกามทั้งหลาย ความวา อาศัยการไดรปู แลวยอม
ชอบกามทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยการไดอัตภาพในเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมแลว ยอมชอบ คือ
ยินดี ปรารถนากามทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อาศัยลาภแลวยอมชอบกามทั้งหลาย.
[๑๓๖] คําวา เต ในอุเทศวา "เต ยาชโยคา ภวราครตฺตา นาตรึสุ ชาติชรนฺติ
พฺรูมิ" ดังนี้ ความวา ผูบูชายัญ.
คําวา ยาชโยคา ความวา ผูประกอบ คือ ประกอบทั่ว ประกอบทั่วดวยดี ในการ
บูชาทั้งหลาย คือ ประพฤติในการบูชา มากอยูในการบูชา หนักอยูในการบูชา เอนไปในการ
บูชา โอนไปในการบูชา เงื้อมไปในการบูชา นอมใจไปในการบูชา มีการบูชาเปนใหญ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายผูประกอบในการบูชายัญเหลานั้น.
คําวา ภวราครตฺตา ความวา ตัณหาทานเรียกวา ภวราคะ (อนึ่ง) ความพอใจในภพ
ความกําหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ตัณหาในภพ ความเยื่อใยในภพ ความกระหาย
ในภพ ความเรารอนในภพ ความลุมหลงในภพ ความหมกมุนในภพ ในภพทั้งหลาย เรียกวา
ภวราคะ ผูบูชายัญเหลานั้นกําหนัดแลว คือ ติดใจ หลงใหล หมกมุน ของ เกี่ยวของ
พัวพันแลวในภพทั้งหลายดวยความกําหนัดในภพ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูบูชายัญเหลานั้น
ประกอบในการบูชา ยินดีแลวดวยภวราคะ.
คําวา นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ความวา เรายอมกลาว คือ ยอมบอก ยอมแสดง
ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ยอมประกาศวา ผูบูชายัญ
เหลานั้น ประกอบในการบูชา กําหนัดแลวดวยภวราคะ ไมขาม คือ ไมขามขึ้น ไมขามพน
ไมกาวลวง ไมเปนไปลวงซึ่งชาติ ชรา และมรณะ คือ เปนผูไมออก ไมสลัดออก ไมลว ง
ไมพน ไมเปนไปลวงจากชาติ ชรา และมรณะ ยอมวนเวียนอยูภายในชาติ ชรา และมรณะ
ยอมวนเวียนอยูภายในทางสงสาร เปนผูเปนไปตามชาติ อันชราแลนตาม พยาธิก็ครอบงํา
มรณะห้ําหั่น ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมกลาววา ผูบูชายัญเหลานั้น ประกอบในการบูชา ยินดีดวยภวราคะ
ไมขามพนซึ่งชาติ ชรา และมรณะไปได.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรปุณณกะ ชนทั้งหลายยอมหวัง ยอมชม (ยอมชอบ)

ยอมบูชา อาศัยลาภแลว ยอมชอบกามทั้งหลาย. เรายอม
กลาววา ชนเหลานั้นประกอบการบูชายัญ กําหนัดแลว
ดวยความกําหนัดในภพ ไมขามพนชาติและชราไปได.
[๑๓๗] (ทานปุณณกะทูลถามวา)
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาชนเหลานั้น ประกอบดวยการบูชา
ดวยยัญทั้งหลาย ไมขามพนชาติและชราไปได. ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข เมื่อเปนดังนี้ บัดนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก
ไดขามพนชาติและชรา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค
ขอทูลถามปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแก
ขาพระองค.
[๑๓๘] คําวา เต เจ นาตรึสุ ยาชโยคา ความวา ผูบูชายัญเหลานั้นประกอบใน
การบูชา กําหนัดแลวดวยความกําหนัดในภพ ไมขาม คือ ไมขามขึ้น ไมขามพน ไมกาวลวง
ไมเปนไปลวง ซึ่งชาติ ชรา และมรณะ คือ เปนผูไมออก ไมสลัดออก ไมลว ง ไมพน
ไมเปนไปลวง จากชาติ ชรา และมรณะ ยอมวนเวียนอยูภายในชาติชราและมรณะ ยอม
วนเวียนอยูภายในทางสงสาร เปนผูเปนไปตามชาติ อันชราแลนตาม พยาธิครอบยํา มรณะ
ห้ําหั่น ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ถาชนเหลานั้นประกอบในการบูชา ไมขามพน.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจจายสฺมา ปุณฺณโก เปนบทสนธิ ฯลฯ ทานปุณณกะ.
[๑๓๙] คําวา ย ฺเ หิ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส ความวา ดวยยัญเปนอันมาก คือ
ดวยยัญตางๆ ชนิด ดวยยัญมากมาย.
คําวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.
คําวา มาริส นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ย ฺเ หิ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส.
[๑๔๐] คําวา อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก อตาริ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส ความวา
เมื่อเปนดังนั้น ใครเลาในโลก พรอมทั้งเทวโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ขามแลว คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซึ่งชาติ ชรา
และมรณะ?
คําวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ คําวา มาริส
นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพยําเกรง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข เมื่อเปนดังนั้น ในบัดนี้ ใครเลา ในเทวโลกและมนุษยโลก ไดขามพนชาติและ
ชราไปได?
[๑๔๑] คําวา ปุจฺฉามิ ตํ ภควา พฺรูหิ เม ตํ ความวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานี้
นั้น คือ ขอวิงวอน ขอเชื้อเชิญ ขอใหทรงประสาทปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหา
นั้นแกขาพระองค. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.

คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปน
สัจฉิกาบัญญัติ. คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้น แกขาพระองค ความวา ขอพระองค
จงตรัสบอก ... ขอจงประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองค
ขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาชนเหลานั้น ประกอบในการ
บูชาดวยยัญทั้งหลาย ไมขามพนชาติและชราไปได. ขาแต
พระองคผูนิรทุกข เมื่อเปนดังนี้ ใครเลาในเทวโลกและ
มนุษยโลก ไดขามพนชาติและชรา? ขาแตพระผูมีพระภาค
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอก
ปญหานั้นแกขาพระองค.
[๑๔๒] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรปุณณกะ)
เรายอมกลาววา ความหวั่นไหวในโลกไหนๆ มิไดมีแก
พระอรหันตขีณาสพใด เพราะทราบฝงนี้และฝงโนนในโลก
พระอรหันตขีณาสพนั้น เปนผูสงบ ขจัดทุจริต เพียงดัง
วาควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ไดขามแลว ซึ่งชาติ
และชรา.
[๑๔๓] ญาณ ปญญา ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ
ตรัสวา สังขา ในอุเทศวา "สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ".
คําวา ปโรปรานิ ความวา มนุษยโลกตรัสวาฝงนี้. เทวโลกตรัสวาฝงโนน. กามธาตุ
ตรัสวาฝงนี้. รูปธาตุและอรูปธาตุตรัสวาฝงโนน. กามธาตุ รูปธาตุ ตรัสวาฝงนี้. อรูปธาตุตรัสวา
ฝงโนน.
คําวา สงขาย โลกสฺมึ ปโรปรานิ ความวา เพราะทราบ คือ รูเทียบเคียง พิจารณา
ใหแจมแจง ทําใหปรากฏ ซึ่งฝงนี้และฝงโนน โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ฯลฯ โดยไมมีอุบายเครื่องสลัดออกได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเพราะ
ทราบฝงโนนและฝงนี้ในโลก.
คําวา ปุณฺณกาติ ภควา ความวา พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนนั้ โดยชื่อวา
ปุณณกะ.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณกะ.
[๑๔๔] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺสิ ฺชิตํ นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเก" ดังนี้ ไดแก
พระอรหันตขีณาสพ. คําวา อิ ฺชิตํ คือความหวั่นไหวเพราะตัณหา ความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิ
ความหวั่นไหวเพราะกิเลส ความหวั่นไหวเพราะมานะ ความหวั่นไหวเพราะกรรม ความหวั่นไหว
เหลานั้นไมมี คือ ไมปรากฏ ไมประจักษ แกพระอรหันตขีณาสพใด คือ ความหวั่นไหว

เหลานี้ พระอรหันตขีณาสพใด ละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจ
เกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ.
คําวา กุหิ ฺจิ ความวา ไหนๆ คือ แหงไหน แหงไร ภายใน หรือภายนอก หรือ
ทั้งภายในภายนอก.
คําวา โลเก คือในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ความ
หวั่นไหวในโลกไหนๆ มิไดมีแกพระอรหันตขีณาสพใด.
[๑๔๕] คําวา สนฺโต ในอุเทศวา "สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส อตาริ โส
ชาติชรนฺติ พฺรูมิ" ดังนี้ ความวา ชื่อวา สันตะ เพราะเปนผูมีราคะสงบ มีโทสะสงบ มี
โมหะสงบ ชื่อวาสงบแลว คือ เขาไปสงบแลว ระงับแลว ดับแลว ระงับเฉพาะแลว เพราะ
เปนผูสงบแลว ถึงความสงบแลว เขาไปสงบแลว เผาแลว ดับแลว ปราศจากแลว ระงับ
เฉพาะแลวซึ่งความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่
ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง
ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทัง้ ปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลา*ภิสังขารทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสงบ.
คําวา วิธูโม ความวา กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต อันพระอรหันตขีณาสพขจัด
แลว กําจัดแลว ใหเหือดแหงแลว ทําใหสิ้นสุดแลว ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ...
ความประมาท กิเลสทั้งปวง ... อกุสลาภิสังขารทั้งปวง อันพระอรหันตขีณาสพขจัดแลว กําจัด
แลว ใหเหือดแหงแลว ทําใหสิ้นสุดแลว.
อนึ่ง ความโกรธทานกลาววา เปนดังควัน
ดูกรพราหมณ ทานมีมานะเปรียบเหมือนดังเครื่องหาบ มี
ความโกรธเปรียบเหมือนควัน มีการพูดเท็จเปรียบเหมือนเถา
มีลิ้นเปรียบเหมือนทัพพี หฤทัยของสัตวทั้งหลายเปรียบ
เหมือนสถานที่บูชายัญของทาน ตนที่ฝกดีแลว เปนกําเนิด
ของบุรุษ.
อนึ่ง ความโกรธยอมเกิดดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ ความโกรธเกิดดวยผูกใจวา คนโนน
ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑ คนโนนประพฤติอยูซึ่งสิ่งไมเปนประโยชน
แกเรา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ๑ คนโนนไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบุคคลผูเปน
ที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนไดประพฤติแลวซึ่งประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา ๑ คนโนนประพฤติอยูซึ่งประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนจะ
ประพฤติซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑. อีกอยางหนึ่ง ความ
โกรธยอมเกิดในฐานะอันไมควร ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความโกรธตอบ
ความเคือง ความเคืองทั่ว ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังทั่ว ความชังเสมอ ความ

พยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิรยิ าที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความชัง
กิริยาที่ชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ
ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความเพาะวาจาชั่ว ความไมพอใจของจิต นี้เรียกวา
ความโกรธ.
อนึ่ง พึงทราบความโกรธมาก โกรธนอย ความโกรธเปนแตเพียงทําจิตใหขุนมัวใน
บางครั้งก็มี แตยังไมถึงใหมีหนาเงาหนางอ. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหหนาเงาหนางอ ใน
บางครั้งก็มี แตไมถึงใหคางสั่น. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหคางสั่นในบางครั้งก็มี แตยังไม
ถึงเปลงผรุสวาจา. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเปลงผรุสวาจาในบางครั้งก็มี แตยังไมถึงให
เหลียวดูทิศทางตางๆ. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเหลียวดูทิศตางๆ ในบางครั้งก็มี แตยังไม
ถึงการจับทอนไมและศาตรา. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหจับทอนไมและศาตราในบางครั้งก็มี
แตยังไมถึงเงื้อทอนไมและศาตรา. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหเงื้อทอนไมและศาตราในบางครั้ง
ก็มี แตยังไมถึงตีฟน. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหตีฟนในบางครั้งก็มี แตยังไมถึงฉีกขาดเปน
บาดแผล. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหถึงฉีกขาดเปนบาดแผลในบางครั้งก็มี แตยังไมใหหัก
ใหแหลก. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหหักใหแหลกในบางครั้งก็มี แตยังไมใหอวัยวะนอยใหญ
เคลื่อนที่. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหอวัยวะนอยใหญเคลื่อนที่ในบางครั้งก็มี แตยังไมใหชีวิต
ดับ. ความโกรธเปนแตเพียงทําใหชีวิตดับในบางครั้งก็มี แตยังไมถึงความสละบริจาคอวัยวะ
ทั้งหมด. เมื่อใด ความโกรธใหฆาบุคคลอื่นแลวใหฆาตน เมื่อนั้น ความโกรธถึงความเปน
ความโกรธแรงยิ่ง ถึงความเปนความโกรธมากยิ่ง โดยอาการอยางนี้ ความโกรธนั้น อันพระ*อรหันตขีณาสพใด ละไดแลว ตัดขาดแลว สงบระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้นอีก เผาเสีย
แลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพนั้น เรียกวาผูกําจัดกิเลสเพียงดังควัน. พระอรหันต*ขีณาสพชื่อวา วิธูมะ เพราะเปนผูละความโกรธ เพราะเปนผูกําหนดรูวัตถุแหงความโกรธ เพราะ
เปนผูตัดขาดซึ่งเหตุแหงความโกรธ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิธมู ะ.
คําวา อนีโฆ ความวา ราคะเปนทุกข โทสะเปนทุกข โมหะเปนทุกข ความโกรธ
เปนทุกข ความผูกโกรธเปนทุกข ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวงเปนทุกข. ทุกขเหลานั้น อัน
พระอรหันตขีณาสพใดละไดแลว ... เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพนั้น เรียกวา
ผูไมมีทุกข.
คําวา ไมมีความหวัง ความวา ตัณหาเรียกวาความหวัง ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา
โลภะ อกุศลมูล เรียกวาความหวัง. ตัณหาอันเปนความหวังนั้น อันพระอรหันตขีณาสพใดละ
ไดแลว เผาเสียไดแลวดวยไฟคือญาณ พระอรหันตขีณาสพนั้น เรียกวา ผูไมมีความหวัง.
ความเกิด ความเกิดพรอม ความกาวลง ความบังเกิด ความเกิดเฉพาะ ความปรากฏ
แหงขันธทั้งหลาย ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ
ชื่อวา ชาติ.
ความแก ความเสื่อม ความเปนผูมีฟนหัก ความเปนผูมีผมหงอก ความเปนผูมีหนังยน
ความเสื่อมอายุ ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ ชื่อวา ชรา.

คําวา สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส อตาริ โส ชาติ ชรนฺติ พฺรูมิ ความวา เรายอม
กลาว ... ยอมประกาศวา พระอรหันตขีณาสพใด เปนผูสงบ กําจัดกิเลสเพียงดังวาควัน ไมมี
ทุกข และไมมีความหวัง พระอรหันตขีณาสพนั้นขามไดแลว ขามขึ้นแลว ขามทั่วแลว ลวงแลว
เปนไปลวงแลวซึ่งชาติ ชรา และมรณะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมกลาววา พระอรหันต*ขีณาสพนั้น เปนผูสงบ กําจัดกิเลสเพียงดังวาควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ขามไดแลวซึ่ง
ชาติและชรา.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เรายอมกลาววา ความหวั่นไหวในโลกไหนๆ มิไดมีแก
พระอรหันตขีณาสพใด เพราะทราบฝงนี้และฝงโนนในโลก
พระอรหันตขีณาสพนั้น เปนผูสงบ กําจัดกิเลสเพียงดังวา
ควัน ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ไดขามแลวซึ่งชาติ
และชรา.
พรอมดวยเวลาจบคาถา ฯลฯ ทานพระปุณณกะนั้น เปนภิกษุครองผากาสายะเปนบริขาร
ทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูม ีพระภาค ประกาศวา ขาแต*พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ ปุณณกมาณวกปญหานิทเทส ที่ ๓.
----------เมตตคูมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานเมตตคู
[๑๔๖] (ทานเมตตคูทูลถามวา)
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้น แกขาพระองค. ขาพระองค
ยอมสําคัญซึ่งพระองควาเปนผูจบเวท มีพระองคอันใหเจริญ
แลว. ทุกขมีชนิดเปนอันมาก เหลาใดเหลาหนึ่งนี้ในโลก
เกิดมาแตที่ไหนหนอ?
[๑๔๗] การถามมี ๓ อยาง คือ อทิฏ€โชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑
วิมติเฉทนาปุจฉา ๑ ฯลฯ (เหมือนในขอ ๑๒๒) เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. คําวา อิติ
ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู เปนคําเชื่อมบท ฯลฯ ชื่อวา อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู.
[๑๔๘] คําวา ม ฺ ามิ ตํ เวทคุ ภาวิตตฺตํ ความวา ขาพระองคยอมสําคัญซึ่งพระองค
วา ผูจบเวท ยอมสําคัญซึ่งพระองควา มีพระองคอันอบรมแลว คือ ขาพระองคยอมสําคัญ
ยอมรู ยอมรูทวั่ ยอมรูแจง ยอมรูแจงเฉพาะ ยอมแทงตลอดอยางนี้วา พระองคเปนผูจบเวท
มีพระองคอันใหเจริญแลว.
ก็พระผูมีพระภาคทรงจบเวทอยางไร? ญาณ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ

ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิมังสา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ เรียกวาเวท.
พระผูมีพระภาคทรงถึงที่สุด ทรงบรรลุถงึ ที่สุด ทรงไปสูที่สุด ทรงบรรลุซึ่งที่สุด ทรง
ถึงสวนสุดรอบ ถึงสวนสุดแลว ทรงถึงความจบ ทรงบรรลุความจบแลว แหงชาติ ชรา และ
มรณะ ทรงถึงที่ตานทาน ทรงบรรลุถึงที่ตานทาน ทรงถึงที่เรน ทรงบรรลุถงึ ที่เรน ทรงถึงที่พึ่ง
ทรงบรรลุถึงทีพ่ ึ่ง ทรงถึงความไมมีภัย ทรงบรรลุถงึ ความไมมีภัย ทรงถึงความไมเคลื่อน ทรง
บรรลุถึงความไมเคลื่อน ทรงถึงความไมตาย ทรงบรรลุความไมตาย ทรงถึงนิพพาน ทรงบรรลุ
นิพพาน ดวยเวทเหลานั้น.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงถึงที่สุดแหงเวททั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเวทคู.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงถึงที่สุดดวยเวททั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเวทคู.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคไดชื่อวาเวทคู เพราะพระองคทรงทราบแลวซึ่งธรรม ๗
ประการ คือ ทรงทราบสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ
และพระองคทรงทราบอกุศลธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความ
กระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข เปนที่ตั้งแหงชาติ ชรา และมรณะตอไป.
(พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสภิยะ)
บุคคลเลือกเวทเหลาใดทั้งสิ้น เวทเหลานั้น ของสมณพราหมณ
ก็มีอยู บุคคลนั้นปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวง ลวงเวททั้งปวง
แลว ชื่อวาเวทคู.
พระผูมีพระภาค มีพระองคอันใหเจริญแลวอยางไร?
พระผูมีพระภาคมีพระกาย มีศีล มีจิต มีปญญา มีสติปฏฐาน มีสัมมัปปธาน มี
อิทธิบาท มีอินทรีย มีพละ มีโพชฌงค มีมรรค อันใหเจริญแลว ทรงละกิเลสแลว ทรง
แทงตลอดอกุปปธรรมแลว มีนิโรธอันทรงทําใหแจมแจงแลว พระองคทรงกําหนดรูทุกข ทรง
ละสมุทัย ทรงเจริญมรรค ทรงทําใหแจงนิโรธแลว ทรงรูยงิ่ ซึง่ ธรรมที่ควรรูยงิ่ ทรงกําหนด
รูธรรมที่ควรกําหนดรู ทรงละธรรมที่ควรละ ทรงเจริญธรรมที่ควรเจริญ ทรงทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ควรทําใหแจง. พระองคมีธรรมไมนอย มีธรรมมาก มีธรรมลึก มีธรรมประมาณไมได มีธรรม
ยากที่จะหยั่งลงได มีธรรมรัตนะมาก เปรียบเหมือนทะเลหลวง ทรงประกอบดวยฉฬังคุเบกขา
พระองคทรงเห็นรูปดวยพระจักษุแลว ไมดีพระทัย ไมเสียพระทัย ทรงวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู ทรงไดยินเสียงดวยพระโสตแลว ทรงดมกลิ่นดวยพระฆานะแลว ทรงลิ้มรส
ดวยพระชิวหาแลว ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัส
แลว ไมดีพระทัย ไมเสียพระทัย ทรงวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู. ทรงเห็นรูปอันนาพอใจ
ดวยพระจักษุแลว ไมทรงติดใจ ไมทรงรักใคร ไมทรงยังราคะใหเกิด. พระองคมีพระกายคงที่
มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดว ยดีในกายใน พนกิเลสดีแลว. ทรงเห็นรูปนั้นอันไมเปนที่ชอบใจดวย
พระจักษุแลว ไมทรงเกอเขิน มีพระทัยมิไดขัดเคือง มีพระทัยไมหดหู มีพระทัยไมพยาบาท
พระองคมีพระกายคงที่ มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดวยดีในภายใน พนกิเลสดีแลว. ทรงไดยิน
เสียงอันนาพอใจดวยพระโสตแลว ทรงดมกลิ่นอันนาพอใจดวยพระฆานะแลว ทรงลิ้มรสอันนา

พอใจดวยพระชิวหาแลว ทรงถูกตองโผฏฐัพพะอันนาพอใจดวยพระกายแลว ทรงทราบธรรมา*รมณอันนาพอใจดวยพระมนัสแลว ไมทรงติดใจ ไมทรงรักใคร ไมทรงยังราคะใหเกิด. พระองค
มีพระกายคงที่ มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดว ยดีในภายใน พนกิเลสดีแลว. ทรงรูแจงธรรมารมณ
อันไมเปนที่พอใจดวยพระมนัสแลว ไมทรงเกอเขิน มีพระทัยมิไดขัดเคืองมี พระทัยไมหดหู
มีพระทัยไมพยาบาท. พระองคมีพระกายคงที่ มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดวยดีในภายใน พนวิเศษ
ดีแลว. ทรงเห็นรูปดวยพระจักษุแลว มีพระกายคงที่ในรูป ทั้งที่ชอบใจและไมชอบใจ มีพระทัย
คงที่ ดํารงอยูดวยดีในภายใน พนวิเศษดีแลว. ทรงไดยินเสียงดวยพระโสตแลว ทรงดมกลิ่น
ดวยพระฆานะแลว ทรงลิ้มรสดวยพระชิวหาแลว ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว
ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัสแลว มีพระกายคงที่ในธรรมทั้งหลาย ทัง้ ที่ชอบใจและไมชอบ
ใจ มีพระทัยคงที่ ดํารงอยูดวยดีในภายใน พนวิเศษดีแลว. ทรงเห็นรูปดวยพระจักษุแลว ไม
ทรงรักในรูปอันเปนที่ตั้งแหงความรัก ไมทรงชังในรูปอันเปนที่ตั้งแหงความชัง ไมทรงหลงในรูป
อันเปนที่ตั้งแหงความหลง ไมทรงโกรธในรูปอันเปนที่ตั้งแหงความโกรธ ไมทรงมัวเมาในรูปอัน
เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ไมทรงเศราหมองในรูปอันเปนที่ตั้งแหงความเศราหมอง. ทรงไดยิน
เสียงดวยพระโสตแลว ทรงดมกลิ่นดวยพระฆานะแลว ทรงลิ้มรสดวยพระชิวหาแลว ทรงถูก
ตองโผฏฐัพพะดวยพระกายแลว ทรงทราบธรรมารมณดวยพระมนัสแลว ไมทรงรักในธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงความรัก ไมทรงขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ไมทรงหลงในธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงความหลง ไมทรงโกรธในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความโกรธ ไมทรงมัวเมา
ในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ไมทรงเศราหมองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเศราหมอง
พระผูมีพระภาคเปนแตเพียงทรงเห็นรูปที่ทรงเห็น เปนแตเพียงทรงไดยินในเสียงที่ทรงไดยนิ
เปนแตเพียงทรงทราบในอารมณที่ทรงทราบ เปนแตเพียงทรงรูในธรรมารมณที่ทรงรูแจง ไมทรง
ติดในรูปที่ทรงเห็น ในเสียงที่ทรงไดยิน ในอารมณที่ทรงทราบ ในธรรมารมณที่รูแจง ไมทรง
เขาถึง ไมทรงอาศัย ไมทรงเกี่ยวของ ทรงพนวิเศษแลว. ไมทรงเกี่ยวของในรูปที่ทรงเห็น มี
พระทัยอันไมใหมีเขตแดนอยู ไมทรงเขาถึง ... ไมทรงเกี่ยวของ ในเสียงที่ทรงไดยิน ในอารมณ
ที่ทรงทราบ ในธรรมารมณที่ทรงรูแจง มีพระทัยอันไมมีเขตแดนอยู พระผูมีพระภาคทรงมี
พระจักษุ ทรงเห็นรูปดวยพระจักษุ แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว, พระผูมี
พระภาคทรงมีพระโสต ทรงสดับเสียงดวยพระโสต แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษ
ดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงมีพระฆานะ ทรงสูดกลิ่นดวยพระฆานะ แตไมทรงมีฉันทราคะ มี
พระทัยพนวิเศษดีแลว พระผูมีพระภาคทรงมีพระชิวหา ทรงลิ้มรสดวยพระชิวหา แตไมทรงมี
ฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงมีพระกาย ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวย
พระกาย แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงมีพระมนัส ทรงรู
แจงธรรมดวยพระมนัส แตไมทรงมีฉันทราคะ มีพระทัยพนวิเศษดีแลว. พระผูมีพระภาคทรงขม
ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระจักษุอันชอบใจในรูป ยินดีในรูป พอใจในรูป และ
ทรงแสดงธรรมเพื่อสํารวมจักษุนั้น, ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระโสตอัน
ชอบใจในเสียง ยินดีในเสียง ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระฆานะอัน

ชอบใจในกลิ่น ยินดีในกลิ่น ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระชิวหาอันชอบใจ
ในรส ยินดีในรส ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระกายอันชอบใจในโผฏฐัพพะ
ยินดีในโผฏฐัพพะ ทรงขม ทรงคุมครอง ทรงรักษา ทรงสํารวมพระมนัสอันชอบใจในธรรมา*รมณ ยินดีในธรรมารมณ พอใจในธรรมารมณ และทรงแสดงธรรมเพือ่ สํารวมใจนั้น.
ชนทั้งหลาย ยอมนํายานที่ตนฝกแลวไปสูที่ประชุม. พระราชา
ยอมทรงประทับยานที่สารถีฝกแลว. บุคคลที่ฝกแลวเปนผูประเสริฐ
ในหมูมนุษย, บุคคลใดยอมอดทนคําที่ลวงเกินได บุคคลนั้นเปน
ผูประเสริฐ. มาอัสดร มาอาชาไนย มาสินธพ ชางใหญคือกุญชร
ที่เขาฝกแลว จึงประเสริฐ. บุคคลฝกตนแลวประเสริฐกวายานมีมา
อัสดร ที่สารถีฝกแลวเปนตนนั้น. ใครๆ พึงไปสูทิศที่ไมเคยไป
ดวยยานเหลานี้ เหมือนบุคคลที่มีตนฝก (ดวยความฝกอินทรีย)
ฝกดี (ดวยอริยมรรคภาวนา) ฝกแลว ยอมไปสูทิศที่ไมเคยไป
ฉะนั้น หาไดไม. พระขีณาสพทั้งหลายยอมไมหวั่นไหว ในเพราะ
มานะทั้งหลาย ยอมเปนผูหลุดพนจากกรรมกิเลส อันเปนเหตุให
เกิดบอยๆ บรรลุถึงภูมทิ ี่ฝกแลว (อรหัตผล). พระขีณาสพ
เหลานั้น เปนผูมีความชนะในโลก อินทรียทั้งหลาย. พระขีณาสพใด
ใหเจริญแลว อายตนะภายใน อายตนะภายนอก พระขีณาสพนั้น
ทําใหหมดเสพติดแลว พระขีณาสพนั้น ลวงแลวซึง่ โลกนี้และ
โลกอื่น ในโลกทั้งปวง มีธรรมอันใหเจริญแลว ฝกดีแลว ยอม
หวังมรณกาล.
คําวา เอวํ ภควา ภาวิตตฺโต ความวา ขาพระองคยอมสําคัญซึ่งพระองควา จบเวท
มีพระองคอันใหเจริญแลว.
[๑๔๙] คําวา กุโตนุ ในอุเทศวา "กุโตนุ ทุกฺขา สมุปาคตา เม" ความวา เปน
การถามดวยความสงสัย เปนการถามดวยความเคลือบแคลง เปนการถามสองแง ไมเปนการถาม
โดยสวนเดียววา เรื่องนี้เปนอยางนี้หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี?้ เรื่องนีเ้ ปนไฉนหนอ
หรือเปนอยางไร? เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แตอะไรหนอ.
ชื่อวาทุกข คือ ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือ ความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความทุกขใจ และความคับแคนใจ ทุกขในนรก ทุกขในดิรัจฉานกําเนิดทุกข
ในปตติวิสัย ทุกขในมนุษย ทุกขมีการกาวลงสูครรภเปนมูล ทุกขมีการตั้งอยูในครรภ เปนมูล
ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูล ทุกขเนื่องแตสัตวผูเกิด ทุกขเนื่องแตผูอื่นแหงสัตวผูเกิด ทุกข
เกิดแตความเพียรของตน ทุกขเกิดแตความเพียรของผูอ ื่น ทุกขในทุกข สังสารทุกข วิปริณาม*ทุกข โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคในศีรษะ โรคที่หู โรคในปาก โรคฟน
โรคไอ โรคมองครอ โรคริดสีดวงจมูก โรครอนใน โรคชรา โรคในทอง โรคสลบ โรคลงแดง
โรคจุกเสียด โรคลงทอง โรคเรื้อน โรคฝ กลาก โรคหืด โรคลมบาหมู หิดดาน หิดเปอย

คุดทะราด รําราบ คุดทะราดใหญ โรครากเลือด โรคดี โรคเบาหวาน โรคริดสีดวงทวาร
โรคตอม บานทะโรค อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปน
สมุฏฐาน อาพาธมีดีเปนตนประชุมกัน อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป อาพาธเกิดเพราะเปลี่ยน
อิริยาบถไมสม่าํ เสมอกัน อาพาธเกิดเพราะความเพียร อาพาธเกิดเพราะผลกรรม ความหนาว ความ
รอนความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ทุกขแตเหลือบยุง ลม แดด และ
สัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ความตายของมารดาก็เปนทุกข ความตายของบิดาก็เปนทุกข
ความตายของพี่ชายนองชายก็เปนทุกข ความตายของพี่หญิงนองหญิงก็เปนทุกข ความตายของ
บุตรก็เปนทุกข ความตายของธิดาก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงญาติก็เปนทุกข ความฉิบหาย
แหงโภคทรัพยก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงศีลก็เปนทุกข ความฉิบหายแหงทิฏฐิก็เปนทุกข
รูปาทิธรรมเหลาใดมีความเกิดในเบื้องตนปรากฏรูปาทิธรรมเหลานั้น ก็มีความดับไปในเบื้องปลาย
ปรากฎ. วิบากอาศัยกรรม กรรมอาศัยวิบาก รูปอาศัยนาม นามก็อาศัยรูป นามรูปไปตามชาติ
ชราก็ติดตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น ตั้งอยูในทุกข ไมมีอะไรตานทาน ไมมีอะไรเปน
ที่เรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง เหลานี้เรียกวาทุกข.
ทานพระเมตตคูยอมทูลถาม ทูลวิงวอน ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหทรงประสาทซึ่งมูล เหตุ
นิทาน เหตุเกิด แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย สมุทัย แหงทุกขเหลานี้
ทุกขเหลานี้เขามาถึงพรอม เกิด ประจักษ บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฎแลวแตอะไร มีอะไร
เปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนแดนเกิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทุกขเหลานี้ เกิด
มาแตที่ไหนหนอ?
[๑๕๐] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา "เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา" ความวา ทั้งปวง
โดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ บทวา เยเกจิ นี้
เปนเครื่องกลาวรวมหมด.
คําวา โลกสฺมึ ความวา ในอบายโลก ในมนุษยโลก ในเทวโลก ในขันธโลก ใน
ธาตุโลก ในอายตนโลก.
คําวา อเนกรูปา ความวา ทุกขทั้งหลายมีอยางเปนอเนก คือ มีประการตางๆ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ทุกขทั้งหลายมีชนิดเปนอเนกอยางใดอยางหนึ่งในโลก.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. ขาพระองค
ยอมสําคัญซึ่งพระองควาเปนผูจบเวท มีพระองคอันใหเจริญ
แลว. ทุกขทั้งหลายมีชนิดเปนอันมาก เหลาใดเหลาหนึ่ง
ในโลก เกิดมาแตที่ไหนหนอ?
[๑๕๑] (พระผูมีพระภาคตอบวา ดูกรเมตตคู)
ทานถามถึงเหตุแหงทุกขกะเราแลว. เรารูอยูอยางไร ก็จะ
บอกเหตุนั้นแกทาน. ทุกขทั้งหลายมีชนิดเปนอันมาก อยาง

ใดอยางหนึ่งในโลก มีอุปธิเปนเหตุ ยอมเกิดขึ้น.
[๑๕๒] คําวา ทุกฺขสฺส ในอุเทศวา "ทุกฺขสฺส เว มํ ปภวํ อปุจฺฉิ" ความวา
แหงชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือความโศก ความร่ําไร ความทุกขกาย
ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาแหงทุกข.
คําวา เว มํ ปภวํ อปุจฺฉสิ ความวา ทานถาม วิงวอน เชื้อเชิญ ใหประสาทซึ่งมูล
เหตุ นิทาน เหตุเกิด แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย สมุทัย แหงทุกขกะเรา
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานถามถึงเหตุแหงทุกขกะเราแลว.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา เมตตคู. คําวา ภควา นี้ เปนเครื่อง
กลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรเมตตคู.
[๑๕๓] คําวา ตนฺเต ปวกฺขามิ ในอุเทศวา "ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชานํ" ดังนี้
ความวา เราจักกลาว ... จักประกาศ ซึ่งมูล ... สมุทัยแหงทุกขนั้นแกทาน เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา เราจักกลาวซึ่งมูลแหงทุกขนั้นแกทาน.
คําวา ยถา ปชานํ ความวา เรารูอยู รูทั่ว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอดอยางไร
จะบอกธรรมที่ประจักษแกตนที่เรารูเฉพาะดวยตนเอง โดยจะไมบอกวา กลาวกันมาดังนี้ๆ ไม
บอกตามที่ไดยินกันมา ไมบอกตามลําดับสืบๆ กันมา ไมบอกโดยการอางตํารา ไมบอกตามที่
นึกเดาเอาเอง ไมบอกตามที่คาดคะเนเอาเอง ไมบอกดวยความตรึกตามอาการ ไมบอกดวย
ความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรารูอยางไร.
[๑๕๔] คําวา อุปธิ ในอุเทศวา "อุปธินิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา" ดังนี้ ไดแกอุปธิ
๑๐ ประการ คือ ตัณหูปธิ ทิฏูปธิ กิเลสูปธิ กัมมูปธิ ทุจจริตูปธิ อาหารูปธิ ปฏิฆูปธิ
อุปธิคืออุปาทินนธาตุ ๔ อุปธิคืออายตนะภายใน ๖ อุปธิคือหมวดวิญญาณ ๖ ทุกขแมทั้งหมดก็
เปนอุปธิ เพราะอรรถวา ยากที่จะทนได เหลานี้เรียกวาอุปธิ ๑๐.
คําวา ทุกฺขา คือชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ฯลฯ ไมมีอะไรเปนสรณะ
ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง เหลานี้เรียกวาทุกข. ทุกขืเหลานี้มีอุปธิเปนนิทาน มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิ
เปนปจจัย มีอุปธิเปนการณ ยอมมี ยอมเปน เกิดขึ้น เกิดพรอม บังเกิด ปรากฎ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทุกขทั้งหลาย มีอุปธิเปนเหตุยอมเกิดขึ้น.
[๑๕๕] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา "เยเกจิ โลกสฺมึ อเนกรูปา" ดังนี้ ความวา
ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ คําวา เยเกจิ
นี้เปนเครื่องกลาวรวมหมด. คําวา โลกสฺมึ ความวาในอบายโลก ในมนุษยโลก ในเทวโลก
ในขันธโลก ในธาตุโลก ในอายตนโลก. คําวา อเนกรูปา ความวา ทุกขทั้งหลายมีอยางเปน
อเนก มีประการตางๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทุกขทั้งหลายมีชนิดเปนอันมาก อยางใดอยางหนึ่ง
ในโลก.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ทานไดถามเหตุแหงทุกขกะเราแลว. เรารูอยูอยางไร ก็จะ

บอกเหตุนั้นแกทาน. ทุกขทั้งหลาย มีชนิดเปนอันมาก
อยางใดอยางหนึ่งในโลก มีอุปธิเปนเหตุ ยอมเกิดขึ้น.
[๑๕๖] ผูใดแล มิใชผูรู ยอมทําอุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา ยอมเขา
ถึงทุกขบอยๆ. เพราะเหตุนั้น บุคคลผูรูอยู ไมพึงทําอุปธิ
เปนผูพิจารณาเหตุเกิดแหงทุกข.
[๑๕๗] คําวา โย ในอุเทศวา "โย เว อวิทวฺ า อุปธึ กโรติ" ดังนี้ ความวา
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือ มนุษยผูใด คือ เชนใด
ควรอยางไร ชนิดใด ประการใด ถึงฐานะใด ประกอบดวยธรรมใด.
คําวา อวิทฺวา ความวา ไมรู คือ ไปแลวในอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง
มีปญญาทราม.
คําวา อุปธึ กโรติ ความวา กระทําซึ่งตัณหูปธิ ... อุปธิ คือ หมวดวิญญาณ ๖ คือ
ใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มิใชผูรูกระทําอุปธิ.
[๑๕๘] คําวา ปุนปฺปุนํ ทุกฺขมุเปติ ในอุเทศวา "ปุนปฺปุนํ ทุกฺขมุเปติ มนฺโท"
ดังนี้ ความวา ยอมถึง คือ เขาถึง เขาไปถึง ยอมจับ ยอมลูบคลํา ยอมยึดมั่น ซึ่งชาติทุกข
ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือ ความโศก ความร่ําไร ความทุกขกาย ความทุกขใจ
ความคับแคนใจบอยๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เขาถึงทุกขบอยๆ.
คําวา มนฺโท ความวา เปนคนเขลา คือ เปนคนหลงมิใชผูรู ไปแลว ในอวิชชา
ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง มีปญญาทราม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนคนเขลา เขาถึง
ทุกขบอยๆ.
[๑๕๙] คําวา ตสฺมา ในอุเทศวา "ตสฺมา ปชานํ อุปธึ น กยิรา" ดังนี้ ความวา
เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณ เหตุ ปจจัย นิทานนั้น บุคคลเมื่อเห็นโทษนี้ในอุปธิทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะเหตุนั้น.
คําวา ปชานํ คือ รู รูทั่ว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด คือ รู ... แทงตลอดวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ... สังขารทั้งปวงเปนทุกข ... ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา อุปธึ น กยิรา ความวา ไมพึงกระทํา ... ไมพึงกระทําตัณหูปธิ ... อุปธิ คือ
อายตนะภายใน ๖ คือ ไมพึงใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะ
เหตุนั้น รูอยู ไมพึงทําอุปธิ.
[๑๖๐] คําวา ทุกฺขสฺส ความวา เปนผูพิจารณาเห็นแดนเกิด คือ เปนผูพิจารณา
เห็นมูล เหตุ นิทาน สมภพ แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย สมุทัย แหง
ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกข คือ ความโศก ความร่ําไร ทุกขกาย
ทุกขใจ ความคับแคนใจ. ปญญา คือ ความรูชัด กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความ
เลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ เรียกวา อนุปสสนา. บุคคลเปนผูเขาไป คือ เขาไปพรอม เขามา
เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบแลวดวยปญญาอันพิจารณาเห็นนี้ บุคคลนั้นเรียกวา

ผูพิจารณาเห็น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูพิจารณาเห็นแดนเกิดแหงทุกข.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ผูใดแล มิใชผูรู ยอมทําอุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา ยอมเขาถึง
ทุกขบอยๆ. เพราะเหตุนั้น บุคคลผูรูอยู ไมพึงทําอุปธิ
เปนผูพิจารณาเห็นแดนเกิดแหงทุกข.
[๑๖๑] ขาพระองคไดทูลถามแลวซึ่งปญหาใด พระองคไดตรัสบอก
ปญหานั้นแลวแกขาพระองค. ขาพระองคทั้งหลาย จะขอ
ทูลถามปญหาขออื่น. ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้น.
ธีรชนทั้งหลายยอมขามซึ่งโอฆะ ชาติ ชรา โสกะและ
ปริเทวะไดอยางไรหนอ? พระองคเปนพระมุนี ขอทรงโปรด
แกปญหานั้นแกขาพระองคทั้งหลายดวยดี. แทจริง ธรรมนั้น
อันพระองคทรงทราบแลว.
[๑๖๒] คําวา ยนฺตํ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺติยี โน ความวา ขาพระองคทั้งหลายไดทูลถาม
คือ ทูลวิงวอน ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหทรงประสาทแลวซึ่งปญหาใด.
คําวา อกิตฺติยี โน ความวา พระองคไดตรัส คือ บอก ... ทรงทําใหงาย ทรงประกาศ
แลว ซึ่งปญหานั้นแลวแกขาพระองคทั้งหลาย. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคทั้งหลายได
ทูลถามปญหาใดแลว พระองคไดตรัสแกปญหานั้นแลวแกขาพระองคทั้งหลาย.
[๑๖๓] คําวา กถํ นุ ในอุเทศวา "อ ฺ ํ ตํ ปุจฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ กถํ นุ
ธีรา วิตรนฺติ โอฆํ ชาติชฺชรํ โสกปริเทว ฺจ" ดังนี้ ความวา เปนการดวยความสงสัย
เปนการถามดวยความเคลือบแคลง เปนการถามสองแง ไมเปนการถามโดยสวนเดียววา เรื่องนี้
เปนอยางนี้หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้? เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล หรือเปนอยางไร?
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อยางไรหนอ?
คําวา ธีรา คือ นักปราชญ บัณฑิต ผูมีปญญา ผูมีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง
มีปญญาทําลายกิเลส.
คําวา โอฆํ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ ความเกิด ความเกิดพรอม
ความกาวลง ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย ความไดเฉพาะ
ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ ชื่อวาชาติ.
ความแก ความเสื่อม ความเปนผูมีฟนหัก ความเปนผูมีผมหงอก ความเปนผูมีหนังยน
ความเสื่อมอายุ ความแกแหงอินทรียทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ ชื่อวาชรา.
ความโศก กิริยาที่โศก ความเปนผูโศก ความโศก ณ ภายใน ความกรมเกรียม ณ
ภายใน ความรอน ณ ภายใน ความเรารอน ณ ภายใน ความเกรียมกรอมแหงจิต โทมนัส
ลูกศรคือความโศก ของคนที่ถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขา หรือของคนที่ถูกความฉิบหาย
แหงโภคะกระทบเขา ของคนที่ถูกความฉิบหายเพราะโรคกระทบเขา หรือของคนที่ถูกความฉิบหาย
แหงศีลกระทบเขา ของคนที่ถูกความฉิบหายแหงทิฏฐิกระทบเขา ของคนที่ประจวบกับความ

ฉิบหายอยางใดอยางหนึ่ง หรือของคนที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขา ชื่อวา
ความโศก.
ความรองไห ความรําพัน กิริยาที่รองไห กิริยาที่รําพัน ความเปนผูรองไห ความเปน
ผูรําพัน ความพูดถึง ความพูดเพอ ความพูดบอยๆ ความร่ําไร กิริยาที่ร่ําไร ความเปนผูร่ําไร
ของคนที่ถูกความฉิบหายแหงญาติกระทบเขา ... หรือของคนที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง
กระทบเขา ชื่อวา ปริเทวะ.
คําวา ธีรชนทั้งหลายยอมขามโอฆะ ชาติ ชรา โสกะและปริเทวะได อยางไรหนอ
ความวา ธีรชนทั้งหลาย ยอมขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซึ่งโอฆะ ชาติ
ชรา โสกะและปริเทวะไดอยางไร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ธีรชนทั้งหลาย ยอมขามโอฆะ ชาติ
ชรา โสกะและปริเทวะไดอยางไรหนอ?
[๑๖๔] คําวา ตํ ในอุเทศวา "ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ" ดังนี้ ความวา
ขาพระองคยอมทูลถาม ทูลวิงวอน ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหทรงประสาท. ญาณ ปญญา
ความรูทั่ว ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา โมนะ ในคําวา
มุนี. พระผูมีพระภาคทรงประกอบดวยญาณนั้น จึงเปนพระมุนี คือ ถึงความเปนพระมุนี.
โมเนยยะ (ความเปนมุนี) ๓ ประการ คือ กายโมเนยยะ วจีโมเนยยะ มโนโมเนยยะ.
กายโมเนยยะ เปนไฉน? การละกายทุจริต ๓ อยาง เปนกายโมเนยยะ กายสุจริต ๓ อยาง
เปนกายโมเนยยะ ญาณมีกายเปนอารมณ เปนกายโมเนยยะ ความกําหนดรูกาย เปนกายโมเนยยะ
มรรคอันสหรคตดวยความกําหนดรู เปนกายโมเนยยะ ความละฉันทราคะในกาย เปนกาย*โมเนยยะ ความดับกายสังขาร ความเขาจตุตถฌาน เปนกายโมเนยยะ นี้ชื่อวา กายโมเนยยะ.
วจีโมเนยยะ เปนไฉน? การละวจีทุจริต ๔ อยาง เปนวจีโมเนยยะ วจีสุจริต ๔ อยาง
เปนวจีโมเนยยะ ญาณมีวาจาเปนอารมณ เปนวจีโมเนยยะ การกําหนดรูวาจา เปนวจีโมเนยยะ
มรรคอันสหรคตดวยการกําหนดรู เปนวจีโมเนยยะ การละฉันทราคะในวาจา เปนวจีโมเนยยะ
ความดับวจีสังขาร ความเขาทุติยฌาน เปนวจีโมเนยยะ นี้ชื่อวา วจีโมเนยยะ.
มโนโมเนยยะ เปนไฉน? การละมโนทุจริต ๓ อยาง เปนมโนโมเนยยะ มโนสุจริต ๓
อยาง เปนมโนโมเนยยะ ญาณมีจิตเปนอารมณ เปนมโนโมเนยยะ การกําหนดรูจิต เปน
มโนโมเนยยะ มรรคอันสหรคตดวยความกําหนดรู เปนมโนโมเนยยะ การละฉันทราคะในจิต
ความดับจิตสังขาร ความเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ นี้ชื่อวา มโนโมเนยยะ.
บัณฑิตทั้งหลายกลาวถึงมุนี ผูเปนมุนีโดยกาย เปนมุนีโดย
วาจา เปนมุนีโดยใจ ผูไมมีอาสวะถึงพรอมดวยความเปน
มุนีวา เปนผูละอกุศลธรรมทั้งปวง. บัณฑิตทั้งหลายกลาวถึง
มุนี ผูเปนมุนีโดยกาย เปนมุนีโดยวาจา เปนมุนีโดยใจ
ผูไมมีอาสวะ ถึงพรอมดวยความเปนมุนีวา เปนผูมีบาปอัน
ลอยแลว.
มุนีผูประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนมุนีเหลานี้ เปนมุนี ๖ จําพวก คือ เปนอาคารมุนี ๑

อนาคารมุนี ๑ เสกขมุนี ๑ อเสกขมุนี ๑ ปจเจกมุนี ๑ มุนิมุนี ๑. อาคารมุนี เปนไฉน?
คฤหัสถผูครองเรือน มีบทอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจง นี้ชอื่ วา อาคารมุนี. อนาคารมุนี
เปนไฉน? บรรพชิตผูมีบทอันเห็นแลว มีศาสนาอันรูแจงแลว นี้ชื่อวา อนาคารมุนี. พระเสกข*บุคคล ๗ จําพวก ชื่อเสกขมุนี. พระอรหันตชื่ออเสกขมุนี. พระปจเจกสัมพุทธเจา ชื่อปจเจกมุนี.
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อมุนิมุนี.
บุคคลยอมไมเปนมุนีดวยความเปนผูนิ่ง เปนผูหลง มิใชผูรู
ก็ไมเปนมุนี. สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ
เหมือนบุคคลประคองตราชั่ง ยอมละเวนบาปทั้งหลาย
บุคคลนั้นเปนมุนี โดยเหตุนั้น บุคคลนั้นเปนมุนี. บุคคล
ใด รูจักโลกทั้ง ๒ บุคคลนั้นทานเรียกวาเปนมุนี โดยเหตุนั้น.
บุคคลใด รูธรรมของอสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษในโลก
ทั้งปวง ทั้งในภายในทั้งในภายนอก อันเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายบูชาแลว บุคคลนั้นลวงแลวซึง่ ราคาทิธรรมเปน
เครื่องของ และตัณหาดังวาขาย ชื่อวาเปนมุนี.
คําวา สาธุ วิยากโรหิ ความวา ขอพระองคทรงตรัสบอก คือ ทรงแสดง ... ทรง
ประกาศดวยดี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระองคเปนพระมุนี ขอทรงโปรดแกปญหานั้นของ
ขาพระองคดวยดี.
[๑๖๕] คําวา ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ความวา จริงอยางนั้น ธรรมนั้น
อันพระองคทรงทราบแลว คือ ทรงรูแลว ทรงเทียบเคียงแลว ทรงพิจารณาแลว ทรงใหเจริญแลว
ทรงแจมแจงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จริงอยางนั้น ธรรมนี้อันพระองคทรงทราบแลว.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาพระองคไดทูลถามแลวซึ่งปญหาใด พระองคไดตรัสบอก
ปญหานั้นแลวแกขาพระองค. ขาพระองคทั้งหลายจงขอทูล
ถามปญหาขออื่น. ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้น.
ธีรชนทั้งหลายยอมขามซึ่งโอฆะ ชาติ ชรา โสกะ และ
ปริเทวะไดอยางไรหนอ? พระองคเปนพระมุนี ขอทรงโปรด
แกปญหานั้นแกขาพระองคทั้งหลายดวยดี. แทจริง ธรรมนั้น
อันพระองคทรงทราบแลว.
[๑๖๖] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมตตคู)
เราจักบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแลว อันประจักษแกตน
ที่บุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอัน
เกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลกแกทาน.
[๑๖๗] คําวา เราจักบอกธรรม ... แกทาน ความวา เราจักบอก ... ประกาศซึ่งพรหมจรรย
อันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์

บริบูรณสิ้นเชิง และสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เราจักบอกธรรมแกทาน. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา เมตตคู.
[๑๖๘] คําวา ทิฏเ€ ธมฺเม ในอุเทศวา "ทิฏเ€ ธมฺเม อนีติหํ" ดังนี้ ความวา
ในธรรมที่เราเห็น รู เทียบเคียง พิจารณา ใหเจริญแลว ปรากฎแลว คือ ในธรรมอันเราเห็นแลว ...
ปรากฎแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เราจักบอกธรรมในธรรม
ที่เราเห็นแลว.
อีกอยางหนึง่ ความวา เราจักบอกทุกขในทุกขที่เราเห็นแลว จักบอกสมุทัยในสมุทัยที่
เราเห็นแลว จักบอกมรรคในมรรคที่เราเห็นแลว จักบอกนิโรธในนิโรธที่เราเห็นแลว แมดวย
เหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา จักบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแลว.
อีกอยางหนึง่ ความวา เราจักบอกธรรมที่จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ในธรรมที่เราเห็นแลว แมดวยเหตุ
อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เราจักบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ในธรรม
ที่เราเห็นแลว.
คําวา อนีติหํ ความวา เราจักบอกซึ่งธรรมอันประจักษแกตน ที่เรารูเฉพาะดวยตนเอง
โดยไมบอกวากลาวกันมาอยางนี้ ไมบอกตามที่ไดยินกันมา ไมบอกตามลําดับสืบๆ กันมา ไม
บอกโดยการอางตํารา ไมบอกตามที่นึกเดาเอาเอง ไมบอกตามที่คาดคะเนเอาเอง ไมบอกโดย
ความตรึกตามอาการ ไมบอกโดยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ใน
ธรรมที่เราเห็นแลวอันประจักษแกตน.
[๑๖๙] คําวา ยํ วิทิตฺวา สโต จรํ ความวา กระทําใหรูแจง คือ เทียบเคียง พิจารณา
ใหเจริญ ทําใหแจมแจง คือ ทําใหรู ... ทําใหแจมแจงวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเปนเครื่อง
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นเรียกวา มีสติ.
คําวา จรํ คือ เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิรยิ าบถเปนไป รักษาบํารุง เยียวยา
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา รูธรรมใดแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป.
[๑๗๐] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา วิสัตติกา.
ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติกํ"
ชื่อวา วิสัตติกา ในคําวา วิสตฺติกา เพราะอรรถวากระไร? เพราะอรรถวา แผไป
เพราะอรรถวา กวางขวาง เพราะอรรถวา ซานไป เพราะอรรถวา ครอบงํา เพราะอรรถวา นําไปผิด
เพราะอรรถวา ใหกลาวผิด เพราะอรรถวา มีรากเปนพิษ เพราะอรรถวา มีผลเปนพิษ เพราะ
อรรถวา มีการบริโภคเปนพิษ.
อนึ่ง ตัณหานั้นกวางขวาง ซานไป แผซานไปใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย*เภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีตกาล อนาคตกาล
ปจจุบันกาล ธรรม คือ รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ และธรรมที่รูแจง เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา วิสัตติกา.
คําวา โลก คือในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก.
คําวา ตเร โลเก วิสตฺติกํ ความวา บุคคลนั้นเปนผูมีสติ พึงขาม คือ ขามขึ้น
ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซึ่งตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลก เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พึงขามตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลก.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เราจักบอกธรรมในธรรมที่เราเห็นแลว อันประจักษแกตน
ที่บุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอัน
เกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลก แกทาน.
[๑๗๑] ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจ
พระดํารัสของพระองคนั้น และธรรมอันสูงสุดที่บุคคลทราบ
แลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอันเกาะเกี่ยวใน
อารมณตางๆ ในโลกได.
[๑๗๒] คําวา ตํ ในอุเทศวา "ต ฺจาหํ อภินนฺทามิ" ความวา ซึ่งพระดํารัส คือ
ทางแหงถอยคํา เทศนา อนุสนธิ ของพระองค.
คําวา อภินนฺทามิ คือ ขาพระองคยอมยินดี ชอบใจ เบิกบาน อนุโมทนา ปรารถนา
พอใจ ขอ ประสงค รักใคร ติดใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคยอมชอบใจพระดํารัส
ของพระองคนั้น.
[๑๗๓] คําวา มเหสี ในอุเทศวา มเหสี ธมฺมมุตฺตมํ ดังนี้ ความวา ชื่อวา มเหสี
เพราะอรรถวากระไร? ชื่อวา มเหสี เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา
คนหาซึ่งศีลขันธใหญ ซึ่งสมาธิขันธใหญ ซึ่งปญญาขันธใหญ ซึ่งวิมุตติขันธใหญ ซึ่งวิมุตติญาณ*ทัสสนขันธใหญ ชื่อวา มเหสี เพราะอรรถวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา
แลวซึ่งความทําลายกองมืดใหญ ซึ่งความทําลายวิปลาสใหญ ซึ่งความถอนลูกศรคือตัณหาใหญ
ซึ่งความตัดความสืบตอทิฏฐิใหญ ซึ่งความใหมานะเปนเชนธงใหญตกไป ซึ่งความระงับ
อภิสังขารใหญ ซึ่งความสละโอฆะใหญ ซึ่งความปลงภาระใหญ ซึ่งความตัดสังสารวัฏใหญ ซึ่งการ
ใหความเรารอนใหญดับไป ซึ่งความสงบระงับความเดือดรอนใหญ ซึ่งความยกขึ้นซึ่งธรรมเปน
ดังวาธงใหญ ซึ่งสติปฏฐานใหญ ซึ่งสัมมัปปธานใหญ ซึ่งอิทธิบาทใหญ ซึ่งอินทรียใหญ ซึ่ง
พละใหญ ซึ่งโพชฌงคใหญ ซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ใหญ ซึ่งอมตนิพพานเปน
ปรมัตถใหญ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคชื่อวา มเหสี เพราะอรรถวา อันสัตวทั้งหลายผูมีศักดิ์

ใหญแสวงหา เสาะหา สืบหาวา พระพุทธเจาประทับ ณ ที่ไหน พระผูมีพระภาคประทับ ณ
ที่ไหน พระผูมีพระภาคผูเปนเทวดาลวงเทวดาประทับ ณ ที่ไหน พระนราศภประทับ ณ ที่ไหน.
อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา เปน
ธรรมอุดม ในคําวา ธมฺมมุตฺตมํ.
คําวา อุตฺตมํ คือ ธรรมอันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุด อยางยิง่
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ... ซึ่งธรรมอุดม.
[๑๗๔] คําวา ยํ วิทิตฺวา สโต จรํ ความวา ทําใหทราบ คือ เทียบเคียง พิจารณา
ใหเจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหทราบ ... ทําใหแจมแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเปนเครื่อง
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นทานกลาววา เปนผูมีสติ.
คําวา จรํ คือ เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ... เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา รูแจงแลว
เปนผูมีสติเที่ยวไป.
[๑๗๕] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา วิสัตติกา
ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติกํ"
วิสัตติกา ในบทวา วิสตฺติกา เพราะอรรถวากระไร? ฯลฯ ซานไป แผซานไปในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธรรม คือ รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ และ
ธรรมที่รูแจง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา วิสัตติกา.
คําวา โลเก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก.
คําวา ตเร โลเก วิสตฺติกํ ความวา บุคคลนั้นเปนผูมีสติ พึงขาม คือ ขามขึ้น ขามพน
กาวลวง เปนไปลวงซึ่งตัณหา อันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พึงขามตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ ในโลก.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจ
พระดํารัสของพระองคนั้น และธรรมอันสูงสุดที่บุคคล
ทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอันเกาะเกี่ยว
ในอารมณตางๆ ในโลกได.
[๑๗๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรเมตตคู) ทานยอมรูธรรม
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง ชั้นต่ํา และชั้นกลาง
สวนกวาง ทานจงบรรเทาความยินดี ความพัวพัน และ
วิญญาณในธรรมเหลานั้นเสีย ไมพึงตั้งอยูในภพ.
[๑๗๗] คําวา ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ความวา ทานยอมรู คือ รูทั่ว รูแจง
รูแจงเฉพาะ แทงตลอดซึ่งธรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานยอมรูธรรม

อยางใดอยางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้น โดยชื่อวา เมตตคู. คําวา ภควา นี้
เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ดูกรเมตตคู.
[๑๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสอนาคตวา ชั้นสูง ในอุเทศวา "อุทธํ อโธ ติริย ฺจาป
มชฺเฌ" ดังนี้. ตรัสอดีตวา ชั้นต่ํา. ตรัสปจจุบันวา ชั้นกลาง สวนกวาง. ตรัสเทวโลกวา
ชั้นสูง. ตรัสนิรยโลกวา ชั้นต่ํา. ตรัสมนุษยโลกวา ชั้นกลาง สวนกวาง. ตรัสกุศลธรรมวา
ชั้นสูง. ตรัสอกุศลธรรมวา ชั้นต่ํา. ตรัสอพยากตธรรมวา ชั้นกลาง สวนกวาง. ตรัสอรูปธาตุวา
ชั้นสูง ตรัสกามธาตุวา ชั้นต่ํา. ตรัสรูปธาตุวา ชั้นกลาง สวนกวาง. ตรัสสุขเวทนาวา ชั้นสูง.
ตรัสทุกขเวทนาวา ชั้นต่ํา. ตรัสอทุกขมสุขเวทนาวา ชั้นกลาง สวนกวาง. ตรัสสวนเบื้องบน
ตลอดถึงพื้นเทาวา ชั้นสูง. ตรัสสวนเบื้องต่ําตลอดถึงปลายผมวา ชั้นต่ํา. ตรัสสวนกลางวา
ชั้นกลาง สวนกวาง. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชั้นสูง ชั้นต่ํา และชั้นกลาง สวนกวาง.
[๑๗๙] คําวา เอเตสุ ในอุเทศวา "เอเตสุ นนฺทิ ฺจ นิเวสน ฺจ ปนุชฺช วิ ฺ าณํ
ภเว น ติฏเ€" ดังนี้ ความวา ในธรรมทั้งหลายที่เราบอกแลว ... ประกาศแลว ตัณหา ราคะ
สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวาความยินดี.
ความพัวพันในบทวา นิเวสนํ มี ๒ อยาง คือ ความพัวพันดวยตัณหา ๑ ความพัวพัน
ดวยทิฏฐิ ๑. ความพัวพันดวยตัณหาเปนไฉน? ความถือวาของเราอันทําใหเปนแดน ... ดวยสวน
ตัณหาเทาใด ฯลฯ นี้ชื่อวา ความพัวพันดวยตัณหา. ความพัวพันดวยทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิ
มีวัตถุ ๒๐ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความพัวพันดวยทิฏฐิ.
คําวา ปนุชฺช วิ ฺ าณํ ความวา วิญญาณอันสหรคตดวยปุญญาภิสังขาร วิญญาณอัน
สหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร วิญญาณอันสหรคตดวยอเนญชาภิสังขาร. ทานจงบรรเทา คือ
จงสลัด จงถอน จงถอนทิ้ง จงละ จงทําใหไกล จงทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีซึ่งความยินดี
ความพัวพัน และวิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขารในธรรมเหลานี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทาน
จงบรรเทาความยินดี ความพัวพัน และวิญญาณในธรรมเหลานี้.
ภพมี ๒ คือ กรรมภพ ๑ ภพใหมอันมีในปฏิสนธิ ๑ ชื่อวาภพในอุเทศวา "ภเวน น
ติฏเ€". กรรมภพเปนไฉน? ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร นี้เปนกรรมภพ.
ภพใหมอันมีในปฏิสนธิเปนไฉน? รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีในปฏิสนธิ
นี้เปนภพใหมอันมีในปฏิสนธิ.
คําวา ภเว น ติฏเ€ ความวา เมื่อละขาด บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี
ซึ่งความยินดี ความพัวพัน วิญญาณอันสหรคตดวยอภิสังขาร กรรมภพ และภพใหมอันมีใน
ปฏิสนธิ ไมพึงตั้งอยูในกรรมภพ ไมพึงดํารงอยู ไมพึงประดิษฐานอยูในภพใหมอันมีในปฏิสนธิ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานจงบรรเทา ... วิญญาณไมพึงตั้งอยูในภพ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา
ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง ชั้นต่ํา
และชั้นกลางสวนกวาง. ทานจงบรรเทาความยินดี ความพัวพัน

และวิญญาณในธรรมเหลานั้นเสีย ไมพึงตั้งอยูในภพ.
[๑๘๐] ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท มีความรูแจง
ละความยึดถือวาเปนของเราแลว เที่ยวไป พึงละชาติ ชรา
ความโศกและความรําพันอันเปนทุกขในอัตภาพนี้เสียทีเดียว.
[๑๘๑] คําวา เอวํวิหารี ในอุเทศวา "เอวํวหิ ารี สโต อปฺปมตฺโต" ดังนี้ ความวา
ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งความยินดี ความพัวพัน วิญญาณอันสหรคต
ดวยอภิสังขาร กรรมภพ และภพใหมอันมีในปฏิสนธิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูมีปกติอยูอยางนี้.
คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเครื่อง*พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ ภิกษุนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนผูมีสติ.
คําวา อปฺปมตฺโต ความวา ภิกษุเปนผูทําดวยความเต็มใจ คือ ทําเนืองๆ ทําไมหยุด
มีความประพฤติไมยอหยอน ไมปลงฉันทะ ไมทอดธุระ ไมประมาทในกุศลธรรม คือ ความพอใจ
ความพยายาม ความหมั่น ความเปนผูมีความหมั่น ความไมถอยหลัง สติ สัมปชัญญะ
ความเพียรใหกิเลสรอนทั่ว ความเพียรชอบ ความตั้งใจ ความประกอบเนืองๆ ใด ในกุศลธรรม
นั้นวา เมื่อไร เราพึงบําเพ็ญศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหศีลขันธที่
บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น ... เมื่อไร เราพึงบําเพ็ญสมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ
หรือพึงอนุเคราะหสมาธิขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น ... เมื่อไร เราพึงบําเพ็ญปญญา*ขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหปญญาขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรม
นั้น ... เมื่อไร เราพึงบําเพ็ญวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติขันธ
ที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น ... เมื่อไร เราพึงบําเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธที่ยังไมบริบูรณ
ใหบริบูรณ หรือพึงอนุเคราะหวิมุตติญาณทัสสนขันธที่บริบูรณดวยปญญาในกุศลธรรมนั้น. ความ
พอใจเปนตนนั้น ชื่อวาความไมประมาทในกุศลธรรม ความพอใจ ความพยายาม ... ความตั้งใจ
ความประกอบเนืองๆ ใดในกุศลธรรมนั้นวา เมื่อไรเราพึงกําหนดรูทุกขที่ยังไมกําหนดรู เราพึง
ละกิเลสทั้งหลายที่ยังไมไดละ เราพึงเจริญมรรคที่ยังไมเจริญ หรือเราพึงทําใหแจงซึ่งนิโรธที่ยัง
ไมทําใหแจง ความพอใจเปนตนนั้น ชื่อวาความไมประมาทในกุศลธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ผูมีปกติอยูอยางนี้ เปนผูมีสติไมประมาท.
[๑๘๒] ภิกษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ดี ภิกษุเปนพระเสขะก็ดี ชื่อวา ภิกษุ ในอุเทศวา
"ภิกฺขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ" ดังนี้.
คําวา จรํ ความวา เที่ยวไป คือ เที่ยวไปทั่ว ... เยียวยา.
ความยึดถือวาของเรามี ๒ อยาง คือ ความยึดถือวาของเรา ดวยอํานาจตัณหา ๑ ความ
ยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ๑ ฯลฯ นี้ชื่อวา ความยึดถือวาของเราดวยอํานาจตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวา
ความยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ชื่อวาความยึดถือวาของเรา. ละความยึดถือวาของเราดวย
อํานาจตัณหา สละคืนความยึดถือวาของเราดวยอํานาจทิฏฐิ ละ สละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมีซึ่งความยึดถือวาของเราทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ ... ละแลวซึ่งความ
ยึดถือวาของเราทั้งหลายเที่ยวไป.

[๑๘๓] ความเกิด ความเกิดพรอม ... ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะทั้งหลายในหมูสัตว
นั้นๆ แหงสัตวเหลานั้นๆ ชื่อวาชาติ ในอุเทศวา "ชาติชฺชรํ โสกปริทฺเทว ฺจ อิเมว วิทฺวา
ปชฺชเหยฺย ทุกขํ" ดังนี้. ความแก ความเสื่อม ... ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ชื่อวาชรา.
ความโศก กิริยาที่โศก ... หรือของคนที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขา ชื่อวา
ความโศก. ความรองไห ความรําพัน ... หรือของคนที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบเขา
ชื่อวา ปริเทวะ.
คําวา อิธ ความวา ในทิฏฐินี้ ฯลฯ ในมนุษยโลกนี้.
คําวา วิทฺวา ความวา ผูรูแจง คือถือความรูแจง มีญาณ มีความแจมแจง เปน
นักปราชญ. ชาติทุกข ฯลฯ ทุกขคือโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ชื่อวาทุกข.
คําวา ชาติชฺชรํ โสกปริทฺเทว ฺจ อิเธว วิทวฺ า ปชฺชเหยย ทุกฺขํ ความวา ผูรูแจง
คือ ถึงความรูแจง มีญาณ มีความแจมแจง เปนปราชญ พึงละ คือ พึงบรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมีซึ่งชาติ ชรา ความโศก และความร่ําไรในอัตภาพนี้เทียว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ผูรูแจงพึงละชาติ ชรา ความโศก และความร่ําไรอันเปนทุกขในอัตภาพนี้เทียว. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท มีความรูแจง
ละความยึดถือวาเปนของเรา แลวเที่ยวไป พึงละชาติ ชรา
ความโศกและความรําพันอันเปนทุกขในอัตภาพนี้เสียทีเดียว.
[๑๘๔] ขาแตพระโคดม ขาพระองคชอบใจพระดํารัส ของพระองค
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ที่ตรัสไวดีแลว เปนธรรมไมมีอุปธิ.
พระผูมีพระภาคทรงละทุกขไดแลวเปนแน.จริงอยางนั้น ธรรม
นั้นอันพระองคทรงทราบแลว.
[๑๘๕] คําวา เอตํ ในอุเทศวา "เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน" ดังนี้ ความวา
ถอยคํา ทางถอยคํา เทศนา อนุสนธิของพระองค.
คําวา อภินนฺทามิ ความวา ยอมยินดี คือ ชอบใจ เบิกบาน อนุโมทนา ปรารถนา
พอใจ ขอประสงค รักใคร ติดใจ.
คําวา มเหสิโน ความวา พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหาศีลขันธใหญ ฯลฯ
พระนราศภประทับที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองค
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ.
[๑๘๖] คําวา สุกิตฺติตํ ในอุเทศวา "สุกิตฺติตํ โคตม นูปธีกํ" ดังนี้ ความวา
อันพระองคตรัสแลว คือ ตรัสบอก ... ทรงประกาศแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตรัสดีแลว.
กิเลสทั้งหลายก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ทานกลาววา อุปธิ ในอุเทศวา "โคตม
นูปธีกํ" เปนธรรมที่ละอุปธิ คือ เปนที่สงบอุปธิ ที่สละคืนอุปธิ ที่ระงับอุปธิ อมตนิพพาน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระโคตม ... ตรัสดีแลว เปนธรรมไมมีอุปธิ.
[๑๘๗] คําวา อทฺธา ในอุเทศวา "อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกขํ" ดังนี้ เปน

เครื่องกลาวโดยสวนเดียว เปนเครื่องกลาวโดยไมมีความสงสัย เปนเครื่องกลาวโดยไมมคี วาม
เคลือบแคลง เปนเครื่องกลาวโดยไมเปนสองแง เปนเครื่องกลาวแนนอน เปนเครื่องกลาวไมผิด
คําวา อทฺธา นี้ เปนเครื่องกลาวแนแท. คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา
ภวคา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา ปหาสิ ทุกขํ ความวา พระองคทรงละ คือ ทรงละขาด ทรงบรรเทา ทรงทํา
ใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งชาติทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข ทุกขคือความโศก ความรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคทรง
ละทุกขไดแลวเปนแน.
[๑๘๘] คําวา จริงอยางนั้น ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว ความวา จริงอยางนั้น
ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบ คือ ทรงรู ทรงเทียบเคียง ทรงพิจารณา ทรงใหแจมแจง
ปรากฎแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จริงอยางนัน้ ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว. เพราะ
ฉะนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระโคตม ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองค
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ที่ตรัสไวดีแลว เปนธรรมไมมี
อุปธิ. พระผูมีพระภาคทรงละทุกขไดแลวเปนแน. จริง
อยางนั้น ธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลว.
[๑๘๙] พระองคเปนพระมุนีตรัสสอนชนเหลาใดบอยๆ ก็ชนแม
เหลานั้นพึงละทุกขไดเปนแน. ขาพระองคมาพบแลวซึ่ง
พระผูมีพระภาคผูประเสริฐ จักขอนมัสการพระองค. ขอ
พระผูมีพระภาคพึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ บาง.
[๑๙๐] คําวา เต จาป ในอุเทศวา "เต จาป นูน ปชเหยฺยุ ทุกฺขํ" ดังนี้ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย พึงละได.
คําวา ทุกฺขํ ความวา พึงลง คือ พึงบรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมซี ึ่ง
ชาติทุกข ... ความคับแคนใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ก็แมชนเหลานั้นพึงละทุกขไดเปนแน.
[๑๙๑] คําวา เย ในอุเทศวา "เย ตฺวํ มุนี อฏ€ิตํ โอวเทยฺย" ดังนี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษย เมตตคูพราหมณยอมกลาวกับ
พระผุมีพระภาควา ตฺวํ.
ญาณ เรียกวา โมนะ ในคําวา มุนี ฯลฯ บุคคลนั้นลวงแลวซึ่งราคาทิธรรมเปน
เครื่องของ และตัณหาเปนดังวาขาย ยอมเปนมุนี.
คําวา อฏ€ิตํ โอวเทยฺย ความวา ตรัสสอนโดยเอื้อเฟอ คือ ตรัสสอนเนืองๆ
ตรัสสอน พร่ําสอนบอยๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระองคเปนพระมุนี ตรัสสอนชนเหลาใด
บอยๆ.
[๑๙๒] เมตตคูพราหมณกลาวกับพระผูมีพระภาควา ตํ ในอุเทศวา ตนฺตํ นมสฺสามิ
สเมจฺจ นาคํ.

คําวา นมสฺสามิ ความวา ขาพระองคขอนมัสการ คือ ขอ สักการะ เคารพ นับถือ
บูชาดวยกาย ดวยจิต ดวยขอปฏิบัติอันเปนไปตามประโยชน หรือดวยการปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม.
คําวา สเมจฺจ ความวา ขาพระองคมาพบ คือ มาประสบ มาหา มาเฝาแลว ขอ
นมัสการพระองคเฉพาะพระพักตร.
คําวา นาคํ ความวา ผูไมมีความชั่ว, พระผูมีพระภาคไมทรงทําความชั่ว เพราะฉะนั้น
จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จไปสูความชั่ว เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จ
มาสูความชั่ว เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค.
พระผูมีพระภาคไมทรงทําความชั่วอยางไร เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค. อกุศล*ธรรมทั้งปวงอันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก
เปนที่ตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป ทานกลาววาความชั่ว.
บุคคลไมทําความชั่วนอยหนึ่งในโลก สลัดแลวซึ่งกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวทั้งปวง
ซึ่งเครื่องผูกทั้งหลาย เปนผูหลุดพนแลว ไมเกี่ยวของในที่ทั้งปวง. บุคคลนั้นทานกลาววาเปน
นาค ผูคงที่ มีจิตอยางนั้น.
พระผูมีพระภาคไมทรงทําความชั่วอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค.
พระผูมีพระภาคไมเสด็จไปอยางไร เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค? พระผูมี*พระภาคไมเสด็จไปสูฉันทาคติ ไมเสด็จไปสูโทสาคติ ไมเสด็จไปสูโมหาคติ ไมเสด็จไปสู
ภยาคติ. พระองคไมเสด็จไปดวยอํานาจราคะ ไมเสด็จไปดวยอํานาจโทสะ ไมเสด็จไปดวยอํานาจ
โมหะ ไมเสด็จไปดวยอํานาจทิฏฐิ ไมเสด็จไปดวยอํานาจมานะ ไมเสด็จไปดวยอํานาจอุทธัจจะ
ไมเสด็จไปดวยอํานาจวิจิกจิ ฉา ไมเสด็จไปดวยอํานาจอนุสยั ไมดําเนิน ไมเสด็จออก ไมถกู
พัดไป ไมถูกนําไป ไมถูกเคลื่อนไปดวยธรรมอันเปนพวก พระผูมีพระภาคไมเสด็จไปอยางนี้
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค.
พระผูมีพระภาคไมเสด็จมาอยางไร เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค? พระผูมี*พระภาคไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสทั้งหลาย ที่พระองคทรงละไดแลวดวยโสดาปตติ*มรรค ... ดวยสกทาคามิมรรค ... ดวยอนาคามิมรรค ... ดวยอรหัตมรรค. พระผูมีพระภาค
ไมเสด็จมาอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองค
มาพบพระผูมีพระภาคผูเปนนาค จึงขอนมัสการพระองค.
[๑๙๓] คําวา อปฺเปว มํ ภควา อฏ€ิตํ โอวเทยฺย ความวา ขอพระผูมีพระภาค
พึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ คือ โปรดตรัสสอนโดยเอื้อเฟอ ตรัสสอนเนืองๆ ตรัสสอน
พร่ําสอนบอยๆ บาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระผูมีพระภาคพึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ
บาง. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
พระองคเปนพระมุนี ตรัสสอนชนเหลาใดบอยๆ ก็ชน
แมเหลานั้นพึงละทุกขไดเปนแน. ขาพระองคมาพบแลว
ซึ่งพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ จักขอนมัสการพระองค.

ขอพระผูมีพระภาคพึงตรัสสอนขาพระองคบอยๆ บาง.
[๑๙๔] บุคคลพึงรูจักผูใดวาเปนพราหมณ ผูถึงเวท ไมมีกิเลสเครื่อง
กังวล ไมของเกี่ยวในกามภพ ผูนั้นขามไดแลวซึ่งโอฆะนี้
โดยแท และเปนผูขามถึงฝง ไมมีเสาเขื่อน ไมมีความ
สงสัย.
[๑๙๕] คําวา พฺราหฺมณํ ในอุเทศวา ยํ พฺราหฺมณํ เวทคุ อภิช
า ความวา ชื่อวา
เปนพราหมณเพราะเปนผูลอยเสียแลวซึ่งธรรม ๗ ประการ. เปนผูลอยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ มานะ. เปนผูลอยอกุศลบาปธรรมอันทําใหเศราหมอง
ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงชาติ ชราและมรณะ
ตอไป.
(พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสภิยะ) พระผูมีพระภาค
ลอยเสียแลวซึ่งธรรมอันลามกทั้งปวง ปราศจากมลทิน มีจิต
ตั้งมั่นดี มีจิตคงที่ ลวงแลวซึ่งสงสาร เปนผูบริบูรณ.
พระผูมีพระภาคนั้นอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย เปนผูคงที่
บัณฑิตกลาววาเปนผูประเสริฐ.
ญาณในมรรค ๔ ตรัสวาเวท ในคําวา เวทคุ ฯลฯ พราหมณนั้นเปนเวทคู เพราะลวง
เสียซึ่งเวททั้งปวง.
คําวา อภิช ฺ า ความวา พึงรูจัก คือ พึงรูทั่ว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงรูจ ักผูใดวาเปนพราหมณผูถึงเวท.
[๑๙๖] คําวา อกิ ฺจนํ ในอุเทศวา อกิ ฺจนํ กามภเว อสตฺตํ ดังนี้ ความวา
เครื่องกังวล คือ ราคะ เครื่องกังวล คือ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต.
เครื่องกังวลเหลานี้อันผูใดละขาดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ผูนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวา ไมมีกิเลสเครื่องกังวล.
โดยอุทานวา กาม กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ตรัสวา
วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ตรัสวา กิเลสกาม.
ชื่อวาภพ คือ ภพ ๒ อยาง. คือ กรรมภพ ๑ ภพใหมอันมีในปฏิสนธิ ๑. ฯลฯ นี้
ชื่อวาภพใหมอนั มีในปฏิสนธิ.
คําวา อกิ ฺจนํ กามภเว อสตฺตํ ความวา ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมของเกี่ยว คือ
ไมของแวะ ไมเกาะเกี่ยว ไมพัวพัน ในกามภพ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมมกี ิเลสเครื่องกังวล
ไมของเกี่ยวในกามภพ.
[๑๙๗] คําวา อทฺธา ในอุเทศวา อทฺธา หิ โส โอฆมิมํ อตาริ ดังนี้ เปนเครื่อง
กลาวโดยสวนเดียว ฯลฯ คําวา อทฺธา นี้เปนเครื่องกลาวแนแท. คําวา โอฆํ คือ กามโอฆะ
ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ. คําวา อตาริ ความวา ขามแลว คือ ขามขึ้นแลว ขาม
พนแลว กาวลวงแลว เปนไปลวงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้นไดขามแลวซึ่งโอฆะนี้

โดยแท.
[๑๙๘] คําวา ติณฺโณ ในอุเทศวา "ติณฺโณ จ ปารํ อขิโล อกงฺโข" ดังนี้ ความวา
ผูนั้นขามไดแลว คือ ขามขึ้น ขามพน ลวงพนแลว เปนไปลวงแลว ซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ
ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ มีความอยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว มีทางไกลอันถึงแลว
มีทิศอันถึงแลว มีที่สุดอันถึงแลว มีพรหมจรรยอันรักษาแลว ถึงแลวซึ่งทิฏฐิอันอุดม มีมรรค
อันเจริญแลว มีกิเลสอันละแลว มีอกุปปธรรมอันแทงตลอดแลว มีนิโรธอันทําใหแจงแลว.
ผูนั้นกําหนดรูท ุกขแลว ละสมุทัยแลว เจริญมรรคแลว ทํานิโรธใหแจมแจงแลว รูยิ่งซึง่ ธรรม
ที่ควรรูยิ่งแลว กําหนดรูซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรูแลว ละซึ่งธรรมที่ควรละแลว เจริญซึ่งธรรมที่
ที่ควรเจริญแลว ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงแลว. ผูนนั้ มีอวิชชาเพียงดังกลอนอันถอด
ออกแลว มีชาติสงสารเพียงดังคูอันกลบแลว มีตัณหาเพียงดังเสาระเนียดอันถอนขึ้นแลว ไมมี
ลิ่มสลัก เปนผูไกลจากกิเลสดังขาศึก มีอัสมิมานะดังวาธงลมไปแลว มีภาระปลงเสียแลว เปน
ผูไมเกี่ยวของ ละนิวรณมีองค ๕ เสียแลว ประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ มีสติเปนเครื่องรักษา
อยางเอก มีธรรมเปนที่พึ่งพิง ๔ มีทิฏฐิสัจจะเฉพาะอยางหนึ่งๆ บรรเทาเสียแลว มีความ
แสวงหาอันประเสริฐบริบูรณโดยชอบ มีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารระงับแลว มีจิตพน
วิเศษดีแลว มีปญญาพนวิเศษดีแลว เปนผูบริบูรณ อยูจบพรหมจรรยแลว เปนบุรุษอุดม
เปนบุรุษประเสริฐ เปนผูถึงอรหันตผลอันประเสริฐ.
ผูนั้นยอมไมกอ ไมทําลาย ทําลายเสร็จแลวดํารงอยู ไมตองละ ไมตองยึดถือ ละเสร็จ
แลวดํารงอยู ยอมไมเย็บ ไมยก ตัดเสร็จแลวดํารงอยู ไมตองกําจัด ไมตองกอ กอเสร็จ
แลวดํารงอยู ชื่อวาดํารงอยูแลว เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ
วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะ ยังอริยสัจทั้งปวงใหถึงเฉพาะแลว
ดํารงอยู ลวงเสียอยางนี้แลวดํารงอยู ดับไฟกิเลสแลวดํารงอยู ดํารงอยูในความเปนผูไมวนเวียน
ยึดถือความชนะเสร็จแลวดํารงอยู ดํารงอยูในความสองเสพวิมุติ ดํารงอยูในเมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขาอันบริสุทธิ์ ดํารงอยูในความบริสุทธิ์สวนเดียว ดํารงอยูในความเปนผูไมมี
กัมมัญญะ (ตัณหา ทิฏฐิ มานะ) ดํารงอยูเพราะความเปนผูพนวิเศษแลว ดํารงอยูเพราะความ
เปนผูมีจิตสงบ ดํารงอยูในที่สุดแหงขันธ ดํารงอยูในที่สุดแหงธาตุ ดํารงอยูในที่สุดแหงอายตนะ
ดํารงอยูในที่สุดแหงคติ ดํารงอยูในที่สุดแหงอุปบัติ ดํารงอยูในที่สุดแหงปฏิสนธิ ดํารงอยูใน
ที่สุดแหงภพ ดํารงอยูในที่สุดแหงสังขาร ดํารงอยูในที่สุดแหงวัฏฏะ ดํารงอยูในภพอันมีในที่สุด
ดํารงอยูในอัตภาพอันมีในที่สุด เปนพระอรหันตทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด.
พระขีณาสพนั้น มีภพนี้เปนครั้งหลัง มีอัตภาพนี้และมีสงสาร
คือ ชาติ ชราและมรณะเปนครั้งสุดทาย ไมมีภพใหม.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูขามแลว.
อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความสํารอกตัณหา ความดับตัณหา ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ตรัสวาฝง ในบทวา
ปารํ ดังนี้. ผูนั้นถึงแลวซึ่งฝง คือ บรรลุถึงฝง ไปสูสวนสุด ถึงสวนสุด ไปสูที่สุด ถึงที่สุด

ไปสูสวนสุดรอบ ถึงสวนสุดรอบ ไปสูที่จบ ถึงที่จบ ไปสูที่ตานทาน ถึงที่ตานทาน ไปสู
ที่เรน ถึงที่เรน ไปสูที่พึ่ง ถึงที่พึ่ง ไปสูที่ไมมีภัย ถึงที่ไมมีภัย ไปสูที่ไมเคลื่อน ถึงที่ไมเคลื่อน
ไปสูอมตะ ถึงอมตะ ไปสูนิพพาน ถึงนิพพาน. ผูนั้นมีพรหมจรรยอันเปนเครื่องอยู อยูจบแลว
มีจรณะประพฤติแลว ฯลฯ ไมมีสงสาร คือ ชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เปนผูขามแลว ถึงฝง.
คําวา ไมมีเสาเขื่อน คือ ราคะเปนเสาเขื่อน โทสะเปนเสาเขื่อน โมหะเปนเสาเขื่อน
ความโกรธเปนเสาเขื่อน ความผูกโกรธเปนเสาเขื่อน ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวงเปนเสาเขื่อน.
ผูใดละเสาเขื่อนเหลานี้แลว ตัดขาด สงบ ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟ
คือญาณ ผูนั้นตรัสวา เปนผูไมมีเสาเขื่อน.
คําวาผูไมมีความสงสัย คือ ความสงสัยในทุกข ความสงสัยในทุกขสมุทัย ความ
สงสัยในทุกขนิโรธ ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในเงื่อนเบื้องตน ความ
สงสัยในเงื่อนเบื้องปลาย ความสงสัยในปฏิจจสมุปนนธรรม คือ ความเปนปจจัยแหงสงขารา*ทิธรรมนี้ ความสงสัย กิริยาที่สงสัย ความเปนผูสงสัย ความเคลือบแคลง ความไมตกลง
ความเปนสองแง ความเปนสองทาง ความลังเล ความไมถือเอาโดยสวนเดียว ความระแวง
ความระแวงรอบ ความตัดสินไมลง ความมีจิตครั่นคราม ความมีใจสนเทห เห็นปานนี้. ผูใด
ละความสงสัยเหลานี้ ... เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ ผูนั้นตรัสวา เปนผูไมมีความสงสัย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูขามแลว ถึงฝง ไมมีเสาเขื่อน ไมมีความสงสัย. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
บุคคลพึงรูจักผูใดวา เปนพราหมณ ผูถึงเวท ไมมีกิเลสเครื่อง
กังวล ไมของเกี่ยวในกามภพ ผูนั้นไดขามแลวซึ่งโอฆะนี้
โดยแท และเปนผูขามถึงฝง ไมมีเสาเขื่อน ไมมีความ
สงสัย.
[๑๙๙] นรชนใดในศาสนานี้ มีความรู เปนเวทคู สลัดแลวซึ่ง
บาปธรรมเปนเครื่องของนี้ ในภพนอยและภพใหญ นรชน
นั้นเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง. เรา
กลาววา นรชนนั้นไดขามแลวซึ่งชาติและชรา.
[๒๐๐] คําวา วิทฺวา ในอุเทศวา "วิทฺวา จ โย เวทคู นโร อิธ" ดังนี้ ความวา
ไปแลวในวิชชา มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส.
คําวา โย ความวา ฯลฯ มนุษยใด คือ เชนใด.
ญาณในมรรค ๔ ตรัสวาเวท ในบทวา เวทคู นรชน นั้น ชื่อวาเปนเวทคู เพราะลวง
เสียซึ่งเวททั้งปวง.
คําวา นโร ไดแก สัตว นระ มาณพ ผูอันเขาเลี้ยง บุคคล ผูเปนอยู ผูถึงชาติ
สัตวเกิด ผูถึงความเปนใหญ ชนผูเกิดแตพระมนู.
คําวา อิธ คือ ในทิฏฐินี้ ฯลฯ ในมนุษยโลกนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนใดใน

ศาสนานี้ มีความรู เปนเวทคู.
[๒๐๑] คําวา ภวาภเว ในอุเทศวา "ภวาภเว สงฺคมิมํ วิสชฺช" ดังนี้ ความวา
ในภพนอยและภพใหญ คือ ในกรรมภพ (กรรมวัฏ) ในปุนัพภพ (วิปากวัฏ) ในกามภพ
(กามธาตุ) ในกรรมภพ ในกามภพ ในปุนัพภพ ในรูปภพ ในกรรมภพ ในรูปภพ ในปุนัพภพ
ในอรูปภพ ในกรรมภพ ในวิปากวัฏอันใหเกิดใหมในอรูปภพ ในภพบอยๆ ในคติบอยๆ
ในอุปบัติบอยๆ ในปฏิสนธิบอยๆ ในความเกิดแหงอัตภาพบอยๆ. บาปธรรมเปนเครื่องของ
ในบทวา สงฺคํ มี ๗ อยาง คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เปน
เครื่องของ.
คําวา สละแลว คือ สลัดแลว ซึ่งบาปธรรมเปนเครื่องของทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง
ความวา เปลื้องปลอยบาปธรรมทั้งหลายเปนเครื่องของ คือ เปนเครื่องผูก เครื่องพัน เครื่อง
คลอง เครื่องเกีย่ วของ เครื่องผูกพัน เครื่องพัวพัน. เปรียบเหมือนชนทั้งหลายยอมทําความ
ปลดปลอยยาน คานหาม รถ เกวียน หรือลอเลื่อน ยอมใหเสียไป ฉันใด นรชนนั้น
สละ สลัดบาปธรรมเปนเครื่องของเหลานั้น หรือปลดเปลื้องบาปธรรมทั้งหลายเปนเครื่องของ
เปนเครื่องผูกไว เปนเครื่องพัน เปนเครื่องคลองไว เปนเครื่องเกี่ยวของ เปนเครื่องพัวพัน
เปนเครื่องผูกพัน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สลัดแลวซึ่งบาปธรรมเปนเครื่องของนี้
ในภพนอยและภพใหญ.
[๒๐๒] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา "โส วีตตณฺโห อนิโฆ นิราโส อตฺตาริ โสชาติชรนฺติ พฺรูมิ"
ดังนี้ นรชนใดละตัณหานี้แลว ... เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ นรชนนั้นตรัสวา เปนผูปราศจาก
ตัณหา คือ เปนผูสละตัณหา คายตัณหา ปลอยตัณหา ละตัณหา สละคืนตัณหา ปราศจาก
ราคะ สละราคะ คายราคะ ปลอยราคะ ละราคะ สละคืนราคะ ไมมีความหิว เปนผูดับ
เยือกเย็นแลว เสวยสุขอยูดว ยตนอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนนั้นเปนผูปราศจาก
ตัณหา.
คําวา อนิโฆ ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนทุกข. นรชนใดละทุกขเลานี้แลว ... เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ
นรชนนั้นตรัสวา ไมมีทุกข.
คําวา ไมมีความหวัง ความวา ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล
ตรัสวาความหวัง. นรชนใดละความหวัง คือ ตัณหานี้แลว ... เผาเสียแลวดวยไฟ คือ ญาณ
นรชนนั้นตรัสวา ไมมีความหวัง.
ความเกิด ความเกิดพรอม ... ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้นๆ
แหงสัตวนั้นๆ ชื่อวาชาติ. ความแก ความเสื่อม ... ความแกแหงอินทรียทั้งหลายในหมูสัตว
นั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ ชื่อวา ชรา. ความตาย ความจุติ ... ความทอดทิ้งซากศพ ความขาด
แหงชีวิตินทรียทั้งหลาย จากหมูสัตวนั้นๆ แหงสัตวนั้นๆ ชื่อวามรณะ. คําวา นรชนนั้น
เปนผูปราศจากตัณหา ไมมีความทุกข ไมมีความหวัง เรากลาววา นรชนนั้นไดขามแลว ซึ่ง

ชาติชรา ความวา นรชนนั้นใดเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง เรากลาว
บอก ... ประกาศวา นรชนนั้นไดขามแลว คือ ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซึ่งชาติ ชรา
และมรณะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนนั้นเปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง
เรากลาววา นรชนนั้นไดขามแลวซึ่งชาติและชรา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
นรชนใดในศาสนานี้ มีความรู เปนเวทคู สลัดแลวซึ่งบาป
ธรรมเปนเครื่องของนี้ ในภพนอยและภพใหญ นรชนนั้น
เปนผูปราศจากตัณหา ไมมีทุกข ไมมีความหวัง เรากลาว
วานรชนนั้นไดขามแลวซึ่งชาติและชรา.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา เมตตคูพราหมณ ฯลฯ นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูม-ี
*พระภาคประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองค
เปนสาวก ดังนี้แล.
จบ เมตตคูมาณวกปญหานิทเทส ที่ ๔.
-------โธตกมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานโธตกะ
[๒๐๓] (ทานโธตกะทูลถามวา)
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ
พระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมอันใหญ ขาพระองคยอมหวังพระวาจา
ของพระองค. บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว พึง
ศึกษานิพพานเพื่อตน.
[๒๐๔] คําถามในคําวา ปุจฺฉามิ ในอุเทศวา "ปุจฺฉามิ ตํ ภควา พฺรูหิ เม ตํ" ดังนี้
มี ๓ อยาง คือ อทิฏ€โชตนาปุจฺฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑ วิมติเฉทนาปุจฉา ๑. ฯลฯ
ปุจฉา ๓ อยางนี้ ฯลฯ ถามถึงนิพพาน.
คําวา ปุจฺฉามิ ตํ ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ทูลวิงวอน ทูลเชื้อเชิญ ทูลให
ประสาทปญหานั้น ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา พฺรูหิ เม ตํ ความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก คือ โปรดบอก ... ขอทรงโปรด
ประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น ขอ
พระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.
คําวา อิจฺจ ในอุเทศวา "อิจฺจายสฺมา โธตโก" ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา โธตโก เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนนั้
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานพระโธตกะทูลถามวา.

[๒๐๕] คําวา ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมใหญ ขาพระองคยอมหวังพระวาจาของ
พระองค มีความวา ขาพระองคยอมหวัง คือ ยอมจํานง ปรารถนา ยินดี ประสงค รักใคร
ชอบใจ ซึ่งพระดํารัส คือ คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิ ของพระองค.
คําวา มเหสี ความวา ชื่อวามเหสีเพราะอรรถวากระไร? ชื่อวามเหสีเพราะอรรถวา
พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซึ่งศีลขันธใหญ ฯลฯ พระนราสภประทับที่ไหน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มเหสี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูแสวงหาธรรมใหญ
ขาพระองคยอมหวังเฉพาะซึ่งพระวาจาของพระองค.
[๒๐๖] คําวา บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว ความวา บุคคลไดฟง คือ ไดยิน
ศึกษา เขาไปทรงจํา เขาไปกําหนดแลว ซึ่งพระดํารัส คือ คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิของ
พระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว.
[๒๐๗] สิกขา ในคําวา สิกฺเข ในอุเทศวา "สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน" ดังนี้ มี ๓
อยาง คือ อธิสลี สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ฯลฯ นี้ชื่ออธิปญญาสิกขา.
คําวา นิพฺพานมตฺตโน ความวา พึงศึกษาแมอธิศีล แมอธิจติ แมอธิปญญา เพื่อดับ
ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ เพื่อสงบ เพื่อเขาไปสงบ เพื่อสงบวิเศษ เพื่อดับ
เพื่อสละคืน เพื่อระงับ ฯลฯ อกุสลาสังขารทั้งปวง เพื่อนึกถึงสิกขา ๓ อยางนี้ก็พึงศึกษา
เมื่อรูก็พึงศึกษา เมื่อเห็นก็พึงศึกษา เมื่อพิจารณาก็พึงศึกษา เมื่ออธิษฐานจิตก็พึงศึกษา เมื่อ
นอมใจไปดวยศรัทธาก็พึงศึกษา เมื่อประคองความเพียรก็พงึ ศึกษา เมื่อเขาไปตั้งสติก็พึงศึกษา
เมื่อตั้งจิตก็พึงศึกษา เมื่อรูดวยปญญาก็พึงศึกษา เมื่อรูยิ่งดวยปญญาอันรูยิ่งก็พึงศึกษา เมื่อ
กําหนดรูดวยปญญาเครื่องกําหนดรูก็พึงศึกษา เมื่อละธรรมที่ควรละก็พึงศึกษา เมื่อเจริญธรรมที่
ควรเจริญก็พึงศึกษา เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงก็พึงศึกษา สมาทานประพฤติ
สมาทานปฏิบัติไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงศึกษานิพพานเพื่อตน. เพราะเหตุนั้น พราหมณ
นั้นจึงกลาววา
ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอ
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. ขาแตพระองค
ผูแสวงหาธรรมอันใหญ ขาพระองคยอมหวังพระวาจาของ
พระองค. บุคคลไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว พึงศึกษา
นิพพานเพื่อตน.
[๒๐๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโธตกะ)
ถาเชนนั้น ทานจงเปนผูมีปญญา มีสติ ทําความเพียรใน
ทิฏฐินี้นี่แหละ. บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว พึงศึกษา
นิพพานเพื่อตน.
[๒๐๙] คําวา ถาเชนนั้น ทานจง ... ทําความเพียร ความวา ทานจงทําความเพียร
ทําความหมั่น ทําความเปนผูมีความหมั่น ทําความพยายาม ทําความทรงจํา ทําความเปนผูกลา
ยังฉันทะใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหเขาไปตั้งไว ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึง

ชื่อวา ถาเชนนั้น ทานจง ... ทําความเพียร.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา โธตกะ ในอุเทศวา โธตกาติ ภควา.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรโธตกะ.
[๒๑๐] คําวา อิธ ในอุเทศวา "อิเธว นิปฺปโก สโต" ดังนี้ คือ ทิฏฐินี้ ในความ
ควรนี้ ในความชอบใจนี้ ในความถือนี้ ในธรรมนี้ ในวินัยนี้ ในธรรมวินัยนี้ ในปาพจนนี้
ในพรหมจรรยนี้ ในสัตถุศาสนนี้ ในอัตภาพนี้ ในมนุษยโลกนี้.
คําวา นิปโก ความวา เปนผูมีปญญา คือ เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส.
คําวา สโต ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเครื่องพิจารณา
เห็นกายในกาย ฯลฯ ผูนั้นตรัสวามีสติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูมีปญญา มีสติ ... ใน
ทิฏฐินี้นี่แหละ.
[๒๑๑] คําวา ไดฟงคําแตปากเรานี้แลว ความวา ไดยิน คือ ไดฟง ศึกษา เขาไป
ทรงจํา เขาไปกําหนดแลวซึ่งถอยคํา คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิของเรา แตปากเรานี้ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว.
[๒๑๒] สิกขา ในคําวา สิกฺเข ในอุเทศวา "สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน" ดังนี้ มี ๓
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา ฯลฯ นี้ ชื่อวา อธิปญญาสิกขา.
คําวา นิพฺพานมตฺตโน ความวา พึงศึกษาแมอธิศีล แมอธิจติ แมอธิปญญา ... สมาทาน
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงศึกษานิพพานเพื่อตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ถาเชนนั้น ทานจงเปนผูมีปญญา มีสติ ทําความเพียรในทิฏฐินี้
นี่แหละ. บุคคลไดฟงคําแตปากเรานี้แลว พึงศึกษานิพพาน
เพื่อตน.
[๒๑๓] ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพผูไมมีเครื่องกังวล เปน
พราหมณ เที่ยวอยูในมนุษยโลก. ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขาพระองคขอนมัสการพระองคนั้น. ขาแตพระสักกะ
ขอพระองคจงปลดเปลื้องขาพระองค จากความสงสัยทั้งหลาย.
[๒๑๔] เทพ ในอุเทศวา "ปสฺสามหํ เทวมนุสฺสโลเก" ดังนี้ มี ๓
คือ สมมติเทพ ๑ อุปบัติเทพ ๑ วิสุทธิเทพ ๑. สมมติเทพเปนไฉน? พระราชา พระราช*กุมารและพระเทวี เรียกวา สมมติเทพ.
อุปบัติเทพเปนไฉน? เทวดาชาวจาตุมหาราชิกา เทวดาชาวดาวดึงส เทวดาชาวยามา
เทวดาชาวดุสิต เทวดาชาวนิมมานรดี เทวดาชาวปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม
และเทวดาในชั้นที่สูงกวา เรียกวาอุปบัติเทพ.
วิสุทธิเทพเปนไฉน? พระอรหันตขีณาสพสาวกของพระตถาคต และพระปจเจก*สัมพุทธเจา เรียกวา วิสุทธิเทพ.

พระผูมีพระภาคเปนเทพ เปนเทพยิ่งกวาสมมติเทพ กวาอุปบัติเทพ และกวาวิสุทธิเทพ
ทั้งหลาย เปนเทพยิ่งกวาเทพ เปนสีหะยิ่งกวาสีหะ เปนนาคยิ่งกวานาค เปนเจาคณะยิ่งกวา
เจาคณะ เปนมุนียิ่งกวามุนี เปนพระราชายิ่งกวาพระราชา.
คําวา ปสฺสามหํ เทว มนุสฺสโลเก ความวา ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพ
คือ ยอมเห็นพระองคผูเปนอติเทพ ยอมเห็น ยอมดู ยอมแลดู ยอมเพงดู ยอมเขาพิจารณา
ซึ่งพระองคผูเปนเทพยิ่งกวาเทพ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพ ...
ในมนุษยโลก.
[๒๑๕] คําวา อกิ ฺจนํ ในอุเทศวา "อกิ ฺจนํ พฺราหฺมณํ อริยมานํ" ดังนี้ ความวา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เปนเครื่องกังวล เครื่องกังวลเหลานั้น
อันพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน
ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว
จึงชื่อวาไมมีเครื่องกังวล.
คําวา พฺราหฺมณํ ความวา พระผูมีพระภาคชื่อวาเปนพราหมณ เพราะทรงลอยธรรม
๗ ประการแลว คือ ทรงลอยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ โทสะ โมหะ
มานะ และทรงลอยธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม
มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป.
(พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสภิยะ)
พระผูมีพระภาคลอยเสียแลวซึ่งธรรมอันลามกทั้งปวง ปราศจาก
มลทิน มีจิตตั้งมั่นดี มีจิตคงที่ ลวงแลวซึ่งสงสาร เปนผูบริบูรณ.
พระผูมีพระภาคนั้น ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงที่
บัณฑิตกลาววา เปนผูประเสริฐ.
คําวา อริยมานํ ความวา เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ รักษา เปนไป
เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมมีเครื่องกังวล เปนพราหมณเที่ยวไป.
[๒๑๖] โธตกพราหมณกลาวกะพระผูมีพระภาควา ตํ ในอุเทศวา "ตนฺตํ นมสฺสามิ
สมนฺตจกฺขุ" ดังนี้.
คําวา นมสฺสามิ ความวา ขาพระองคขอนมัสการดวยกาย ดวยวาจา ดวยจิต ขอ
นมัสการดวยขอปฏิบัติอันเปนไปตามประโยชน หรือขอนมัสการ สักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.
พระสัพพัญุตญาณ เรียกวาสมันตจักษุ ในบทวา สมนฺตจกฺขุ. พระผูมีพระภาคทรง
เขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยพระสัพพัญุต*ญาณนั้น.
พระตถาคตพระองคนั้น ไมทรงเห็นอะไรๆ นอยหนึ่งในโลกนี้
อนึ่ง ไมทรงรูอะไรๆ ที่ไมทรงรูแลว ไมมีเลย. พระตถาคต
ทรงรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง ธรรมชาติใดที่ควรแนะนํามีอยู พระ-

ตถาคตทรงรูยิ่งซึง่ ธรรมชาตินั้นแลว เพราะฉะนั้น พระตถาคต
จึงชื่อวา มีพระสมันตจักษุ.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขาพระองค ขอนมัสการพระองค.
[๒๑๗] คําวา สักกะ ในอุเทศวา "ปมฺุจ มํ สกุก กกํกถาหิ" ดังนี้ ความวา
พระผูมีพระภาคทรงผนวชจากศากยสกุล แมเพราะเหตุนี้ จึงชื่อวาสักกะ. อีกอยางหนึ่ง พระผูมี
พระภาคเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย แมเพราะเหตุนี้ พระองคจึงชื่อวาสักกะ.
พระองคมีทรัพยเหลานี้ คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ
ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือสติปฏฐาน ทรัพยคือสัมมัปปธาน
ทรัพยคืออิทธิบาท ทรัพยคืออินทรีย ทรัพยคือพละ ทรัพยคือโพชฌงค ทรัพยคือมรรค
ทรัพยคือผล ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย ดวย
รัตนทรัพยทั้งหลายอยางนี้ แมเพราะฉะนั้น พระองคจึงชื่อวาสักกะ. อีกอยางหนึ่ง พระผูม-ี
*พระภาคเปนผูอาจ ผูองอาจ อาจหาญ มีความสามารถ ผูกลา ผูแกลวกลา ผูกาวหนา
ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไ มสะดุง ผูไมหนี ละความกลัวความขลาดเสียแลว ปราศจาก
ความเปนผูมีขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุนี้ จึงชื่อวา สักกะ.
วิจิกิจฉา คือ ความสงสัยในทุกข ความสงสัยในทุกขสมุทัย ความสงสัยในทุกข*นิโรธ ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความสงสัยในเงื่อนเบื้องตน ความสงสัยในเงื่อน
เบื้องปลาย ความสงสัยทั้งในเงื่อนเบื้องตนและเงื่อนเบื้องปลาย ความสงสัยในธรรมที่อาศัยกัน
เกิดขึ้น คือ ความที่สังขาราทิธรรมนี้เปนปจจัยแหงกันและกัน ความสงสัย กิริยาที่สงสัย
ความเปนผูสงสัย ความเคลือบแคลง ความไมตกลง ความเปนสองแง ความเปนสองทาง
ความลังเล ความไมถือเอาโดยสวนเดียว ความระแวง ความระแวงโดยรอบ ความตัดสินใจ
ไมลง ความที่จิตครั่นคราม ใจสนเทห เรียกวา กถํกถา.
คําวา ขาแตพระสักกะ ขอพระองคจงปลดเปลื้องขาพระองค จากความสงสัยทั้งหลาย
ความวา ขอพระองคจงปลดเปลื้อง จงปลอย จงถอนขึ้น จงฉุดชัก จงใหขาพระองคออกไป
จากลูกศร คือความสงสัย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระสักกะ ขอพระองคจงปลดเปลื้อง
ขาพระองคจากความสงสัยทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พราหมณจึงทูลวา
ขาพระองคยอมเห็นพระองคผูเปนเทพเจา ผูไมมีเครื่องกังวล
เปนพราหมณเที่ยวอยูในมนุษยโลก. ขาแตพระองคผูมีสมันตจักษุ
ขาพระองคขอนมัสการพระองคนั้น. ขาแตพระสักกะ ขอ
พระองคจงปลดเปลื้องขาพระองค จากความสงสัยทั้งหลาย.
[๒๑๘] ดูกรโธตกะ เราไมอาจปลดเปลื้องใครๆ ที่มีความสงสัยในโลกได
ก็แตทานเมื่อมารูธรรมอันประเสริฐ พึงขามโอฆะนี้ไดดวยความรู
อยางนี้
[๒๑๙] คําวา เราไมอาจปลดเปลื้อง ความวา เราไมอาจ ปลด เปลื้อง แก ปลอย
ถอนขึ้น ฉุดชักทานใหออกจากลูกศร คือความสงสัยได แมดวยเหตุอยางนี้ดงั นี้ จึงชื่อวา เรา

ไมอาจปลดเปลื้อง.
อีกอยางหนึง่ เราไมอาจ ไมสามารถ ไมอุตสาหะ ไมพยายาม ไมกระทําความหมั่น
ไมกระทําความเปนผูมีความหมั่น ไมกระทําเรี่ยวแรง ไมทําความทรงจํา ไมทําความเพียร ไมยัง
ฉันทะใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ เพื่อจะแสดงธรรมกะบุคคลผูไมมี
ศรัทธา ไมมีฉันทะ ผูเกียจคราน มีความเพียรเลว ไมปฏิบัติตาม แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้
จึงชื่อวา เราไมอาจปลดเปลื้อง.
อีกอยางหนึง่ ถาบุคคลเหลานั้นพึงปลดเปลื้องได ก็ไมตองมีใครๆ อื่นชวยปลดเปลื้อง.
บุคคลทั้งหลายเปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันชอบ ปฏิปทาสมควร ปฏิปทาอันเปนไปตามประโยชน
ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ดวยเรี่ยวแรง กําลัง ความเพียร ความบากบั่น ของตน ดวย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวยความบากบั่นของบุรุษ อัน
เปนสวนของตนเอง พึงปลดเปลื้องได แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เราไมอาจปลดเปลื้อง.
สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรจุนทะ บุคคลนั้นหนอเปนผู
ติดหลมอยูดวยตน จักถอนขึ้นซึ่งบุคคลอื่นผูติดหลมได ขอนี้ ไมใชฐานะที่จะมีได. ดูกรจุนทะ
บุคคลนั้นหนอ ไมไดฝก ไมไดถูกแนะนํา ไมดับรอบแลวดวยตนเอง จักฝกจักแนะนําให
บุคคลอื่นใหดับรอบได ขอนี้ ไมใชฐานะที่จะมีได. แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา เราไม
อาจปลดเปลื้องได.
สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา
กรรมชั่วอันบุคคลทําดวยตนเองแลว จักเศราหมองดวยตนเอง.
กรรมชั่วอันบุคคลไมทําดวยตนเองแลว ยอมบริสุทธิด์ วยตนเอง.
ความบริสุทธิ์ ความไมสุทธิ์ เฉพาะตน. ผูอื่นจะชวย
ชําระผูอื่นใหบริสุทธิ์หาไดไม.
แมดวยเหตุอยางนี้ จึงชื่อวา เราไมอาจปลดเปลื้อง.
สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรพราหมณ นิพพานก็ตั้งอยูอยางนั้น
แหละ. หนทางนิพพานก็ตั้งอยู. เราผูแนะนําก็ตั้งอยู. ก็เมื่อเปนอยางนี้ สาวกทั้งหลายของเรา
เราก็ตักเตือนอยางนี้ พร่ําสอนอยางนี้. บางพวกบรรลุนิพพานอันมีความสําเร็จสวนเดียว. บาง
พวกก็ไมบรรลุ. ดูกรพราหมณ ในเรื่องนี้ เราจะทําอยางไรได. ดูกรพราหมณ ตถาคตเปนแต
ผูบอกทาง. ใครถามทางแลวก็บอกให. บุคคลทั้งหลายปฏิบัติอยูดวยตน พึงพนไดเอง. แม
ดวยเหตุอยางนี้จึงชื่อวา เราไมอาจปลดเปลื้อง.
[๒๒๐] คําวา ดูกรโธตกะ ... ใครๆ ผูมีความสงสัยในโลก ความวา ซึ่งบุคคลผูมี
ความสงสัย มีความเคลือบแคลง มีความระแวง มีความเห็นเปนสองทาง มีวิจิกิจฉา.
คําวา ก ฺจิ ความวา ใครๆ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย สูทร คฤหัสถ
บรรพชิต เทวดา หรือมนุษย.
คําวา โลเก ความวา ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ดูกรโธตกะ ... ใครๆ ผูมีความสงสัยในโลก.

[๒๒๑] คําวา ก็แต ... เมื่อมารูธรรมอันประเสริฐ ความวา อมตนิพพาน ความระงับ
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสํารอกกิเลส ความดับ ความ
ออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ตรัสวาเปนธรรมอันประเสริฐ.
คําวา เสฏ€ํ ความวา อันเลิศ คือ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธานอุดม.
คําวา อาชานมาโน ความวา รูทั่ว คือ รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ก็แต ... รูทั่วธรรมอันประเสริฐ.
[๒๒๒] คําวา ทานพึงขามโอฆะนี้ดวยความมารูอยางนี้ ความวา ทานพึงขาม คือ พึง
กาวลวง พึงเปนไปลวง ซึ่งโอฆะคือกาม โอฆะคือภพ โอฆะคือทิฏฐิ โอฆะคืออวิชชา
ดวยความมารูอ ยางนี้. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทานพึงขามโอฆะนี้ดวยความมารูอยางนี้. เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.
ดูกรโธตกะ เราไมอาจปลดเปลื้องใครๆ ที่มีความสงสัย
ในโลกได. ก็แตทานเมื่อมารูธรรมอันประเสริฐ พึงขาม
โอฆะนี้ไดดวยความมารูอยางนี้.
[๒๒๓] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระกรุณา
ตรัสสอนธรรมอันสงัดที่ขาพระองคพึงรูได. ขาพระองคไม
ขัดของเหมือนอากาศ เปนผูสงบอยูในที่นี้นี่แหละ ไมอาศัย
แลวพึงเที่ยวไป.
[๒๒๔] คําวา อนุสาส พฺรหฺเม ในอุเทศวา "อนุสาสุ พฺรหฺเม กรุณายมาโน"
ความวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดตรัสสอน คือ อนุเคราะห เอ็นดู เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดตรัสสอน.
คําวา กรุณายมาโน ความวา โปรดกรุณา ปราณี รักษา อนุเคราะห เอ็นดู เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระกรุณาตรัสสอน.
[๒๒๕] อมตนิพพาน ... ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ตรัสวา เปนธรรม
อันสงัด ในอุเทศวา "วิเวกธมฺมํ ยมหํ วิช ฺ ํ".
คําวา ยมหํ วิช ฺ ํ ความวา ที่ขาพระองคพึงรู คือ พึงรูแจง พึงรูแจงเฉพาะ พึง
แทงตลอด เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ธรรมอันสงัดที่ขาพระองคพึงรูแจง.
[๒๒๖] คําวา ขาพระองคไมขัดของเหมือนอากาศ ความวา ขาพระองคไมขัดของ
คือ ไมติด ไมพัวพัน เหมือนอากาศอันไมขัดของ คือ ไมติด ไมพัวพัน ดวยเหตุอยางนี้
จึงชื่อวา ขาพระองคไมขัดของ เหมือนอากาศ. ขาพระองคไมรัก ไมชัง ไมหลง ไมมัวหมอง
เหมือนอากาศที่ใครๆ ยอมดวยน้ําครั่ง น้ําขมิ้น น้ําสีเขียว น้ําสีฝาด ไมได ฉะนั้น แมดวย
เหตุอยางนี้ จึงชื่อวา ขาพระองคไมขัดของ เหมือนอากาศ. ขาพระองคไมโกรธ ไมขัดเคือง
ไมหดหู ไมกระทบกระทั่ง เหมือนอากาศ ไมโกรธ ไมขัดเคือง ไมหดหู ไมกระทบกระทั่ง
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ขาพระองคไมขัดของ เหมือนอากาศ.
[๒๒๗] คําวา อิเธว สนฺโต ในอุเทศวา อิเธว สนฺโต อสิโต จเรยฺยํ ความวา

เปนผูสงบอยูในที่นี้นี่แหละ คือ เปนผูนั่งอยูในที่นี้นี่แหละ ผูเปนนั่งอยูแลว ณ อาสนะนี้นี่
แหละ เปนผูนั่งอยูแลวในบริษัทนี้นี่แหละ แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา เปนผูสงบอยู
ในที่นี้นี่แหละ.
อีกอยางหนึง่ ขาพระองคสงบ เขาไปสงบ เขาไปสงบวิเศษ ดับระงับแลว ในที่นี้
นี่แหละ แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา เปนผูสงบอยูในที่นี้นี่แหละ.
"คําวา อสิโต ความวา นิสัยมี ๒ อยาง คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑ ฯลฯ
นี้ชื่อวาตัณหานิสัย. ฯลฯ นี้ชื่อวาทิฏฐินิสัย. ขาพระองคละตัณหานิสัย สละคืนทิฏฐินิสัย
ไมอาศัย จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ไมอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ ไมอาศัย สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไมอาศัยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานเภสัชบริขาร ไมอาศัยกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ไมอาศัยกามภพ รูปภพ
อรูปภพ ไมอาศัยสัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ ไมอาศัยเอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ไมอาศัยอดีต อนาคต ปจจุบัน ไมอาศัย ไมแอบ ไมเขาถึง
ไมพัวพัน ไมนอมใจ ออก สละ พนขาดแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ
และธรรมที่พึงรูแจง มีจิตอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาไมอาศัย.
คําวา จเรยฺยํ ความวา พึงเที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติไป
เปนไป เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคเปนผูสงบอยู ในที่นี้นี่แหละ ไมอาศัยแลว
พึงเที่ยวไป. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคโปรดทรงพระกรุณา
ตรัสสอนธรรมอันสงัดที่ขาพระองคพึงรูได. ขาพระองคไม
ขัดของเหมือนอากาศ เปนผูสงบอยูในที่นี้นี่แหละ ไมอาศัย
แลว พึงเที่ยวไป.
[๒๒๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโธตกะ) เราจักบอกความ
สงบในธรรมที่เราเห็นแลว อันประจักษแกตนแกทาน ที่
บุคคลไดทราบแลวเปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอันซาน
ไปในอารมณตางๆ ในโลกได.
[๒๒๙] คําวา เราจักบอกความสงบ ... แกทาน ความวา เราจักบอก คือ จักเลา ...
จักประกาศซึ่งความสงบราคะ ความสงบโทสะ ความสงบโมหะ ความสงบ เขาไปสงบ ความ
เขาไปสงบวิเศษ ความดับ ความระงับซึ่งความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ
ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความหัวดือ้ ความแขงดี ความถือตัว ความ
ดูหมิ่นทาน ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง
ความเรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เรา
จักบอกความสงบ ... แกทาน. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา โธตกะ ในอุเทศ
วา โธตกาติ ภควา ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควานี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ

เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรโธตกะ.
[๒๓๐] คําวา ทิฏเ€ ธมฺเม ในอุเทศวา ทิฏเ€ ธมฺเม อนีติหํ ดังนี้ ความวา ใน
ธรรมที่เราเห็นแลว คือ ในธรรมที่เรารูแลว เทียบเคียงแลว พิจารณาแลว ปรากฎแลว
แจมแจงแลว คือ ในธรรมที่เราเห็นแลว ... แจมแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา แมดวยเหตุ
อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ในธรรมที่เราเห็นแลว.
อีกอยางหนึง่ เราจักบอกทุกขในทุกขที่เราเห็นแลว จักบอกสมุทัยในสมุทัยที่เราเห็น
แลว จักบอกมรรคในมรรคที่เราเห็นแลว จักบอกนิโรธในนิโรธที่เราเห็นแลว แมดวยเหตุ
อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ในธรรมที่เราเห็นแลว.
อีกอยางหนึง่ เราจักบอกธรรมอันบุคคลผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร
เรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ในธรรมที่เราเห็นแลว แมดวย
เหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ในธรรมที่เราเห็นแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ในธรรมที่เราเห็นแลว.
คําวา ประจักษแกตน ความวา เราจักบอกซึง่ ธรรมอันประจักษแกตน ที่เรารูเฉพาะ
ดวยตนเอง โดยไมบอกวากลาวกันมาดังนี้ ไมบอกตามที่ไดยินกันมา ไมบอกตามลําดับสืบๆ
กันมา ไมบอกดวยอางตํารา ไมบอกตามที่นึกเดาเอาเอง ไมบอกตามที่คาดคะเนเอาเอง ไมบอก
ดวยความตรึกตามอาการ ไมบอกดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ในธรรมที่เราเห็นแลว อันประจักษแกตน.
[๒๓๑] คําวา ที่บุคคลรูแจงแลวเปนผูมีสติเที่ยวไป ความวากระทําใหรูแจง คือ
เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหรูแจง ... แจมแจงแลววา สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปน
ธรรมดา.
คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐานเครื่อง
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นตรัสวา เปนผูมีสติ.
คําวา เที่ยวไป ความวา เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา
บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่รูแจงแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป.
[๒๓๒] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูลตรัสวา ตัณหาอัน
ซานไปในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติกํ"
คําวา วิสตฺติกา ความวา ตัณหาชื่อวิสัตติกา เพราะอรรถวากระไร? ฯลฯ เพราะอรรถวา
ซานไป กวางขวาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิสัตติกา.
คําวา โลเก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก. คําวา พึงขามตัณหาอันซานไป
ในอารมณตางๆ ในโลก ความวา พึงเปนผูมีสติขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวง
ซึ่งตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงขามตัณหาอันซานไป
ในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เราจักบอกความสงบในธรรมที่เราเห็นแลวอันประจักษ แกตน

แกทาน ที่บุคคลไดทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขาม
ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกได.
[๒๓๓] ขาแตพระองค ผูแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ ขาพระองคชอบใจ
พระดํารัสของพระองคนั้น และสันติอันสูงสุดที่บุคคล
ทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอันซานไปใน
อารมณตางๆ ในโลกได.
[๒๓๔] คําวา ตํ ในอุเทศวา ต ฺจาหํ อภินนฺทามิ ความวา ซึ่งพระดํารัส คือ ทางแหง
ถอยคํา เทศนา อนุสนธิของพระองค.
คําวา อภินนฺทามิ ความวา ขาพระองคยอมยินดี ชอบใจ เบิกบาน อนุโมทนา พอใจ
ปรารถนา รักใคร ติดใจ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาพระองคยอมชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น.
คําวา มเหสี ในอุเทศวา มเหสี สนฺติมุตฺตมํ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคทรง
แสวงหา เสาะหา คนหาซึ่งสีลขันธใหญ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มเหสี. พระผูมีพระภาคทรง
แสวงหา เสาะหา คนหาซึ่งสมาธิขันธใหญ ฯลฯ พระผูมีพระภาคเปนเทวดาลวงเทวดา ประทบ
อยู ณ ที่ไหน. พระนราสภประทับอยู ณ ที่ไหน. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มเหสี.
อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความสํารอกกิเลส ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เรียกวา สันติ ในอุเทศวา
"สนฺติมุตฺตมํ".
คําวา อุตฺตมํ ความวา เลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุดอยางยิง่ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา มเหสี สนฺติมุตฺตมํ.
[๒๓๕] คําวา ที่บุคคลรูแจงแลวเปนผูมีสติเที่ยวไป ความวา กระทําใหรูแจง คือ
เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหรูแจง ... แจมแจงแลว สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไป
เปนธรรมดา.
คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน เครื่อง
พิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ บุคคลนั้นเรียกวา เปนผูมีสติ.
คําวา จรํ ความวา เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ประพฤติ รักษา บํารุง
เยียวยา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ที่รูแจงแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป.
[๒๓๖] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล เรียกวา ตัณหา
อันซานไปในอารมณตางๆ ในอุเทศวา "ตเร โลเก วิสตฺติกํ".
คําวา วิสตฺติกา ความวา ตัณหาชื่อวิสัตติกา เพราะอรรถวากระไร? ฯลฯ เพราะอรรถวา
ซานไป กวางขวาง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิสตฺติกา.
คําวา โลเก คือ ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก. คําวา พึงขามตัณหาอันซานไปใน
อารมณตางๆ ในโลก ความวา พึงเปนผูมีสติขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวง
ซึ่งตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงขามตัณหาอันซานไป

ในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้นพราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพระองคชอบใจพระดํารัสของพระองคนั้น
และสันติอันสูงสุดที่บุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณ
ตางๆ ในโลกได.
[๒๓๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโธตกะ) ทานยอมรู
ธรรมอยางใดอยางหนึง่ ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง ชั้นต่ํา และ
ชั้นกลางสวนกวาง ทานรูธรรมนี้วา เปนเครื่องของอยูในโลก
แลวอยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญ.
[๒๓๘] คําวา ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ความวา ทานยอมรู คือ ยอมรูแจง
รูแจงเฉพาะ แทงตลอดธรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานยอมรูธรรมอยางใด
อยางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา โธตกะ ในอุเทศวา "โธตกาติ ภควา".
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรโธตกะ.
[๒๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสอนาคตวา ชั้นสูง ในอุเทศวา "อุทธํ อโธ ติริย ฺจาป
มชฺเฌ" ดังนี้ ตรัสอดีตวาชั้นต่าํ . ตรัสปจจุบันวา ชั้นกลางสวนกวาง. อีกอยางหนึ่ง ตรัส
สุขเวทนาวา ชั้นสูง. ตรัสทุกขเวทนาวา ชั้นต่ํา. ตรัสอทุกขมสุขเวทนาวา ชั้นกลางสวนกวาง.
ตรัสกุศลธรรมวา ชั้นสูง. ตรัสอกุศลธรรมวา ชั้นต่ํา. ตรัสอพยากตธรรมวา ชั้นกลางสวนกวาง.
ตรัสเทวโลกวา ชั้นสูง. ตรัสอบายโลกวา ชั้นต่ํา. ตรัสมนุษยโลกวา ชั้นกลางสวนกวาง. ตรัส
อรูปธาตุวา ชั้นสูง. ตรัสกามธาตุวา ชั้นต่ํา. ตรัสรูปธาตุวา ชั้นกลางสวนกวาง. ตรัสสวน
เบื้องบนตลอดถึงพื้นเทาวา ชั้นสูง. ตรัสสวนเบื้องต่ําตลอดถึงปลายผมวา ชั้นต่ํา. ตรัสสวนกลาง
วา ชั้นกลางสวนกวาง. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชั้นสูง ชั้นต่ํา และชั้นกลางสวนกวาง.
[๒๔๐] คําวา ทานรูแลวซึ่งธรรมนั้นวา เปนเครื่องของในโลก ความวา รู คือ ทราบ
เทียบเคียง พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฎวา ธรรมนี้เปนเครื่องของ ธรรมชาตินี้เปนเครื่อง
ขัดของ ธรรมชาตินี้เปนเครื่องผูกพัน ธรรมนี้เปนเครื่องกังวล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา รูแลว
ซึ่งธรรมนั้นวา เปนเครื่องของในโลก.
[๒๔๑] คําวา อยาไดทําแลวซึ่งตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญ ความวา รูปตัณหา
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา.
คําวา เพื่อภพนอยและภพใหญ ความวา ทานอยาไดทํา คือ อยาใหตัณหาเกิด อยาให
เกิดพรอม อยาใหบังเกิด อยาใหบังเกิดเฉพาะ จงละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี
ซึ่งตัณหา เพื่อภพนอยและภพใหญ คือ เพื่อกรรมภพ (กรรมวัฏ) เพื่อปุนัพภพ (วิปากวัฏ)
เพื่อกามภพ (กามธาตุ) เพื่อกรรมภพ (กรรมวัฏ) เพื่อกามภพ เพื่อปุนัพภพ (วิปากวัฏ) เพื่อ
รูปภพ เพื่อกรรมภพ เพื่อวิปากวัฏอันใหเกิดใหมในรูปภพ เพื่ออรูปภพ เพือ่ กรรมภพ เพื่อ
วิปากวัฏ อันใหเกิดใหมในอรูปภพ เพื่อภพบอยๆ เพื่อคติบอยๆ เพื่ออุบัติบอยๆ เพื่อปฏิสนธิ
บอยๆ เพื่อความเกิดแหงอัตภาพบอยๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอย

และภพใหญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ทานยอมรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมชั้นสูง ชั้นต่ํา
และชั้นกลางสวนกวาง. ทานรูธรรมนี้วา เปนเครื่องของ
ในโลกแลว อยาไดทําตัณหาเพื่อภพนอยและภพใหญ.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ นั่งประนมอัญชลีนมัสการ พระผูมีพระภาคประกาศวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ โธตกมาณวกปญหานิทเทส ที่ ๕.
---------อุปสีวมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานอุปสีวะ
[๒๔๒] (ทานอุปสีวะทูลถามวา)
ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ไมอาศัยแลว ไมอาจ
ขามโอฆะใหญได. ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขอพระองค
จงตรัสบอกอารมณที่ขาพระองคไดอาศัยแลว พึงขามโอฆะนี้ได.
[๒๔๓] คําวา เอโก ในอุเทศวา เอโก อหํ สกฺก มหนฺตโมฆํ ดังนี้ ความวา
ขาพระองคไมมีบุคคลเปนเพื่อน หรือไมมีธรรมเปนเพื่อน. ขาพระองคอาศัยบุคคลหรืออาศัยธรรม
แลว พึงขาม คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ ภวะโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ
อวิชชาโอฆะ ใหญได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูเดียว.
คําวา สกฺก คือ พระผูมีพระภาคเปนศากยราช พระผูมีพระภาคทรงผนวชจากศากย*สกุล แมเพราะเหตุนี้ จึงชื่อวา สักกะ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย แมเพราะเหตุนี้
พระองคจึงชื่อวาพระสักกะ. พระองคมีทรัพยเหลานี้ คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล
ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือ
สติปฏฐาน ฯลฯ ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย ดวย
ทรัพยรัตนะหลายอยางนี้ แมเพราะฉะนั้น พระองคจึงชื่อวา สักกะ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคผูอาจ ผูองอาจ มีความสามารถ อาจหาญ ผูก ลา ผูมี
ความแกลวกลา กาวหนา ไมขลาด ไมหวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนี ละความกลัวความขลาด
เสียแลว ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุนี้จึงชื่อวา เปนพระสักกะ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ... โอฆะใหญได.
คําวา อิติ ในอุเทศวา "อิจฺจายสฺมา อุปสีโว" ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา อุปสีโว เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนนั้ .
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานอุปสีวะทูลถามดังนี้.
[๒๔๔] คําวา อนิสฺสิโต ในอุเทศวา "อนิสฺสิโต โน วิสหามิ ตาริตุ" ดังนี้
ความวา ไมอาศัยบุคคลหรือไมอาศัยธรรมแลว.

คําวา ไมอาจ คือ ไมอุตสาหะ ไมอาจ ไมสามารถ.
คําวา ขาม คือ ขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ
ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมอาศัยแลวไมอาจขามได.
[๒๔๕] คําวา อารมฺมณํ พรูหิ ในอุเทศวา "อารมฺมณํ พรูหิ สมนฺตจกฺขุ" ความ
วา ขอพระองคตรัส คือ บอก ... ประกาศซึ่งอารมณ คือ ที่ยึดเหนี่ยว ที่อาศัย ที่เขาไป
อาศัย พระสัพพัญุตญาณ เรียกวา สมันตจักษุ ในคําวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ,
พระผูมีพระภาคทรงเขา เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวย
พระสัพพัญุตญาณนั้น.
พระตถาคตพระองคนั้น ไมทรงเห็นอะไรๆ นอยหนึ่งในโลกนี้ อนึ่ง ไมทรงรูอะไรๆ ที่
ไมทรงรูแลว ไมมีเลย. พระตถาคต ทรงรูยิ่งซึง่ ธรรมทั้งปวง. ธรรมชาติใดที่ควรแนะนํามีอยู
พระตถาคต ทรงรูย ิ่งซึ่งธรรมชาตินั้น เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อวา มีพระสมันตจักษุ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขอพระองคตรัสบอกอารมณ.
[๒๔๖] คําวา ยํ นิสฺสิโต ในอุเทศวา "ยํ นิสฺสิโต โอฆมิมํ ตเรยฺยํ" ดังนี้
ความวา อาศัยบุคคล หรืออาศัยธรรมแลว.
คําวา พึงขามโอฆะนี้ได คือ พึงขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซึ่ง
กามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อาศัยอันใดแลวพึงขาม
โอฆะนี้ได เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระสักกะ ขาพระองคเปนผูเดียว ไมอาศัยแลว ไมอาจ
ขามโอฆะใหญได. ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขอ
พระองคตรัสบอกอารมณที่ขาพระองคไดอาศัยแลว พึงขามโอฆะ
นี้ได.
[๒๔๗] (พระผูมีพระภาคตรัสบอกวา ดูกรอุปสีวะ)
ทานจงเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัยสมาบัติ
อันเปนไปวา อะไรๆ นอยหนึ่งไมมีดงั นี้แลว จงขามโอฆะเถิด.
ทานจงละกามทั้งหลาย เวนจากความสงสัยทั้งหลาย พิจารณาดู
ความสิ้นไปแหงตัณหาตลอดคืนและวันเถิด.
[๒๔๘] คําวา ทานจะเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ ความวา พราหมณนั้น
ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ โดยปกติ ไมรูวาเปนที่อาศัยวาสมาบัตินี้เปนที่อาศัยของเรา. พระผูมี
พระภาคยอมตรัสบอกสมาบัติเปนที่อาศัยและธรรมเปนทางที่ออกยิง่ ขึ้นไป แกพราหมณนั้นวา
ทานเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัติแลว จงเพงดู คือ ตรวจดู พินิจดู
พิจารณาดู ซึ่งธรรม คือ จิตและเจตสิกที่เกิดในสมาบัตินั้น โดยความเปนธรรมไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนโรค เปนฝ เปนลูกศร เปนความลําบาก เปนอาพาธ เปนของชํารุด เปนเสนียด
เปนอุบาทว เปนของไมสําราญ เปนภัย เปนอุปสรรค เปนของหวั่นไหว เปนของทําลาย
เปนของไมยั่งยืน เปนของไมมีที่ตานทานเปนของไมมีที่เรน เปนของไมเปนสรณะ เปนของ

ไมเปนที่พึ่ง เปนของวาง เปนของเปลาเปนของสูญ เปนอนัตตา เปนโทษ เปนวิปริฌามธรรม
เปนของไมมีแกนสาร เปนมูลแหงทุกข เปนของไมเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนดังเพชฌฆาต
เปนธรรมอันปจจัยปรุงแตง เปนเหยื่อมาร เปนของมีชาติเปนธรรมดา เปนของมีชราเปนธรรมดา
เปนของมีพยาธิเปนธรรมดา เปนของมีมรณะเปนธรรมดา เปนของมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส
และอุปายาสเปนธรรมดา เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา เปนของมีความดับเปนธรรมดา เปน
ของไมนาพอใจ เปนของมีอาทีนพโทษ เปนของไมมีเครื่องสลัดออก.
คําวา มีสติ ความวา ความระลึก ความตามระลึก ความระลึกเฉพาะ ฯลฯ ความ
ระลึกชอบ นี้เรียกวา สติ.
พราหมณนั้นผูเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบ
ดวยสตินี้ ตรัสวา มีสติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อุปสีวะ ในอุเทศวา อุปสีวาติ ภควา ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.
[๒๔๙] คําวา อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา อะไรๆ นอยหนึ่ง ไมมีดังนี้แลว จงขาม
โอฆะเถิด ดังนี้ ความวา อากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวาอะไรๆ นอยหนึ่งยอมไมมี.
อากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา อะไรๆ นอยหนึ่งยอมไมมี เพราะเหตุไร. พราหมณ
นั้นเปนผูมีสติ เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้นแลว ไมยังวิญญาณนั้นนั่น
แหละใหเจริญ ใหเปนแจง ใหหายไป ยอมเห็นวาอะไรๆ นอยหนึ่งยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา อากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะอรรถวา อะไรๆ นอยหนึ่งยอมไมมี. ทานจงอาศัย
คือ เขาไปอาศัยสมาบัตินั้น ทําใหเปนอารมณ ใหเปนเครื่องหนวงเหนี่ยว แลวจงขาม ขามขึ้น
ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะเถิด. เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา อาศัยสมาบัติอันเปนไปวา อะไรๆ นอยหนึ่งยอมไมมีดังนี้แลว ขามโอฆะเถิด.
[๒๕๐] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา กาเม ปหาย วิรโต กถาหิ ดังนี้ ความ
วา กามมี ๒ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้
เรียกวา กิเลสกาม.
คําวา ละกามทั้งหลาย ความวา กําหนดรูวตั ถุกามทั้งหลาย ละ สละ บรรเทา ทําให
สิ้นสุด ใหถึงความไมมีซึ่งกิเลสกามทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ละกามทั้งหลาย.
วิจิกิจฉาเรียกวา ความสงสัย ในอุเทศวา วิรโต กถาหิ. ความสงสัยในทุกข ฯลฯ
ความที่จิตครั่นคราม ใจสนเทห งด เวน ขาด ออก สลัด หลุดพน ไมเกี่ยวของดวยความ
สงสัย ยอมมีใจทําใหปราศจากเขตแดนอยู แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา เวนจากความ
สงสัยทั้งหลาย.
อีกอยางหนึง่ งด เวน เวนขาด ออก สลัด หลุดพน ไมเกี่ยวของดวยดิรัจฉาน*กถา ๓๒ ประการ ยอมมีใจทําใหปราศจากเขตแดนอยู แมดวยเหตุอยางนีด้ ังนี้ จึงชื่อวา
เวนจากความสงสัยทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละกามทั้งหลายแลว เวนจากความสงสัย

ทั้งหลาย.
[๒๕๑] รูปตัณหา สัทททัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา "ตณฺหกฺขยํ รตฺตมหาภิปสฺส" ดังนี้.
กลางคืนชื่อวา รัตตะ. กลางวันชื่อวา อหะ. ทานจงดู คือ พิจารณา แลดู ตรวจดู
พินิจ พิจารณา ซึ่งความสิ้นไปแหงตัณหา คือ ความสิ้นแหงราคะ โทสะ โมหะ คติ อุปบัติ
ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฎฎะ ทั้งกลางคืนกลางวัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จงพิจารณาดูความ
สิ้นแหงตัณหาตลอดกลางคืนและกลางวัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ทานจงเปนผูมีสติเพงดูอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัย
สมาบัติอันเปนไปวา อะไรๆ นอยหนึ่งไมมี. ดังนี้แลว
จงขามโอฆะเถิด ทานจงละกามทั้งหลายแลว เวนจาก
ความสงสัยทั้งหลาย พิจารณาดูความสิ้นไปแหงตัณหาตลอด
คืนและวันเถิด.
[๒๕๒] (ทานอุปสีวะทูลถามวา)
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง ละสมาบัติอื่น
อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปในสัญญาวิโมกข
อยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ.
[๒๕๓] คําวา สพฺเพสุ ในอุเทศวา "สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค" ดังนี้ ความวา
ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา สพฺเพสุ
นี้ เปนเครื่องกลาวรวม. โดยอุทานวา กาเมสุ กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลส*กาม ๑. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม.
คําวา ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง ความวา ผูใดปราศจากความกําหนัด
คือ สละ คาย ปลอย ละ สละคืน ขมความกําหนัดในกามทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา อุปสีโว เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา เปน
เครื่องกลาวดวยความรัก คําวา อุปสีโว เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานอุปสีวะทูลถามวา.
[๒๕๔] คําวา ละสมาบัติอื่น อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ความวา ละ เวน สละ
ลวง กาวลวง เปนไปลวงซึ่งสมาบัติ ๖ ชั้นต่ําแลว อาศัย คือ แอบอิง เขามา เขามาพรอม
ชอบใจ นอมใจไปสูอากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละสมาบัติอื่น อาศัย
อากิญจัญญายตนสมาบัติ.
[๒๕๕] คําวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง ความวา สัญญาสมาบัติ ๗ ทาน
กลาววา สัญญาวิโมกข. บรรดาสัญญาสมาบัตินั้น อากิญจัญญายตนสมาบัติเปนวิโมกขเลิศ
ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดมและอยางยิ่ง. นอมใจไป ในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง เลิศ

ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม อยางยิ่ง ดวยอธิมุตติวโิ มกข คือ นอมใจไปในสัญญา*วิโมกขนั้น ปลอยใจไปในสัญญาวิโมกขนั้น ประพฤติในสัญญาวิโมกข มากอยูในสัญญาวิโมกข
หนักอยูในสัญญาวิโมกข เอนไปในสัญญาวิโมกข โอนไปในสัญญาวิโมกข เงื้อมไปในสัญญา*วิโมกข มีสัญญาวิโมกขนั้นเปนใหญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขเปน
อยางยิ่ง.
[๒๕๖] คําวา ติฏเ€ นุ ในอุเทศวา "ติฏเ€ นุ โส ตตฺถ อนานุยายี" ดังนี้
เปนคําถามดวยความสงสัย เปนคําถามสองแง ไมเปนคําถามสวนเดียววา เรื่องนั้นเปนอยางนี้
หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี้ เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล หรือเปนอยางไร เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา พึงดํารงอยูหรือหนอ.
คําวา ตตฺถ คือ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ.
คําวา อนานุยายี ความวา ไมหวั่นไหว คือ ไมพรั่นพรึง ไมไปปราศ ไมอันตรธาน
ไป ไมเสื่อมไป. อีกอยางหนึง่ ไมกําหนัด ไมขัดเคือง ไมหลง ไมมัวหมอง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูใ นอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ. เพราะ
เหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง ละสมาบัติอื่น
อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปในสัญญาวิโมกข
อยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นหรือหนอ.
[๒๕๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ)
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง ละสมาบัติอื่น
อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปในสัญญาวิโมกข
อยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูในสัญญาวิโมกขนั้น.
[๒๕๘] คําวา สพฺเพสุ ในอุเทศวา "สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค" ดังนี้ ความ
วา ... ไมมีสวนเหลือ. คําวา "สพฺเพสุ" นี้ เปนเครื่องกลาวรวม.
โดยอุทานวา กาเมสุ กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้
เรียกวา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม.
คําวา ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง ความวา ผูใดปราศจากความกําหนัด ...
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อุปสีวะ ในอุเทศวา "อุปสีวาติ ภควา"
ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาค ตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.
[๒๕๙] คําวา ละสมาบัติอื่น อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ความวา ละเวน นอมใจ

ไปสูอากิญจัญญายตนสมาบัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละสมาบัติอื่น อาศัยอากิญจัญญายตน*สมาบัติ.
[๒๖๐] คําวา นอมใจไปในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง ความวา สัญญาสมาบัติ ๗ ทาน
กลาววา สัญญาวิโมกข ... มีสัญญาวิโมกขนั้นเปนใหญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นอมใจไปใน
สัญญาวิโมกข เปนอยางยิ่ง.
[๒๖๑] คําวา ติฏเ€ยฺย ในอุเทศวา "ติฏเ€ยฺย โส ตตฺถ อนานุยายี" ดังนี้ ความ
วา พึงตั้งอยูหกหมื่นกัป. คําวา ตตฺถ คือ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ คําวา อนานุยายี
ความวา ไมหวั่นไหว ... เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูใน
อากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งปวง ละสมาบัติอื่น
อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจไปแลวในสัญญาวิโมกขอยางยิ่ง ผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูใ น
อากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น.
[๒๖๒] ถาผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูในสมาบัตินั้น. ขาแต
พระองคผูมีพระสมันตจักษุ ผูนั้นเปนผูพนแลว มีความเย็น
พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละแมมากป. วิญญาณของบุคคล
เชนนั้นพึงมีหรือ?
[๒๖๓] คําวา ติฏเ€ เจ โส ในอุเทศวา "ติฏเ€ เจ โส ตตฺถ อนานุยายี"
ดังนี้ ความวา ถาผูนั้นพึงดํารงอยูหกหมื่นกัป.
คําวา ตตฺถ คือ ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ.
คําวา อนานุยายี ความวา ไมหวั่นไหว ... ไมเศราหมอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ถาผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยู ในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น.
[๒๖๔] คําวา ปูคมฺป วสฺสานํ ในอุเทศวา "ปูคมฺป วสฺสานํ สมนฺตจกฺขุ" ดังนี้
ความวา แมมากป คือ แมหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป หลายรอยกัป
หลายพันกัป หลายแสนกัป. พระสัพพัญุตญาณ เรียกวา สมันตจักษุ ในคําวา ขาแตพระ*องคผูมีพระสมันตจักษุ ฯลฯ เหตุนั้นพระตถาคต จึงชื่อวา มีพระสมันตจักษุ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ... แมมากป.
[๒๖๕] คําวา ผูนั้นเปนผูพนแลว มีความเย็น พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละ วิญญาณ
ของบุคคลเชนนั้นพึงมีหรือ ความวา ผูนั้นถึงความเปนผูเย็น ยั่งยืน เปนผูเที่ยง ไมมีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา ในสมาบัตินั้นนั่นแหละ พึงตั้งอยูในสมาบัตินั้นนั่นแหละเที่ยงแท.
อีกอยางหนึง่ พราหมณนั้นยอมถามถึงความเที่ยงแท และความขาดสูญของบุคคลผู
บังเกิดในอากิญจัญญายตนภพวา วิญญาณของผูนั้นพึงเคลือ่ นไป พึงขาดสูญ พินาศไป ไมพึงมี
ปฏิสนธิวิญญาณไมพึงเกิดในกามธาตุ ในรูปธาตุ หรือในอรูปธาตุดังนี้ หรือวายอมถามถึง
ปรินิพพานและปฏิสนธิของบุคคลผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพวา บุคคลนั้น ยอมปรินพิ พาน

ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในอากิญจัญญายตนภพนั้นนั่นแหละ หรือวาวิญญาณของบุคคลนั้น
พึงเคลื่อนไป พึงเกิดปฏิสนธิวิญญาณในกามธาตุ รูปธาตุ หรืออรูปธาตุอีก.
คําวา ตถาวิธสฺส ความวา ของบุคคลชนิดอยางนั้น คือ ของบุคคลเชนนั้น ผูดํารง
อยูดังนั้น ผูมีประการดังนั้น ผูม ีสวนดังนั้น ผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ผูนั้นเปนผูพนแลว มีความเย็น พึงมีในสมาบัตินั่นแหละ วิญญาณของบุคคลเชนนั้น
พึงมีหรือ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา.
ถาผูนั้นไมมีความหวั่นไหว พึงดํารงอยูในสมาบัตินั้น. ขาแต
พระองคผูมีพระสมันตจักษุ ผูนั้นเปนผูพนแลว มีความเย็น
พึงมีในสมาบัตินั้นนั่นแหละแมมากป. วิญญาณของบุคคล
เชนนั้นพึงมีหรือ?
[๒๖๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ)
เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม ยอมถึงความไมมี ไม
เขาถึงความนับ ฉันใด มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึง
ความไมมี ไมเขาถึงความนับ ฉันนั้น.
[๒๖๗] เปลวไฟตรัสวา อัจจิ ในอุเทศวา "อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺตํ" ดังนี้
ลมทิศตะวันออก ลมทิศตะวันตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมมีธุลี ลมไมมีธุลี ลมเย็น ลมรอน
ลมแรง ลมบาหมู ลมแตปกนก ลมแตปกครุฑ ลมแตใบตาล ลมแตพัด ชื่อวา วาตา.
คําวา ดับแลวเพราะกําลังลม ความวา ดับ คือ สูญหาย หายไป สิ้นไป หมดไป
หมดสิ้นไปแลวเพราะกําลังลม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม ... ฉันใด.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อุปสีวะ ในอุเทศวา "อุปสีวาติ ภควา" ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยความเคารพ ฯลฯ พระนามวา ภควา นี้ เปน
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.
[๒๖๘] คําวา อตฺถํ ปเลติ ในอุเทศวา อตฺถํ ปเลติ น อุเปติ สงฺขํ ดังนี้
ความวา ยอมดับไป คือ ถึงความสิ้นไป ถึงความหมดไป ดับไป สงบไป ระงับไป.
คําวา ไมเขาถึงความนับ ความวา ไมเขาถึงความนับ คือ ไมเขาถึงความอาง ความ
คาดคะเน ความบัญญัติวา เปลวไฟนั้นไปสูทิศชื่อโนนแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมถึง
ความไมมี ไมเขาถึงความนับ.
[๒๖๙] คําวา เอวํ ในอุเทศวา "เอวํ มุนิ นามกายา วิมุตฺโต" ดังนี้ เปนเครื่อง
ยังอุปมาใหถึงพรอม.
ญาณ ตรัสวา โมนะ ในคําวา มุนี. ฯลฯ มุนีนั้นลวงแลวซึ่งราคาทิธรรมเปนเครื่อง
ของและตัณหาเปนดังวาขาย.
คําวา พนแลวจากนามกาย ความวา มุนีนั้นพนจากนามกายและรูปกายกอนแลวโดย
ปกติ คือ มุนีนั้นละนามกายและรูปกายแลว ดวยการละ คือ ความลวงและความขม ดวย
องคนั้นๆ อาศัยพระผูมีพระภาคแลวไดอริยมรรค ๔ เพราะเปนผูไดอริยมรรค ๔ จึงกําหนดรู

นามกายและรูปกาย เพราะเปนผูกําหนดรูนามกายและรูปกาย จึงพน คือ พนวิเศษจากนามกาย
และรูปกายดวยความพนวิเศษสวนเดียว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มุนีพนแลวจากนามกาย ...
ฉันนั้น.
[๒๗๐] คําวา ยอมถึงความไมมี ในอุเทศวา "อตฺถํ ปเลติ น อุเปติ สงฺขํ" ดังนี้
ความวา มุนีนั้นยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพานธาตุ คือ ปรินิพพานแลวดวยอนุปา*ทิเสสปรินิพพานธาตุ.
คําวา ยอมไมเขาถึงความนับ ความวา มุนีนั้นยอมไมเขาถึงความนับ คือ ไมเขาถึง
ความอาง ความคาดคะเน ความบัญญัติวา เปนกษัตริย เปนพราหมณ เปนแพศย เปนศูทร
เปนคฤหัสถ เปนบรรพชิต เปนเทวดา เปนมนุษย เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป เปนสัตว
มีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือวาเปนสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช มุนีนั้นไมมี
เหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณเครื่องใหถึงการนับ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมถึงความไมมี ไม
เขาถึงความนับ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เปลวไฟดับไปแลวเพราะกําลังลม ยอมถึงความไมมี ไมเขา
ถึงความนับ ฉันใด. มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึงความ
ไมมี ไมเขาถึงความนับ ฉันนั้น.
[๒๗๑] มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว หรือมุนีนนั้ ยอมไมมี หรือวามุนีนั้น
เปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเที่ยง. ขอพระองคผูเปนพระมุนี โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวยดี พระองค
ทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง.
[๒๗๒] คําวา มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว หรือมุนีนั้นยอมไมมี ความวา มุนีนั้นเปนผู
ดับไปแลว หรือวามุนีนั้นยอมไมมี คือ มุนีนั้นดับแลว ขาดสูญแลว หายไปแลว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา มุนีนนั้ เปนผูดับไปแลว หรือมุนีนั้นยอมไมมี.
[๒๗๓] คําวา หรือวามุนีนนั้ เปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเที่ยง ความวา หรือวามุนี
นั้นเปนผูยั่งยืน คือ เปนผูเที่ยง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงตั้งอยูเที่ยงแทในอากิญ*จัญญายตนภพนั้นนั่นแหละ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา หรือมุนนี ั้นเปนผูไมมีโรคดวยความเปน
ผูเที่ยง.
[๒๗๔] คําวา ตํ ในอุเทศวา ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ ดังนี้ ความวา ขาพระองค
ยอมทูลถาม ทูลขอ ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหทรงประสาทปญหาใด.
ญาณ ทานเรียกวา โมนะ ในคําวา มุนี ฯลฯ มุนีนั้นลวงแลวซึ่งราคาทิธรรมเปน
เครื่องของและตัณหาเปนดังวาขาย.
คําวา ขอพระองคจงตรัสบอก ... ดวยดี ความวา ขอพระองคจงตรัสบอก ... ขอจง
ทรงประกาศดวยดี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคผูเปนมุนี โปรดตรัสบอกปญหานั้นแก
ขาพระองคดวยดี.
[๒๗๕] คําวา พระองคทรงทราบธรรมนัน้ แลวแทจริง ความวา พระองคทรงทราบ คือ

ทรงรู ทรงเทียบเคียง ทรงพิจารณา ทรงใหแจมแจง ทรงใหปรากฎแลวแทจริง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระองคทรงทราบธรรมนั้นแลวแทจริง. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
มุนีนั้นเปนผูดับไปแลว หรือมุนีนั้นยอมไมมี หรือวามุนีนั้น
เปนผูไมมีโรคดวยความเปนผูเที่ยง. ขอพระองคผูเปนพระมุนี
โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคดวยดี. พระองคทรง
ทราบธรรมนั้นแลวแทจริง.
[๒๗๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ)
บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ. ชนทั้งหลายพึงวาบุคคล
นั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น. เมื่อธรรม
ทั้งปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว แมทางแหงถอยคําทั้งปวง
บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว.
[๒๗๗] คําวา บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมปี ระมาณ ความวา บุคคลผูดับไปแลว คือ
ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ยอมไมมี ยอมไมปรากฎ ยอมไมประจักษประมาณ
แหงรูป ประมาณแหงเวทนา ประมาณแหงสัญญา ประมาณแหงสังขารประมาณแหงวิญญาณ
ประมาณแหงรูปเปนตนนั้น อันบุคคลผูดับไปแลว ละไดแลว ตัดขาดแลว ใหสงบแลว
ระงับแลว ทําใหไมอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผู
ดับไปแลวยอมไมมีประมาณ.
พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนนั้ โดยชื่อวา อุปสีวะ ในอุเทศวา อุปสีวาติ
ภควา ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุปสีวะ.
[๒๗๘] คําวา ชนทั้งหลายพึงวาบุคคลนั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น
ดังนี้ ความวา ชนทั้งหลายพึงวา (บุคคลนั้น) ดวยราคะ ดวยโทสะ ดวยโมหะ ดวยมานะ
ดวยทิฏฐิ ดวยอุทธัจจะ ดวยวิจิกิจฉา ดวยอนุสัยใดวา บุคคลนั้นเปนผูกําหนัด เปนผูขัดเคือง
เปนผูหลง เปนผูมีมานะผูกพัน เปนผูถือมั่น เปนผูถึงความฟุงซาน เปนผูถึงความไมตกลง
หรือวาเปนผูถอื กําลังอภิสังขารเหลานั้น บุคคลนั้นละเสียแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูละอภิสังขาร
เสียแลว ชนทั้งหลายพึงวาโดยคติดวยเหตุใดวา บุคคลนั้นผูเกิดในนรก เปนผูเกิดในกําเนิด
ดิรัจฉาน เปนผูเกิดในปตติวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา เปนสัตวมีรูป เปนสัตวไมมีรูป
เปนสัตวมีสัญญา เปนสัตวไมมีสัญญา หรือวาเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช บุคคล
นั้นไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ไมมีการณะอันเปนเครื่องใหชนทั้งหลายพึงวา พึงกลาว พึงพูดถึงได
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายพึงวาบุคคลนั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น.
[๒๗๙] คําวา เมื่อธรรมทั้งปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว ความวา เมื่อธรรมทั้งปวง
คือ เมื่อขันธ อายตนะ ธาตุ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ ทั้งปวง อันบุคคล
นั้นถอนขึ้นแลว คือ ถอนขึ้นพรอมแลว ฉุดขึ้นแลว ฉุดขึ้นพรอมแลว เพิกขึ้นแลว เพิกขึ้น
พรอมแลว ละขาดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลว

ดวยไฟคือ ญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมื่อธรรมทั้งปวงอันบุคคลนั้นถอนเสียแลว.
[๒๘๐] คําวา ทางแหงถอยคําทั้งปวง บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว ความวา กิเลส ขันธ และ
อภิสังขาร ตรัสวา ทางแหงถอยคํา. ถอยคํา ทางแหงถอยคํา ชื่อ ทางแหงชื่อ นิรุตติ ทางแหง
นิรุตติ บัญญัติ ทางแหงบัญญัติ อันบุคคลนั้นถอนขึ้นแลว ถอนขึ้นพรอมแลว ฉุดขึ้นแลว
ฉุดขึ้นพรอมแลว เพิกขึ้นแลว เพิกขึ้นพรอมแลว ละขาดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับ
แลว ทําใหไมอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แมทางแหง
ถอยคําทั้งปวง บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
บุคคลผูดับไปแลวยอมไมมีประมาณ. ชนทั้งหลายพึงวาบุคคล
นั้นดวยกิเลสใด กิเลสนั้นก็ไมมีแกบุคคลนั้น. เมื่อธรรม
ทั้งปวง อันบุคคลนั้นถอนเสียแลว แมทางแหงถอยคํา
ทั้งปวง บุคคลนั้นก็ถอนเสียแลว.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค ประกาศ
วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของพวกขาพระองค. ขาพระองคเปน
สาวก ดังนี้.
จบอุปสีวมาณวกปญหานิทเทสที่ ๖.
---------นันทมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานพระนันทะ
[๒๘๑] (ทานพระนันทะทูลถามวา)
ชนทั้งหลายยอมกลาวกันวา มุนีทั้งหลายมีอยูในโลกนี้. ขอนี้
นั้นเปนอยางไร? ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบ
ดวยญาณวาเปนมุนี หรือวายอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวย
ความเปนอยูวาเปนมุน?ี
[๒๘๒] คําวา สนฺติ ในอุเทศวา สนฺติ โลเก มุนโย ดังนี้ ความวา ยอมมี คือ
ยอมปรากฏ ยอมประจักษ.
คําวา ในโลก ความวา ในอบายโลก ฯลฯ ในอายตนโลก.
คําวา มุนีทั้งหลาย ความวา อาชีวก นิครนถ ชฎิล ดาบส ชื่อวา มุนี เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา มุนีทั้งหลายมีอยูในโลก.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา นนฺโท ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา นนฺโท เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทานพระนันทะทูลถามวา.
[๒๘๓] คําวา ชนทั้งหลาย ในอุเทศวา ชนา วทนฺติ ตยิทํ กถํสุ ดังนี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร บรรพชิต เทวดา และมนุษย.
คําวา ยอมกลาว ความวา ยอมกลาว คือ ยอมพูด ยอมแสดง ยอมบัญญัติ.

คําวา ตยิทํ กถํสุ เปนคําถามดวยความสงสัย เปนคําถามดวยความเคลือบแคลง เปน
คําถามสองแง ไมเปนคําถามโดยสวนเดียววา เรื่องนี้เปนอยางนี้หนอแล หรือไมเปนอยางนี้?
เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล หรือเปนอยางไร? เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายยอมกลาวกัน ...
ขอนี้นั้นเปนอยางไร?
[๒๘๔] คําวา ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวยญาณวาเปนมุนีหรือ ความวา
ชนทั้งหลายยอมกลาว คือ ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติซึ่งบุคคลผูเขาไป เขา
ไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยญาณอันสัปยุตดวยสมาบัติ ๘
หรือดวยญาณ คือ อภิญญา ๕ วาเปนมุนี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายยอมกลาวซึ่ง
บุคคลผูประกอบดวยญาณวาเปนมุนี.
[๒๘๕] คําวา หรือวาชนทั้งหลายยอมกลาวซึ่งบุคคลผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปน
มุนี ความวา หรือวาชนทั้งหลายยอมกลาววา ... ประกอบดวยความเพียรของบุคคลผูเปนอยู
เศราหมอง ผูทํากิจที่ทําไดยากยิ่งยวดหลายอยางวาเปนมุนี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา หรือวาชน
ทั้งหลายยอมกลาวซึ่งบุคคลผูประกอบดวยความเปนอยูวาเปนมุนี. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้น
จึงกลาววา
ชนทั้งหลายยอมกลาวกันวา มุนีทั้งหลายมีอยูในโลก. ขอนี้
นั้นเปนอยางไร? ชนทั้งหลายยอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบ
ดวยญาณวาเปนมุนี หรือวายอมกลาวถึงบุคคลผูประกอบดวย
ความเปนอยูวาเปนมุน?ี
[๒๘๖] ดูกรนันทะ ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวย
ทิฏฐิ ดวยสุตะ ดวยญาณ วาเปนมุนี. เรายอมกลาววา
ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีทุกข ไมมีความ
หวังเที่ยวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี.
[๒๘๗] คําวา น ทิฏ€ิยา ในอุเทศวา น ทิฏ€ิยา น สุติยา น าเณน ดังนี้
ความวา ทานผูฉลาดยอมไมกลาวดวยความหมดจดดวยความเห็น.
คําวา น สุติยา ความวา ไมกลาวดวยความหมดจด ดวยการฟง.
คําวา น าเณน ความวา ไมกลาวแมดวยญาณอันสัมปยุตดวยสมาบัติ ๘ ไมกลาว
ดวยญาณอันผิด เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวยทิฏฐิ ดวยสุตะ
ดวยญาณ.
[๒๘๘] คําวา กุสลา ในอุเทศวา มุนีธ นนฺท กุสลา วทนฺติ ดังนี้ ความวา ทาน
ผูฉลาดในขันธ ทานผูฉลาดในธาตุ ทานผูฉลาดในอายตนะ ทานผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ทาน
ผูฉลาดในสติปฏฐาน ทานผูฉลาดในสัมมัปปธาน ทานผูฉลาดในอิทธิบาท ทานผูฉลาดใน
อินทรีย ทานผูฉลาดในพละ ทานผูฉลาดในโพชฌงค ทานผูฉลาดในมรรค ทานผูฉลาดในผล
ทานผูฉลาดในนิพพาน. ทานผูฉลาดเหลานั้น ยอมไมกลาว ... ผูประกอบดวยความหมดจดดวย
ความเห็น ดวยความหมดจดดวยการฟง ดวยความหมดจดดวยญาณอันสัมปยุตดวยสมาบัติ ๘

หรือดวยญาณอันผิด วาเปนมุนี เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ดูกรนันทะ ทานผูฉลาด ... กลาว ...
วาเปนมุนี.
[๒๘๙] คําวา เรายอมกลาวชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีความทุกข ไมมี
ความหวัง เที่ยวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี ความวา เสนามารตรัสวา เสนา. กายทุจริตเปน
เสนามาร วจีทุจริตเปนเสนามาร มโนทุจริตเปนเสนามาร ราคะเปนเสนามาร โทสะเปนเสนา*มาร โมหะเปนเสนามาร ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา
ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่น
ทาน ความเมา ความประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความ
เรารอนทั้งปวง ความเดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนเสนามาร.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา
กามทานกลาววาเปนเสนาที่ ๑ ของทาน. ความไมยินดีทาน
กลาววาเปนเสนาที่ ๒ ของทาน. ความหิวและความกระหาย
ทานกลาววาเปนเสนาที่ ๓ ของทาน. ตัณหาทานกลาววาเปน
เสนาที่ ๔ ของทาน. ถิ่นมิทธะทานกลาววาเปนเสนาที่ ๕
ของทาน. ความขลาดทานกลาววาเปนเสนาที่ ๖ ของทาน.
วิจิฉิจฉาทานกลาววาเปนเสนาที่ ๗ ของทาน. ความลบหลู
ความกระดางทานกลาววาเปนเสนาที่ ๘ ของทาน. ลาภ ความ
สรรเสริญ สักการะ ยศที่ไดมาผิด ก็เปนเสนา. ความยก
ตนและการขมผูอื่นก็เปนเสนา. นี้เสนามารของทาน (เปน
มารไมปลอยทานใหพนอํานาจไป) เปนผูประหารทานผูมี
ธรรมดํา. คนไมกลายอมไมชนะเสนานั้นได. คนกลายอม
ชนะได ครั้นชนะแลวยอมไดความสุข ดังนี้.
เสนามารทั้งปวง กิเลสทั้งปวง ชนเหลาใดชนะแลว ใหแพ ทําลาย กําจัดใหเบือนหนา
หนีแลวดวยอริยมรรค ๔ ในกาลใด ในกาลนั้น ชนเหลานั้น เรากลาววาผูกําจัดเสนาเสียแลว.
คําวา อนิฆา ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลา*ภิสังขารทั้งปวง เปนความทุกข. ความทุกขเหลานั้น ชนเหลาใดละขาด ตัดขาด สงบ ระงับแลว
ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ชนเหลานั้น ตรัสวา ผูไมมีความทุกข.
ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวา ความหวัง ในคําวา
นิราสา ดังนี้. ความหวังคือ ตัณหานี้ ชนเหลาใดละขาด ... เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ ชน
เหลานั้น ตรัสวา ผูไมมีความหวัง.
คําวา เรากลาววา ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว ไมมีทุกข ไมมีความหวัง เที่ยวไป
ชนเหลานั้นเปนมุนี ความวา เรายอมกลาว ... ยอมประกาศวา ชนเหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพ
กําจัดเสนาเสียแลว ไมมีทุกข ไมมีความหวัง ยอมเที่ยวไป คือ เปลี่ยนอิรยิ าบถ เปนไป
รักษา บํารุง เยียวยา ชนเหลานั้นเปนมุนีในโลก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เรายอมกลาววา

ชนเหลาใดกําจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีทุกข ไมมีความหวัง เที่ยวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรนันทะ ทานผูฉลาดยอมไมกลาวบุคคลผูประกอบดวย
ทิฏฐิ ดวยสุตะ ดวยญาณวา เปนมุนี. เรายอมกลาววา
ชนใดกําจัดเสนาเสียแลว เปนผูไมมีทุกข ไมมีความหวัง
เที่ยวไป ชนเหลานั้นเปนมุนี.
[๒๙๐] (ทานพระนันทะทูลถามวา)
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด
ดวยการเห็นและการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวย
มงคลหลายชนิดบาง. (ขาแตพระผูมีพระภาค) ผูนิรทุกข
สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูสํารวมแลว ประพฤติอยูในทิฏฐิ
นั้น ไดขามแลวซึ่งชาติและชราบางหรือ? ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองคโปรด
ตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด.
[๒๙๑] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา เยเกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส ดังนี้ ความวา
ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ. คําวา เยเกจิ
นี้เปนเครื่องกลาวรวมหมด. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเขาถึงการบวช คือ ถึงพรอมดวยการบวช
ภายนอกพุทธศาสนานี้ ชื่อวาสมณะ. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ ชื่อวา พราหมณ.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สมณพราหมณ.
บทวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา นนฺโท ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา นนฺโท เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทานพระนันทะทูลถามวา.
[๒๙๒] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟงบาง ความวา ยอมกลาว
คือ ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความ
บริสุทธิ์ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเห็นบาง ... ดวยการสดับบาง ... ดวยการ
เห็นและการสดับบาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและดวยการ
สดับบาง.
[๒๙๓] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง ความวา ยอมกลาว ...
ยอมบัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยศีลบาง ... ดวยวัตรบาง ... ดวยทั้งศีลและวัตรบาง
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง.
[๒๙๔] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด ความวา ยอมกลาว ...
ยอมบัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยมงคลคือวัตรและความตื่นขาวมากอยาง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด.
[๒๙๕] คําวา กจฺจิสฺส ในอุเทศวา กจฺจิสฺส เต (ภควา) ตตฺถ ยตา จรนฺตา ดังนี้

เปนการถามดวยความสงสัย เปนการถามดวยความเคลือบแคลง เปนการถามสองแง ไมเปนการ
ถามสวนเดียววา เรื่องนั้นเปนอยางนี้หรือหนอแล หรือไมเปนอยางนี?้ เรื่องนี้เปนไฉนหนอแล
หรือเปนอยางไร? เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาบางหรือ.
คําวา เต คือ พวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐิเปนคติ.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค พวกสมณพราหมณนั้น ... บางหรือ.
คําวา ตตฺถ ในอุเทศวา ตตฺถ ยตา จรนฺตา ดังนี้ ความวา ในทิฏฐิของตน
ในความควรของตน ในความชอบใจของตน ในลัทธิของตน.
คําวา ยตา ความวา สํารวม สงวน คุมครอง รักษา ระวัง.
คําวา เที่ยวไป ความวา เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเปนไป รักษา
บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา (ขาแตพระผูมีพระภาค) สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูสํารวม
แลวประพฤติอยูในทิฏฐินั้น ... บางหรือ.
[๒๙๖] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... ไดขามแลวซึ่งชาติและชรา ความวา ไดขามแลว
คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงแลวซึ่งชาติชราและมรณะ.
คําวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก คําวา มาริสนี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับ
ดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ... ไดขามแลว
ซึ่งชาติและชรา.
[๒๙๗] คําวา ปุจฺฉามิ ตํ ในอุเทศวา ปุจฺฉามิ ตํ ภควา พฺรูหิ เมตํ ดังนี้ ความวา
ขาพระองคขอทูลถาม ทูลขอ ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหประกาศซึ่งปญหานั้นวา ขอพระองคจงตรัส
บอกปญหานั้นแกขาพระองค เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค ความวา ขอพระองคจงตรัส ...
จงประกาศ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น.
ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด. เพราะเหตุนั้นพราหมณนั้นจึงกลาววา
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด
ดวยการเห็นและการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวย
มงคลหลายชนิดบาง. (ขาแตพระผูมีพระภาค) ผูนิรทุกข
สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูสํารวมแลว ประพฤติอยูในทิฏฐิ
นั้น ไดขามแลวซึ่งชาติและชราบางหรือ? ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหานั้น. ขอพระองค
โปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองคเถิด.
[๒๙๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรนันทะ)
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด
ดวยการเห็นและดวยการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง

ดวยมงคลหลายชนิด. เรายอมกลาววา สมณพราหมณ
เหลานั้น ถึงแมเปนผูสํารวมแลวประพฤติอยูในทิฏฐินั้น
แตก็ขามซึ่งชาติและชราไปไมได.
[๒๙๙] คําวา เยเกจิ ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง
ไมเหลือ ไมมสี วนเหลือ. คําวา เยเกจิ นี้ เปนเครื่องกลาวรวมหมด. ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
เขาถึงการบวช ถึงพรอมดวยการบวชภายนอก แตพุทธศาสนานี้ชื่อวาสมณะ. ชนเหลาใด
เหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ ชื่อวาพราหมณ. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สมณพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งนี้. พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา นันทะ ในอุเทศวา นนฺทาติ
ภควา ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรนันทะ.
[๓๐๐] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟงบาง ความวา ยอมกลาว
ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ซึ่งความหมดจด ความหมดจดวิเศษ ความบริสุทธิ์
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเห็นบาง ... ดวยการสดับบาง ... ดวยการเห็น
และสดับบาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและดวยการสดับบาง.
[๓๐๑] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง ความวา ยอมกลาว ...
ยอมบัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยศีลบาง ... ดวยวัตรบาง ... ดวยศีลและวัตรบาง
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง.
[๓๐๒] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด ความวา ยอมกลาว ...
ยอมบัญญัติดวยมงคลคือวัตรและความตื่นขาวมากอยาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความ
หมดจดดวยมงคลหลายชนิด.
[๓๐๓] คําวา กิ ฺจาป ในอุเทศวา กิ ฺจาป เต ตตฺถ ยตา จรนฺติ เปนบทสนธิ
เปนบทเกี่ยวเนื่อง เปนเครื่องทําบทใหเต็ม เปนความพรอมเพรียงแหงอักขระ เปนความ
สละสลวยแหงพยัญชนะ. บทวา กิ ฺจาป นี้ เปนไปตามลําดับบท คําวา เต คือ พวก
สมณพราหมณผูมีทิฏฐิ. คําวา ตตฺก ความวา ในทิฏฐิของตน ในความควรของตน ในความ
ชอบใจของตน ในลัทธิของตน. คําวา ยตา ความวา เปนผูสํารวม สงวน คุมครอง รักษา
ระวัง.
คําวา จรนฺติ ความวา เที่ยวไป ... เยียวยา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ถึงแมสมณพราหมณ
เหลานั้นเปนผูสํารวมแลว ประพฤติอยูในทิฏฐินั้น.
[๓๐๔] คําวา เรายอมกลาววา ... ขามชาติและชราไปไมได ความวา เรายอมกลาว ...
ยอมประกาศวา ขาม ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวงซึ่งชาติ ชราและมรณะไปไมได
คือ ไมออก ไมสละ ไมกาวลวง ไมเปนไปลวงจากชาติ ชราและมรณะ ยอมวนเวียนอยู
ภายในชาติ ชราและมรณะ วนเวียนอยูภายในทางสงสาร ไปตามชาติ ชราก็แลนตาม พยาธิก็
ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่เรน ไมมีสรณะ ไมมีที่พึ่ง เพราะฉะนั้นจึงชื่อ

วา เรายอมกลาววา ขามชาติและชราไปไมได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด ดวย
การเห็นและดวยการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวยมงคล
หลายชนิด. เรายอมกลาววา สมณพราหมณเหลานั้น ถึงแม
เปนผูสํารวมแลวประพฤติอยูในทิฏฐินั้น แตก็ขามซึ่งชาติและ
ชราไปไมได.
[๓๐๕] (ทานพระนันทะทูลถามวา)
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด ดวย
การเห็นและการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวยมงคล
หลายชนิดบาง. ถาพระองคผูเปนพระมุนีตรัสสมณพราหมณ
เหลานั้นวา ขามโอฆะไปไมไดแลว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข
เมื่อเปนอยางนั้น บัดนี้ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก ขาม
ชาติและชราไปไดแลว. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูล
ถามปญหานั้น ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.
[๓๐๖] คําวา เยเกจิ ในอุเทศวา เยเกจิ เม สมณพฺราหฺมณาเส ดังนี้ ความวา
ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือ มีสวนไมเหลือ. คําวา เยเกจิ นี้
เปนเครื่องกลาวรวมหมด. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งเขาถึงการบวช คือ ถึงพรอมดวยการบวช
ภายนอกพุทธศาสนานี้ ชื่อวาสมณะ. ชนเหลาใดเหลาหนึ่งอางวาตนมีวาทะเจริญ ชื่อวาพราหมณ.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา นนฺโท ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา นนฺโท เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทานพระนันทะทูลถามวา.
[๓๐๗] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและการฟงบาง ความวา ยอมกลาว
ยอมพูด ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติความหมดจด คือ ความหมดจดวิเศษ ความบริสุทธิ์
ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยการเห็นบาง ... ดวยการสดับบาง ... ดวยการเห็นและ
การสดับบาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยการเห็นและดวยการสดับบาง.
[๓๐๘] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง ความวา ยอมกลาว ... ยอม
บัญญัติความหมดจด ... ความพนรอบดวยศีลบาง ... ดวยวัตรบาง ... ดวยทั้งศีลและวัตรบาง เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจดดวยศีลและวัตรบาง.
[๓๐๙] คําวา ยอมกลาวความหมดจดดวยมงคลหลายชนิด ความวายอมกลาว ... ยอม
บัญญัติดวยมงคลคือวัตรและความตื่นขาวมากอยาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ยอมกลาวความหมดจด
ดวยมงคลหลายชนิด.
[๓๑๐] คําวา เต เจ ในอุเทศวา เต เจ มุนี พฺรูสิ อโนฆติณฺเณ ดังนี้ ความวา
พวกสมณพราหมณผูมีทิฏฐิเปนคติ ญาณทานกลาววา โมนะ ในบทวา มุนี. ฯลฯ พระผูมีพระภาค

นั้น ลวงแลวซึง่ ราคาทิธรรมเปนเครื่องของ และตัณหาเปนดังวาขาย เปนมุนี.
คําวา ยอมตรัสวา ... ขามโอฆะไปไมไดแลว ความวา ขามไมไดแลว คือ ขามขึ้น
ไมไดแลว ขามลวงไมไดแลว กาวลวงไมไดแลว เปนไปลวงไมไดแลวซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ
ทิฏฐิโอฆา อวิชชาโอฆะ วนเวียนอยูภายในชาติชราและมรณะ วนเวียนอยูภ ายในทางสงสาร
ไปตามชาติ ชราก็แลนตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอนเรน
ไมมีสรณะ ไมมีที่พึ่ง.
คําวา ยอมตรัส คือ ยอมตรัส ... ยอมประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถาพระองคผู
เปนมุนียอมตรัสวา สมณพราหมณเหลานั้นขามโอฆะไปไมไดแลว.
[๓๑๑] คําวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข เมื่อเปนดังนั้น ในบัดนี้ ใครเลาในเทวโลก
และมนุษยโลก ขามชาติและชราไปได ความวา เมื่อเปนดังนั้น ใครนั้นในโลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ขามไดแลว คือ
ขามขึ้นแลว ขามพนแลว ลวงแลว กาวลวงแลว เปนไปลวงแลวซึ่งชาติ ชราและมรณะ.
คําวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ. คําวา
มาริส นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ขาแตพระองคผูนิรทุกข เมื่อเปนดังนั้น ในบัดนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลกขามชาติและ
ชราไปไดแลว.
[๓๑๒] คําวา ปุจฺฉามิ ตํ ในอุเทศวา ปุจฺฉามิ ตํ ภควา พฺรูหิ เม ตํ ดังนี้
ความวา ขาพระองคขอทูลถาม คือ ทูลขอ ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหประสาทซึ่งปญหานั้นวา ขอ
พระองคจงตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคขอทูลถาม
ปญหานั้น.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปน สัจฉิกาบัญญัติ,
คําวา ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค ความวา ขอพระองคโปรด
ตรัส ... โปรดประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถามปญหา
นั้น ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งนี้ ยอมกลาวความหมดจด ดวย
การเห็นและการสดับบาง ดวยศีลและวัตรบาง ดวยมงคล
หลายชนิดบาง. ถาพระองคผูเปนพระมุนีตรัสพราหมณเหลานั้น
วา ขามโอฆะไปไมไดแลว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข เมื่อเปน
อยางนั้น บัดนี้ ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก ขามชาติและ
ชราไปไดแลว. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคขอทูลถาม
ปญหานั้น. ขอพระองคโปรดตรัสบอกปญหานั้นแกขาพระองค.
[๓๑๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทะ) เรายอมไมกลาววา
สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติและชราหุมหอแลว. เรายอม
กลาววา นรชนเหลาใดละแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน

อารมณที่ไดทราบ ศีลและวัตรทั้งปวง ทั้งละแลวซึ่งมงคล
หลายชนิดทั้งหมด กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ
นรชนเหลานั้นแล เปนผูขามโอฆะไดแลว.
[๓๑๔] คําวา เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติและชราหุมหอ
แลว ความวา ดูกรนันทะ เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติและชรารอย
ไวแลว หุมไวแลว คลุมไวแลว ปดไวแลว บังไวแลว ครอบไวแลว. เรายอมกลาว คือ
ยอมบอก ... ทําใหตื้นวา สมณพราหมณเหลาใด ละชาติ ชราและมรณะแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา สมณพราหมณ
เหลานั้นมีอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติ
และชราหุมหอไวแลว.
[๓๑๕] คําวา นรชนเหลาใดละแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ
ศีลและวัตรทั้งปวง ความวา นรชนเหลาใดละแลว คือ สละแลว บรรเทาแลว ทําใหสิ้นสุด
แลว ใหถึงความไมมีแลว ซึ่งความหมดจดดวยการเห็นทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยการฟง
ทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดทั้งดวยการเห็นและดวยการฟงทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยการได
ทราบทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยศีลทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยวัตรทั้งปวง ... ซึ่งความหมด
จดทั้งดวยศีลและวัตรทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนเหลาใดละแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ หรือแมศีลหรือวัตรทั้งปวง.
[๓๑๖] คําวา ทั้งละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งปวง ความวา ละแลว คือ ละขาด
แลว บรรเทาแลว ทําใหสิ้นสุดแลว ใหถึงความไมมีแลว ซึ่งความหมดจด คือ ความหมด
จดวิเศษ ความบริสุทธิ์ ความพน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยมงคลคือวัตรและความ
ตื่นขาวมากอยาง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทั้งละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งปวง.
[๓๑๗] คําวา ตณฺหํ ในอุเทศวา ตณฺหํ ปริ ฺ าย อนาสวา เย เต เว นรา
โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ดังนี้ ไดแกรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
ธรรมตัณหา.
คําวา กําหนดรูแลว ความวา กําหนดรูแลวซึ่งตัณหาดวยปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา
ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.
ญาตปริญญาเปนไฉน? นรชนยอมรูชัด คือ ยอมรู ยอมเห็นตัณหาวา นี้รูปตัณหา
นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา นี้รสตัณหา นี้โผฏฐัพพตัณหา นี้ธรรมตัณหา นี้ชื่อวาญาตปริญญา.
ตีรณปริญญาเปนไฉน? นรชนทําตัณหาที่ตนรูอยางนี้แลวยอมพิจารณาตัณหา คือ พิจารณา
โดยความไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนฝ ฯลฯ โดยความไมใหสลัดออก นี้ชื่อวา
ตีรณ-ปริญญา.
ปหานปริญญาเปนไฉน? นรชนพิจารณาอยางนี้แลว ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ให
ถึงความไมมีซึ่งตัณหา. สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันทราคะในตัณหาใด ทานทั้งหลายจงละฉันทราคะนั้นเสีย. เมื่อเปนอยางนี้ ตัณหานั้นจักเปน

ของอันทานทั้งหลายละแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มี
ความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดังนี้. นี้ชื่อวาปหานปริญญา. กําหนดรูแลวซึ่งตัณหาดวย
ปริญญา ๓ นี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กําหนดรูซ ึ่งตัณหา.
คําวา เปนผูไมมีอาสวะ ความวา อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ
อวิชชาสวะ. นรชนเหลาใดละอาสวะเหลานี้แลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน
ใหถึงความไมมี มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา นรชนเหลานั้นตรัสวา เปนผูไมมีอาสวะ.
คําวา เหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย.
คําวา เรายอมกลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชน
เหลานั้นแล ขามโอฆะไดแลว ความวา เรายอมกลาววา ... ยอมประกาศวา นรชนเหลาใด
กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้น ขามแลวซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิ*โอฆะ อวิชชาโอฆะ คือ ขาม ขามขึ้น ขามออก ลวง กาวลวง เปนไปลวงแลวซึ่งทาง
แหงสังสารวัฎทั้งปวง. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรายอมกลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหา
แลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นแล ขามโอฆะไดแลว. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา
เรายอมไมกลาววา สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติและ
ชราหุมหอแลว เรายอมกลาววา นรชนเหลาใดละแลวซึ่ง
รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ ศีลและวัตร
ทั้งปวง ทั้งละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งหมด กําหนดรู
ตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นแล เปนผู
ขามโอฆะไดแลว.
[๓๑๘] ขาแตพระโคดม ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจานั้น อัน
พระองคผูเปนพระมเหสี (ผูแสวงหาธรรมใหญ) ตรัสดีแลว
ไมมีอุปธิ. แมขาพระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดละแลว
ซึ่งรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ ศีลและ
วัตรทั้งปวง ทั้งละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งหมด กําหนด
รูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นแลเปนผู
ขามโอฆะไดแลว.
[๓๑๙] คําวา เอตํ ในอุเทศวา เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน ดังนี้ ความวา
ขาพระองคยอมยินดี คือ ยินดียิ่ง เบิกบาน อนุโมทนา ปรารถนา พอใจ ประสงค รักใคร
ติดใจ พระวาจา คือ ทางแหงถอยคํา เทศนา อนุสนธิ ของพระองค.
คําวา อันพระองคเปนพระมเหสี ความวา พระผูมีพระภาคผูเปนพระมเหสี ทรง
แสวงหา คือ ทรงเสาะหา ทรงคนหา ซึ่งศีลขันธใหญ เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา
มเหสี. ฯลฯ พระผูมีพระภาคผูเปนเทวดาลวงเทวดาประทับที่ไหน พระนราสภประทับที่ไหน
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา มเหสี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจา

นั้น อันพระองคผูเปนพระมเหสี.
[๓๒๐] คําวา สุกิตฺติตํ ในอุเทศวา สุกิตฺติตํ โคตม นูปธีกํ ดังนี้ ความวา
ตรัสบอกดีแลว คือ ทรงแสดงดีแลว ทรงบัญญัติดีแลว ทรงแตงตั้งดีแลว ทรงเปดเผยดีแลว
ทรงทําใหตื้นดีแลว ทรงประกาศดีแลว.
กิเลส ขันธ และอภิสังขาร ทานกลาววา อุปธิ ในอุเทศวา โคตม นูปธีกํ ดังนี้.
การละอุปธิ ความสงบอุปธิ ความสละคืนอุปธิ ความระงับอุปธิ อมตนิพพาน ทานกลาววา
ธรรมไมมีอุปธิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระโคดม ... ตรัสดีแลว เปนธรรมไมมีอุปธิ.
[๓๒๑] คําวา นรชนเหลาใดละแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ
ศีลและวัตรทั้งปวง ความวา นรชนเหลาใดละแลว คือ สละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึง
ความไมมีซึ่งความหมดจดดวยการเห็นทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยการฟงทั้งปวง ซึ่งความ
หมดจดทั้งดวยการเห็นและการฟงทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยการไดทราบทั้งปวง ... ซึ่งความ
หมดจดดวยศีลทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดดวยวัตรทั้งปวง ... ซึ่งความหมดจดทั้งดวยศีลและ
วัตรทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนเหลาใดละแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณ
ที่ไดทราบ ศีลและวัตรทั้งปวง.
[๓๒๒] คําวา ละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งปวง ความวา ละ คือ ละขาด บรรเทา
ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมซี ึ่งความหมดจด คือ ความหมดจด วิเศษ ความบริสุทธิ์ ความ
พน ความพนวิเศษ ความพนรอบ ดวยมงคล คือวัตรและความตื่นขาวมากอยาง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ทั้งละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งปวง.
[๓๒๓] คําวา ตณฺหํ ในอุเทศวา ตณฺหํ ปริ ฺ าย อนาสวา เย อหมฺป เต
โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ดังนี้ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
ธรรมตัณหา.
คําวา กําหนดรูแลวซึ่งตัณหา ความวา กําหนดรูแลวซึ่งตัณหาดวยปริญญา ๓ คือ
ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา.
ญาตปริญญาเปนไฉน? นรชนยอมรูซึ่งตัณหา คือ ยอมรู ยอมเห็นวา นี้รูปตัณหา
นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา นี้รสตัณหา นี้โผฏฐัพพตัณหา นี้ธรรมตัณหา. นี้ชื่อวา ญาต*ปริญญา.
ตีรณปริญญาเปนไฉน? นรชนทําตัณหาที่ตนรูอยางนี้แลว ยอมพิจารณาตัณหา คือ
พิจารณาโดยความไมเที่ยง เปนทุกข ฯลฯ โดยความไมใหสลัดออก. นี้ชื่อวา ตีรณปริญญา.
ปหานปริญญาเปนไฉน? นรชนพิจารณาเห็นอยางนี้แลว ละบรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมีซึ่งตัณหา. นี้ชื่อวาปหานปริญญา. กําหนดรูแลวซึ่งตัณหานั้นดวยปริญญา ๓ นี้
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา กําหนดรูแลวซึ่งตัณหา.
คําวา เปนผูไมมีอาสวะ ความวา อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ
อวิชชาสวะ. นรชนเหลาใดละอาสวะเหลานี้แลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน
ใหถึงความไมมี มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา นรชนเหลานั้นตรัสวา เปนผูไมมีอาสวะ

คําวา เหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย.
คําวา แมขาพระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ
นรชนเหลานั้นเปนผูขามโอฆะแลว ความวา แมขาพระองคก็กลาว คือ พูดวา นรชนเหลาใด
กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นเปนผูขามแลวซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ
ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ ขามแลว ขามขึ้นแลว ขามออกแลว ลวงแลว กาวลวงแลว ซึ่ง
ทางสงสารทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แมขาพระองคยอมกลาววา นรชนเหลาใดกําหนดรู
ตัณหาแลว เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นเปนผูขามโอฆะแลว. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้น
จึงกลาววา
ขาแตพระโคดม ขาพระองคยอมชอบใจพระวาจานั้น อัน
พระองคผูเปนพระมเหสีตรัสดีแลว ไมมีอุปธิ. แมขาพระองคก็กลาววา นรชนเหลาใดละแลวซึ่งรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ ศีลและวัตรทั้งปวง ทั้ง
ละแลวซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งหมด กําหนดรูตัณหาแลว
เปนผูไมมีอาสวะ นรชนเหลานั้นเปนผูขามโอฆะไดแลว.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ พระนันทะนั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค
ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค. ขาพระองค
เปนสาวก ดังนี้.
จบนันทมาณวกปญหานิทเทสที่ ๗.
---------เหมกมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานพระเหมกะ
[๓๒๔] (ทานพระเหมกะทูลถามวา)
ในกาลอื่นกอนแตศาสนาของพระโคดม พวกอาจารยเหลานี้
พยากรณวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้. เรือ่ งนีจ้ ักมีดังนี้. คําทั้งหมดนั้น
เปนคํากลาวสืบๆ กันมา. คําทั้งหมดนั้นเปนเครื่องยังความตรึก
ใหเจริญ. ขาพระองคไมยินดีในคํานั้น.
[๓๒๕] คําวา เย ในอุเทศวา เยเม ปุพฺเพ วิยากํสุ ดังนี้ ความวา พาวรีพราหมณ
และพราหมณอื่นซึ่งเปนอาจารยของพาวรีพราหมณ พยากรณแลว คือ บอกแลว ... ประกาศแลว
ซึ่งทิฎฐิของตน ความควรของตน ความชอบใจของตน ลัทธิของตน อัธยาศัยของตน ความ
ประสงคของตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ... กอน ... พวกอาจารยเหลานี้พยากรณแลว.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา เหมโก ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้
เปนไปตามลําดับบท.
คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวดวยความเคารพ. คําวา
อายสฺมา นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.

คําวา เหมโก เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ทานพระเหมกะทูลถามวา.
[๓๒๖] คําวา ในกาลอื่นแตศาสนาของพระโคดม ความวา ในกาลอื่น แตศาสนา
ของพระโคดม คือ อื่นแตศาสนาของพระโคดม กอนกวาศาสนาของพระโคดม กวาศาสนา
ของพระพุทธเจา กวาศาสนาของพระชินเจา กวาศาสนาของพระตถาคต กวาศาสนาของพระ*อรหันต เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ในกาลอื่นแตศาสนาของพระโคดม.
[๓๒๗] คําวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้ เรื่องนีจ้ ักมีดังนี้ ความวา ไดยินวา เรื่องนีม้ ีแลว
อยางนี้. ไดยินวา เรื่องนีจ้ ักมีอยางนี้. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้ เรื่องนี้จักมี
ดังนี้.
[๓๒๘] คําวา คําทั้งหมดนั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา ความวา คําทั้งปวงนั้นเปนคํา
กลาวสืบๆ กันมา คือ อาจารยเหลานั้น กลาวธรรมอันไมประจักษแกตน ที่ตนมิไดรูเฉพาะเอง
โดยบอกตามที่ไดยินกันมา บอกตามลําดับสืบๆ กันมา โดยอางตํารา โดยเหตุที่นึกเดาเอาเอง
โดยเหตุที่คาดคะเนเอาเอง ดวยความตรึกตามอาการ ดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา คําทั้งหมดนั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา.
[๓๒๙] คําวา คําทั้งหมดนั้นเปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ ความวา คําทั้งปวงนั้น
เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ คือ เปนเครื่องยังวิตกใหเจริญ เปนเครื่องยังความดําริใหเจริญ
เปนเครื่องยังกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกใหเจริญ เปนเครื่องยังความตรึกถึงญาติใหเจริญ
เปนเครื่องยังความตรึกถึงชนบทใหเจริญ เปนเครื่องยังความตรึกถึงเทวดาใหเจริญ เปนเครื่อง
ยังวิตกปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอื่นใหเจริญ เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ
และความสรรเสริญใหเจริญ เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความปรารถนามิใหใครดูหมิ่น
ใหเจริญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา คําทั้งหมดนั้นเปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ.
[๓๓๐] คําวา ขาพระองคไมยินดียิ่งในคํานั้น ความวา ขาพระองคไมได ไมประสพ
ไมไดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคไมยินดีในคํานั้น. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้น
จึงกลาววา
ในกาลอื่นกอนแตศาสนาของพระโคดม พวกอาจารยเหลานี้
พยากรณวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้. เรือ่ งนีจ้ ักมีดังนี้. คําทั้งหมด
นั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา คําทั้งหมดนั้นเปนเครื่องยังความ
ตรึกใหเจริญ. ขาพระองคไมยินดีในคํานั้น.
[๓๓๑] ขาแตพระมุนี ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนเครื่อง
กําจัดตัณหา ที่บุคคลรูแลวเปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขาม
ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลกแกขาพระองคเถิด.
[๓๓๒] พราหมณนั้นกลาวกะพระผูมีพระภาควา พระองค ในอุเทศวา ตฺว ฺจ เม
ธมฺมมกฺขาหิ ดังนี้.
คําวา ธมฺมํ ในอุเทศวา ธมฺมมกฺขาหิ ดังนี้ ความวา ขอพระองคโปรดตรัส ... โปรด

ทรงประกาศพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน และขอปฏิบัติอันใหถึงนิพพาน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมแกขาพระองค.
[๓๓๓] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวาตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหานิคฺฆาตนํ มุนิ ดังนี้.
คําวา เปนเครื่องกําจัดตัณหา ความวา เปนเครื่องปราบตัณหา เปนเครื่องละตัณหา
เปนเครื่องสงบตัณหา เปนเครื่องสละคืนตัณหา เปนเครื่องระงับตัณหา เปนอมตนิพพาน.
ญาณ ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนิ. ฯลฯ พระผูมีพระภาคลวงแลวซึง่ ราคาทิธรรม
เปนเครื่องของและตัณหาเปนดังวาขาย จึงเปนมุนี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระมุนี ...
เครื่องกําจัดตัณหา.
[๓๓๔] คําวา ที่บุคคลรูแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป ความวา บุคคลทําธรรมใดใหทราบ
แลว คือ เทียบเคียงแลว พิจารณาแลว ใหเจริญ ทําใหแจมแจงแลว คือ ทําใหทราบแลว ...
ทําใหแจมแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดาสิ่งนั้นทัง้ มวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา เปนผูมีสติ คือ เปนผูมีสติดวยอาการ ๔ อยาง คือ เปนผูมีสติ เจริญสติ*ปฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ ผูนั้นทานกลาววาเปนผูมีสติ ...
คําวา เที่ยวไป คือ เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเปนไป รักษา เยียวยา
ใหเยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่บุคคลทราบแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป.
[๓๓๕] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา
ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในอุเทศวา เตร โลเก วิสตฺติกํ. ตัณหาชื่อวาวิสัตติกาเพราะ
อรรถวากระไร? ฯลฯ เพราะอรรถวาแผไป ซานไป ฉะนั้น จึงชื่อวา วิสตฺติกา.
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก
อายตนโลก.
คําวา พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก ความวา พึงเปนผูมีสติขาม
คือ ขามขึ้น ขามพน กาวลวง เปนไปลวง ซึ่งตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงขามตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้น พราหมณ
นั้นจึงกลาววา
ขาแตพระมุนี ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนเครื่อง
กําจัดตัณหาที่บุคคลรูแลว เปนผูมีสติเที่ยวไป พึงขามตัณหา
อันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก แกขาพระองคเถิด.
[๓๓๖] ดูกรเหมกะ บทนิพพานเปนที่บรรเทาฉันทราคะในปยรูป
ทั้งหลาย ที่ไดเห็น ที่ไดยินและที่ไดทราบ (ที่รูแจง)
เปนที่ไมเคลื่อน.

[๓๓๗] คําวา ทิฏ€ํ ในอุเทศวา อิธ ทิฏ€สุตมุตํ วิ ฺ าเตสุ ดังนี้ ความวา
ที่ไดเห็นดวยจักษุ. คําวา โสตํ ความวา ที่ไดยินดวยหู. คําวา มุตํ ความวา ที่ทราบ คือ
ที่สูดดวยจมูก ลิ้มดวยลิ้น ถูกตองดวยกาย. คําวา วิ ฺ าตํ คือ ที่รูดวยใจ. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ... ที่เห็น ที่ไดยิน ที่ไดทราบ ที่รูแจง.
[๓๓๘] คําวา ดูกรเหมกะ ... ในปยรูปทั้งหลาย ความวา สิ่งอะไรเปนปยรูป (เปนที่รัก)
สาตรูป (เปนที่ยินดี) ในโลก. จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เปนปยรูปสาตรูป
ในโลก. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก. จักษุวิญญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก.
จักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนปยรูป
สาตรูปในโลก. จักษุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหา*สัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก.
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา เปนปยรูป
สาตรูปในโลก. รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธรรมสัญเจตนา เปนปยรูป สาตรูปในโลก. รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ*ตัณหา ธรรมตัณหา เปนปยรูป สาตรูปในโลก. รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก
โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก เปนปยรูป สาตรูปในโลก. รูปวิจาร สัททวิหาร คันธวิจาร รสวิจาร
โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร เปนปยรูป สาตรูปในโลก. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ในปยรูปทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา เหมกะ.
[๓๓๙] ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ตัณหาในกาม
ความสิเนหาในกาม ความเรารอนเพราะกาม ความหลงในกาม ความชอบใจในกาม ในกาม
ทั้งหลาย กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนิวรณ ชื่อวา ฉันทราคะ ในอุเทศวา
ฉนฺทราควิโนทนํ ดังนี้. คําวา เปนที่บรรเทาฉันทราคะ ความวา เปนที่ละฉันทราคะ เปนที่สงบ
ฉันทราคะ เปนที่สละคืนฉันทราคะ เปนที่ระงับฉันทราคะ เปนอมตนิพพาน. เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา เปนที่บรรเทาฉันทราคะ.
[๓๔๐] คําวา บทนิพพาน ... ไมเคลื่อน ความวา บทนิพพาน คือ บทที่ตานทาน บทที่
เรน บทที่ยึดหนวง บทไมมีภัย. คําวา ไมเคลื่อน คือ เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง เปนธรรมไมแปรปรวน.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บทนิพพาน ... ไมเคลื่อน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรเหมกะ บทนิพพานเปนที่บรรเทาฉันทราคะในปยรูปทั้งหลาย ที่ไดเห็น ที่ไดยิน
และที่ไดทราบ (ที่รูแจง) เปนที่ไมเคลื่อน.
[๓๔๑] พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูทั่วถึงบทนิพพานนั้นแลว
เปนผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว พระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้น เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย เปนผูขามแลวซึ่ง
ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก.
[๓๔๒] คําวา เอตํ ในอุเทศวา เอตท ฺ าย เย สตา ดังนี้ คือ อมตนิพพาน ความ

สงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับตัณหา
ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด.
คําวา รูทั่วถึง ความวา รูทั่ว คือ ทราบ เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง
คือ รูทั่ว ทราบ ... ทําใหแจมแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับ
ไปเปนธรรมดา. คําวา เย คือ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย.
คําวา เปนผูมีสติ ความวา เปนผูมีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน
คือพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นตรัสวา เปนผูมีสติ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพเหลาใดรูทั่วถึงบทนิพพานนี้ เปนผูมีสติ.
[๓๔๓] คําวา มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว ความวา มีธรรมอันเห็นแลว คือ มีธรรม
อันรูแลว มีธรรมอันเทียบเคียงแลว มีธรรมอันพิจารณาแลว มีธรรมอันแจมแจงแลว มีธรรม
อันปรากฏแลว มีธรรมอันเห็นแลว ... มีธรรมอันปรากฏแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา ดับแลว ความวา ชื่อวาดับแลว เพราะเปนผูยังราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ
ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวงใหดับ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีธรรมอันเห็นแลว
ดับแลว.
[๓๔๔] คําวา เขาไปสงบแลว ในอุเทศวา อุปสนฺตา จ เต สทา ดังนี้ ความวา
ชื่อวาเขาไปสงบแลว คือ สงบแลว เขาไปสงบแลว เขาไปสงบวิเศษแลว ดับแลว ระงับแลว
เพราะความที่ราคะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนโทษ
ชาติสงบแลว ถึงความสงบแลว ไหมแลว ดับแลว ปราศจากไปแลว ระงับแลว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เปนผูเขาไปสงบแลว. คําวา เต คือ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย.
คําวา ทุกสมัย คือ ทุกเมื่อ ในกาลทั้งปวง สิ้นกาลทั้งปวง สิ้นกาลเปนนิตย กาลยั่งยืน
เนืองๆ ติดตอ ไมเจือกับเหตุอนื่ สืบตอโดยลําดับ เหมือนละลอกน้ํามิไดวาง สืบตอไมขาดสาย
กาลมีประโยชน กาลที่ถูกตอง กาลเปนปุเรภัต กาลเปนปจฉาภัต ยามตน ยามกลาง ยามหลัง
ขางแรม ขางขึ้น คราวฝน คราวหนาว คราวรอน ตอนวัยตน ตอนวัยกลาง ตอนวัยหลัง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย.
[๓๔๕] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา วิสัตติกา
ในอุเทศวา ติณฺณา โลเก วิสตฺติกํ ดังนี้.
ตัณหา ชื่อวา วิสัตติกา ในคําวา วิสตฺติกํ เพราะอรรถวากระไร? เพราะอรรถวา ฯลฯ
แผไป ซานไป ฉะนั้น จึงชื่อ วิสัตติกา.
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก.
คําวา เปนผูขามแลว ... ในโลก ความวา เปนผูขามแลว คือ ขามขึ้น ขามพน
กาวลวง กาวพน เปนไปลวงแลว ซึ่งตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เปนผูขามแลวซึ่งตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก. เพราะเหตุนั้น พระผูมี-

*พระภาคจึงตรัสวา
พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูทั่วถึงบทนิพพานนั้นแลว
เปนผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลวดับแลว พระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้น เปนผูเขาไปสงบแลวทุกสมัย เปนผูขามแลวซึ่ง
ตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ ในโลก.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ พระเหมกะนั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาค
ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค. ขาพระองค
เปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ เหมกมาณวกปญหานิทเทส ที่ ๘.
---------โตเทยยมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานพระโตเทยยะ
[๓๔๖] (ทานพระโตเทยยะทูลถามวา)
กามทั้งหลายยอมไมมอี ยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด
และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขของผูนั้น
เปนเชนไร.
[๓๔๗] คําวา กามทั้งหลายยอมไมมอี ยูในผูใด ความวา กามทั้งหลายยอมไมอยู คือ
ไมอยูรว ม ไมมาอยูในผูใด.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา โตเทยฺย ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้
เปนไปตามลําดับบท.
คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. คําวา อายสฺมา
นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพยําเกรง. คําวา โตเทยฺย เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํา
รองเรียกของพราหมณนั้น. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานพระโตเทยยะทูลถามวา.
[๓๔๘] คําวา ตัณหายอมไมมีแกผูใด ความวา ตัณหายอมไมมี คือ ไมปรากฎ ไม
ประจักษ แกผูใด คือ ตัณหาอันผูใดละไดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผา
เสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตัณหายอมไมมีแกผูใด.
[๓๔๙] คําวา และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว ความวา ผูใดขามแลว คือ ขาม
ขึ้นแลว ขามพน ลวงแลว กาวลวงแลว เปนไปลวงแลวจากความสงสัย เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว.
[๓๕๐] คําวา วิโมกขของผูน ั้นเปนเชนไร? ความวา พราหมณนั้นยอมทูลถามวิโมกข
วา วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร? คือ มีสัณฐานเชนไร? มีประการอยางไร? มีสวนเปรียบ
อยางไร? อันบุคคลนั้นพึงปรารถนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิโมกขของผูนั้นเปนเชนไร?
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
กามทั้งหลายยอมไมมอี ยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด

และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขของผูนั้นเปน
เชนไร?
[๓๕๑] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโตเทยยะ)
กามทั้งหลายยอมไมมอี ยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด
และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขอยางอื่นของ
ผูนั้น ยอมไมมี.
[๓๕๒] คําวา ยสฺมึ ในอุเทศวา ยสฺมึ กามา น วสนฺติ ดังนี้ คือ ในพระอรหันต*ขีณาสพ โดยอุทานวา กามา กามมี ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้
เรียกวา วัตถุกาม ฯลฯ เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม.
คําวา ยอมไมมี ความวา กามทั้งหลายยอมไมมีอยู คือ ยอมไมอยูรว ม ไมมาอยูในผูใด
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กามทั้งหลายยอมไมมอี ยูในผูใด พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้น
โดยชื่อวา โตเทยยะ ในอุเทศวา โตเทยฺยาติ ภควา ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรโตเทยยะ.
[๓๕๓] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวาตัณหา ในอุเทศวา ยสฺส น วิชฺชติ ดังนี้.
คําวา ยสฺส คือ แกพระอรหันตขีณาสพ.
คําวา ตัณหายอมไมมีแกผใู ด ความวา ตัณหายอมไมมี คือ ไมปรากฎ ไมประจักษ
แกผูใด คือ ตัณหานั้นอันผูใดละแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลว
ดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตัณหายอมไมมีแกผใู ด.
[๓๕๔] วิจกิ ิจฉา คือ ความสงสัยในทุกข ฯลฯ ความที่จิตหวาดใจสนเทห เรียกวา
กถังกถา ในอุเทศวา กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ ดังนี้.
คําวา โย คือ พระขีณาสพนั้นใด.
คําวา และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว ความวา ผูใดขามแลว คือ ขามขึ้น
ขามพน ลวง กาวลวง เปนไปลวงจากความสงสัยไดแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา และผูใด
ขามพนจากความสงสัยไดแลว.
[๓๕๕] คําวา วิโมกขอยางอื่นของผูนั้นยอมไมมี ความวา วิโมกข อยางอืน่ อันเปน
เครื่องใหหลุดพนไดของผูนั้นยอมไมมี. ผูนั้นควรทํากิจดวยวิโมกขอยางไร? เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
วิโมกขอยางอืน่ ของผูนั้นยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
กามทั้งหลายยอมไมมอี ยูในผูใด ตัณหายอมไมมีแกผูใด
และผูใดขามพนจากความสงสัยไดแลว วิโมกขอยางอื่นของ
ผูนั้นยอมไมมี.
[๓๕๖] ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู มีปญญาหรือมีความกอ
(ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึง

รูจักมุนีไดอยางไร ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีสมันตจักษุ ขอ
พระองคตรัสบอกใหแจงซึ่งปญญานั้น แกขาพระองค.
[๓๕๗] คําวา ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีความหวังอยู ความวา ผูนั้นไมมีตัณหา
หรือยังมีตัณหา คือ ยอมหวัง คือ ยอมหวัง จํานง ยินดี ปรารถนา รักใคร ชอบใจ ซึ่งรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ
สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ
อดีต อนาคต ปจจุบัน รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบและธรรมารมณที่พึงรูแจง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู.
[๓๕๘] คําวา ผูมีปญญา ในอุเทศวา ป
าณวา โส อุท ป ฺ กปฺป ดังนี้
ความวา เปนบัณฑิต มีปญญา มีความรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส.
คําวา หรือมีความกอ (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ความวา หรือวายอมกอตัณหาทิฏฐิ
คือ ยังตัณหาหรือทิฏฐิใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ ดวยญาณในสมาบัติ ๘
ดวยญาณคืออภิญญา ๕ หรือดวยญาณอันผิด เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูนั้นมีปญญาหรือมีความกอ
(ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา.
[๓๕๙] พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาสักกะ ในคําวา สกฺก ในอุเทศวา มุนึ อหํ
สกฺก ยถา วิช ฺ ํ ดังนี้.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงผนวชจากศากยสกุล แมเพราะเหตุ ดังนี้ จึงชื่อวา
พระสักกะ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย แมเพราะ
เหตุดังนี้ จึงชื่อวาพระสักกะ.
พระองคมีทรัพยเหลานั้น คือ ทรัพยคือศรัทธา ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือ
โอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา ทรัพยคือสติปฏฐาน ทรัพยคือ
สัมมัปปธาน ทรัพยคืออิทธิบาท ทรัพยคืออินทรีย ทรัพยคือพละ ทรัพยคือโพชฌงค ทรัพยคือ
มรรค ทรัพยคือผล ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคทรงเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวา
มีทรัพย ดวยทรัพยเปนดังวาแกวหลายอยางเหลานั้น แมเพราะเหตุดังนี้ พระองคจึงชื่อวาสักกะ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงเปนผูอาจ องอาจ สามารถ ผูกลา ผูแกลวกลา
ผูกาวหนา ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไมสะดุง ผูไมหนี ละความกลัว ความขลาดเสียแลว
ปราศจากความเปนผูมีขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุนี้ พระองคจึงชื่อวาพระสักกะ.
คําวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึงรูจกั มุนีไดอยางไร ความวา ขาแตพระสักกะ
ขาพระองคจะพึงรูจัก คือ พึงรูแจง รูแจงเฉพาะ รูประจักษซึ่งมุนีไดอยางไร เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึงรูจกั มุนีไดอยางไร?
[๓๖๐] คําวา ตํ ในอุเทศวา ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขุ ดังนี้ ความวา ขาพระองค
ขอทูลถาม ทูลวิงวอน เชื้อเชิญ ขอใหประสาท ซึ่งปญหาใด.

คําวา ขอโปรดตรัสบอกใหแจง ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศ. พระสัพพัญ*ุตญาณ เรียกวา สมันตจักษุ ในคําวา สมนฺตจกฺขุ ฯลฯ เพราะฉะนั้น พระตถาคตจึงชื่อวา
มีพระสมันตจักษุ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูมีพระสมันตจักษุ ขอพระองคโปรดตรัส
บอกใหแจงซึ่งปญหานั้นแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ผูนั้นไมมีความหวังหรือยังมีหวังอยู มีปญญาหรือมีความกอ
(ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. ขาแตพระสักกะ ขาพระองคจะพึง
รูจักมุนีไดอยางไร? ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีสมันตจักษุ ขอ
พระองคโปรดตรัสบอกใหแจงซึ่งปญหานั้น แกขาพระองค.
[๓๖๑] ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู มีปญญาและไมมีความกอ
(ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจักมุนีผูไม
มีเครื่องกังวล ผูไมของในกามและภพ แมอยางนี้.
[๓๖๒] คําวา ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู ความวา ผูนนั้ ไมมีตัณหา ไมเปนไป
กับดวยตัณหา คือ ไมหวัง ไมจํานง ไมยินดี ไมปรารถนา ไมรักใคร ไมชอบใจซึ่งรูป
เสียง กลิ่น ฯลฯ รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ไดทราบ และธรรมารมณที่พึงรูแจง เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู.
[๓๖๓] คําวา ผูนั้นมีปญญา ในอุเทศวา ป ฺ าณวา โส น จ ป ฺ กปฺป ดังนี้
ความวา ผูนั้นเปนบัณฑิต มีปญญา มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลาย
กิเลส.
คําวา ไมมีความกอ (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา ความวา ผูนั้นยอมไมกอซึง่ ตัณหา
หรือทิฏฐิ คือ ไมยังตัณหาหรือทิฏฐิใหเกิด ใหเกิดพรอม ใหบังเกิด ใหบังเกิดเฉพาะ ดวย
ญาณในสมาบัติ ๘ ดวยญาณคืออภิญญา ๕ หรือดวยญาณอันผิด. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูนั้น
มีปญญา ไมมีความกอ (ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา.
[๓๖๔] ญาณ ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนี ในอุเทศวา เอวมฺป โตเทยฺย
มุนึ วิชาน ดังนี้. ฯลฯ บุคคลนั้นลวงแลวซึ่งธรรมเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังขาย ยอม
เปนมุนี.
คําวา ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจักมุนี ... แมอยางนี้ ความวา ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจัก
รูแจง รูประจักษซึ่งมุนีอยางนี้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจักมุนี ... แมอยางนี้.
[๓๖๕] คําวา อกิ ฺจนํ ในอุเทศวา อกิ ฺจนํ กามภเว อสตฺตํ ดังนี้ ความวา
เครื่องกังวลคือราคะ เครื่องกังวลคือโทสะ เครื่องกังวลคือโมหะ เครื่องกังวลคือมานะ เครื่อง
กังวลคือทิฏฐิ เครื่องกังวลคือกิเลส เครื่องกังวลคือทุจริต. เครื่องกังวลเหลานี้อันมุนีใดละได
แลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ
มุนีนั้นตรัสวา ไมมีเครื่องกังวล. โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา กามภเว ดังนี้ กามมี ๒ อยาง
คือ วัตถุกาม ๖ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้เรียกวาวัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้เรียกวากิเลสกาม.
โดยอุเทศวา ภพ ภพมี ๒ อยาง คือ กรรมภพ ๑ ปุนภพอันมีในปฏิสนธิ ๑. ฯลฯ นี้เปน

ปุนภพอันมีในปฏิสนธิ.
คําวา ผูไมมีเครื่องกังวล ผูไมของในกามและภพ ความวา ผูไมมีเครื่องกังวล ไมของ
คือ ไมเกี่ยว ไมเกี่ยวของ ไมพวั พัน ออกไป สลัดออก หลุดพนไม ประกอบในกามและภพ
มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูไมมีเครื่องกังวล ผูไมของในกาม
และภพ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ผูนั้นไมมีความหวัง ไมหวังอยู มีปญญาและไมมีความกอ
(ตัณหาทิฏฐิ) ดวยปญญา. ดูกรโตเทยยะ ทานจงรูจักมุนีผูไมมี
เครื่องกังวล ผูไมของในกามและภพ แมอยางนี้.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา
ของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ โตเทยยมาณวกปญหานิทเทสที่ ๙.
---------กัปปมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานพระกัปปะ
[๓๖๖] (ทานพระกัปปะทูลถามวา)
ขาแตพระองคผูนฤทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมอันเปน
ที่พึ่งแกสัตวทั้งหลายผูต ั้งอยูในทามกลางสงสาร เมื่อหวงกิเลส
เกิดแลว เมื่อภัยใหญมีแลว ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว.
อนึ่ง ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนที่พึ่งแกขาพระองค.
ทุกขนี้ไมพึงมีอีก อยางไร?
[๓๖๗] สงสาร คือ การมา การไป ทั้งการมาและการไป กาลมรณะ คติ ภพแตภพ
จุติ อุปบัติ ความบังเกิด ความแตก ชาติ ชรา และมรณะ ทานกลาววา สระ ในอุเทศวา
มชฺเ สรสฺมึ ติฏ€ตํ ดังนี้.
แมที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏ แมที่สุดขางปลายแหงสงสารก็ไมปรากฏ สัตว
ทั้งหลายตั้งอยู ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดอยู นอมใจ ไปแลว ในทามกลางสงสาร.
ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร? วัฏฏะเปนไปแลวสิ้นชาติเทานี้ พน
จากนั้น ยอมไมเปนไป ยอมไมมีอยางนั้น ที่สุดขางตนแหงสงสาร ยอมไมปรากฎแมอยางนี้.
วัฏฏะเปนไปแลวสิ้นรอยชาติเทานี้ พนจากนั้นยอมไมเปนไป ยอมไมมีอยางนั้น ที่สุดขางตน
แหงสงสารยอมไมปรากฎแมอยางนี้. วัฏฏะเปนไปแลวสิ้นพันชาติเทานี้ ... สิ้นแสนชาติเทานี้ ...
สิ้นโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้นรอยโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้นพันโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้นแสนโกฏิชาติเทานี้ ...
สิ้นปเทานี้ ... สิ้นรอยปเทานี้ ... สิ้นพันปเทานี้ ... สิ้นแสนปเทานี้ ... สิ้นโกฏิปเทานี้ ... สิ้นรอยโกฏิป
เทานี้ ... สิ้นพันโกฏิปเทานี้ ... สิ้นแสนโกฏิปเทานี้ ... สิ้นกัปเทานี้ ... สิ้นรอยกัปเทานี้ ... สิ้นพันกัป
เทานี้ ... สิ้นแสนกัปเทานี้ ... สิ้นโกฏิกัปเทานี้ ... สิ้นรอยโกฏิกัปเทานี้ ... สิ้นพันโกฏิกัปเทานี้ สิ้น
แสนโกฏิกัปเทานี้ พนจากนั้นยอมไมเปนไป ยอมไมมีอยางนี้ ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไม

ปรากฏแมอยางนี้.
สมจริงดังพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีที่สุดอัน
รูไมได ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีอวิชชาเปน
เครื่องกั้นไว มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว วนเวียนทองเที่ยวไป เสวยความทุกขความพินาศเปน
อันมากตลอดกาลนาน มากไปดวยปาชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แหละ จึงสมควรจะ
เบื่อหนาย ควรจะคลายกําหนัด ควรจะหลุดพนในสังขารทั้งปวง ดังนี้. ที่สุดขางตนแหงสงสาร
ยอมไมปรากฏแมอยางนี้.
ที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏอยางไร? วัฏฏะจักเปนไปสิ้นชาติเทานี้ พนจาก
นั้นจักไมเปนไป ยอมไมมีอยางนั้น ที่สุดขางปลายแหงสงสาร ยอมไมปรากฏแมอยางนี้. วัฏฏะ
จักเปนไปสิ้นรอยชาติเทานี้ ... สิ้นพันชาติเทานี้ ... สิ้นแสนชาติเทานี้ ... สิ้นโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้น
รอยโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้นพันโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้นแสนโกฏิชาติเทานี้ ... สิ้นปเทานี้ ... สิ้นรอยปเทานี้ ...
สิ้นพันปเทานี้... สิ้นแสนปเทานี้ ... สิ้นโกฏิปเทานี้ ... สิ้นรอยปเทานี้ ... สิ้นพันโกฏิปเทานี้ ... สิ้น
แสนโกฏิปเทานี้ ... สิ้นกัปเทานี้ ... สิ้นรอยกัปเทานี้ ... สิ้นพันกัปเทานี้ ... สิ้นแสนกัปเทานี้ ... สิ้น
โกฏิกัปเทานี้ ... สิ้นรอยโกฏิกปั เทานี้ ... สิ้นพันโกฏิกัปเทานี้ ... วัฏฏะจักเปนไปสิ้นแสนโกฏิกัปเทานี้
พนจากนั้นจักไมเปนไป ยอมไมมีอยางนี้ ที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฏ แมอยางนี้.
แมที่สุดขางตน แมที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎ อยางนี้.
สัตวทั้งหลายตั้งอยู ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน ติดอยู นอมใจไปแลวในทามกลางสงสาร
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา กปฺโป ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้
เปนไปตามลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรักเปนเครื่องกลาวโดยเคารพ
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง. คําวา กปฺโป
เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานพระกัปปะทูลถามวา.
[๓๖๘] คําวา เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว เมื่อภัยใหญมีแลว ความวา เมื่อกามโอฆะ
ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏ
แลว. คําวา เมื่อภัยใหญมีแลว ความวา เมื่อชาติภัยชราภัย พยาธิภัย มรณภัย มีแลว
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว เมื่อภัยใหญมีแลว.
[๓๖๙] คําวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว ความวา ผูอันชราถูกตองถึงรอบ ตั้งลง
ประกอบแลว อันมัจจุราชถูกตอง ถึงรอบ ตั้งลง ประกอบแลว อันชาติไปตาม ชราก็แลนตาม
พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมี
อะไรเปนที่พึ่ง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว.
[๓๗๐] คําวา ขาแตพระองคผูนฤทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนที่พึง ความ
วา ขอพระองคโปรดตรัสบอก ... ขอจงประกาศซึ่งธรรมเปนที่พึ่ง คือ ธรรมเปนที่ตานทาน ธรรม
เปนที่ซอนเรน ธรรมเปนสรณะ ธรรมเปนคติที่ไป.
คําวา มาริส เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ, คําวา มาริส

นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแต
พระองคผูนฤทุกข ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมเปนที่พึ่ง.
[๓๗๑] พราหมณนั้นกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระองคในอุเทศวา ตฺว ฺจ เม
ทีปมกฺขาหิ ดังนี้.
คําวา ขอจงตรัสบอกธรรมเปนที่พึ่ง ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซึ่งธรรม
เปนที่พึ่ง คือ ธรรมเปนที่ตานทาน ธรรมเปนที่ซอนเรน ธรรมเปนสรณะ ธรรมเปนคติที่ไป
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อนึ่ง ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนที่พึ่งแกขาพระองค.
[๓๗๒] คําวา ทุกขนี้ไมพึงมีอีกอยางไร ความวา ทุกขนี้พึงดับ คือ พึงสงบ พึง
ถึงความตั้งอยูไ มได พึงระงับไปในภพนี้นี่แหละ คือ ทุกขอันมีในปฏิสนธิ ไมพึงบังเกิดอีก
คือ ไมพึงเกิด ไมพึงเกิดพรอม ไมพึงบังเกิดในกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโว*การภพ ในคติใหม อุปบัติใหม ปฏิสนธิใหม ภพ สงสารหรือในวัฏฏะ พึงดับ สงบถึง
ความตั้งอยูไมได ระงับไปในภพนี้นี่แหละ อยางไร? เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ทุกขนี้ไมพึงมี
อีกอยางไร? เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูนฤทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนที่พึ่ง
แกสัตวทั้งหลายผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร เมื่อหวงกิเลสเกิด
แลว เมื่อภัยใหญมีแลว ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว. อนึ่ง
ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปนที่พึ่งแกขาพระองค. ทุกขนี้
ไมพึงมีอีกอยางไร?
[๓๗๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัปปะ)
เราจะบอกธรรมเปนที่พึ่ง แกสัตวทั้งหลายผูที่ตั้งอยูในทามกลาง
สงสาร เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว เมื่อภัยใหญมีแลว ผูอันชรา
และมัจจุถึงรอบแลว. ดูกรกัปปะ เราจะบอกธรรมเปนที่พึ่ง
แกทาน.
[๓๗๔] สงสาร คือ การมา การไป ทั้งการไปและการมา การมรณะ คติ ภพแตภพ
จุติ อุปบัติ ความบังเกิด ความแตก ชาติชราและมรณะ ทานกลาววา สระ ในอุเทศวา
มชฺเ สรสฺมึ ติฏ€ตํ ดังนี้.
แมที่สุดขางตน แมที่สุดขางปลายแหงสงสาร ยอมไมปรากฏ ฯลฯ ก็สัตวทั้งหลายตั้ง
อยู ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดอยู นอมใจไปแลวในทามกลางสงสาร. ที่สุดขางตน
แหงสงสารยอมไมปรากฎอยางไร? ฯลฯ ที่สุดขางตนแหงสงสารยอมไมปรากฎแมอยางนี.้ ที่สุด
ขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎอยางไร? ฯลฯ ที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎแม
อยางนี้. แมที่สุดขางตน แมที่สุดขางปลายแหงสงสารยอมไมปรากฎแมอยางนี้. สัตวทั้งหลาย
ตั้งอยู ตั้งอยูเฉพาะ พัวพัน เขาถึง ติดอยู นอมใจไปแลวในทามกลางสงสาร เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ผูตั้งอยูในทามกลางสงสาร.

พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา กัปปะ ในอุเทศวา กปฺปาติ ภควา
ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัปปะ.
[๓๗๕] ขอวา เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว เมื่อภัยใหญมีแลว ความวา เมื่อกามโอฆะ
ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ เกิดแลว คือ เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ
ปรากฎแลว.
คําวา เมื่อภัยใหญมีแลว ความวา เมื่อชาติภัย ชราภัย พยาธิภัย มรณภัย มีแลว
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว เมื่อภัยใหญมีแลว.
[๓๗๖] ขอวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว ความวา ผูอนั ชราถูกตองถึงรอบ ตั้งลง
ประกอบแลว อันมัจจุถูกตอง ถึงรอบ ตั้งลง ประกอบแลว อันชาติไปตาม ชราก็แลนตาม
พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหั่น ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอนเรน ไมมีอะไรเปนสรณะ ไมมี
อะไรเปนที่พึ่ง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว.
[๓๗๗] ขอวา ดูกรกัปปะ เราจะบอกธรรมเปนที่พึ่งแกทาน ความวา เราจะบอก ...
จะประกาศ ซึ่งธรรมเปนที่พึง คือ ธรรมเปนที่ตานทาน ธรรมเปนที่ซอนเรน ธรรมเปนสรณะ
ธรรมเปนคติที่ไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เราจะบอกธรรมเปนที่พึ่ง.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา กัปปะ ในอุเทศวา กปฺป เต ดังนี้
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ดูกรกัปปะ เราจะบอกธรรมเปนที่พึ่งแกทาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา.
เราจะบอกธรรมเปนที่พึ่ง แกสัตวทั้งหลายผูที่ตั้งอยูในทาม
กลางสงสาร เมื่อหวงกิเลสเกิดแลว เมือ่ ภัยใหญมีแลว
ผูอันชราและมัจจุถึงรอบแลว. ดูกรกัปปะ เราจะบอกธรรม
เปนที่พึ่งแกทาน.
[๓๗๘] เราขอบอกนิพพานอันไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมมีตัณหา
เครื่องถือมั่น ไมใชธรรมอยางอื่น เปนที่สิ้นไปแหงชราและ
มัจจุนี้นั้นวา ธรรมเปนที่พึ่ง.
[๓๗๙] คําวา ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ในอุเทศวา อกิ ฺจนํ อนาทานํ ดังนี้ ความวา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต เปนเครื่องกังวล อมตนิพพานเปนที่ละ
เปนที่สงบ เปนที่สละคืน เปนที่ระงับแหงกิเลสเครื่องกังวล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมมีกิเลส
เครื่องกังวล.
คําวา ไมมีตัณหาเครื่องถือมั่น ความวา ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ
อกุศลมูล ตรัสวา เครื่องถือมั่น. อมตนิพพานเปนที่ละ เปนที่สงบ เปนที่สละคืน เปนที่
ระงับแหงตัณหาเครื่องถือมั่น เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมมีตัณหาเครื่อง
ถือมั่น.

[๓๘๐] คําวา เปนที่พึ่ง ไมใชธรรมอยางอื่น ความวา เปนที่พึ่ง คือ เปนที่ตานทาน
เปนที่ซอนเรน เปนสรณะ เปนคติที่ไป.
คําวา ไมใชธรรมอยางอื่น คือ ที่พึ่งอื่น คือ อยางอื่นจากนิพพานนั้นมิไดมี โดยที่แท
พึ่งนั้นนั่นแหละเปนที่พึ่งอันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธานสูงสุด และอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ที่พึ่งนี้ไมใชอยางอืน่ .
[๓๘๑] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุสลมูล ตรัสวา วานะ
ในอุเทศวา นิพฺพานํ อิติ นํ พฺรูมิ ดังนี้.
อมตนิพพานเปนที่ละ เปนที่สงบ เปนที่สละคืน เปนที่ระงับแหงตัณหา เครื่องรอยรัด.
คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ บทวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท.
คําวา เราขอบอก คือ เราขอบอก ... ขอประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เราขอ
บอกนิพพานนั้นวา.
[๓๘๒] คําวา เปนที่สิ้นชราและมัจจุ ความวา อมตนิพพาน เปนที่ละ เปนที่สงบ
เปนที่สละคืน เปนที่ระงับแหงชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนที่สิ้นชราและมัจจุ.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เราขอบอกนิพพานอันไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมมีตัณหา
เครื่องถือมั่น ไมใชธรรมอยางอื่น เปนที่สิ้นไปแหงชราและ
นี้มัจจุนั้นวา ธรรมเปนที่พึ่ง.
[๓๘๓] พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูทั่วถึงนิพพานนั้นแลว เปน
ผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว พระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้น เปนผูไมไปตามอํานาจแหงมาร ไมไปบํารุงมาร.
[๓๘๔] คําวา เอตํ ในอุเทศวา เอตท
าย เย สตา ดังนี้ คือ อมตนิพพาน
ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืออุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ
ความออกจากตัณหาเครื่องรอยรัด.
คําวา อ ฺ าย คือ รูทั่วถึง ทราบ เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจมแจง คือ
รูทั่วถึง ... ทําใหแจมแจงวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา เหลาใด คือ พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย.
คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน
เครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ เพราะเหตุนั้น พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายจึงตรัสวา เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูทั่วถึงนิพพานนั้นแลวเปนผูมีสติ.
[๓๘๕] คําวา มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว ความวา มีธรรมอันเห็นแลว คือ มี
ธรรมอันรูแลว มีธรรมอันเทียบเคียงแลว มีธรรมอันพิจารณา มีธรรมอันเจริญแลว มีธรรมอัน
แจมแจงแลว.
คําวา ดับแลว ความวา ชื่อวาดับแลว ระงับแลว เพราะเปนผูดับราคะ โทสะ โมหะ

ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มีธรรมอันเห็น
แลว ดับแลว.
[๓๘๖] ผูประกอบมหาชนไวในบาปธรรมแลวใหตาย ผูประกอบมหาชนไวในธรรมดํา
ผูเปนใหญ ผูมีในสวนสุดแหงอกุศลธรรม ผูไมปลอยมหาชน ผูเปนพวกพองของคนประมาท
ชื่อวามาร ในอุเทศวา น เต มารวสานุคา ดังนี้.
คําวา พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นเปนผูไมไปตามอํานาจมาร ความวา พระอรหันต*ขีณาสพเหลานั้น ยอมไมเปนไปในอํานาจมาร. แมมารก็ยังอํานาจใหเปนไปในพระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้นไมได. พระอรหันตขีณาสพเหลานั้นครอบงํา ขมขี่ ทวมทับ กําจัด ย่ํายีซึ่งมาร พวกของ
มาร บวงมาร เบ็ดมาร เหยื่อมาร วิสัยมาร ที่อยูแหงมาร โคจรแหงมาร เครื่องผูกแหงมาร
ยอมอยู ดําเนินเปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้น เปนผูไมไปตามอํานาจมาร.
[๓๘๗] คําวา พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น ไมไปบํารุงมาร ความวา พระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้น ไมไปบํารุง เที่ยวบํารุง บําเรอ รับใชแหงมาร. พระอรหันตขีณาสพเหลานั้น เปน
ผูบํารุง เที่ยวบํารุง บําเรอ รับใชแหงพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระ*อรหันตขีณาสพเหลานั้นไมไปบํารุงมาร. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
พระอรหันตขีณาสพเหลาใด รูทั่วถึงนิพพานนั้นแลว เปน
ผูมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับแลว. พระอรหันตขีณาสพ
เหลานั้น เปนผูไมไปตามอํานาจแหงมาร ไมไปบํารุงมาร.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา
ของขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ กัปปมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๐.
---------ชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานชตุกัณณี
[๓๘๘] (ทานชตุกัณณีทูลถามวา)
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววาพระองค
ไมมีความใครกาม ลวงพนหวงกิเลส จึงมาเพื่อจะทูลถาม
พระองคผูไมมีกาม. ขาแตพระองคผูมีญาณดังดวงตาอันเกิด
พรอมกับความตรัสรู ขอพระองคจงตรัสบอกสันติบท. ขาแต
พระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมอันแทจริงนั้น
แกขาพระองค.
[๓๘๙] คําวา ขาพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววาพระองคไมมีความใคร
กาม ความวา ขาพระองคไดยิน ไดฟง ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนดวา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม เพราะ

ฉะนั้นจึงชื่อวา ขาพระองคไดฟงแลว.
พระผูมีพระภาคทรงกลา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ. ทรงมีความเพียร เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ทรงองอาจ. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ. ใหผูอื่นมีความเพียร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
วีระ. ผูสามารถ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ. ผูแกลวกลา ผูกาวหนา ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว
ผูไมสะดุง ผูไมหนี ละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากความเปนผูขนลุกขนพอง เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคจึงเปนผูแกลวกลา.
พระผูมีพระภาค ทรงเวนแลวจากบาปธรรมทั้งปวงในโลกนี้
ลวงเสียแลวซึ่งทุกขในนรก ทรงอยูดว ยความเพียร. พระองค
ทรงมีวริ ิยะมีปธาน ทรงแกลวกลา เปนผูคงที่ ทานกลาว
วามีพระหฤทัยเปนอยางนั้น.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววา.
โดยอุทานวา กาม ในอุเทศวา อกามกามี ดังนี้ กามมี ๒ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลส*กาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววากิเลสกาม.
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงกําหนดรูวัตถุกาม ทรงละกิเลสกาม เพราะทรงกําหนด
รูวัตถุกาม เพราะทรงละกิเลสกามแลว พระผูมีพระภาคจึงไมทรงใครกาม ไมทรงยินดีกาม
ไมทรงติดใจกามทั้งหลายวา กามทั้งหลายประเสริฐ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงไมมีกาม
ออกจากกามแลว มีกามอันทรงสละแลว สํารอกแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว
ปราศจากราคะ มีราคะหายไปแลว มีราคะอันทรงสละแลว สํารอกแลว ปลอยแลว สละคืนแลว
ทรงหายหิวแลว ดับแลว เย็นแลว เปนผูเสวยสุข มีพระองคอันประเสริฐอยู เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดยินแลววาพระองคไมมีความใครกาม.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา ชตุกณฺณี ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ บทวา อิติ
นี้ เปนไปตามลําดับบท.
คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพ
และความยําเกรง.
คําวา ชตุกณฺณี เปนโคตร ฯลฯ เปนคําบัญญัติเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ทานชตุกัณณีทูลถามวา.
[๓๙๐] คําวา ผูลวงพนหวงกิเลสแลว ในอุเทศวา โอฆาติคํ ปุฏ€ุ กามมาคมํ ดังนี้
ความวา ผูลวงพนหวงกิเลส คือ ผูกาวลวง กาวลวงพรอม เปนไปลวง ซึ่งหวงกิเลส เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ผูลว งพนหวงกิเลสแลว.
คําวา เพื่อจะทูลถาม ความวา เพื่อจะทูลถาม คือ สอบถาม ทูลวิงวอน ทูลเชิญ
ทูลใหทรงประสาท.
คําวา จึงมา ... พระองคผูไมมีกาม ความวา ขาพระองคมา คือ เปนผูมา เขามา ถึงพรอม
สมาคมกับพระองค เพื่อจะทูลถามพระองคผูไมมีกาม คือ ผูออกแลวจากกาม มีกามอันสละแลว
สํารอกแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว ปราศจากราคะ มีราคะอันสละ สํารอก ปลอย

ละ สละคืนแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ... ผูลวงพนหวงกิเลสแลว จึงมาเพื่อทูลถามพระองคผู
ไมมีกาม.
[๓๙๑] สันติก็ดี สันติบทก็ดี ยอมมีโดยอาการเดียวกัน สันติบทนั้นนั่นแหละ
เปนอมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความ
คลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ชื่อวา สันติ ในอุเทศวา
สนฺติปทํ พฺรูหิ สหาชเนตฺต ดังนี้.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา บทนี้สงบ บทนี้ประณีต คือ
ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ
ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด.
โดยอาการอีกอยางหนึ่ง ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปเพื่อบรรลุความสงบ เพื่อถูกตอง
ความสงบ เพื่อทําใหแจงความสงบ ธรรมเหลานั้น คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานี้ทานกลาววา
สันติบท. ขอพระองคจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซึ่งสันติบท คือ บทที่ตานทาน บทที่ซอนเรน
บทเปนสรณะ บทที่ไมมีภัย บทที่ไมมีความเคลื่อน บทอมตะ บทนิพพาน. สัพพัญุตญาณ
ทานกลาววา ญาณเปนดังดวงตา ในคําวา สหาชเนตฺต ดังนี้. ญาณเปนดังดวงตาและความ
เปนพระชินเจา เกิดขึ้นแลวแกพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ในขณะเดียวกัน ไมกอนไมหลังกัน
ที่ควงไมโพธิพฤกษ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา จึงชื่อวา มีญาณเปนดังดวงตาอันเกิดพรอมกับ
ความตรัสรู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาแตพระองคผูมีญาณเปนดังดวงตาอันเกิดพรอมกับความตรัสรู
ขอพระองคจงตรัสบอกสันติบท.
[๓๙๒] อมตนิพพาน คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา
ยถาตจฺฉํ ในอุเทศวา ยถาตจฺฉํ ภควา พฺรูหิ เม ตํ ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา ขอพระองคจงตรัสบอกนิพพานนั้นแกขาพระองค ความวา ขอพระองคจงตรัส
บอก ฯลฯ ขอจงทรงประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจง
ตรัสบอกนิพพานนั้นแกขาพระองค. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ขาพระองคไดฟงแลววาพระองค
ไมมีความใครในกาม ลวงพนหวงกิเลสแลว จึงมาเพือ่ จะ
ทูลถามพระองคผูไมมกี าม. ขาแตพระองคผูมีญาณดังดวงตา
อันเกิดพรอมกับความตรัสรู ขอพระองคจงตรัสบอกสันติบท.
ขาแตพระผูมีพระภาค ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมอันแท
จริงนั้นแกขาพระองค.
[๓๙๓] พระผูมีพระภาคทรงมีเดช ทรงประกอบดวยเดช ทรง
ครอบงํากามทั้งหลายแลวดําเนินไป เหมือนพระอาทิตย

อันมีแสงสวาง ประกอบดวยเดช ยอมสองแสงปกคลุม
ทั่วปฐพี. ขอพระองคผูมีปญญากวางขวางดุจแผนดิน โปรด
ตรัสบอกธรรมเครือ่ งละชาติและชราในภพนี้ ที่ขาพระองค
พึงทราบได แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด.
[๓๙๔] คําวา ภควา ในอุเทศวา ภควา หิ กาเม อภิภุยยฺ อิรยิ ติ ดังนี้ เปน
เครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
กาม ในคําวา กาเม โดยอุทานมี ๒ คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้
ทานกลาววา วัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา กิเลสกาม. พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูวัตถุกาม
ทรงละ ทรงครอบงํา ทรงปกคลุม ทรงทวมทับ ทรงกําจัด ทรงย่ํายีแลว ซึ่งกิเลสกาม
เสด็จเที่ยวไป ดําเนินไป เปนไป รักษา บํารุง ทรงเยียวยา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระผูมีพระภาค
ทรงครอบงํากามทั้งหลายแลวดําเนินไป.
[๓๙๕] พระอาทิตยทานกลาววา อาทิจฺโจ ในอุเทศวา อาทิจฺโจว ป€วี เตชี เตชสา
ดังนี้.
ชรา ทานกลาววา ปฐพี. พระอาทิตยมีแสงสวาง ประกอบดวยเดช คือ รัศมีสอง
แผปกคลุมครอบปฐพี ใหรอน เลื่อนลอยไปในอากาศทั่วไปกําจัดมืด สองแสงสวางไปในอากาศ
อันวางเปนทางเดิน ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงมีเดชคือพระญาณ ประกอบดวยเดชคือพระญาณ
ทรงกําจัดแลวซึ่งสมุทัยแหงอภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ ความมืดคือกิเลส อันธการคืออวิชชา ทรง
แสดงแสงสวางคือญาณ ทรงกําหนดรูซึ่งวัตถุกาม ทรงละ ทรงครอบงํา ทรงปกคลุม
ทรงทวมทับ ทรงกําจัด ทรงย่ํายี ซึ่งกิเลสกาม ยอมเสด็จเที่ยวไป ดําเนินไป รักษา บํารุง
เยียวยา ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนพระอาทิตยมีแสงสวาง ประกอบ
ดวยเดช ยอมสองแสงปกคลุมทั่วปฐพี.
[๓๙๖] คําวา มีพระปญญากวางขวางดุจแผนดิน ... แกขาพระองคผูมีปญญานอย ความวา
ขาพระองคผูมีปญญานอย คือ มีปญญาทราม มีปญญาต่ํา สวนพระองคมีพระปญญาใหญ มีพระ
ปญญามาก มีพระปญญาราเริง มีพระปญญาแลน มีพระปญญากลาแข็ง มีพระปญญาทําลายกิเลส.
ปฐพี ทานกลาววา ภูริ. พระองคทรงประกอบดวยพระปญญาอันไพบูลย กวางขวางเสมอ
ดวยแผนดิน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีพระปญญากวางขวางดุจแผนดิน ... แกขาพระองคผูมี
ปญญานอย.
[๓๙๗] คําวา ขอจงตรัสบอกธรรม ในอุเทศวา อาจิกฺข ธมฺมํ ยมหํ วิช ฺ ํ ดังนี้
ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศซึ่งพรหมจรรยอัน งามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คือ สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ
นิพพาน และขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอจงตรัสบอกธรรม.
คําวา ที่ขาพระองคพึงทราบได ความวา ที่ขาพระองคพึงรู คือ พึงรูแจง พึงรูแจง
เฉพาะ พึงแทงตลอด พึงบรรลุ พึงถูกตอง พึงทําใหแจง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอจงตรัส
บอกธรรมที่ขาพระองคพึงทราบได.

[๓๙๘] คําวา เครื่องละชาติและชราในภพนี้ ความวา ธรรมเปนเครื่องละ เครื่องสงบ
เครื่องสละคืน เครื่องระงับ ซึ่งชาติ ชราและมรณะในภพนี้แล คือ อมตนิพพาน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เครื่องละชาติและชราในภพนี้. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคทรงมีเดช ทรงประกอบดวยเดช ทรงครอบงํากาม
ทั้งหลายแลวดําเนินไป เหมือนพระอาทิตยอันมีแสงสวาง ประกอบ
ดวยเดช ยอมสองแสงปกคลุมทั่วปฐพี. ขอพระองคผูมพี ระปญญา
กวางขวางดุจแผนดิน โปรดตรัสบอกธรรมเครือ่ งละชาติและชราใน
ภพนี้ ที่ขาพระองคพึงทราบได แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด.
[๓๙๙] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรชตุกัณณี) ทานเห็นแลวซึ่ง
เนกขัมมะโดยความเกษม จงกําจัดความกําหนัดในกามทั้งหลายเสีย.
กิเลสเครื่องกังวลที่ทานยึดไว ควรสลัดเสีย อยาไดมีแกทานเลย.
[๔๐๐] กาม ในคําวา กาเมสุ ในอุเทศวา กาเมสุ วินยเคธํ ดังนี้ โดยอุทานมี ๒
คือ วัตถุกาม ๑. กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววาวัตถุกาม ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา
กิเลสกาม. ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา ความกําหนัด
ในคําวา เคธํ.
คําวา จงกําจัดความกําหนัดในกามทั้งหลายเสีย ความวา ทานจงกําจัด คือ จงปราบปราม
จงละ จงบรรเทา จงทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานจงกําจัดความ
กําหนัดในกามทั้งหลายเสีย พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยโคตรวา ชตุกัณณี.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรชตุกัณณี.
[๔๐๑] คําวา ซึ่งเนกขัมมะ ในอุเทศวา เนกฺขมฺมํ ทฏ€ุ เขมโต ดังนี้ ความวา
เห็น คือ เห็นแจง เทียบเคียง พิจารณา เจริญ ทําใหแจงแลว ซึ่งความปฏิบัติชอบ ความ
ปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ความทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ความคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ การประกอบความเพียรในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี
องค ๘ นิพพานและขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน โดยความเกษม คือ โดยเปนที่ตานทาน โดย
เปนที่ซอนเรน โดยเปนสรณะ โดยเปนที่พึ่ง โดยไมมีภัย โดยความไมเคลื่อน โดยความ
ไมตาย โดยเปนธรรมออกจากตัณหาเครื่องรอยรัด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เห็นแลวซึ่ง
เนกขัมมะ โดยความเกษม.
[๔๐๒] คําวา ที่ทานยึดได ในอุเทศวา อุคฺคหิตํ นิรตฺตํ วา ดังนี้ ความวา ที่ทาน
ยึด คือ จับตอง ถือมั่น ติดใจ นอมใจไปดวยสามารถตัณหา ดวยสามารถทิฏฐิ.
คําวา ควรสลัดเสีย ความวา ควรสลัด คือ ควรปลอย ควรละ ควรบรรเทา ควร
ทําใหสิ้นสุด ควรใหถึงความไมมี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่ทานยึดไว ควรสลัดเสีย.

[๔๐๓] คําวา กิเลสเครื่องกังวลอยาไดมีแกทาน ความวา กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต กิเลสเครื่องกังวลนีอ้ ยาไดมี คือ อยาไดประจักษ
อยาไดปรากฎ คือ ทานจงละ จงบรรเทา จงทําใหสิ้นสุด จงใหถึงความไมมี เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา กิเลสเครื่องกังวล อยาไดมีแลวแกทาน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ทานเห็นแลวซึ่งเนกขัมมะโดยความเกษม จงกําจัดความกําหนัด
ในกามทั้งหลายเสีย. กิเลสเครื่องกังวลที่ทานยึดไว ควรสลัดเสีย
อยาไดมีแกทานเลย.
[๔๐๔] กิเลสชาติใดในกาลกอน ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป
กิเลสเครื่องกังวลในภายหลัง อยาไดมแี ลวแกทาน ถาทานจัก
ไมถือ (รูปาทิสังขาร) ในทามกลาง ทานจักเปนผูสงบแลว
เที่ยวไป.
[๔๐๕] คําวา กิเลสชาติใดในกาลกอน ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป ความ
วา กิเลสเหลาใดพึงเกิดขึ้นเพราะปรารภถึงสังขารทั้งหลายในอดีตกาล ทานจงเผากิเลสเหลานั้น
ใหเหือดไป คือใหแหงไป ใหเกรียม ใหกรอบ จงทําใหไมมีพืช จงละ จงบรรเทา จงทํา
ใหสิ้นสุด จงใหถึงความไมมี. แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชือ่ วา กิเลสชาติใดในกาลกอน
ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป.
อนึ่ง กรรมาภิสังขารสวนอดีตเหลาใด อันใหผลแลว ทานจงเผากรรมาภิสังขาร
เหลานั้นใหเหือดไป คือ ใหแหงไป ใหเกรียม ใหกรอบ จงทําใหไมมีพืช จงละ จงบรรเทา
จงทําใหสิ้นสุด จงใหถึงความไมมี แมเพราะเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา กิเลสชาติใดในกาลกอน
ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหงไป.
[๔๐๖] คําวา กิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน ความวา กิเลส
เครื่องกังวลในอนาคต ตรัสวา กิเลสเครื่องกังวลในภายหลัง. กิเลสเครื่องกังวลคือราคะ โทสะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต พึงเกิดขึ้นเพราะปรารภสังขารทั้งหลายในอนาคต. กิเลส
เครื่องกังวลนี้ อยาไดมีมาแลวแกทาน คือ ทานจงอยายังกิเลสเครื่องกังวลนัน้ ใหเกิด อยาใหเกิด
พรอม อยาใหบังเกิด จงละ จงบรรเทา จงทําใหสิ้นสุด จงใหถึงความไมมี เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา กิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน.
[๔๐๗] คําวา ถาทานจักไมถือ (รูปาทิสังขาร) ในปจจุบัน ความวา รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนปจจุบัน ตรัสวา ทามกลาง. ทานจักไมถือ คือ จักไมยึด
ถือ จักไมลูบคลํา จักไมเพลิดเพลิน จักไมติดใจซึ่งสังขารอันเปนปจจุบัน ดวยสามารถตัณหา
ดวยสามารถทิฏฐิ คือ จักละ จักบรรเทา จักทําใหสิ้นสุด จักใหถึงความไมมี ซึ่งความยินดี
ความชอบใจ ความยึด ความถือ ความถือมั่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถาทานจักไมถือ (รูปาทิ*สังขาร) ในทามกลาง.
[๔๐๘] คําวา จักเปนผูสงบแลวเที่ยวไป ความวา ชื่อวา จักเปนผูสงบ เขาไปสงบ
เขาไปสงบวิเศษ ดับ ระงับ เพราะความที่ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ

อกุสลาภิสังขารทั้งปวง สงบแลว ถึงความสงบแลว สงบวิเศษ เผาเสียแลว ใหดับไปแลว
จักเที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จักเปนผูสงบ
แลวเที่ยวไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
กิเลสชาติใดในกาลกอน ทานจงเผากิเลสชาตินั้นใหเหือดแหง
ไป. กิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอยาไดมีแลวแกทาน. ถาทาน
จักไมถือ (รูปาทิสังขาร) ในทามกลาง ทานจักเปนผูสงบ
แลวเที่ยวไป.
[๔๐๙] ดูกรพราหมณ อาสวะทั้งหลายอันเปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ
ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพ ผูปราศจากความกําหนัดในนาม
รูปโดยประการทั้งปวง.
[๔๑๐] คําวา โดยประการทั้งปวง ในอุเทศวา สพฺพโส นามรูปสฺมึ วีตเคธสฺส
พราหฺมณ ความวา ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ทั้งปวงโดยประการทั้งปวง ไมเหลือ มีสวน
ไมเหลือ.
คําวา สพฺพโส นี้ เปนเครื่องกลาวรวมหมด. อรูปขันธ ๔ ชื่อวานาม. มหาภูตรูป ๔
และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ ชื่อวา รูป ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล
ตรัสวา ความกําหนัด.
คําวา ดูกรพราหมณ ... ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป โดยประการทั้งปวง ความ
วา ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป คือ มีความกําหนัดในนามรูป ไปปราศแลว
มีความกําหนัดอันสละแลว สํารอกแลว ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว
ปราศจากความยินดี คือ มีความยินดีไปปราศแลว มีความยินดีอันสละแลว สํารอกแลว
ปลอยแลว ละแลว สละคืนแลว ในนามรูป โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ดูกรพราหมณ ... ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวง.
[๔๑๑] อาสวะ ในคําวา อาสวา ในอุเทศวา อาสวสฺส น วิชฺชนฺติ ดังนี้ มี ๔
คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.
คําวา อสฺส คือ พระพระอรหันตขีณาสพ.
คําวา ยอมไมมี คือ อาสวะเหลานี้ยอมไมมี ไมมีอยู ไมปรากฎ ไมประจักษ
แกพระอรหันตขีณาสพเหลานั้น คือ อาสวะเหลานี้อันพระอรหันตขีณาสพนั้นละไดแลว ตัด
ขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อาสวะทั้งหลาย ... ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพนั้น.
[๔๑๒] คําวา เปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ ความวา บุคคลพึงถึงอํานาจแหงมัจจุ
พึงถึงอํานาจแหงมรณะ หรือพึงถึงอํานาจแหงพวกของมาร ดวยอาสวะเหลาใด อาสวะเหลานั้น
ยอมไมมี ไมมีอยู ไมปรากฎ ไมประจักษ แกพระอรหันตขีณาสพนั้น คือ อาสวะเหลานั้น
อันพระอรหันตขีณาสพนั้นละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนเหตุใหถึงอํานาจแหงมัจจุ. เพราะเหตุนั้น

พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรพราหมณ อาสวะทั้งหลายอันเปนเหตุใหถึงอํานาจแหง
มัจจุ ยอมไมมีแกพระอรหันตขีณาสพผูปราศจากความกําหนัด
ในนามรูปโดยประการทั้งปวง.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา
ของขาพระองค. ขาพระองคเปนพระสาวก ฉะนี้แล.
จบ ชตุกัณณีมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๑.
---------ภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานภัทราวุธะ
[๔๑๓] (ทานภัทราวุธะทูลถามวา)
ขาพระองคขออาราธนาพระองคผูละความอาลัย ตัดตัณหา
เสียได ไมมีความหวั่นไหว ละความเพลินเสีย ขามโอฆะแลว
พนวิเศษแลว ละความดําริ มีปญญาดี. ชนทั้งหลายไดฟง
พระดํารัสของพระองคผูเปนนาคแลว จักหลีกไปแตที่นี้.
[๔๑๔] คําวา ผูละความอาลัย ในอุเทศวา โอก ฺชหํ ตณฺหจฺฉิทํ อเนชํ ดังนี้
ความวา ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาไปยึดถือดวย
ตัณหา ทิฏฐิและอุปาทาน อันเปนที่ตั้ง เปนที่ผูกพันและเปนอนุสัยแหงใจในรูปธาตุ. กิเลส*ชาติมีความพอใจเปนตนเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทรงทําไมใหมีที่ตั้ง ดังตาลยอดดวน ทรงใหถงึ ความไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวา ผูละความอาลัย. ความพอใจ ความกําหนัด ...
ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ. กิเลสชาติมีความพอใจเปนตน
เหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทรงทําไมใหมีที่ตั้ง
ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมี*พระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา ผูละความอาลัย.
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ชื่อวา
ตัณหา ในคําวา ตณฺหจฺฉิทํ ดังนี้. ตัณหานั้นอันพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงตัดแลว
ตัดขาดแลว ตัดขาดพรอมแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟ
คือญาณ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา ทรงตัดตัณหา.
ตัณหา ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา
ความหวั่นไหว ในคําวา ผูไมมีความหวั่นไหว. ตัณหาอันเปนความหวั่นไหวนั้น อันพระผูม-ี
*พระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทรงทําไมใหมีที่ตั้ง ดังตาลยอดดวน ให
ถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว
จึงชื่อวา ผูไมมคี วามหวั่นไหว.

พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ชื่อวาผูไมมคี วามหวั่นไหว เพราะพระองคทรงละความ
หวั่นไหวเสียแลว. พระผูมีพระภาคไมสะทกสะทาน ไมทรงหวั่น ไมทรงไหว ไมพรั่น ไมพรึง
แมในเพราะลาภ แมในเพราะความเสื่อมลาภ แมในเพราะยศ แมในเพราะความเสื่อมยศ แม
ในเพราะความสรรเสริญ แมในเพราะความนินทา แมในเพราะสุข แมในเพราะทุกข เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา ไมมีความหวั่นไหว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พระองคผูละความอาลัย ตัดตัณหาเสีย ไมมีความหวั่นไหว.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา ภทฺราวุโธ ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ
นี้ เปนไปตามลําดับบท.
คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. คําวา อายสฺมา
นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.
คําวา ภทฺราวุโธ เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา ทานภัทราวุธะทูลถามวา.
[๔๑๕] ตัณหา ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล
ทานกลาววา ความเพลิน ในอุเทศวา นนฺทิ ฺชหํ โอฆติณฺณํ วิมุตฺตํ ดังนี้. ตัณหาอันเปน
ความเพลินนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทรงทําไมใหมีที่
ตั้ง ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระ*ผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวา ผูละความเพลินเสีย.
คําวา ขามโอฆะแลว ความวา พระผูมีพระภาคทรงขามแลวซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ
ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ ทรงขามแลว คือ ทรงขามขึ้นแลว ทรงขามพนแลว ทรงกาวลวง
แลว ทรงลวงเลยไปแลว ซึ่งคลองแหงสงสารทั้งปวง. พระผูมีพระภาคนั้น มีธรรมเปนเครือ่ ง
อยูอันพระองคอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมีสงสาร คือชาติ ชราและมรณะ
ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงละความเพลินเสีย ทรงขามโอฆะแลว.
คําวา พนวิเศษแลว คือ พระผูมีพระภาคมีพระทัยพนแลว พนวิเศษแลว พนวิเศษ
ดีแลว จากราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงละความเพลินเสีย ทรงขามโอฆะแลว พนวิเศษแลว.
[๔๑๖] ความดําริ ในคําวา กปฺป ในอุเทศวา กปฺป ชหํ อภิยาเจ สุเมธํ ดังนี้
มี ๒ อยาง คือ ความดําริดวยอํานาจตัณหา ๑. ความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้เปนความ
ดําริดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้เปนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ.
พระผูมีพระภาคตรัสรูแลว ทรงละความดําริดวยอํานาจตัณหา ทรงสละคืนความดําริดวย
อํานาจทิฏฐิแลว. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ชื่อวา ทรงละความดําริ เพราะพระองคทรงละความ
ดําริดวยอํานาจตัณหา เพราะพระองคทรงสละคืนความดําริดวยอํานาจทิฏฐิ.
คําวา ขออาราธนา คือ ทูลอาราธนา ทูลเชื้อเชิญ ทูลยินดี ปรารถนารักใคร ชอบใจ
(คําของพระองค).
ปญญา ความรู กิริยาที่รู ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทาน

กลาววา เมธา ในคําวา สุเมธํ.
พระผูมีพระภาคทรงเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม
ประกอบดวยปญญาชื่อเมธานี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงชื่อวามีปญญาดี เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ขาพระองคขออาราธนา ... ละความดําริ มีปญญาดี.
[๔๑๗] พระผูมีพระภาคชื่อวา เปนนาค. ในคําวา นาคสฺส ในอุเทศวา สุตฺวาน
นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโต ดังนี้.
พระผูมีพระภาคไมทรงกระทําความชั่ว เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จไปสู
ความชั่ว เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา นาค. ไมเสด็จมาสูความชั่ว เพราะฉะนั้น จึงทรง
พระนามวา นาค. ฯลฯ พระผูมีพระภาคไมเสด็จมาสูความชั่วอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงทรง
พระนามวา นาค.
ขอวา ชนทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระองคผูเปนนาคแลว จักหลีกไปแตที่นี้ ความ
วา ชนเปนอันมาก ไดยิน ไดฟง ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนดแลว ซึ่งพระดํารัส คือ
พระดํารัสที่เปนทางเทศนา อนุสนธิ ของพระองคแลว จักหลีก จักเลี่ยงไปแตที่นี้ คือ จักไป
สูทิศใหญและทิศนอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระองคผูเปน
นาคแลว จักหลีกไปแตที่นี้. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาพระองคขออาราธนาพระองค ผูละความอาลัย ตัดตัณหา
เสีย ไมมีความหวั่นไหว ละความเพลินเสีย ขามโอฆะแลว
พนวิเศษแลว ละความดําริ มีปญญาดี. ชนทั้งหลายไดฟง
คําของพระองคผูเปนนาคแลว จักหลีกไปแตที่นี้.
[๔๑๘] ขาแตพระองคผูกลา ชนตางๆ มาแตชนบททั้งหลายประชุม
กันแลว หวังอยูซ ึ่งพระดํารัสของพระองค. ขอพระองคทรง
พยากรณดวยดีแกชนเหลานั้น. เพราะวาธรรมนั้น พระองค
ทรงทราบแลวอยางแทจริง.
[๔๑๙] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหสถ บรรพชิต เทวดาและมนุษย ชื่อวา
ชนตางๆ ในอุเทศวา นานาชนา ชนปเทหิ สงฺคตา ดังนี้.
คําวา มาแตชนบททั้งหลายประชุมกันแลว คือ มาแตอังคะ มคธะ กาสี โกศล วัชชี
มัลละ เจดีย สาคระ ปญจาละ อวันตี โยนะ และกัมโพช.
คําวา ประชุมกันแลว คือ ถึงพรอม มาพรอม มารวมประชุมกันแลว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ชนตางๆ มาแตชนบททั้งหลาย ประชุมกันแลว.
[๔๒๐] พระผูมีพระภาคทรงเปนผูกลา จึงชื่อวา วีระ ในอุเทศวา ตว วีร วากฺยํ
อภิกงฺขมานา ดังนี้ พระผูมีพระภาคทรงมีความเพียร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ. พระผูมีพระภาค
เปนผูองอาจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ. พระผูมีพระภาคทรงใหผูอื่นมีความเพียร เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา วีระ. พระผูมีพระภาคผูสามารถ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ. พระผูมีพระภาคปราศจาก
ความเปนผูมีขนลุกขนพอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วีระ.

พระผูมีพระภาค ทรงเวนแลวจากบาปธรรมทั้งปวงในโลกนี้
ลวงเสียแลวซึ่งทุกขในนรก ทรงอยูดว ยความเพียร. พระองค
ทรงมีวริ ิยะ มีปธาน ทรงแกลวกลา เปนผูคงที่ ทานกลาว
วา มีพระหฤทัยเปนอยางนั้น.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูกลา ... ของพระองค.
คําวา หวังอยูซึ่งพระดํารัส ความวา พระดํารัส ทางแหงพระดํารัส เทศนา อนุสนธิ
ของพระองค.
คําวา หวังอยู คือ มุง หวัง ปรารถนา ยินดี ประสงค รักใคร ชอบใจ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ขาแตพระองคผูกลา หวังอยูซึ่งพระดํารัสของพระองค.
[๔๒๑] คําวา เตสํ ในอุเทศวา เตสํ ตฺวํ สาธุ วิยากโรหิ ดังนี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา มนุษยเหลานั้น พราหมณนั้นยอมทูล
พระผูมีพระภาควา ตุวํ.
คําวา ขอพระองคทรงพยากรณดวยดี คือ ขอพระองคตรัสบอก ... ขอทรงประกาศดวยดี
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคทรงพยากรณดวยดี.
[๔๒๒] คําวา เพราะวาธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลวอยางแทจริง ความวา เพราะ
วาธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบ ทรงรู ทรงเทียบเคียง ทรงพิจารณา เจริญ ใหแจมแจงแลว
อยางแทจริง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะวาธรรมนั้นอันพระองคทรงทราบแลวอยางแทจริง.
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระองคผูกลา ชนตางๆ มาแตชนบททั้งหลาย ประชุม
กันแลว หวังอยูซ ึ่งพระดํารัสของพระองค. ขอพระองคทรง
พยากรณดวยดีแกชนเหลานั้น เพราะวาธรรมนั้นอันพระองค
ทรงทราบแลวอยางแทจริง.
[๔๒๓] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภัทราวุธะ) หมูสัตวพึง
นําเสียซึ่งตัณหาเครื่องยึดถือทั้งหมด ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา
หรือแมชั้นกลางสวนกวาง. เพราะวาสัตวทั้งหลายยอมเขา
ไปถือรูปาทิขันธใดๆ ในโลก มารยอมไปตามสัตวดวย
อํานาจอภิสังขาร คือ กรรมนั้นนั่นแล.
[๔๒๔] ตัณหาในรูป ตรัสวา ตัณหาเครื่องยึดถือ ในอุเทศวา อาทานตณฺหํ วินเยถ
สพฺพํ ดังนี้.
เหตุไร ตัณหาในรูปจึงตรัสวา ตัณหาเครื่องยึดถือ. เพราะตัณหานั้น สัตวทั้งหลายจึง
ยึดถือ เขาไปยึดถือ ยึดไว จับตอง ถือมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ
อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ เพราะเหตุนั้น ตัณหาในรูปจึงตรัสวา ตัณหาเครื่องยึดถือ.
คําวา พึงนําเสียซึ่งตัณหาเครื่องยึดถือทั้งหมด ความวา พึงนําเสีย ปราบเสีย ละเสีย
บรรเทาเสีย พึงทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งตัณหาเครื่องยึดถือทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา

พึงนําเสียซึ่งตัณหาเครื่องยึดถือทั้งหมด.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา ภัทราวุธะ ในอุเทศวา ภทฺราวุธาติ
ภควา ดังนี้.
คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบดังนี้วา ดูกรภัทราวุธะ.
[๔๒๕] อนาคต ตรัสวา เบื้องบน ในอุเทศวา อุทฺธํ อโธ ติริยํ วาป มชฺเฌ ดังนี้.
อดีต ตรัสวา เบื้องต่ํา. ปจจุบัน ตรัสวา ชั้นกลางสวนกวาง. กุศลธรรมตรัสวา เบื้องบน.
อกุศลธรรมตรัสวา เบื้องต่ํา. อัพยากตธรรมตรัสวา ชั้นกลางสวนกวาง. เทวโลก ตรัสวา
เบื้องบน. อบายโลก ตรัสวา เบื้องต่ํา. มนุษยโลก ตรัสวา ชัน้ กลางสวนกวาง. สุขเวทนา
ตรัสวา เบื้องบน. ทุกขเวทนา ตรัสวา เบื้องต่ํา. อทุกขมสุขเวทนา ตรัสวา ชั้นกลางสวนกวาง.
อรูปธาตุ ตรัสวา เบื้องบน. กามธาตุ ตรัสวา เบื้องต่ํา. รูปธาตุ ตรัสวา ชั้นกลางสวนกวาง.
เบื้องบนตั้งแตพื้นเทาขึ้นไป ตรัสวา เบื้องบน. เบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงมา ตรัสวา เบื้องต่ํา.
ทามกลางตรัสวา ชั้นกลางสวนกวาง. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา หรือแม
ชั้นกลางสวนกวาง.
[๔๒๖] คําวา สัตวทั้งหลายยอมเขาไปยึดถือรูปาทิขันธใดๆ ในโลก ความวา สัตว
ทั้งหลายยอมยึดถือ คือ เขาไปยึดถือ ถือไว จับตอง ถือมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณใดๆ.
คําวา ในโลก คือ ในอบายโลก ฯลฯ อายตนโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สัตวทั้งหลาย
ยอมเขาไปยึดถือรูปาทิขันธใดๆ ในโลก.
[๔๒๗] คําวา มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขาร คือ กรรมนั้นนัน่ แล ความวา
ขันธมาร ธาตุมาร อายตนมาร คติมาร อุปบัติมาร ปฏิสนธิมาร ภวมาร สังสารมาร วัฏฏมาร
อันมีในปฏิสนธิ ยอมไปตาม คือ ตามไป เปนผูติดตามไป ดวยอํานาจอภิสังขาร คือ กรรมนั้น
นั่นแล.
คําวา ชนฺตุ คือ สัตว นระ มาณพ บุรุษ บุคคล ชีวชน ชาตุชน ชันตุชน อินทคูชน
ผูเกิดจากพระมนู เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มารยอมไปตามสัตวดวยอํานาจอภิสังขาร คือกรรมนั้น
นั่นแล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
หมูสัตวพึงนําเสียซึ่งตัณหาเครื่องยึดถือทั้งหมด ทั้งเบื้องบน
เบื้องต่ํา หรือแมชั้นกลางสวนกวาง. เพราะวาสัตวทั้งหลาย
ยอมเขาไปถือรูปาทิขันธใดๆ ในโลก มารยอมไปตามสัตว
ดวยอํานาจอภิสังขารคือกรรมนั้นนั่นแล.
[๔๒๘] เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูอยู เมื่อเห็นซึ่งหมูสัตวนี้ผูขอ งอยูใน
บวงแหงมัจจุวา เปนผูต ิดอยูในรูปาทิขันธเครื่องยึดถือ พึง
เปนผูมีสติไมเขาไปยึดถืออะไรๆ ในโลกทั้งปวง.
[๔๒๙] คําวา เพราะเหตุนั้น ... เมื่อรูอยู ... ไมพึงเขาไปยึดถือ ความวา เพราะเหตุนั้น

คือ เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น ภิกษุเมื่อเห็นโทษนี้ใน
ตัณหาเครื่องยึดถือ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะเหตุนั้น.
คําวา รูอยู คือ รู รูชัด รูทั่ว รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอด เมื่อรู รูชัด รูทั่ว
รูแจง รูแจงเฉพาะ แทงตลอดวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
คําวา ไมพึงเขาไปยึดถือ คือ ไมพึงยึดถือ ไมพึงเขาไปยึดถือ ไมพึงถือไว ไมพึงจับตอง
ไมพึงถือมั่น ซึง่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร
วัฏฏะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะเหตุนั้น ... เมื่อรูอยู ไมพึงเขาไปยึดถือ.
[๔๓๐] ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชนก็ดี ภิกษุผูเปนพระเสขะก็ดี ชื่อวา ภิกษุ ในอุเทศวา
ภิกฺขุ สโต กิ ฺจนํ สพฺพโลเก ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ.
คําวา เปนผูมีสติ ความวา มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน
เครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ ภิกษุนั้นตรัสวา มีสติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ ...
เปนผูมีสติ.
คําวา อะไรๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรๆ.
คําวา ในโลกทั้งปวง คือ ในอบายโลกทั้งปวง ในเทวโลกทั้งปวง ในมนุษยโลกทั้งปวง
ในขันธโลกทั้งปวง ในอายตนโลกทั้งปวง ในธาตุโลกทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ ...
เปนผูมีสติ ... อะไรๆ ในโลกทั้งปวง.
[๔๓๑] คําวา ... เมื่อเห็น ... วาติดอยูในรูปาทิขันธเครื่องยึดถือ ความวา สัตวเหลาใด
ยอมยึดถือ เขาไปยึดถือ ถือไว จับตอง ถือมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วัฏฏะ สัตวเหลานั้นตรัสวา ติดอยูในรูปาทิขันธเครื่อง
ยึดถือ.
คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท.
คําวา เมื่อเห็น คือ เมื่อพบ เมื่อแลเห็น เมื่อตรวจดู เมื่อเพงดู เมื่อพิจารณาอยู
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ... เมื่อเห็น ... วาติดอยูในรูปาทิขันธ เครื่องยึดถือ.
[๔๓๒] คําวา ปชํ เปนชื่อของสัตว ในอุเทศวา ปชํ อิมํ มจฺจุเธยฺเย วิสตฺตํ ดังนี้.
กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ตรัสวา บวงแหงมัจจุ ในคําวา มจฺจุเธยฺเย. หมูสัตว
ของ เกี่ยวของ เกาะเกี่ยว พัวพัน ในบวงแหงมัจจุ คือ ในบวงแหงมาร ในบวงแหงมรณะ.
สิ่งของของเกี่ยวอยู เกี่ยวเกาะ พันอยูที่ตาปูติดฝา หรือที่ไมนาคพันธ (ทอนไมโอนเหมือน
งาชาง) ฉันใด หมูสัตวของ เกีย่ วของ เกาะเกี่ยว พัวพัน ในบวงแหงมัจจุ คือ ในบวง
แหงมาร ในบวงแหงมรณะ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ... หมูสัตวนี้ของอยูใน
บวงมัจจุ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูอยู เมื่อเห็นซึ่งหมูสัตวนี้ผูของอยูในบวง
แหงมัจจุวา เปนผูติดอยูในรูปาทิขันธเครื่องยึดถือ พึงเปนผูมีสติ
ไมเขาไปยึดถืออะไรๆ ในโลกทั้งปวง.

พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ ภัทราวุธมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๒.
----------อุทยมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานอุทยะ
[๔๓๓] (ทานอุทยะทูลถามวา)
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผูมีฌาน
ไมมีกิเลสดังธุลี ประทับอยู (ที่ปาสาณกเจดีย) ทรงทํากิจ
เสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง. ขอพระองค
โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข (อรหัตวิโมกข) อันเปนเครื่อง
ทําลายอวิชชา.
[๔๓๔] คําวา ผูมีฌาน ในอุเทศวา ฌายึ วิรชมาสีนํ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค
ทรงมีฌานแมดวยปฐมฌาน แมดวยทุติยฌาน แมดวยตติยฌาน แมดวยจตุตถฌาน แมดวยฌาน
อันมีวิตกวิจาร แมดวยฌาน (ทุติยฌานในปญจกนัย) สักวาไมมีวิตก มีแตวิจาร แมดวยฌาน
อันไมมีวิตกไมมีวิจาร แมดวยฌานมีปติ แมดวยฌานอันไมมีปติ แมดวยฌานอันประกอบดวยสุข
แมดวยฌานอันประกอบดวยอุเบกขา แมดวยฌานอันเปนสุญญตะ แมดวยฌานอันเปนอนิมิตตะ
แมดวยฌานเปนอัปปณิหตะ แมดวยฌานอันเปนโลกิยะ แมดวยฌานอันเปนโลกุตระ
ทรงยินดีในฌาน ทรงขวนขวายซึ่งความเปนผูเดียว หนักอยูในอรหัตผลซึ่งเปนประโยชนของ
พระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูมีฌาน.
คําวา ไมมีกิเลสดังธุลี ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนดังธุลี. กิเลสดังธุลีเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไป
เปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงชื่อวา ผูไมมีธุลี ปราศจากธุลี
ไปปราศแลวจากธุลี ละธุลีเสียแลว พนขาดแลวจากธุลี.
ราคะเปนธุลี แตทานมิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. คําวา ธุลี นี้
เปนชื่อของราคะ. พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ทรงละธุลีนั้นแลว
เพราะเหตุนั้น พระพุทธชินะทานจึงกลาววา เปนผูมีธุลีไป
ปราศแลว. โทสะเปนธุลี แตทานมิไดกลาวละอองวา
เปนธุลี. คําวา ธุลี นี้ เปนชื่อของโทสะ. พระผูมีพระภาค
ผูมีพระจักษุ ทรงละธุลีนั้นแลว เพราะเหตุนั้น พระพุทธชินะ
ทานจึงกลาววา เปนผูมีธุลีไปปราศแลว. โมหะเปนธุลี แตทาน
มิไดกลาวละอองวาเปนธุลี. คําวา ธุลี นี้ เปนชื่อของโมหะ
พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ทรงละธุลีนั้นแลว เพราะเหตุนั้น

พระพุทธชินะ ทานจึงกลาววา เปนผูมีธุลีไปปราศแลว.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมมกี ิเลสดังธุลี. คําวา ผูประทับอยู ความวา พระผูมีพระภาค
ประทับอยูที่ปาสาณกเจดีย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ประทับอยู.
เชิญดูพระมุนีผูถึงฝงแหงทุกข ประทับนั่งอยูที่ภูเขา. พระสาวก
ทั้งหลายผูไดไตรวิชชา เปนผูละมัจจุเสีย นั่งหอมลอมอยู.
พระผูมีพระภาคเปนผูประทับอยูแมอยางนี้.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคชื่อวาประทับอยู เพราะพระองคทรงระงับความขวนขวาย (ดวย
กิเลส) ทั้งปวงแลว มีธรรมเปนเครื่องอยู พระองคอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ.
ไมมีสงสารคือชาติ ชราและมรณะ มิไดมีภพใหม. พระผูมีพระภาคเปนผูประทับอยูแมดวยเหตุ
อยางนี้ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระองคผมู ีฌาน ไมมีกิเลสดังธุลี ประทับอยู.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา อุทโย ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้
เปนไปตามลําดับบท. คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ.
คําวา อายสฺมา นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.
คําวา อุทโย เปนชื่อ. ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ทานอุทยะทูลถามวา.
[๔๓๕] คําวา ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมอี าสวะ ความวา กิจ คือ กรรมที่ควรทํา
และกรรมที่ไมควรทํา พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทรงทํา
ไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวาทรงทํากิจเสร็จแลว.
ทิฏฐิเปนเครื่องตกไปรอบ ยอมไมมีแกภิกษุใด ผูมีกระแสอันตัด
ขาดแลว ละแลวซึ่งกิจที่ควรทําและกิจที่ไมควรทํา ความเรารอน
ยอมไมมีแกภิกษุนั้น.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงทํากิจเสร็จแลว.
อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ ชื่อวา อาสวะ ในคํา
วา อนาสวํ. อาสวะเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวา เปนผูไมมีอาสวะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงทํา
กิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ.
[๔๓๖] คําวา ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ความวา พระผูมีพระภาค ทรงถึงฝงแหง
อภิญญา ถึงฝงแหงปริญญา ถึงฝงแหงปหานะ ถึงฝงแหงภาวนา ถึงฝงแหงการทําใหแจง ถึง
ฝงแหงการเขาซึ่งธรรมทั้งปวง คือ ทรงถึงฝงแหงความรูยิ่งซึง่ ธรรมทั้งปวง ถึงฝงแหงความกําหนด
รูซึ่งทุกขทั้งปวง ถึงฝงแหงการละกิเลสทั้งปวง ถึงฝงแหงการเจริญมรรค ๔ ถึงฝงแหงการทําให
แจงซึ่งนิโรธ ถึงฝงแหงการเขาสมาบัติทั้งปวง พระผูมีพระภาคนั้นทรงถึงความชํานาญและความ
สําเร็จในอริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมุติ. พระผูมีพระภาคนั้นเสด็จไปสูฝง ทรงถึง

ฝงแลว เสด็จไปสูสวนสุด ทรงถึงสวนสุดแลว เสด็จไปสูที่สุด ทรงถึงที่สุดแลว เสด็จไปสู
สวนสุดรอบ ทรงถึงสวนสุดรอบแลว เสด็จไปสูที่จบ ทรงถึงที่จบแลว เสด็จไปสูที่ตานทาน
ทรงถึงที่ตานทานแลว เสด็จไปสูที่เรน ทรงถึงที่เรนแลว เสด็จไปสูจรณะ ทรงถึงจรณะแลว
เสด็จไปสูที่ไมมีภัย ทรงถึงที่ไมมีภัยแลว เสด็จไปสูที่ไมเคลื่อน ทรงถึงที่ไมเคลื่อนแลว เสด็จ
ไปสูอมตะ ทรงถึงอมตะแลว เสด็จไปสูนิพพาน ทรงถึงนิพพานแลว. พระผูมีพระภาคนั้น
มีธรรมเปนเครื่องอยู ทรงอยูจ บแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมสี งสาร คือ ชาติ
ชราและมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงถึงฝง แหงธรรมทั้งปวง.
[๔๓๗] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ความวา พวกขาพระองค
มีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา คือ เปนผูจะทูลถามปญหามาเฝาแลว เปนผูใครฟงปญหา
มาเฝาแลว แมดวยเหตุอยางนีด้ ังนี้ จึงชื่อวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา.
อีกอยางหนึง่ ความมา ความมุงมา ความมาเฝา ของพวกขาพระองคผูมีความตองการ
ดวยปญหา คือ ตองการจะทูลถามปญหา ใครฟงปญหา มีอยูแมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา.
อีกอยางหนึง่ ความมาแหงปญหาของพระองคมีอยู ทั้งพระองคมีความเปนผูองอาจ
ใหผูอื่นมีความเพียร สามารถเพื่อจะตรัสถาม ตรัสบอก ทรงแก ทรงชี้แจงใหเห็นแจง ทรงเฉลย
กับขาพระองคได แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา
จึงมาเฝา.
[๔๓๘] อรหัตวิโมกข ทานกลาววา อัญญาวิโมกข ในอุเทศวา อ ฺ าวิโมกฺขํ สํพฺรูหิ
ดังนี้ ขอพระองคโปรดตรัสบอก คือ ขอจงบอก ... ขอจงทรงประกาศ ซึ่งอรหัตวิโมกข เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข.
[๔๓๙] คําวา ทําลายอวิชชา คือ ทุบ ตอย ทําลาย ละ สงบ สละคืน ระงับ
ซึ่งอวิชชา เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทําลายอวิชชา. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้น
จึงกลาววา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู
มีฌาน ไมมีกิเลสดังธุลี ประทับอยู (ที่ปาสาณกเจดีย)
ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง.
ขอพระองคโปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกข (อรหัตวิโมกข)
อันเปนเครื่องทําลายอวิชชา.
[๔๔๐] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุทยะ) เราขอบอก
อัญญาวิโมกข เปนเครื่องละซึ่งกามฉันทะ และโทมนัสทั้ง
๒ อยาง เปนเครื่องบรรเทาความงวง เปนเครื่องกั้นความ
รําคาญ.
[๔๔๑] ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม ความอยากในกาม
ความสิเนหาในกาม ความกระหายในกาม ความเรารอนในเพราะกาม ความหลงในกาม

ความติดใจในกาม ในกามทั้งหลาย กามโอฆะ กามโยคะ กามุปาทาน กามฉันทนิวรณ ชื่อวา
ฉันทะ ในอุเทศวา ปหานํ กามฉนฺทานํ ดังนี้.
คําวา ธรรมเปนเครื่องละกามฉันทะ ความวา ธรรมเปนเครื่องละ เครื่องสงบ
เครื่องสละคืน เครื่องระงับกามฉันทะทั้งหลาย เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ธรรมเปนเครื่องละกามฉันทะ.
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา อุทยะในอุเทศวา อุทยาติ ภควา
ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรอุทยะ.
[๔๔๒] ความไมแชมชื่นในทางใจ เจตสิกทุกข ความเสวยอารมณเปนทุกขไมแชมชื่น
เกิดจากสัมผัสทางใจ ทุกขเวทนาอันไมแชมชื่น เกิดจากสัมผัสทางใจ ชื่อวา โทมนัส ในอุเทศวา
โทมนสฺสาน จูภยํ ดังนี้.
คําวา และโทมนัสทั้ง ๒ อยาง ความวา ธรรมเปนเครื่องละ เครื่องสงบ เครื่องสละคืน
เครื่องระงับซึ่งกามฉันทะและโทมนัสทั้ง ๒ ประการ เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
และโทมนัสทั้ง ๒ อยาง.
[๔๔๓] ความที่จิตไมควร ความที่จิตไมสมควรแกการงาน ความทอ ความถอย
ความกลับ ความหดหู กิริยาที่หดหู ความเปนผูหดหู ชื่อวาถีนะ ในอุเทศวา ถีนสฺส จ
ปนูทนํ ดังนี้.
คําวา เปนเครื่องบรรเทาความงวง ความวา เปนเครื่องบรรเทา เครื่องละ เครื่องสงบ
เครื่องสละคืน เครื่องระงับ ความงวง เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนเครื่อง
บรรเทาความงวง.
[๔๔๔] ความรําคาญมือ ความรําคาญเทา ความรําคาญมือและเทา ความสําคัญในสิ่ง
ที่ไมควรวาควร ความสําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร ความสําคัญในสิ่งที่มีโทษวาไมมีโทษ ความ
สําคัญในสิ่งที่ไมมีโทษวามีโทษ ความรําคาญ กิริยาที่รําคาญ ความเปนผูรําคาญ ความเดือดรอน
แหงจิต ความขัดใจเห็นปานนี้ๆ ทานเรียกวา กุกกุจจัง ในคําวา กุกฺกุจฺจานํ ในอุเทศวา
กุกฺกุจฺจานํ นิวารณํ ดังนี้.
อีกอยางหนึง่ ความรําคาญเปนความเดือดรอนแหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดขึ้น
เพราะเหตุ ๒ อยาง คือ เพราะกระทํา ๑ เพราะไมกระทํา ๑. ความรําคาญอันเปนความเดือดรอน
แหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดขึ้นดวยเพราะกระทํา ๑ เพราะไมกระทํา ๑ อยางไร? ความ
รําคาญอันเปนความเดือดรอนแหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดขึ้นวา เราทํากายทุจริต เราไมได
ทํากายสุจริต เราทําวจีทุจริต เราไมไดทําวจีสุจริต เราทํามโนทุจริต เราไมไดทํามโนสุจริต
เราทําปาณาติบาต เราไมไดทําความงดเวนจากปาณาติบาต เราทําอทินนาทาน เราไมไดทําความ
งดเวนจากอทินนาทาน เราทํากาเมสุมิจฉาจาร เราไมไดทําความงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทํา
มุสาวาท เราไมไดทําความงดเวนจากมุสาวาท เราทําปสุณาวาจา เราไมไดทําความงดเวนจาก
ปสุณาวาจา เราทําผรุสวาจา เราไมไดทําความงดเวนจากผรุสวาจา เราทําสัมผัปปลาปะ เราไมได

ทําความงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เราทําอภิชฌา เราไมทําอนภิชฌา เราทําพยาบาท เราไมไดทํา
อัพยาบาท เราทํามิจฉาทิฏฐิ เราไมไดทําสัมมาทิฏฐิ ความรําคาญอันเปนความเดือดรอนแหงจิต
เปนความขัดใจ ยอมเกิดขึ้นเพราะกระทําและเพราะไมกระทําอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ความรําคาญอันเปนความเดือดรอนแหงจิต เปนความขัดใจ ยอมเกิดขึ้นวา
เราไมทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย เราไมไดคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เราไมรูจักประมาณ
ในโภชนะ เราไมไดประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยู เราไมไดประกอบดวยสติ*สัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติสัมปชัญญะ เราไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เราไมไดเจริญสัมมัปป*ธาน ๔ เราไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เราไมไดเจริญอินทรีย ๕ เราไมไดเจริญพละ ๕ เราไมได
เจริญโพชฌงค ๗ เราไมไดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ เราไมไดกําหนดรูทุกข เราไมไดละสมุทัย
เราไมไดเจริญมรรค เราไมไดทําใหแจงซึ่งนิโรธ.
คําวา เปนเครื่องกั้นความรําคาญ ความวา เปนเครื่องปด คือ เปนเครื่องกั้น เครื่องละ
เครื่องสงบ เครื่องสละคืน เครื่องระงับความรําคาญทั้งหลาย เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เปนเครื่องกั้นความรําคาญ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เราขอบอกอัญญาวิโมกข อันเปนเครื่องละซึ่งกามฉันทะ
และโทมนัสทั้ง ๒ อยาง เปนเครื่องบรรเทาความงวง เปน
เครื่องกัน้ ความรําคาญ.
[๔๔๕] เราขอบอกอัญญาวิโมกข อันมีอุเบกขาและสติหมดจดดี
มีความตรึกประกอบดวยธรรม แลนไปขางหนา เปนเครื่อง
ทําลายอวิชชา.
[๔๔๖] ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ความเพิกเฉย ความสงบแหงจิต ความที่จิต
เลื่อมใส ความที่จิตเปนกลางดวยจตุตถฌาน ชือ่ อุเบกขา ในอุเทศวา อุเปกฺขาสติสํสุทฺธํ ดังนี้.
ความระลึก ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ เพราะปรารภถึงอุเบกขาในจตุตถฌาน ชื่อวา
สติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อุเบกขา และสติ.
คําวา หมดจดดี ความวา อุเบกขาและสติในจตุตถฌานเปนความหมดจด หมดจดดี
ขาวรอบ ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ ยวน ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความ
ไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีอุเบกขาและสติ หมดจดดี.
[๔๔๗] ความดําริชอบ ตรัสวา ความตรึกประกอบดวยธรรม ในคําวา ธมฺมตกฺกปุเรชวํ
ดังนี้. ความตรึกประกอบดวยธรรมนั้น มีในเบื้องตน มีขางหนาเปนประธานแหงอัญญาวิโมกข
แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงชื่อวา มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา.
อีกอยางหนึง่ สัมมาทิฏฐิ ตรัสวา ความตรึกประกอบดวยธรรม. สัมมาทิฏฐินั้นมีใน
เบื้องตน มีขางหนา เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข แมดวยเหตุอยางนี้ จึงชือ่ วา มีความตรึก
ประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา.
อีกอยางหนึง่ วิปสสนาในกาลเปนสวนเบื้องตนแหงมรรค ๔ ตรัสวา ความตรึกประกอบ
ดวยธรรม. วิปสสนานั้น มีในเบื้องตนมีขางหนา เปนประธานแหงอัญญาวิโมกข แมดวยเหตุ

อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา.
[๔๔๘] อรหัตวิโมกข ตรัสวา อัญญาวิโมกข ในอุเทศวา อ ฺ าวิโมกฺขํ สํพฺรูมิ
ดังนี้ เราขอบอก ... ขอประกาศซึ่งอรหัตวิโมกข เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เราขอบอกอัญญาวิโมกข.
[๔๔๙] ความไมรูในทุกข ฯลฯ อวิชชาเปนดังลิ่มสลัก ความหลง อกุศลมูล ชื่อวา
อวิชชา ในอุเทศวา อวิชฺชาย ปเภทนํ ดังนี้.
คําวา เปนเครื่องทําลายอวิชชา ความวา เปนเครื่องทุบ ตอย เครื่องทําลาย เครื่องละ
เครื่องสงบ เครื่องสละคืน เครื่องระงับ ซึ่งอวิชชา เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
เปนเครื่องทําลายอวิชชา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เราขอบอก อัญญาวิโมกขอันมีอุเบกขาและสติ หมดจดดี
มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปขางหนา เปนเครื่อง
ทําลายอวิชชา.
[๔๕๐] โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว? อะไรเลาเปนเครื่อง
เที่ยวไปของโลกนั้น? พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละ
อะไรเสียได?
[๔๕๑] คําวา โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว ความวา อะไรเปนเครื่องประกอบ
เครื่องคลองไว เครื่องผูก เครื่องพัวพัน เครื่องมัวหมอง ของโลก? โลกอันอะไรประกอบไว
ประกอบทั่ว เหนี่ยวรั้ง ยึดไว คลองไว เกี่ยวไว พัวพันไว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกมี
อะไรเปนเครื่องประกอบไว.
[๔๕๒] คําวา อะไรเปนเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น ความวา อะไรเปนเครื่องสัญจร
เที่ยวไป ทองเที่ยวไป ของโลกนั้น? โลกยอมสัญจรไป เที่ยวไป ทองเที่ยวไป ดวยอะไร?
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อะไรเลาเปนเครื่องเที่ยวไปของโลกนัน้ ?
[๔๕๓] คําวา พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละอะไรเสียได ความวา พระองค
ยอมตรัส ยอมบอก ยอมเลา ยอมกลาว แสดง บัญญัติวา นิพพาน เพราะละ สงบ สละคืน
ระงับ อะไรเสียได? เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละอะไรเสียได?
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
โลกมีอะไรเปนเครื่องประกอบไว? อะไรเลาเปนเครื่อง
เที่ยวไปของโลกนั้น? พระองคตรัสวา นิพพาน เพราะละ
อะไรเสียได?
[๔๕๔] โลกมีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว. วิตก เปนเครื่อง
เที่ยวไปของโลกนั้น. เรากลาววา นิพพาน เพราะละตัณหา
เสียได.
[๔๕๕] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ตรัสวา ความเพลิน
ในอุเทศวา นนฺทิส ฺโ ชโน โลโก ดังนี้. ความเพลินเปนเครื่องประกอบ เครื่องคลองไว
เครื่องผูก เครื่องมัวหมองของโลก. โลกอันความเพลินนี้ประกอบไว ประกอบทั่ว เหนี่ยวรัง้

ผูกไว คลองไว เกี่ยวไว พันไว. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกมีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว.
[๔๕๖] วิตก ๙ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก วิตกถึงญาติ วิตกถึงชนบท
วิตกถึงเทวดา วิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอื่น วิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ สักการะ และ
สรรเสริญ วิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมอยากใหผูอื่นดูหมิ่นตน เหลานี้เรียกวาวิตก ๙ ชื่อวา
วิตก ในอุเทศวา วิตกฺกสฺส วิจารณา ดังนี้. วิตก ๙ อยางนี้เปนเครื่องสัญจรไป เที่ยวไป
ทองเที่ยวไป ของโลกนั้น. โลกนั้นยอมสัญจร เที่ยวไป ทองเที่ยวไป ดวยวิตก ๙ อยางนี้.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิตกเปนเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้น.
[๔๕๗] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิมฺมานํ อิติ วุจฺจติ ดังนี้.
คําวา เรากลาววา นิพพาน เพราะละตัณหาเสียได ความวา เรายอมกลาว ยอมบอก
เลา ขาน แสดง บัญญัติวา นิพพาน เพราะละ สงบ สละคืน ระงับตัณหาเสียได เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา เรากลาววา นิพพาน เพราะละตัณหาเสียได. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา
โลกมีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว. วิตกเปนเครื่อง
เที่ยวไปของโลกนั้น. เรากลาววา นิพพาน เพราะละตัณหา
เสียได.
[๔๕๘] เมื่อโลกมีสติอยางไรเที่ยวไป วิญญาณจึงดับ? พวกขาพระองค
มาแลวเพื่อทูลถาม พระผูมีพระภาค. พวกขาพระองคจะขอฟง
พระดํารัสนั้นของพระองค.
[๔๕๙] คําวา เมื่อโลกมีสติอยางไรเที่ยวไป ความวา เมื่อโลกมีสติสัมปชัญญะอยางไร
เที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา. เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา เมื่อโลกมีสติอยางไรเทีย่ วไป?
[๔๖๐] คําวา วิญญาณจึงดับ ความวา วิญญาณดับ สงบ ถึงความตั้งอยูไมได ระงับ
ไป. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิญญาณจึงดับ.
[๔๖๑] คําวา พวกขาพระองคมาแลวเพื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาค ความวา พวก
ขาพระองคมาแลว คือ มาถึง เขามาถึง มาประชุมกับพระองคเพื่อจะทูลถาม คือ เพื่อสอบถาม
ทูล ขอ ทูลเชื้อเชิญ ซึ่งพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว คือ ขอใหทรงประสาท เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา พวกขาพระองคมาแลวเพื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาค.
[๔๖๒] คําวา พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัสนั้นของพระองค ความวา พวก
ขาพระองคจะขอฟง ศึกษา ทรงจํา เขาไป กําหนดพระดํารัส ถอยคํา ทางถอยคํา เทศนา
อนุสนธิ ของพระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พวกขาพระองคจะขอฟงพระดํารัส ของพระองค
เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
เมื่อโลกมีสติอยางไรเที่ยวไป วิญญาณจึงดับ? พวกขาพระองค
มาแลวเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาค. พวกขาพระองคจะขอฟง

พระดํารัสนั้นของพระองค.
[๔๖๓] เมื่อโลกไมเพลิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก เปนผูมีสติ
อยางนี้เที่ยวไป วิญญาณจึงดับ.
[๔๖๔] คําวา เมื่อโลกไมเพลิดเพลินเวทนาภายในและภายนอก ความวา เมื่อโลก
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายในภายในอยู ไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมตั้งอยูดวยความ
ติดใจเวทนา คือ ยอมละ ยอมบรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งความเพลิดเพลิน
ความพร่ําถึง ความติดใจ ความถือไว ความจับตอง ความถือมั่น. เมื่อโลกเปนผูพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายในภายนอกอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายใน
และภายนอกอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายในภายในอยู
เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือ ความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายในภายในอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายในภายในอยู เมือ่ โลกพิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายในภายนอกอยู เมือ่ โลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปใน
เวทนาทั้งหลายในภายนอกอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน
เวทนาทั้งหลายในภายนอกอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายทั้ง
ภายในและภายนอกอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลายทั้งภายใน
และภายนอกอยู เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหลาย
ทั้งภายในและภายนอกอยู ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมตั้งอยูดวยความติดใจซึ่งเวทนา คือ
ยอมละ ยอมบรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีซึ่งความเพลิดเพลิน ความพร่ําถึง ความ
ติดใจ ความถือไว ความจับตอง ความถือมั่น. เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
ดวยอาการ ๑๒ นี้ ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่าํ ถึง ไมตั้งอยูดว ยความติดใจซึ่งเวทนา ฯลฯ ให
ถึงความไมมีซึ่งความเพลิดเพลิน ความพร่ําถึง ความติดใจ.
อีกอยางหนึง่ เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาโดยความไมเที่ยง ยอมไมเพลิดเพลิน ... เมื่อ
โลกพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนทุกข โดยความเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปน
ความลําบาก เปนอาพาธ ฯลฯ โดยไมมีอุบาย เครื่องสลัดออก ยอมไมเพลิดเพลิน ... เมื่อโลก
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายโดยอาการ ๔๒ นี้อยู ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไม
ตั้งอยูดวยความติดใจเวทนา คือ ยอมละ ยอมบรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีซึ่งความ
เพลิดเพลิน ความพร่ําถึง ความติดใจ ความถือไว ความจับตอง ความถือมั่น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เมื่อโลกไมเพลิดเพลินเวทนาในภายในและภายนอก.
[๔๖๕] คําวา เปนผูมีสติอยางนี้เที่ยวไป ความวา เปนผูมีสติสัมปชัญญะอยางนี้
เที่ยวไป คือ เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เปนผูมีสติอยางนี้เที่ยวไป.
[๔๖๖] คําวา วิญญาณจึงดับ ความวา วิญญาณอันสหรคตดวยปุญญาภิสังขาร วิญญาณ
อันสหรคตดวยอปุญญาภิสังขาร วิญญาณอันสหรคตดวยอเนญชาภิสังขาร ยอมดับ สงบ ถึงความ
ตั้งอยูไมได ระงับไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิญญาณจึงดับ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค

จึงตรัสวา
เมื่อโลกไมเพลิดเพลินเวทนาในภายในและภายนอก เปนผู
มีสติอยางนี้เที่ยวไป วิญญาณจึงดับ.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ อุทยมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๓.
------------โปสาลมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานโปสาละ
[๔๖๗] (ทานโปสาละทูลถามวา)
พระผูมีพระภาคพระองคใด ไมทรงมีความหวั่นไหว ทรงตัด
ความสงสัยเสียแลว ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ยอมทรง
แสดงอดีต. ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น.
[๔๖๘] คําวา โย ในอุเทศวา โย อตีตํ อาทิสติ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค
พระองคใด เปนพระสยัมภู ไมมีอาจารย ตรัสรูพรอมเฉพาะ ซึ่งสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรม
ทั้งหลายที่พระองคไมเคยไดยินมาในกาลกอน ทรงบรรลุซึ่งความเปนพระสัพพัญูในธรรม
เหลานั้น และทรงบรรลุซึ่งความเปนผูชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย.
คําวา ยอมทรงแสดงอดีต ความวา พระผูมพี ระภาคยอมทรงแสดงแมอดีต ยอมทรง
แสดงแมอนาคต ยอมทรงแสดงแมปจจุบัน ของพระองคเองและของผูอื่น.
พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของพระองคอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดสังวัฎกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมาก
บาง อันเปนอดีตของพระองคเองวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน. แมในภพนั้นเราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น.
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้. พระองคทรงแสดงชาติกอนเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของพระองคเองอยางนี้.
พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของผูอื่นอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง อันเปนอดีตของผูอื่นวา
ในภพโนน ทานผูนี้มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น. ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดใน

ภพโนน. แมในภพนั้น ทานผูนี้ก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มี
อาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น. ครั้นจุติจากภพนั้น
แลวไดมาเกิดในภพนี้. พระองคทรงแสดงชาติกอนเปนอันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดงอดีตของผูอื่นอยางนี้.
พระผูมีพระภาคตรัสชาดก ๕๐๐ ก็ชื่อวาทรงแสดงอดีตของพระองคเอง และของผูอื่น
ตรัสมหาธนิยสูตร ... มหาสุทัสนสูตร ... มหาโควินทสูตร ... มฆเทวสูตร ชื่อวาทรงแสดง
อดีตของพระองคและของผูอื่น.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ญาณอันตามระลึกถึง
ชาติกอนของตถาคต ปรารภถึงอดีตกาลมีอยู. ตถาคตหวังจะรูชาติกอนเทาใด ก็ระลึกถึงชาติกอน
ไดเทานั้น. ดูกรจุนทะ ญาณอันตามระลึกถึงชาติขางหนาของตถาคต ปรารภถึงอนาคตกาล
มีอยู. ฯลฯ ดูกรจุนทะ ญาณอันที่เกิดที่ควงไมโพธิของตถาคต ปรารภถึงปจจุบันกาล เกิดขึ้นวา
ชาตินี้มีในที่สุด. บัดนี้มิไดมีภพตอไป. อินทรียปโรปริยัตติญาณ (ญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่ง
ความหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหมด) เปนกําลังของตถาคต. อาสยานุสยญาณ (ความรูจัก
ฉันทะที่มานอนและกิเลสอันนอนตามของสัตวทั้งหลาย) เปนกําลังของตถาคต. ยมกปาฏิหาริยญาณ
(ญาณเปนเครื่องนํากลับซึ่งปฏิปกขธรรมอันเปนคู) เปนกําลังของตถาคต. มหากรุณาสมาปตติญาณ
(ญาณในมหากรุณาสมาบัติ) เปนกําลังของตถาคต. สัพพัญุตญาณเปนกําลังของตถาคต.
อนาวรณญาณ (ญาณเนื่องดวยอาวัชชนะไมมีอะไรกั้น) เปนกําลังของตถาคต. อนาวรณญาณ
อันไมของ ไมมีอะไรขัดในกาลทั้งปวง เปนกําลังของตถาคต. พระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง ...
ทรงประกาศ แมอดีต แมอนาคต แมปจจุบัน ของพระองคและของผูอื่นดวยประการอยางนี้
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคทรงแสดงอดีต.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา โปสาโล ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา โปสาโล เปนชื่อ ฯลฯ เปนคํารองเรียกของพราหมณนนั้
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานโปสาละทูลถามวา.
[๔๖๙] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา ความ
หวั่นไหว ในอุเทศวา อเนโช ฉินฺนสํสโย ดังนี้. ตัณหาอันเปนความหวั่นไหวนั้น พระผูม-ี
*พระภาคตรัสรูแลวทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความ
ไมมี มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวา
ไมมีความหวั่นไหว. พระผูมีพระภาคชื่อวาไมมีความหวั่นไหว เพราะทรงละความหวั่นไหว
เสียแลว. พระผูมีพระภาคไมทรงหวั่น ไมทรงไหว ไมพรั่น ไมพรึง แมในเพราะลาภ แมใน
เพราะความเสื่อมลาภ แมในเพราะยศ แมในเพราะความเสื่อมยศ แมในเพราะความสรรเสริญ
แมในเพราะนินทา แมในเพราะสุข แมในเพราะทุกข เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมมีความ
หวั่นไหว.
วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงในทุกข ฯลฯ ความสะดุงแหงจิต ความขัดใจ ทานกลาววา
ความสงสัย ในอุเทศวา ฉินฺนสํสโย ดังนี้. ความสงสัยนี้ พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวทรงตัด

บั่น ทอน สงบ ระงับเสียแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา ทรงตัดความสงสัยแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ไมมีความหวั่นไหว ทรงตัดความสงสัยเสียแลว.
[๔๗๐] คําวา ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ความวา พระผูมีพระภาคทรงถึงฝงแหงอภิญญา
ทรงถึงฝงแหงปริญญา ทรงถึงฝงแหงปหานะ ทรงถึงฝงแหงภาวนา ทรงถึงฝงแหงการทําใหแจง
ทรงถึงฝงแหงการเขา คือ ทรงถึงฝงแหงความรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง ฯลฯ พระผูมีพระภาคนั้น มิได
มีสงสารคือชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงถึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวง.
[๔๗๑] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา ความวา พวกขาพระองค
มีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ฯลฯ เพื่อทรงชี้แจงใหเห็นแจง เพื่อทรงเฉลย แมดวยเหตุ
อยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา. เพราะเหตุนั้น พราหมณ
นั้นจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคพระองคใด ไมทรงมีความหวั่นไหว ทรงตัด
ความสงสัยเสียแลว ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ยอมทรง
แสดงอดีต. ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น.
[๔๗๒] ขาแตพระสักกะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของบุคคล
ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว ละกายทั้งหมดแลว เห็นอยู
ทั้งภายในภายนอกวาอะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี. บุคคลอยางนั้น
ควรแนะนําอยางไร?
[๔๗๓] รูปสัญญา ในคําวา วิภูตรูปส ฺ ิสฺส ดังนี้ เปนไฉน? สัญญาความจํา
ความเปนผูจํา ของบุคคลผูเขาซึ่งรูปาวจรสมาบัติ หรือของบุคคลผูเขาถึงแลว (ในรูปาวจรภพ)
หรือวาของบุคคลผูมีธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในปจจุบัน นี้ชื่อวารูปสัญญา.
คําวา ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว ความวา รูปสัญญาของบุคคลผูไดอรูปสมาบัติ ๔ เปน
สัญญาผานไปแลว หายไปแลว ลวงไปแลว เลยไปแลว เปนไปลวงแลว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ผูมีรูปสัญญาอันผานไปแลว.
[๔๗๔] คําวา ผูละกายทั้งปวงแลว ความวา รูปกายอันมีในปฏิสนธิทั้งหมด บุคคล
นั้นละแลว คือ รูปกายอันบุคคลนั้นละแลว ดวยการลวงดวยอํานาจตทังปหานและการละดวย
การขมไว (เพราะไดอรูปฌาน) เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูละกายทั้งปวงแลว.
[๔๗๕] อากิญจัญญายตนสมาบัติ ชื่อวาอะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี ในอุเทศวา อชฺฌตฺต ฺจ
พหิทฺธา จ นตฺถิ กิ ฺจีติ ปสฺสโต ดังนี้. เพราะเหตุไร อากิญจัญญายตนสมาบัติ จึงชื่อวา
อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี? บุคคลเปนผูมีสติ เขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้น
แลว ไมยังวิญญาณนั้นนั่นแหละ ใหเจริญ ใหเปนแจง ใหหายไป ยอมเห็นวา อะไรๆ
นอยหนึ่งยอมไมมี เพราะเหตุนั้น อากิญจัญญายตนสมาบัติ จึงชื่อวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี

เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเห็นอยูทั้งภายในและภายนอกวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี.
[๔๗๖] คําวา สกฺก ในอุเทศวา าณํ สกฺกานุปุจฺฉามิ ดังนี้ ความวา พระผูมี*พระภาคทรงพระนามวาสักกะ. พระผูมีพระภาคเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล. แมเพราะเหตุ
ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงชื่อวา สักกะ. ฯลฯ พระผูมีพระภาคทรงละความกลัวและความขลาด
เสียแลว ปราศจากความขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา สักกะ.
คําวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ ความวา ขาพระองคขอทูลถาม
ถึงญาณของบุคคลนั้นวา เชนไร ดํารงอยูอยางไร มีประการไร มีสวนเปรียบอยางไร อันบุคคล
นั้นพึงปรารถนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณ.
[๔๗๗] คําวา บุคคลเชนนั้นควรแนะนําอยางไร ความวา บุคคลนั้น ควรแนะนํา
ควรนําไปใหวิเศษ ควรนําไปใหยิ่ง ควรใหรูทวั่ ควรใหพินิจ ควรใหพิจารณา ควรใหเลื่อมใส
อยางไร? และญาณที่ยิ่งขึ้นไป อันบุคคลนั้นพึงใหเกิดขึ้นอยางไร?
คําวา บุคคลเชนนั้น คือ บุคคลผูอยางนั้น ผูเชนนั้น ดํารงอยูอยางนั้น ผูมปี ระการ
อยางนั้น ผูมีสว นเปรียบอยางนั้น ผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
บุคคลผูเชนนั้นควรแนะนําอยางไร? เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระสักกะ ขาพระองคทูลถามถึงญาณของบุคคลผูมี
รูปสัญญาอันผานไปแลว ละกายทั้งหมดแลว เห็นอยูท ั้งภายใน
ภายนอกวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี. บุคคลอยางนั้นควรแนะนํา
อยางไร?
[๔๗๘] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโปสาละ) ตถาคตรูยิ่งซึ่ง
วิญญาณฐิติ (ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ) ทั้งหมด. ยอมรูจัก
บุคคลนั้น เมื่อตั้งอยู พนวิเศษแลว มีสมาบัตินั้นเปนเบื้องหนา.
[๔๗๙] คําวา วิญญาณฐิติทั้งหมด ความวา พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔
ดวยสามารถอภิสังขาร. ยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถปฏิสนธิ.
พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔ ดวยสามารถอภิสังขารอยางไร? สมจริง
ตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณยึดรูปตั้งอยู มีรูปเปน
อารมณ มีรูปเปนที่ตั้งอาศัย มีความเพลิดเพลินเปนเครื่องสองเสพ ยอมตั้งอยู ยอมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณยึดเวทนา ฯลฯ ยึดสัญญา ฯลฯ ยึดสังขาร
ตั้งอยู มีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้งอาศัย มีความเพลิดเพลินเปนเครื่องสองเสพ
ยอมตั้งอยู ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๔ ดวย
สามารถอภิสังขารอยางนี้.
พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถปฏิสนธิอยางไร? สมจริงตาม
พระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญา
ตางกัน เชนพวกมนุษย เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางหมู นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๑. ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพเนื่องในหมูพรหม

ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน
มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพอาภัสสระ นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลา
หนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพสุภกิณหกะ นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๔.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่งลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมมนสิการนานัตตสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เขาอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได นี้เปนวิญญาณ
ฐิติที่ ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่งลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง เขา
วิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๖. ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย สัตวเหลาหนึ่งลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง เขาอากิญจัญญายตน*ฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๗. พระผูมีพระภาคยอมทรง
ทราบวิญญาณฐิติ ๗ ดวยสามารถปฏิสนธิอยางนี้. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิญญาณฐิติทั้งหมด.
พระผูมีพระภาคเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา โปสาละ ในอุเทศวา โปสาลาติ ภควา
ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโปสาละ.
[๔๘๐] คําวา อภิชานํ ในอุเทศวา อภิชานํ ตถาคโต ดังนี้ ความวา รูยิ่ง รูแ จงแทง*ตลอด. คําวา ตถาคต ความวา สมจริงตามพระพุทธพจน ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ
ถาแมเรื่องที่ลวงแลวไมจริงไมแท ไมประกอบดวยประโยชน เรื่องนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ. ดูกร
จุนทะ ถาแมเรื่องที่ลวงแลว จริงแท แตไมประกอบดวยประโยชน แมเรื่องนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ
ดูกรจุนทะ ถาแมเรื่องที่ลวงแลว จริงแท ประกอบดวยประโยชน ในเรื่องนัน้ ตถาคต
ยอมรูจักกาลทีจ่ ะพยากรณปญหานั้น. ดูกรจุนทะ ถาแมเรื่องที่ยังไมมาถึง ฯลฯ. ดูกรจุนทะ
ถาแมเรื่องที่เปนปจจุบัน ไมจริงไมแท ไมประกอบดวยประโยชน เรื่องนั้นตถาคตก็ไมพยากรณ.
ดูกรจุนทะ ถาแมเรื่องที่เปนปจจุบันจริงแท แตไมประกอบดวยประโยชน แมเรื่องนั้นตถาคต
ก็ไมพยากรณ. ดูกรจุนทะ ถาแมเรื่องที่เปนปจจุบันจริงแท ประกอบดวยประโยชน ในเรื่องนั้น
ตถาคตยอมรูจักกาลที่จะพยากรณปญหานั้น. ดูกรจุนทะ ดวยเหตุดังนี้แล ตถาคตยอมเปนผู
กลาวโดยกาลอันควร กลาวจริง กลาวอิงอรรถ กลาวอิงธรรม กลาวอิงวินัย ในธรรมทั้งหลาย
ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาววาเราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ
อายตนะใดแล อันโลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก อันหมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เห็นแลว ไดยินแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
เสาะหาแลว พิจารณาแลวดวยใจ อายตนะทั้งหมดนั้น ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว เพราะเหตุ
นั้น บัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ ตถาคตยอมตรัสรูซงึ่ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในราตรีใด และตถาคตยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด. ตถาคตยอมกลาว
บอก เลา แสดง เรื่องใดในระหวางนั้น เรือ่ งทั้งหมดนั้นเปนเรื่องจริงแท ไมเปนอยางอื่น
เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น
ทําอยางใด กลาวอยางนั้น ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด กลาวอยางนั้น ดวย
ประการดังนี้ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. ดูกรจุนทะ ตถาคตเปนใหญยิ่ง

ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษยอันใครๆ ครอบงําไมได เปนผูเห็นโดยถองแท เปนผูใหอํานาจเปนไป เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตจึงกลาววา เราเปนตถาคต. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตถาคตรูยิ่ง.
[๔๘๑] คําวา ยอมรูจักบุคคลนั้นผูตั้งอยู ความวาพระผูมีพระภาคยอมทรงรูจักบุคคล
ผูตั้งอยูในโลกนี้ดวยสามารถกรรมาภิสงั ขารวา บุคคลนี้เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก. พระผูมีพระภาคยอมรูจักบุคคลผูตั้งอยูในโลกนี้ดวยสามารถกรรมาภิสังขารวา
บุคคลนี้เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูจักบุคคล
ผูตั้งอยูในโลกนี้ ดวยสามารถกรรมาภิสงั ขารวา บุคคลนี้เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงเปรตวิสัย.
พระผูมีพระภาค ยอมทรงรูจักบุคคลผูตั้งอยูในโลกนี้ ดวยสามารถกรรมาภิสงั ขารวา บุคคลนี้
เมื่อกายแตกตายไป จักอุบัติในหมูมนุษย. พระผูมีพระภาคยอมทรงรูจักบุคคลผูตั้งอยูในโลกนี้
ดวยสามารถกรรมาภิสงั ขารวา บุคคลนี้เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระตถาคตตรัสวา ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของ
บุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว ยอมรูชัดอยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น
ดําเนินไปตามทางนั้น เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ดูกรสารีบุตร
เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว ยอมรูช ัดอยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น
ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางนั้น เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน.
ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว ยอมรูชดั อยางนี้วา บุคคลนี้
ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางนั้น เมื่อกายแตกตายไป จักเขาถึงเปรต
วิสัย. ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว ยอมรูชัดอยางนี้วา
บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางนั้น เมื่อกายแตกตายไป จักอุบัติ
ในหมูมนุษย. ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจแลว ยอมรูชัด
อยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางนั้น เมื่อกายแตกตาย
ไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค. ดูกรสารีบุตร เรากําหนดรูใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
แลว ยอมรูชัดอยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ประพฤติอยางนั้น ดําเนินไปตามทางนั้น
จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันรูยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมรูบุคคลนั้นผูตั้งอยู.
[๔๘๒] คําวา พนวิเศษแลว ในอุเทศวา วิมุตฺตํ ตปฺปรายนํ ดังนี้ ความวา พน
วิเศษแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติ คือ นอมใจไปในสมาบัตินั้น มีสมาบัตินั้นเปนใหญ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้นอมใจไปในรูป นอมใจไปใน
เสียง นอมใจไปในกลิ่น นอมใจไปในรส นอมใจไปในโผฏฐัพพะ นอมใจไปในสกุล นอม
ใจไปในคณะ นอมใจไปในอาวาส นอมใจไปในลาภ นอมใจไปในยศ นอมใจไปในความสรรเสริญ
นอมใจไปในสุข นอมใจไปในจีวร นอมใจไปในบิณฑบาต นอมใจไปในเสนาสนะนอมใจไปใน
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร นอมใจไปในพระสูตร นอมใจไปในพระวินัย นอมใจไปในพระอภิธรรม
นอมใจไปในองคของภิกษุผูถอื ทรงผาบังสุกลุ เปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผถู ือทรงไตรจีวร

เปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถอื การเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเปนวัตรนอมใจไปในองคของ
ภิกษุผูถือการเที่ยวไปตามลําดับตรอกเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการนัง่ ฉัน ณ อาสนะ
แหงเดียวเปนวัตรนอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร นอมใจไปในองค
ของภิกษุผูถือการไมฉันภัตในภายหลังเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการอยูในปาเปนวัตร
นอมใจไปในองคของภิกษุผูถอื การอยูที่โคนไมเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถอื การอยูใน
นอมใจไปในองคของภิกษุผูถอื การอยูในปาชาเปนวัตร นอมใจไปในองคของ ที่แจงเปนวัตร
ภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะที่เขาจัดใหอยางไรเปนวัตร นอมใจไปในองคของภิกษุผูถือการไม
นอนเปนวัตร นอมใจไปในปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตน*สมาบัติ วิญญาญัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พนวิเศษแลว.
คําวา มีสมาบัตินั้นเปนเบื้องหนา ความวา สําเร็จมาแตอากิญจัญญายตนสมาบัติ
มีสมาบัตินั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา มีกรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา มีวิบากเปนที่ไปในเบื้องหนา
หนักอยูในกรรม หนักอยูในปฏิสนธิ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคลนี้มีรูปเปนที่ไปในเบื้องหนา ฯลฯ
มีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนเบื้องหนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พนวิเศษแลว มีสมาบัติ
นั้นเปนเบื้องหนา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ตถาคตรูยิ่งวิญญาณฐิติ (ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ) ทั้งหมด
ยอมรูจักบุคคลนั้นเมื่อตั้งอยู พนวิเศษแลว มีสมาบัติเปน
เบื้องหนา.
[๔๘๓] บุคคลนั้น รูกรรมวา เปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ
มีความเพลินเปนเครื่องประกอบ ดังนี้ ครั้นรูจักกรรมนั้น
อยางนี้แลว ในลําดับนั้นก็พิจารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัติ
นั้น. นั่นเปนญาณอันเที่ยงแทของบุคคลนั้น ซึ่งเปนพราหมณ
อยูจบพรหมจรรย.
[๔๘๔] คําวา รูกรรมวาเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ความวา กรรมภิสังขาร
อันใหเปนไปในอากิญจัญญายตนภพ ตรัสวา เปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ. คือ รู
ทราบ เทียบเคียง พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏซึ่งกรรมาภิสังขารอันใหเปนไปในอากิญ*จัญญายตนภพวา เปนเครื่องของ เปนเครื่องผูก เปนเครื่องกังวล เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
รูกรรมเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ.
[๔๘๕] คําวา มีความเพลินเปนเครื่องประกอบดังนี้ ความวา ความกําหนัดในอรูป
ตรัสวา ความเพลินเปนเครื่องประกอบ. รูกรรมนั้นวาเกาะ เกี่ยว พัวพัน ดวยความกําหนัดในอรูป
คือ รู ทราบ เทียบเคียง พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏ ซึ่งความกําหนัดในอรูปวา
เปนเครื่องของ เปนเครื่องผูกพัน เปนเครื่องกังวล.
คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท. เพราะฉะนั้น

จึงชื่อวา มีความเพลินเปนเครื่องประกอบไว ดังนี้.
[๔๘๖] คําวา ครั้นรูจักกรรมนั้นอยางนี้แลว ความวา ครั้นรูจัก คือ ทราบ เทียบเคียง
พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏ ซึ่งกรรมนั้นอยางนี้แลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ครั้นรูจกั
กรรมนั้นอยางนี้แลว.
[๔๘๗] คําวา ในลําดับนั้นก็พิจารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัตินั้น ความวา เขา
อากิญจัญญายตนสมาบัติแลวออกจากสมาบัตินั้น แลวก็พิจารณาเห็น คือ เห็น ตรวจดู เพงดู
พิจารณา ซึ่งธรรมทั้งหลาย คือ จิตและเจตสิกอันเกิดในสมาบัตินั้น โดยเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนโรค ฯลฯ โดยไมมีอุบายเครื่องสลัดออก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ในลําดับนั้น
ก็พิจารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัตินั้น.
[๔๘๘] คําวา นั่นเปนญาณอันเที่ยงแทของบุคคลนั้น ความวา นั่นเปนญาณอันแทจริง
ถองแท ไมวิปริต ของบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นั่นเปนญาณอันเที่ยงแทของบุคคลนั้น.
[๔๘๙] คําวา เปนพราหมณ ในอุเทศวา พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต ดังนี้ ความวา
ชื่อวา เปนพราหมณ เพราะลอยธรรม ๗ ประการแลว. ฯลฯ บุคคลอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
แลว เปนผูคงที่ ทานกลาววาเปนพราหมณ. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนพราหมณ.
คําวา อยูจบพรหมจรรย ความวา เสขบุคคล ๗ พวก รวมทั้งกัลยาณปุถุชน ยอมอยู
อยูรวม อยูทั่ว อยูรอบ เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง. พระอรหันตอยูจบแลว ทํากรณียกิจเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว
มีประโยชนตนอันถึงแลวโดยลําดับ มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว พนกิเลสแลวเพราะรูโดย
ชอบ. พระอรหันตนั้นมีธรรมเปนเครื่องอยู อยูจบแลว มีจรณะอันประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมี
สงสาร คือ ชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพตอไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนพราหมณอยูจบ
พรหมจรรย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
บุคคลนั้น รูกรรมวา เปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ
มีความเพลินเปนเครื่องประกอบ ดังนี้ ครั้นรูจักกรรมนั้น
อยางนี้แลว ในลําดับนั้นก็พิจารณาเห็น (ธรรม) ในสมาบัติ
นั้น. นั่นเปนญาณอันเที่ยงแทของบุคคลนั้น ซึ่งเปนพราหมณ
อยูจบพรหมจรรย.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ โปสาลมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๔.
------------โมฆราชมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานโมฆราช
[๔๙๐] (ทานโมฆราชทูลถามวา)
ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว. พระผูมี-

พระภาคผูมีพระจักษุมิไดทรงพยากรณแกขาพระองค. ขาพระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคเปนพระเทพฤาษี (มีผูทูล
ถามปญหา) เปนครั้งที่ ๓ ยอมทรงพยากรณ.
[๔๙๑] คําวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว ความวา พราหมณ
นั้นไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ๒ ครั้ง. พระผูมีพระภาคอันพราหมณนั้น
ทูลถามปญหา ไมทรงพยากรณในลําดับแหงพระจักษุวา ความแกรอบแหงอินทรียของพราหมณนี้
จักมี. พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา สักกะ ในคําวา สกฺก. พระผูมีพระภาคทรงผนวชจาก
ศากยสกุล แมเพราะเหตุดังนี้ จึงทรงพระนามวา สักกะ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพยมาก แมเพราะเหตุ
ดังนี้ จึงทรงพระนามวา สักกะ. พระผูมีพระภาคนั้นทรงมีทรัพยเหลานี้ คือ ทรัพยคือศรัทธา
ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริ ทรัพยคือโอตตัปปะ ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ ทรัพยคือปญญา
ทรัพยคือสติปฏฐาน ทรัพยคือสัมมัปปธาน ทรัพยคืออิทธิบาท ทรัพยคืออินทรีย ทรัพยคือพละ
ทรัพยคือโพชฌงค ทรัพยคือมรรค ทรัพยคือผล ทรัพยคือนิพพาน. พระผูมีพระภาคทรงมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก นับวามีทรัพยดวยทรัพยอันเปนรัตนะหลายอยางนี้ แมเพราะเหตุดังนี้ พระองค
จึงทรงพระนามวา สักกะ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคเปนผูอาจ ผูองอาจ ผูสามารถ มีความสามารถ ผูกลา
ผูแกลวกลา ผูกาวหนา ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไมสะดุง ผูไมหนี ละความกลัวความ
ขลาดเสียแลว ปราศจากขนลุกขนพอง แมเพราะเหตุดังนี้ จึงทรงพระนามวา สักกะ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองค ... ๒ ครั้งแลว.
คําวา ไดทูลถามแลว ความวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ทูลขอ ทูล
เชื้อเชิญ ทูลใหทรงประสาท ๒ ครั้งแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาแตพระสักกะ ขาพระองค
ไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา โมฆราชา เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อายสฺมา
เปนเครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา โมฆราชา เปนชื่อ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานโมฆราชทูลถามวา.
[๔๙๒] คําวา มิไดทรงพยากรณแกขาพระองค ในอุเทศวา น เม พฺยากาสิ จกฺขุมา
ความวา มิไดตรัสบอก ... มิไดทรงประกาศ แกขาพระองค.
คําวา พระจักษุ ความวา พระผูมีพระภาคมีพระจักษุดวยจักษุ ๕ ประการ คือ ดวย
มังสจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ พุทธจักษุ สมันตจักษุ.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางไร? สี ๕ อยาง คือ สีเขียว สีเหลือง
สีแดง สีดําและสีขาว ยอมปรากฏแกพระผูมีพระภาคในมังสจักษุ. ขนพระเนตรตั้งอยูเฉพาะใน
ที่ใด ที่นั้นมีสีเขียว เขียวดี นาดู นาชม เหมือนสีดอกผักตบ. ที่ถัดนั้นเขาไปมีสีเหลือง
เหลืองดี เหมือนสีทองคํา นาดู นาชม เหมือนดอกกรรณิการเหลือง. เบาพระเนตรทั้ง ๒ ขาง
ของพระผูมีพระภาค มีสีแดง แดงดี นาดู นาชม เหมือนสีปกแมลงทับทิมทอง. ที่ทามกลาง

มีสีดํา ดําดี ไมมัวหมอง ดําสนิท นาดู นาชม เหมือนสีอิฐแกไฟ. ที่ถัดนั้นเขาไปมีสีขาว
ขาวดี ขาวลวน ขาวผอง นาดู นาชม เหมือนสีดาวประกายพฤกษ. พระผูมีพระภาคมีพระ*มังสจักษุเปนปกตินั้น เนื่องในพระอัตภาพ อันเกิดขึ้นเพราะสุจริตกรรมในภพกอน ยอมทอด
พระเนตรเห็นตลอดที่โยชนหนึ่งโดยรอบ ทั้งกลางวันและกลางคืน. แมในเวลาใดมีความมืด
ประกอบดวยองค ๔ คือ ดวงอาทิตยอัสดงคตแลว ๑ คืนวันอุโบสถขางแรม ๑ แนวปาทึบ ๑
อกาลเมฆใหญตั้งขึ้น ๑ ในความมืดประกอบดวยองค ๔ เห็นปานนี้ ในกาลนั้น พระผูมีพระภาค
ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นตลอดที่โยชนหนึ่งโดยรอบ. หลุม บานประตู กําแพง ภูเขา กอไม
หรือเถาวัลย ไมเปนเครื่องกันในการทอดพระเนตรเห็นรูปทั้งหลายเลย. หากวาบุคคลพึงเอา
เมล็ดงาเมล็ดหนึ่งเปนเครื่องหมาย ใสลงในเกวียนสําหรับบรรทุกงา บุคคลนั้นพึงเอาเมล็ดงานั้น
ขึ้น. มังสจักษุเปนปกติของพระผูมีพระภาคบริสุทธิ์อยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวย
มังสจักษุอยางนี้.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคยอมทรงพิจารณา
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ ฯลฯ ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมทรง
ทราบชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคทรงประสงคจะดูโลกธาตุ
หนึ่งก็ดี สองก็ดี สามก็ดี สี่ก็ดี หาก็ดี สิบก็ดี ยี่สิบก็ดี สามสิบก็ดี สี่สิบก็ดี หาสิบก็ดี
รอยก็ดี พันหนึง่ เปนสวนนอยก็ดี สองพันเปนสวนปานกลางก็ดี สามพันก็ดี สี่พันเปนสวน
ใหญก็ดี หรือวาทรงประสงคเพื่อจะทรงดูโลกธาตุเทาใด ก็ทรงเห็นโลกธาตุเทานั้น. ทิพยจักษุ
ของพระผูมีพระภาคบริสุทธิ์อยางนี้. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยทิพยจักษุอยางนี้.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคมีพระปญญาใหญ
มีพระปญญากวางขวาง มีพระปญญาราเริง มีพระปญญาไว มีพระปญญาคมกลา มีพระปญญา
ทําลายกิเลส ทรงฉลาดในประเภทปญญา มีพระญาณแตกฉาน ทรงบรรลุปฏิสัมภิทาแลว ทรง
ถึงแลวซึ่งเวสารัชชญาณ ๔ ทรงพลญาณ ๑๐ ทรงเปนบุรุษผูองอาจ ทรงเปนบุรุษสีหะ ทรงเปน
บุรุษนาค ทรงเปนบุรุษอาชาไนย ทรงเปนบุรุษนําธุระไป มีญาณไมมีที่สุด มีเดชไมมีที่สุด มี
ยศไมมีที่สุด เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก นับวามีทรัพย เปนผูนํา นําไปใหวิเศษ นําเนืองๆ
ใหเขาใจ ใหเพงพินิจ เปนผูตรวจ ใหเลื่อมใส. พระผูมีพระภาคนั้นทรงยังมรรค ที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น ทรงยังประชาชนใหเขาใจมรรคที่ยังไมเขาใจ ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรง
รูมรรค ทรงรูแจงมรรค ฉลาดในมรรค. ก็แหละในบัดนี้ พระสาวกทั้งหลายเปนผูดําเนินตาม
มรรค ประกอบในภายหลังอยู. พระผูมีพระภาคนั้น ทรงรูอยู ชื่อวาทรงรู ทรงเห็นอยู ชื่อวา
ทรงเห็น เปนผูมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีคุณอันประเสริฐ เปนผูตรัสบอกธรรม ตรัสบอกทั่วไป
ทรงแนะนําประโยชน ประทานอมตธรรม เปนพระธรรมสามีเสด็จไปอยางนั้น. บทธรรมที่
พระองคมิไดทรงรู มิไดทรงเห็น มิไดทรงทราบ มิไดทรงทําใหแจมแจง มิไดทรงถูกตอง ดวย
ปญญา ไมมีเลย.
ธรรมทั้งหมดรวมทั้งอดีต อนาคต ปจจุบัน ยอมมาสูคลองในมุข คือ พระญาณ ของ
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว โดยอาการทั้งปวง. ขึ้นชื่อวาบทธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ควรแนะนํา

ควรรู มีอยู. ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย ประโยชนในภพนี้ ประโยชน
ในภพหนา ประโยชนตื้น ประโยชนลึก ประโยชนเปดเผย ประโยชนลี้ลับ ประโยชนที่ควร
แนะนํา ประโยชนที่แนะนําแลว ประโยชนไมมีโทษ ประโยชนไมมีกิเลส ประโยชนขาวหรือ
ประโยชนอยางยิ่ง. ทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ.
กายกรรมทั้งหมด วจีกรรมทั้งหมด มโนกรรมทั้งหมด ยอมเปนไปตามพระญาณของ
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระญาณมิไดขัดของในอดีต อนาคต
ปจจุบัน. บทธรรมที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณเทาใด บทธรรมที่ควรแนะนํา
ก็เทานั้น พระญาณมีบทธรรมที่ควรแนะนําเปนที่สุด บทธรรมที่ควรแนะนําก็มีพระญาณเปนที่สุด
พระญาณไมเปนไปลวงบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควรแนะนําก็ไมลวงพระญาณ
ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในที่สุดแหงกันและกัน. ลิ้นผอบ ๒ ลิ้นสนิทกัน ลิ้นผอบขางลาง ไมเกิน
ลิ้นผอบขางบน ลิ้นผอบขางบน ก็ไมเกินลิ้นผอบขางลาง ลิ้นผอบทั้ง ๒ นั้นตั้งอยูในที่สุดแหงกัน
ฉันใด พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีบทธรรมที่ควรแนะนําและพระญาณตั้งอยูในที่สุดแหงกัน
และกัน ฉันนั้นเหมือนกัน. บทธรรมที่ควรแนะนําเทาใด พระญาณก็เทานั้น พระญาณก็เทาใด
บทธรรมที่ควรแนะนําก็เทานั้น พระญาณมีบทธรรมที่ควรแนะนําเปนที่สุด บทธรรมที่ควรแนะนํา
ก็มีพระญาณเปนที่สุด พระญาณไมเปนไปลวงบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแหงบทธรรมที่ควร
แนะนําก็ไมเปนไปลวงพระญาณ ธรรมเหลานั้นตั้งอยูในที่สุดแหงกันและกัน. พระญาณของ
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในธรรมทั้งปวง. ธรรมทั้งปวงเนื่องดวยอาวัชชนะ
เนื่องดวยอากังขา เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจิตตุบาท ของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว.
พระญาณของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ยอมเปนไปในสัตวทั้งปวง. พระผูมีพระภาคยอมทรง
ทราบฉันทะเปนที่มานอน อนุสัย จริต อธิมุติ ของสัตวทั้งปวง. ทรงทราบชัดซึ่งสัตวทั้งหลาย
ผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตาคือปญญานอย ผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตาคือปญญามาก ที่มี
อินทรียแกกลา ที่มีอินทรียออน ที่มีอาการดี ที่มีอาการชั่ว ที่ใหรูงาย ที่ใหรูยาก ที่เปนภัพพสัตว
ที่เปนอภัพพสัตว โลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยยอมเปนไปในภายในแหงพระพุทธญาณ.
ปลาและเตาทุกชนิด โดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละ ยอมเปนไปในภายในมหาสมุทร
ฉันใด โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย ยอมเปนไปในภายในพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน. นกทุกชนิดโดยที่สุดรวม
ถึงครุฑสกุลเวนเตยยะ ยอมบินไปในประเทศอากาศ ฉันใด พระสาวกทั้งหลายเสมอดวย
พระสารีบุตรโดยปญญา ยอมเปนไปในประเทศแหงพระพุทธญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน. พระพุทธ*ญาณยอมแผปกคลุมปญญาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. กษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ
ที่เปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด มีวาทะโตตอบกับผูอื่น เปนดังนายขมังธนูยิงขนทรายแมน
บัณฑิตเหลานั้นเปนประหนึ่งวาเที่ยวทําลายทิฏฐิเขาดวยปญญาของตน. บัณฑิตเหลานั้นปรุงแตง
ปญหาเขามาเฝาพระตถาคตแลว ทูลถามปญหาเหลานั้น. พระผูมีพระภาคตรัสบอกและตรัสแก
แลว ทรงแสดงเหตุและอางผลแลว. บัณฑิตเหลานั้นยอมเลือ่ มใสตอพระผูม ีพระภาค. ในลําดับ

นั้นแล พระผูมีพระภาคยอมไพโรจนยงิ่ ขึ้นไปดวยพระปญญาในสถานที่นั้น. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคจึงชื่อวา มีพระจักษุแมดวยปญญาจักษุอยางนี้.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางไร? พระผูมีพระภาคเมื่อทรงตรวจดูโลก
ดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นหมูส ัตวผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตาคือปญญานอย ผูมีกิเลสเพียง
ดังธุลีในนัยนตาคือปญญามาก ผูมีอินทรียแกกลา ผูมีอินทรียอ อน ผูมีอาการดี ผูมีอาการชั่ว
ผูแนะนําใหรูไดงาย ผูแนะนําใหรูไดยาก บางพวกเปนผูมีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู. ใน
กออุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก ดอกอุบลบัวเขียว ดอกปทุมบัวหลวง หรือ ดอกบุณฑริก
บัวขาว บางชนิดเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ไปตามน้ํา จมอยูในน้ําอันน้ําเลี้ยงไว บางชนิดเกิดในน้ํา
เจริญในน้ํา ตั้งอยูเสมอน้ํา บางชนิดเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา โผลพนจากน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว
แมฉันใด พระผูมีพระภาคเมื่อทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นหมูสตั วผูมีกิเลสเพียง
ดังธุลีในนัยนตาคือปญญานอย ผูมีกิเลสเพียงดังธุลีในนัยนตาคือปญญามาก ผูมีอินทรียแกกลา
ผูมีอินทรียออ น ผูมีอาการดี ผูม ีอาการชั่ว ผูแนะนําใหรูไดงาย ผูแนะนําใหรูไดยาก บางพวก
มีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลกอยู ฉันนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา บุคคล
นี้เปนราคจริต บุคคลนี้เปนโทสจริต บุคคลนี้เปนโมหจริต บุคคลนี้เปนวิตักกจริต บุคคลนี้
เปนศรัทธาจริต บุคคลนี้เปนญาณจริต. พระผูมีพระภาคตรัสบอกอสุภกถาแกบุคคลผูเปนราคจริต.
ตรัสบอกเมตตาภาวนาแกบุคคลผูเปนโทสจริต. ทรงแนะนําบุคคลผูเปนโมหจริตใหตั้งอยูใน
เพราะอุเทศและปริปุจฉา ในการฟงธรรมโดยกาล ในการสนทนาธรรมโดยกาล ในการอยูรวม
กับครู. ตรัสบอกอนาปานัสสติแกบุคคลผูเปนวิตักกจริต ตรัสบอกความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา
ความที่ธรรมเปนธรรมดี ความที่สงฆปฏิบัติดี และศีลทั้งหลายของตน ซึ่งเปนนิมิต เปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใส แกบุคคลผูเปนศรัทธาจริต. ตรัสบอกอาการไมเที่ยง อาการเปนทุกข อาการ
เปนอนัตตา อันเปนวิปสสนานิมิตแกบุคคลผูเปนญาณจริต.
บุคคลยืนอยูบนยอดภูเขาศิลา พึงเห็นหมูชนโดยรอบ แม
ฉันใด ขาแตพระสุเมธผูมีพระสมันตจักษุ พระองคเสด็จ
ขึ้นแลวสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม ปราศจากความโศก
ก็ทรงเห็นหมูชนที่อาเกียรณดวยความโศก ผูอันชาติและชรา
ครอบงํา เปรียบฉันนั้น.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยพุทธจักษุอยางนี้
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางไร? สัพพัญุตญาณ ทานกลาววา
สมันตจักษุ. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม
ประกอบดวยสัพพัญุตญาณ.
บทธรรมอะไรๆ อันพระผูมีพระภาคนั้นไมทรงเห็น ไมทรง
รูแจง หรือไมพึงทรงทราบ มิไดมีเลย. พระผูมีพระภาค
ทรงรูเฉพาะซึ่งบทธรรมทั้งปวง. เนยยบทใดมีอยู พระผูมีพระภาคทรงทราบซึ่งเนยยบทนั้น. เพราะเหตุนั้น พระตถาคต

จึงเปนพระสมันตจักษุ.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยสมันตจักษุอยางนี้. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูม-ี
*พระภาคมีพระจักษุ ไมทรงพยากรณแกขาพระองค.
[๔๙๓] คําวา ขาพระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคผูเปนพระเทพฤาษี (เมื่อมีผูถาม
ปญหา) เปนครั้งที่ ๓ ยอมทรงพยากรณดังนี้ ความวา ขาพระองคไดศึกษา ทรงจํา เขาไป
กําหนดไวแลวอยางนี้วา พระพุทธเจาใครทูลถามปญหา อันชอบแกเหตุเปนครั้งที่ ๓ ยอมทรง
พยากรณ มิไดตรัสหาม.
คําวา ผูเปนพระเทพฤาษี ความวา พระผูมพี ระภาคทั้งเปนเทพทั้งเปนฤาษี เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เปนพระเทพฤาษี. พระราชาทรงผนวชแลว เรียกกันวา พระราชฤาษี พราหมณบวช
แลวก็เรียกกันวา พราหมณฤาษี ฉันใด พระผูมีพระภาคทั้งเปนเทพ ทั้งเปนฤาษี ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนพระเทพฤาษี.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงผนวชแลว แมเพราะเหตุดังนี้ พระองคจึงชื่อวา
พระฤาษี. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซึ่งศีลขันธใหญ แมเพราะเหตุอยางนี้
พระองคจึงชื่อวาเปนพระฤาษี. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซึ่งสมาธิขันธใหญ
ปญญาขันธใหญ วิมุตติขันธใหญ วิมุตติญาณทัสสนขันธใหญ แมเพราะเหตุดังนี้ พระองค
จึงชื่อวา เปนพระฤาษี. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซึ่งการทําลายกองแหง
ความมืดใหญ การทําลายวิปลาสใหญ การถอนลูกศรคือตัณหาใหญ การคลายกองทิฏฐิใหญ
การลมมานะเพียงดังวาธงใหญ การสงบอภิสังขารใหญ การสลัดออกซึ่งโอฆกิเลสใหญ การปลง
ภาระใหญ การตัดเสียซึ่งสังสารวัฏใหญ การดับความเดือดรอนใหญ การระงับความเรารอนใหญ
การใหยกธรรมดังวาธงใหญขึ้น แมเพราะเหตุนั้น พระองคจึงชื่อวา เปนพระฤาษี. พระผูมีพระภาค
ทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซึ่งสติปฏฐานใหญ สัมมัปปธานใหญ อิทธิบาทใหญ อินทรีย
ใหญ พละใหญ โพชฌงคใหญ อริยมรรคมีองค ๘ ใหญ นิพพานใหญ แมเพราะเหตุดังนี้
พระองคจึงชื่อวา พระฤาษี.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคอันสัตวทั้งหลายที่มีอานุภาพมาก แสวงหา เสาะหา
คนหาวา พระพุทธเจาประทับอยู ณ ที่ไหน พระผูมีพระภาคเปนเทวดา ลวงเทวดาประทับอยู ณ
ที่ไหน พระผูมีพระภาคผูองอาจกวานรชนประทับอยู ณ ที่ไหน แมเพราะเหตุดังนี้ พระองคจึงชื่อ
วา เปนพระฤาษี. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาพระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคผูเปนพระเทพฤาษี
(มีผูทูลถามปญหา) เปนครั้งที่ ๓ ยอมทรงพยากรณ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาแตพระสักกะ ขาพระองคไดทูลถาม ๒ ครั้งแลว. พระผูมีพระภาคมีพระจักษุมิไดทรงพยากรณแกขาพระองค ขาพระองคไดยินมาวา พระผูมีพระภาคเปนพระเทพฤาษี (มีผู
ทูลถามปญหา) เปนครั้งที่ ๓ ยอมทรงพยากรณ.
[๔๙๔] โลกนี้ โลกอื่น พรหมโลกกับเทวโลก ยอมไมทราบความ
เห็นของพระองค ผูโคดมเปนผูมียศ.

[๔๙๕] คําวา โลกนี้ ในอุเทศวา อยํ โลโก ปโร โลโก ดังนี้ คือ มนุษยโลก.
คําวา โลกอื่น คือ โลกทั้งหมด ยกมนุษยโลกนี้ เปนโลกอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โลกนี้
โลกอื่น.
[๔๙๖] คําวา พรหมโลกกับเทวโลก ความวา พรหมโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พรหมโลกกับเทวโลก.
[๔๙๗] คําวา ยอมไมทราบความเห็นของพระองค ความวา โลกยอมไมทราบซึ่งความ
เห็น ความควร ความชอบใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงคของพระองควา พระผูมีพระภาค
นี้มีความเห็นอยางนี้ มีความควรอยางนี้ มีความชอบใจอยางนี้ มีลัทธิอยางนี้ มีอัธยาศัยอยางนี้
มีความประสงคอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมไมทราบความเห็นของพระองค.
[๔๙๘] คําวา ผูโคดมเปนผูมียศ ความวา พระผูมีพระภาคทรงถือยศแลว เพราะฉะนั้น
พระองคจึงมียศ.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคอันเทวดาและมนุษยสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง ทรงเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา ผูโคดมเปนผูมียศ. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
โลกนี้ โลกอื่น พรหมโลกกับเทวโลก ยอมไมทราบความ
เห็นของพระองค ผูโคดมเปนผูมียศ.
[๔๙๙] ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู
เห็นธรรมอันงามอยางนี้. เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางไร
มัจจุราชจึงไมเห็น.
[๕๐๐] คําวา ผูเห็นธรรมอันงามอยางนี้ ความวา ผูเห็นธรรมอันงาม เห็นธรรมอันเลิศ
เห็นธรรมอันประเสริฐ เห็นธรรมอันวิเศษ เห็นธรรมเปนประธาน เห็นธรรมอันอุดม เห็นธรรม
อยางยิ่งอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเห็นธรรมอันงามอยางนี้.
[๕๐๑] คําวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ความวา พวกขาพระองค
เปนผูมีความตองการดวยปญหาจึงมาเฝา ฯลฯ เพื่อใหทรงชี้แจง เพื่อตรัส แมเพราะเหตุอยางนี้
ดังนี้ จึงชื่อวา ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝา.
[๕๐๒] คําวา พิจารณาเห็นโลกอยางไร ความวา ผูมองเห็น เห็นประจักษ พิจารณา
เทียบเคียง เจริญ ทําใหแจมแจงอยางไร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พิจารณาเห็นโลกอยางไร?
[๕๐๓] คําวา มัจจุราชจึงไมเห็น ความวา มัจจุราชยอมไมเห็น ไมแลเห็น ไมประสบ
ไมพบ ไมไดเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มัจจุราชจึงไมเห็น. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้น
จึงกลาววา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงมาเฝาพระองคผู
เห็นธรรมอันงามอยางนี้. เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางไร
มัจจุราชจึงไมเห็น.
[๕๐๔] ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความ

เปนของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงขามพนมัจจุราช
ไดดวยอุบายอยางนี้. เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางนี้
มัจจุราชจึงไมเห็น.
[๕๐๕] คําวา โลก ในอุเทศวา สุ ฺ โต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ดังนี้ คือ นิรยโลก
ติรัจฉานโลก ปตติวิสยโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก โลกนี้
โลกอื่น พรหมโลกพรอมทั้งเทวโลก.
ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสวา
โลก โลก ดังนี.้ ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลก เพราะเหตุเทาไรหนอแล?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ เรากลาววาโลก เพราะเหตุวา ยอมแตก. อะไรแตก?
จักษุแตก รูปแตก จักษุวิญญาณแตก จักษุสัมผัสแตก สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
อทุกขมสุขเวทนาก็ดี ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานั้นก็แตก. หูแตก เสียง
แตก จมูกแตก กลิ่นแตก ลิ้นแตก รสแตก กายแตก โผฏฐัพพะแตก มนะแตก ธรรมารมณ
แตก มโนวิญญาณแตก มโนสัมผัสแตก สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อทุกขมสุขเวทนาก็ดี
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานั้นก็แตก. ดูกรภิกษุ ธรรมมีจกั ษุเปนตนนั้น
ยอมแตกดังนี้แล เพราะเหตุนั้นเราจึงกลาววาโลก.
คําวา จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ความวา บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดย
ความเปนของสูญ ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยสามารถความกําหนดวาไมเปนไปในอํานาจ ๑
ดวยสามารถการพิจารณาเห็นสังขารโดยเปนของวางเปลา ๑.
บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญดวยสามารถการกําหนดวา ไมเปนไป
ในอํานาจ อยางไร? ใครๆ ยอมไมไดอํานาจในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณ.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถารูปนี้จักเปนอัตตาแลวไซร รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และจะพึงได
ในรูปวา ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แต
เพราะรูปเปนอนัตตา ฉะนั้น รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในรูปวา ขอรูปของเราจงเปน
อยางนี้ รูปของเราจงอยาไดเปนอยางนี้เลย. เวทนาเปนอนัตตา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเวทนานี้
จักเปนอัตตาแลวไซร เวทนานี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และพึงไดในเวทนาวา ขอเวทนาของเรา
จงเปนอยางนี้ เวทนาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเพราะเวทนาเปนอนัตตา
ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในเวทนาวา ขอเวทนาของเราจงเปนอยางนี้
เวทนาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. สัญญาเปนอนัตตา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสัญญานี้จักเปน
อัตตาแลวไซร สัญญานี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และพึงไดในสัญญาวา ขอสัญญาของเรา
จงเปนอยางนี้ สัญญาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเพราะสัญญาเปนอนัตตา
ฉะนั้น สัญญาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในสัญญาวา ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้
สัญญาของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. สังขารเปนอนัตตา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสังขารนี้จักเปน

อัตตาแลวไซร สังขารนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และจะพึงไดในสังขารวา ขอสังขารของเรา
จงเปนอยางนี้ สังขารของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเพราะสังขารเปน
อนัตตา ฉะนั้น สังขารจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในสังขารวา ขอสังขารของเราจงเปน
อยางนี้ สังขารของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. วิญญาณเปนอนัตตา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวิญญาณ
นี้จักเปนอัตตาแลวไซร วิญญาณนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และจะพึงไดในวิญญาณวา ขอ
วิญญาณของเราจงเปนอยางนี้ วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตเพราะ
วิญญาณเปนอนัตตา ฉะนั้น วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ. และยอมไมไดในวิญญาณวา ขอ
วิญญาณของเราจงเปนอยางนี้ วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไมใช
ของทานทั้งหลาย ทั้งไมใชของผูอื่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมเกานี้อันปจจัยปรุงแตงแลว
มีเจตนาเปนมูลเหตุ. ทานทั้งหลายพึงเห็นวาเปนที่ตั้งแหงเวทนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกายนั้น
อริยสาวกผูไดสดับแลวยอมมนสิการโดยแยบคายดวยดีถึงปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละวา เพราะเหตุ
ดังนี้ เมื่อสิ่งนีม้ ี สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้ก็เกิด เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ
สิ่งนี้ก็ดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะ
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหา
เปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนั้นยอมมีดวยอาการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชานั้นแลดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขาร
จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬาย*ตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหา
จึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกอบทุกขทั้งสิ้นนั้นยอม
มีดวยอาการอยางนี้. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ดวยสามารถการกําหนด
วาไมเปนไปในอํานาจ อยางนี้.
บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ดวยสามารถการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความเปนของวางเปลา อยางไร? ใครๆ ยอมไมไดแกนสารในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณ. รูปไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดยสาระวาความเที่ยง
เปนแกนสาร โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตนเปนแกนสาร โดยความเที่ยง
โดยความยั่งยืน โดยความมั่นคง หรือโดยมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา. เวทนาไมมีแกนสาร
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร สัญญาไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร สังขาร
ไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร วิญญาณไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจาก
แกนสาร โดยสาระวาความเที่ยงเปนแกนสาร โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตน
เปนแกนสาร โดยความเที่ยง โดยความยั่งยืน โดยความมั่นคง หรือโดยมีความไมแปรปรวน

เปนธรรมดา. ตนออไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนละหุงไมมีแกนสาร
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนมะเดื่อไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร
อนึ่ง ตนรักไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนทองหลางไมมีแกนสาร
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ฟองน้ําไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร
อนึ่ง ตอมน้ําไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง ตนกลวยไมมีแกนสาร
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร อนึ่ง พยัมแดดไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร
ฉันใด รูปไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดยสาระวาความเที่ยงเปนแกนสาร
โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตนเปนแกนสาร โดยความเที่ยง โดยความยั่งยืน
โดยความมั่นคง หรือโดยมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา เวทนาไมมีแกนสาร ไรแกนสาร
ปราศจากแกนสาร สัญญาไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร สังขารไมมีแกนสาร
ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร วิญญาณไมมีแกนสาร ไรแกนสาร ปราศจากแกนสาร โดย
สาระวา ความเที่ยงเปนแกนสาร โดยสาระวาความสุขเปนแกนสาร โดยสาระวาตนเปนแกนสาร
โดยความเที่ยง โดยความยั่งยืน โดยความมั่นคง หรือโดยมีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา
ฉันนั้นเหมือนกัน. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ดวยสามารถการพิจารณา
เห็นสังขารโดยเปนของวางเปลา อยางนี้. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ
ดวยเหตุ ๒ ประการนี้.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญโดยอาการ ๖ อยาง
คือ บุคคลยอมเห็นรูปโดยความที่ตนไมเปนใหญ ๑ โดยทําตามความชอบใจไมได ๑ โดยเปน
ที่ตั้งแหงความไมสบาย ๑ โดยไมเปนไปในอํานาจ ๑ โดยเปนไปตามเหตุ ๑ โดยวางเปลา ๑.
บุคคลยอมพิจารณาเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความที่ตนไมเปนใหญ ... โดย
วางเปลา. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ โดยอาการ ๖ อยางนี้.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญโดยอาการ ๑๐ อยาง
คือ บุคคลยอมพิจารณาเห็นรูป โดยความวาง ๑ โดยความเปลา ๑ โดยความสูญ ๑ โดยไมใช
ตน ๑ โดยไมเปนแกนสาร ๑ โดยเปนดังผูฆา ๑ โดยความเสื่อม ๑ โดยเปนมูลแหงทุกข ๑
โดยมีอาสวะ ๑ โดยความเปนขันธอันปจจัยปรุงแตง ๑. บุคคลยอมพิจารณาเห็นเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยความวาง ... โดยความเปนขันธอันปจจัยปรุงแตง. บุคคลยอมพิจารณาเห็น
โลกโดยความเปนของสูญ โดยอาการ ๑๐ อยางนี้.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ โดยอาการ ๑๒ อยาง
คือ ยอมพิจารณาเห็นวา รูปไมใชสัตว ๑ ไมใชชีวิต ๑ ไมใชบุรุษ ๑ ไมใชคน ๑ ไมใชมาณพ ๑
ไมใชหญิง ๑ ไมใชชาย ๑ ไมใชตน ๑ ไมใชของที่เนื่องกับตน ๑ ไมใชเรา ๑ ไมใชของเรา ๑
ไมมีใครๆ ๑. บุคคลยอมพิจารณาเห็นวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชสัตว ...
ไมมีใครๆ. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญโดยอาการ ๑๒ อยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใช
ของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไป

เพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอดกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งอะไรเลาไมใชของทาน
ทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้น
อันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขตลอดกาลนาน. ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย เวทนาไมใชของทานทั้งหลาย ... สัญญาไมใชของทานทั้งหลาย ... สังขารไมใชของ
ทานทั้งหลาย ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละวิญญาณ
นั้นเสีย วิญญาณนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอด
กาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? หญา ไม กิ่งไม
และใบไมใด ที่มีอยูในเชตวันวิหารนี้ ชนพึงนําหญา ไม กิ่งไมและใบไมนั้นไปเสีย เผาเสีย
หรือพึงทําตามควรแกเหตุ. ทานทั้งหลายพึงมีความคิดอยางนี้วา ชนนําเราทั้งหลายไปเสีย เผาเสีย
หรือทําตามควรแกเหตุบางหรือหนอ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมใชอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? เพราะสิ่งเหลานั้นไมใชตนหรือสิ่งที่เนื่องกับตนของขาพระองคทั้งหลาย
อยางนั้น พระพุทธเจาขา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล สิ่งใดไมใชของทานทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย. สิ่งนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จกเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขตลอดกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละรูป
นั้นเสีย รูปนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอดกาลนาน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละ
สิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอด
กาลนาน. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.
ทานพระอานนททูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา
โลกสูญ ดังนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา โลกสูญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เพราะสูญจากตนหรือจากสิ่งที่เนื่องกับตน
ฉะนั้น จึงกลาววา โลกสูญ. ดูกรอานนท สิ่งอะไรเลาสูญจากตน หรือจากสิ่งที่เนื่องกับตน?
จักษุสูญ รูปสูญ จักษุวิญญาณสูญ จักษุสัมผัสสูญ สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อทุกขมสุข*เวทนาก็ดี ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานั้นก็สูญจากตนหรือสิง่ ที่เนื่องกับตน.
หูสูญ เสียงสูญ จมูกสูญ กลิ่นสูญ ลิ้นสูญ รสสูญ กายสูญ โผฏฐัพพะสูญ ใจสูญ
ธรรมารมณสญ
ู มโนวิญญาณสูญ มโนสัมผัสสูญ สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อทุกขมสุข*เวทนาก็ดี ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมเวทนานั้นก็สูญจากตนหรือจากสิง่ ที่เนื่อง
กับตน. ดูกรอานนท เพราะสูญจากตนหรือจากสิ่งที่เนื่องกับตนนั่นแล ฉะนั้น จึงกลาววา
โลกสูญ. บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.
ดูกรคามณิ เมื่อบุคคลเห็นซึ่งความเกิดขึ้นพรอมแหงธรรม
ทั้งสิ้น ซึ่งความสืบตอแหงสังขารทั้งสิ้น ตามความเปนจริง
ภัยนั้นยอมไมมี. เมื่อใด บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกเสมอ
หญาและไมดวยปญญา เมื่อนั้น บุคคลนั้นก็ไมพึงปรารถนา
ภพหรืออัตภาพอะไรๆ อื่น เวนไวแตนพิ พานอันไมมี

ปฏิสนธิ.
บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมตาม
คนหารูป. คติของรูปมีอยูเทาไร? ตามคนหาเวทนา. คติของเวทนามีอยูเทาไร? ตามคนหา
สัญญา. คติของสัญญามีอยูเทาไร? ตามคนหาสังขาร. คติของสังขารมีอยูเทาไร? ตามคนหา
วิญญาณ. คติของวิญญาณมีอยูเทาไร? ก็เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ เมื่อภิกษุตามคนหารูป คติ
ของรูปมีอยูเทาไร? ตามคนหาเวทนา คติของเวทนามีเทาไร? ตามคนหาสัญญา คติของสัญญา
มีอยูเทาไร? ตามคนหาสังขาร คติของสังขารมีอยูเทาไร? ตามคนหาวิญญาณ คติของวิญญาณ
มีอยูเทาไร? แมความถือใดดวยอํานาจทิฏฐิวา เราก็ดี ดวยอํานาจตัณหาวา ของเราก็ดี ดวย
อํานาจมานะวา เปนเราก็ดี ของภิกษุใดมีอยู ความถือแมนั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น. บุคคลยอม
พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้.
คําวา จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ ความวา จงมองดู จงพิจารณา
จงเทียบเคียง จงตรวจตรา จงใหแจมแจง จงทําใหปรากฏ ซึ่งโลกโดยความเปนของสูญ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา จงพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ.
[๕๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวาโมฆราช ในอุเทศวา โมฆราช
สทา สโต ดังนี้. คําวา ทุกเมื่อ คือ ตลอดกาลทั้งปวง ฯลฯ ในตอนวัยหลัง. คําวา ผูมีสติ
คือ มีสติดวยเหตุ ๔ ประการ คือ มีสติเจริญสติปฏฐาน เครื่องพิจารณาเห็นกายในกาย ฯลฯ
บุคคลนั้นตรัสวา เปนผูมีสติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรโมฆราช ... มีสติทุกเมื่อ.
[๕๐๗] ทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ตรัสวา อัตตานุทิฏฐิ ในอุเทศวา อตฺตานุทิฏฐิ อูหจฺจ ดังนี้.
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับ
แนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับ
แนะนําในธรรมของบุรุษ ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตนบาง ตามเห็นตนวามีรูปบาง ตามเห็น
รูปในตนบาง ตามเห็นตนในรูปบาง ตามเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปน
ตนบาง ตามเห็นตนวามีวิญญาณบาง ตามเห็นวิญญาณในตนบาง ตามเห็นตนในวิญญาณบาง
ทิฏฐิอันไปแลว ทิฏฐิอันรกชัฏ ทิฏฐิเปนทางกันดาร ทิฏฐิเปนขาศึก (เสี้ยนหนาม) ทิฏฐิอันแส
ไปผิด ทิฏฐิเปนเครื่องประกอบไว ความถือ ความยึดถือ ความถือมั่น ความจับตองทางชั่ว
ทางผิด ความเปนผิด ลัทธิแหงเดียรถีย ความถือโดยการแสวงหาผิด ความถือวิปริต ความ
ถือวิปลาส ความถือผิด ความถือในวัตถุไมจริงวาเปนจริง ทิฏฐิ ๖๒ มีเทาไร? ทิฏฐินี้เปน
อัตตานุทิฏฐิ.
คําวา ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว ความวา รื้อ ถอน ฉุด ชัก ลากออก เพิกขึ้น
ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งอัตตานุทิฏฐิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถอน
อัตตานุทิฏฐิเสียแลว.
[๕๐๘] คําวา พึงขามพนมัจจุไดดวยอุบายอยางนี้ ความวา พึงขามขึ้น กาวลวง เปน
ไปลวง แมซึ่งมัจจุ แมซึ่งชรา แมซึ่งมรณะ ดวยอุบายอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงขามพน

มัจจุไดดวยอุบายอยางนี้.
[๕๐๙] คําวา พิจารณาเห็นโลกอยางนี้ ความวา มองเห็น พิจารณาเห็น เทียบเคียง
พิจารณา ใหเจริญ ทําใหแจมแจงซึ่งโลกดวยอยางนี้. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พิจารณาเห็นโลก
อยางนี้.
[๕๑๐] แมมารก็ชื่อวามัจจุราช แมความตายก็ชื่อวามัจจุราช ในอุเทศวา มจฺจุราชา น
ปสฺสติ ดังนี้. คําวา ยอมไมเห็น ความวา มัจจุราชยอมไมเห็น คือ ไมประสบ ไมพบ
ไมปะ ไมไดเฉพาะ.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เนื้อที่อยูในปา
เมื่อเที่ยวอยูในปาใหญ เดินไปก็ไมระแวง ยืนอยูก็ไมระแวง นั่งพักอยูก็ไมระแวง นอนอยู
ก็ไมระแวง. ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเนื้อนั้นไมไปในทางของพราน แมฉันใด ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็เหมือนฉันนั้นแล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน
อันมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ทํามาร
ใหมืด กําจัดมารไมใหมีทาง ไปแลวสูสถานเปนที่ไมเห็นดวยจักษุแหงมารผูลามก. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาทุติยฌาน อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. เขา
ตติยฌาน เขาจตุตถฌาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ทํามารใหมืด กําจัดมารไม
ใหมีทาง ไปแลวสูสถานเปนที่ไมเห็นดวยจักษุของมารผูลามก.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีที่สุด เพราะ
ลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวงอยู.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ทํามารใหมืด กําจัดมารไมใหมีทาง ไปแลวสูสถานเปนที่
ไมเห็นดวยจักษุของมารผูลามก.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง เขาวิญญาณัญ*จยาตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดไมได. ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง
เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ นอยหนึ่งไมมี ลวงอากิญจัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู. ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู. และอาสวะของภิกษุนั้นก็หมดสิ้นไป เพราะเห็น
ดวยปญญา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววาทํามารใหมืด กําจัดมารไมใหมีทาง ไปแลวสู
สถานเปนที่ไมเห็นดวยจักษุของมารผูล ามก ขามแลวซึ่งตัณหาอันซานไปในอารมณตางๆ. ภิกษุ
นั้นเดินอยูก็ไมระแวง ยืนอยูกไ็ มระแวง นั่งอยูก็ไมระแวง นอนอยูก็ไมระแวง. ขอนั้นเพราะ
เหตุไร? เพราะภิกษุนั้นไมไปในทางแหงมารผูลามก. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มัจจุราชยอมไมเห็น.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความ
เปนของสูญทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียแลว พึงขามพน
มัจจุไดดวยอุบายอยางนี้. เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยางนี้

มัจจุราชจึงไมเห็น.
พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนศาสดาของ
ขาพระองค. ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ โมฆราชมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๕.
--------------------ปงคิยมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของทานปงคิยะ
[๕๑๑] (ทานปงคิยะทูลถามวา)
ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ.
นัยนตาไมแจมใส. หูฟงไมสะดวก. ขาพระองคอยา
เปนคนหลง เสียไปในระหวางเลย. ขอพระองคโปรดตรัส
บอกธรรมที่ขาพระองคพึงรูแจง อันเปนคนที่ละชาติและชรา
ณ ที่นี้เถิด.
[๕๑๒] คําวา ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ ความวา
ขาพระองคเปนคนแก คนเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัยไปโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ป แต
กําเนิด.
คําวา มีกําลังนอย ความวา ทุรพล มีกําลังนอย มีเรียวแรงนอย.
คําวา ปราศจากผิวพรรณ ความวา ปราศจากผิวพรรณ มีผิวพรรณปราศไป ผิวพรรณ
อันงามผองเมือ่ วัยตนนั้นหายไปแลว มีโทษปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคเปนคน
แกมีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ.
คําวา อิติ ในอุเทศวา อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา อายสฺมา เปน
เครื่องกลาวดวยความรัก. คําวา ปงฺคิโย เปนชื่อ เปนคํารองเรียกของพราหมณนั้น. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ทานปงคิยะทูลถามวา.
[๕๑๓] คําวา นัยนตาไมแจมใส หูฟงไมสะดวก ความวา นัยนตาไมแจมใส ไม
หมดจด ไมบริสุทธิ์ ไมผองแผว. ขาพระองคเห็นรูปไมชัดดวยนัยนตาเชนนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา นัยนตาไมแจมใส.
คําวา หูฟงไมสะดวก ความวา หูไมแจมใส ไมหมดจด ไมบริสุทธิ์ ไมผองแผว.
ขาพระองคฟงเสียงไมชัดดวยหูเชนนั้น. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นัยนตาไมแจมใส หูฟงไม
สะดวก.
[๕๑๔] คําวา ขาพระองคอยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย ความวา ขาพระองค
อยาเสียหายพินาศไปเลย.
คําวา เปนผูหลง คือ เปนผูไมรู ไปแลวในอวิชชา ไมมีญาณ ไมมีปญญาแจมแจง
มีปญญาทราม.
คําวา ในระหวาง ความวา ขาพระองคไมรู ไมทําใหแจง ไมทําใหปรากฏ ไมไดเฉพาะ

ไมถูกตอง ไมทําใหกระจางแลว ซึ่งธรรม ทิฏฐิ ปฏิปทา มรรค ของพระองค พึงทํากาละเสีย
ในระหวางแทจริง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคอยาเปนคนหลงเสียไปในระหวางเลย.
[๕๑๕] คําวา ขอโปรดตรัสบอกธรรม ในอุเทศวา อาจิกฺข ธมฺมํ ยมหํ วิช ฺ ํ
ดังนี้ ความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก ... ขอจงประกาศ ซึ่งพรหมจรรยยังงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
และสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ นิพพาน ขอปฏิบัติใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคโปรด
ตรัสบอกธรรม.
คําวา ที่ขาพระองคพึงรูแจง ความวา ที่ขาพระองคพึงรู พึงรูแจง รูแจงเฉพาะ
แทงตลอด บรรลุได ถูกตอง ทําใหแจง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอโปรดตรัสบอกธรรมที่
ขาพระองคพึงรูแจง.
[๕๑๖] คําวา เปนที่ละชาติและชรา ณ ที่นี้ ความวา เปนที่ละ ที่สงบ ที่สละคืน
ที่ระงับชาติ ชราและมรณะ เปนอมตนิพพาน ณ ที่นี้แหละ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนที่ละชาติ
และชรา ณ ที่นี้ เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย ปราศจากผิวพรรณ.
นัยนตาไมแจมใส. หูฟงไมสะดวก. ขาพระองคอยา
เปนคนหลง เสียไปในระหวางเลย. ขอพระองคโปรดตรัส
บอกธรรมที่ขาพระองคพึงรูแจง อันเปนที่ละชาติและชรา
ณ ที่นี้เถิด.
[๕๑๗] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรปงคิยะ) ชนทั้งหลาย
ผูมัวเมา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย เพราะเห็น
ชนทั้งหลายลําบากอยู ในเพราะรูปทั้งหลาย. ดูกรปงคิยะ
เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท ละรูปเสีย เพื่อ
ความไมเกิดตอไป.
[๕๑๘] คําวา รูเปสุ ในอุเทศวา ทิสฺวาน รูเปสุ วิห ฺ มาเน ดังนี้ ความวา
มหาภูตรูป ๔ และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔. สัตวทั้งหลายยอมเดือดรอน ลําบาก ถูกเขา
เบียดเบียน ถูกเขาฆา เพราะเหตุแหงรูป เพราะปจจัยแหงรูป เพราะการณะแหงรูป. เมื่อรูปมี
อยู พระราชาทั้งหลายยอมใหทํากรรมกรณหลายอยาง คือใหเฆี่ยนดวยแสบาง ใหเฆี่ยนดวย
หวายบาง ใหตอกคาบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดทั้งมือและเทาบาง ใหตัดใบหูบาง ตัดจมูก
บาง ตัดทั้งใบหูและจมูกบาง ทําใหมีหมอขาวเดือดบนศีรษะบาง ใหถลกหนังศีรษะโลนมีสีขาว
ดังสังขบาง ทําใหมีหนาเหมือนหนาราหูบาง ทําใหถูกเผาทั้งตัวบาง ทําใหมีไฟลุกที่มือบาง ให
ถลกหนังแลวผูกเชือกฉุดไปบาง ใหถลกหนังแลวใหนุงเหมือนนุงผาคากรองบาง ทําใหมีหวง
เหล็กที่ศอกและเขาแลวใสหลาวเหล็กตรึงไวบาง ใหเอาเบ็ดเกี่ยวติดที่เนื้อปากบาง ใหถากดวย
พราใหตกไปเทากหาปณะบาง ใหมีตัวถูกถากแลวทาดวยน้าํ แสบบาง ใหนอนตะแคงแลวตอก

หลาวเหล็กไวในชองหูบาง ใหถลกหนังแลวทุบกระดูกพันไวเหมือนตั่งใบไมบาง รดตัวดวย
น้ํามันอันรอนบาง ใหสุนัขกัดกินเนื้อที่ตัวบาง เอาหลาวเสียบเปนไวบาง และเอาดาบตัดศีรษะ.
สัตวทั้งหลายยอมเดือดรอนลําบาก ถูกเขาเบียดเบียน ถูกเขาฆา เพราะเหตุ ปจจัย การณะแหง
รูปอยางนี้. เพราะพบเห็น พิจารณา เทียบเคียง ใหเจริญ ทําใหกระจาง ซึ่งชนทั้งหลายผู
เดือดรอนลําบากอยูอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา เพราะเห็นชนทั้งหลายลําบากอยูในเพราะ
รูปทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคยอมตรัสเรียกพราหมณนนั้ โดยชื่อวา ปงคิยะ ในอุเทศวา ปงฺคิยาติ
ภควา ดังนี้. คําวา ภควา นี้ เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา เปนสัจฉิกาบัญญัติ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคตรัสบอกวา.
[๕๑๙] คําวา รุปฺปนฺติ ในอุเทศวา รุปฺปนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตา ดังนี้ ความวา
เดือดรอน กําเริบ ลําบาก ถูกเบียดเบียน ถูกฆา หวาดเสียว ถึงโทมนัส คือ เดือดรอน
กําเริบ ลําบาก ถูกเบียดเบียน ถูกฆา หวาดเสียว ถึงโทมนัส เพราะโรคนัยนตา เพราะ
โรคในหู ฯลฯ เพราะสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดดและสัตวเสือกคลาน เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย.
อีกอยางหนึง่ เมื่อจักษุเสื่อม เสีย เสื่อมไปรอบ เปนไปตางๆ ปราศไป อันตรธานไป
ชนทั้งหลายก็เดือดรอน ฯลฯ เมื่อหู จมูก ลิ้น กาย ฯลฯ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เสื่อม เสีย เสื่อมไปรอบ เปนไปตางๆ ปราศไป อันตรธานไป ชนทั้งหลายก็
เดือดรอน. ฯลฯ แมเพราะเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย.
คําวา ชนทั้งหลาย คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา
และมนุษย.
ความประมาทในคําวา ผูประมาท ดังนี้ ควรกลาว ความปลอย ความตามเพิ่มความ
ปลอยจิตไปในกายทุจริตก็ดี ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี หรือความ
ไมทําเนืองๆ ความทําหยุดๆ ความประพฤติยอหยอน ความปลงฉันทะ ความทอดธุระ ความ
ไมซองเสพ ความไมเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความไมประกอบเนืองๆ ใน
ความเจริญธรรมทั้งหลายฝายกุศล ชื่อวาความประมาท ความประมาท กิริยาที่ประมาท ความ
เปนผูประมาท เห็นปานนี้ ตรัสวา ความประมาท. ชนทั้งหลายผูประกอบดวยความประมาทนี้
ชื่อวาผูประมาท เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชนทั้งหลายผูประมาทยอมเดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย.
[๕๒๐] คําวา เพราะเหตุนั้น ในอุเทศวา ตสฺมา ตุวํ ปงฺคิย อปฺปมตฺโต ดังนี้ ความวา เพราะ
เหตุนั้น เพราะการณะนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนินทานั้น คือ เมื่อทานเห็นโทษในรูปทั้งหลาย
อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทาน.
คําวา เปนผูไมประมาท ความวา เปนผูทําดวยความเคารพ ทําเนืองๆ ฯลฯ ไม
ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานเปนผู
ไมประมาท.

[๕๒๑] คําวา รูป ในอุเทศวา ชหสฺส รูป อปุนพฺภวาย ดังนี้ คือ มหาภูตรูป ๔
และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔.
คําวา จงละรูป ความวา จงละ จงละขาด จงบรรเทา จงทําใหสิ้นสุด จงใหถึง
ความไมมีซึ่งรูป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาจงละรูป.
คําวา เพื่อความไมเกิดตอไป ความวา รูปของทานพึงดับในภพนี้นี่แหละ ฉันใด ความ
มีปฏิสนธิอีก ไมพึงบังเกิด คือ ไมเกิด ไมพึงเกิดพรอม ไมพึงบังเกิด คือไมเกิด ไมพึง
เกิดพรอม ไมพึงบังเกิด ไมพึงบังเกิดเฉพาะในกามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโว*การภพ คติ อุปบัติ ปฏิสนธิ สงสาร วัฏฏะ อีก ชื่อวา พึงดับ คือ สงบ ถึงความตั้งอยู
ไมได ระงับไป ในภพนี้นี่แหละ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จงละรูปเสียเพื่อความไมเกิด
ตอไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ชนทั้งหลายผูมัวเมา ยอมเดือดรอนในเพราะรูปทั้งหลาย เพราะ
เห็นชนทั้งหลายลําบากอยูในเพราะรูปทั้งหลาย ดูกรปงคิยะ เพราะ
เหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท ละรูปเสียเพื่อความไมเกิด
ตอไป.
[๕๒๒] ทิศทั้ง ๑๐ นี้ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบื้องบนและทิศ
เบื้องต่ํา พระองคไมทรงเห็นแลว ไมทรงไดยินแลว ไมไดทรง
ทราบแลว หรือไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมีในโลก.
ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมที่ขาพระองคพึงรูแจง อันเปนเหตุ
ละชาติและชรา ณ ที่นี้เถิด.
[๕๒๓] คําวา ทิศทั้ง ๑๐ นี้ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบื้องบนและทิศเบื้องต่ํา
ความวา ทิศ ๑ คือ ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย ประโยชนปจจุบัน
ประโยชนในภพหนา ฯลฯ ปรมัตถประโยชน พระองคไมทรงเห็นแลว ไมทรงไดยินแลว ไมทรง
ทราบแลว ไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมี ยอมไมมี ไมปรากฏ ไมประจักษ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระองคมิไดทรงเห็นแลว มิไดทรงไดยินแลว มิไดทรงทราบแลว หรือมิไดทรงรูแ จง
แลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมีในโลก.
[๕๒๔] คําวา ขอจงโปรดตรัสบอกธรรม ในอุเทศวา อาจิกฺข ธมฺมํ ยมหํ วิช ฺ ํ
ดังนี้ ความวา ขอจงตรัสบอก ... ขอจงประกาศ ซึ่งพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน ฯลฯ ขอปฏิบัติ
อันใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอจงโปรดตรัสบอกธรรม.
คําวา ที่ขาพระองคพึงรูแจง ความวา ที่ขาพระองคพึงรู พึงรูแจง รูแจงเฉพาะ แทง
ตลอด บรรลุ ถูกตอง ทําใหแจง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอจงโปรดตรัสบอกธรรมที่ขาพระองค
พึงรูแจง.
[๕๒๕] คําวา เปนเหตุละชาติและชรา ณ ที่นี้ ความวาเปนที่ละ ที่สงบ ที่สละคืน
ที่ระงับชาติชราและมรณะ เปนอมตนิพพาน ณ ที่นี้แหละ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนที่ละชาติ

และชรา ณ ที่นี้. เพราะเหตุนั้น พราหมณนั้นจึงกลาววา
ทิศทั้ง ๑๐ นี้ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบื้องบนและทิศ
เบื้องต่ํา พระองคไมทรงเห็นแลวไมทรงไดยินแลว ไมไดทรง
ทราบแลว หรือไมทรงรูแจงแลวเพียงนอยหนึ่ง มิไดมีในโลก.
ขอพระองคโปรดตรัสบอกธรรมที่ขาพระองคพึงรูแจง อันเปนเหตุ
ละชาติและชรา ณ ที่นี้เถิด.
[๕๒๖] (พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรปงคิยะ) ทานเห็นอยูซึ่งหมู
มนุษย ผูถูกตัณหาครอบงําเดือดรอน อันชราถึงรอบขางแลว.
ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท ละตัณหา
เสีย เพื่อความไมเกิดตอไป.
[๕๒๗] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหาธิปนฺเน มนุเช เปกฺขมาโน ดังนี้.
คําวา ผูถูกตัณหาครอบงํา ความวา ผูถูกตัณหาครอบงํา คือ ผูไปตามตัณหา ผูแลนไป
ตามตัณหา ผูจมอยูในตัณหา ผูถูกตัณหาครอบงํา มีจิตอันตัณหายึดไว. คําวา มนุเช เปน
ชื่อของสัตว.
คําวา เห็นอยู ความวา เห็น พบ ตรวจดู เพงดู พิจารณา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เห็นอยูซึ่งหมูมนุษยผูถูกตัณหาครอบงํา. พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพราหมณนั้นโดยชื่อวา ปงคิยะ.
[๕๒๘] คําวา เดือดรอน ในอุเทศวา สนฺตาปชาเต ชรสา ปรเต ดังนี้ ความวา
ผูเดือดรอนเพราะชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เพราะ
ทุกขอันมีในนรก ฯลฯ เพราะทุกข เพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ ผูเกิดจัญไร เกิดอุบาทว เกิด
ความขัดของ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เดือดรอน.
คําวา อันชราถึงรอบดานแลว ความวา ผูอนั ชราถูกตอง ถึงรอบดาน ประชุมลง ไป
ตามชาติ ชราก็แลนตาม พยาธิก็ครอบงํา มรณะก็ห้ําหัน ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอนเรน
ไมถืออะไรเปนสรณะ ไมมีอะไรเปนที่พึ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เดือดรอน อันชราถึงรอบ
ดานแลว.
[๕๒๙] คําวา ตสฺมา ในอุเทศวา ตสฺมา ตุวํ ปงฺคิย อปฺปมตฺโต ดังนี้ ความวา
เพราะเหตุนั้น คือ เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น คือ เมื่อ
เห็นโทษในตัณหาอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทาน.
คําวา เปนผูไมประมาท ความวา เปนผูทําโดยความเคารพ ทําเนืองๆ ไมประมาทแลว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผูไมประมาท.
[๕๓๐] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ชหสฺส ตณฺหํ
อปุนพฺภวาย ดังนี้,
คําวา จงละตัณหา ความวา จงละ จงละขาด บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความ
ไมมีซึ่งตัณหา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จงละตัณหา. คําวา เพื่อความไมเกิดตอไป ความวา

รูปของทานพึงดับในภพนี้นี่แหละ ฉันใด ความมีปฏิสนธิอีก ไมพึงบังเกิด คือ ไมพึงเกิด
ไมพึงเกิดพรอม ไมพึงบังเกิด ไมพึงบังเกิดเฉพาะในกามธาตุ ... หรือวัฏฏะ พึงดับ สงบ ถึง
ความตั้งอยูไมได ระงับไป ในภพนี้นี่แหละ ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จงละตัณหา
เสียเพื่อความไมเกิดตอไป. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ทานเห็นอยูซึ่งหมูมนุษยผูถูกตัณหาครอบงํา เดือดรอน อันชรา
ถึงรอบขางแลว. ดูกรปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนผู
ไมประมาท ละตัณหาเสียเพื่อความไมเกิดตอไป.
[๕๓๑] พรอมดวยเวลาจบพระคาถา ธรรมจักษุอันปราศจากกิเลสธุลี ปราศจากมลทิน
เกิดขึ้นแกสัตวหลายพันผูมีฉนั ทะเปนอันเดียวกัน มีประโยคเปนอันเดียวกัน มีความประสงค
เปนอันเดียวกัน มีการอบรมวาสนาเปนอันเดียวกัน กับปงคิยพราหมณนั้น วาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. สวนปงคิยพราหมณนั้น
มีธรรมจักษุ (อนาคามิมรรค) อันปราศจากกิเลสธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. หนังเสือ ชฎา ผา.
คากรอง ไมเทา เตาน้ํา ผมและหนวดหายไปแลว พรอมกับการไดธรรมจักษุ. พระปงคิยะนั้น
เปนภิกษุทรงผากาสายะเปนบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตและจีวร ทําความเคารพดวยการปฏิบัติเปนไป
ตามประโยชน นั่งนมัสการ พระผูมีพระภาคประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาค
เปนพระศาสดาของขาพระองค, ขาพระองคเปนสาวก ฉะนี้แล.
จบ ปงคิยมาณวกปญหานิทเทสที่ ๑๖.
--------------โสฬสมาณวกปญหานิทเทส
วาดวยปญหาของมาณพทั้ง ๑๖ คน
[๕๓๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสเชนนี้แลว คือ เมื่อประทับอยูที่ปาสาณกเจดียแควน*มคธ พราหมณ ๑๖ คน ทั้งปงคิยพราหมณผูเปนบริจาริกา ทูลเชื้อเชิญถามแลวๆ ทรงพยากรณแลว
ซึ่งปญหา.
[๕๓๓] คําวา พระผูมีพระภาคไดตรัสเชนนี้แลว ความวา พระผูมีพระภาคไดตรัสแลว
ซึ่งปารายนสูตรนี้. คําวา ภควา นี้เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ. ฯลฯ คําวา ภควา นี้ เปน
สัจฉิกาบัญญัติ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา พระผูม ีพระภาคไดตรัสเชนนี้แลว.
[๕๓๔] คําวา ประทับอยู ... แควนมคธ ความวา ใกลชนบท มีชื่อวามคธ. คําวา
วิหรนฺโต ความวา ประทับอยู คือ ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา.
พระพุทธอาสน ทานกลาววา ปาสาณเจดีย ในอุเทศวา ปาสาณเก เจติเย ดังนี้ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ประทับอยูที่ปาสาณเจดียแควนมคธ.
[๕๓๕] คําวา พราหมณ ๑๖ คน ทั้งปงคิยพราหมณผูเปนบริจาริกา ความวา พราหมณ
คนนั้น ทั้งปงคิยพราหมณผูเปนคนรับใชใกลชิดผูประเสริฐ ที่ปรารถนาของพาวรีพราหมณ แม
ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้จึงชื่อวา พราหมณ ๑๖ คน ทั้งปงคิยพราหมณเปนบริจาริกา.

อีกอยางหนึง่ พราหมณ ๑๖ คนนั้น พึงเปนบริจาริกาผูประเสริฐ ที่ปรารถนาแหงพระ*ผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว แมดว ยเหตุอยางนี้ดงั นี้จึงชื่อวา พราหมณ ๑๖ คน ทั้งปงคิยพราหมณ
ผูเปนบริจาริกา.
[๕๓๖] คําวา ทูลเชื้อเชิญถามแลวๆ ทรงพยากรณแลวซึง่ ปญหา ความวา ทูลเชื้อเชิญ
อาราธนาแลว. คําวา ถามแลวๆ ความวา ถามแลวๆ คือ ทูลอาราธนาแลว เชื้อเชิญให
ทรงประสาทแลว. คําวา ทรงพยากรณแลวซึง่ ปญหา ความวา ทรงพยากรณแลว คือ ตรัสบอก ...
ทรงประกาศแลวซึ่งปญหา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทูลเชื้อเชิญถามแลวๆ ทรงพยากรณแลว
ซึ่งปญหา.
[๕๓๗] ถาแมบุคคลรูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรม แหงปญหาหนึ่งๆ พึงปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมไซร พึงถึงฝง แหงชราและมรณะ. เพราะวาธรรมเหลานี้เปนที่ตั้งแหงการใหถึงฝง.
เพราะเหตุนั้น คําวา ปารายนะนั้นแล เปนชื่อของธรรมปริยายนี้.
[๕๓๘] คําวา ถาแม ... แหงปญหาหนึ่งๆ ความวา ถาแมแหงอชิตปญหาหนึ่งๆ
ถาแมแหงติสสเมตเตยยปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงปุณณกปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงเมตตคูปญหา
หนึ่งๆ ถาแมแหงโธตกปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงอุปสีวปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงนันทปญหา
หนึ่งๆ ถาแมแหงเหมกปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงโตเทยยปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงกัปปปญหา
หนึ่งๆ ถาแมแหงชตุกัณณีปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงภัทราวุธปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงอุทย*ปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงโปสาลปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหงโมฆราชปญหาหนึ่งๆ ถาแมแหง
ปงคิยปญหาหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถาแมแหงปญหาหนึ่งๆ.
[๕๓๙] คําวา รูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรม ความวา รูทั่วถึง คือ ทราบ เทียบเคียง
พิจารณา เจริญแลว ทําใหแจมแจงแลวซึ่งอรรถวา ปญหานั้นนั่นแหละเปนธรรม ขอวิสัชนา
เปนอรรถ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา รูทั่วถึงอรรถ คําวา รูทั่วถึงธรรม ความวา รูทั่วถึง คือ
ทราบ ... ทําใหแจมแจงซึ่งธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา รูทั่วถึงธรรม.
[๕๔๐] คําวา พึงปฏิบัติซึ่งธรรมสมควรแกธรรม ความวา พึงปฏิบัติซึ่งขอปฏิบัติชอบ
ขอปฏิบัติสมควร ขอปฏิบัติไมเปนขาศึก ขอปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ขอปฏิบัติสมควรแก
ธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงปฏิบัติซึ่งธรรมสมควรแกธรรม.
[๕๔๑] อมตนิพพาน คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา
ฝงแหงชราและมรณะ ในอุเทศวา คจฺเฉยฺเยว ชรามรณสฺส ปารํ ดังนี้.
คําวา พึงถึงฝงแหงชราและมรณะ ความวา พึงถึง คือ พึงบรรลุถงึ พึงถูกตอง
พึงทําใหแจงซึ่งฝง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงถึงฝงแหงชราและมรณะ.
[๕๔๒] คําวา ธรรมเหลานี้เปนที่ตั้งแหงการใหถึงฝง ความวา ธรรมเหลานี้เปนฐานะ
แหงอันใหถึงฝง คือ ใหถึง ใหถึงพรอม ใหตามถึงพรอมซึ่งฝง คือ เปนไปเพื่อใหขามพน
ชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ธรรมทั้งหลายนี้เปนที่ตั้งแหงการใหถงึ ฝง.
[๕๔๓] คําวา เพราะเหตุนั้น ... แหงธรรมปริยายนี้ ความวา เพราะเหตุนั้นคือ เพราะ

การณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิทานนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะ
เหตุนั้น.
คําวา แหงธรรมปริยายนี้ คือ แหงปารายนสูตรนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะ
เหตุนั้น ... แหงธรรมปริยายนี.้
[๕๔๔] อมตนิพพาน คือ ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา
ฝง ในอุเทศวา ปารยนนฺเตฺวว อธิวจนํ ดังนี้. มรรคคือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ทาน
กลาววา อายนะ (มรรคเปนเหตุใหถึง).
คําวา เปนชื่อ คือ เปนนาม เปนการนับ เปนเครื่องรูเสมอ เปนบัญญัติ ฯลฯ เปน
คํารองเรียก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บทวา ปารายนะ นั่นแหละ เปนชื่อ.
[๕๔๕] อชิตพราหมณ ติสสเมตเตยยพราหมณ ปุณณกพราหมณ
เมตตคูพราหมณ โธตกพราหมณ อุปสีวพราหมณ
นันทพราหมณ เหมกพราหมณ โตเทยยพราหมณ
กัปปพราหมณ ชตุกัณณีพราหมณผูเปนบัณฑิต ภัทราวุธพราหมณ อุทยพราหมณ โปสาลพราหมณ โมฆราชพราหมณ
ผูมีปญญา ปงคิยพราหมณผูแสวงหาธรรมใหญ. พราหมณ
เหลานี้เขามาเฝาแลว ซึ่งพระพุทธเจาผูมีจรณะถึงพรอม
ผูแสวงหา เมื่อจะทูลถามปญหาอันละเอียด มาเฝาแลว
ซึ่งพระพุทธเจาผูประเสริฐ.
[๕๔๖] คําวา เอเต ในอุเทศวา เอเต พุทฺธํ อุปาค ฺฉุ ดังนี้ คือ พราหมณทั้งหลาย.
คําวา พุทฺธํ จะกลาวตอไปนี้ พระผูมีพระภาคเปนพระสยัมภู ไมมีอาจารย ตรัสรูพรอมเฉพาะ
แลวซึ่งสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรมทั้งหลายทีพ่ ระองคไมเคยไดยินมาในกาลกอน เปนผูถึงแลว
ซึ่งความเปนพระสัพพัญูในธรรมเหลานั้น และถึงแลวซึ่งความเปนผูชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคชื่อวา พุทโธ ในคําวา พุทโธ ดังนี้ เพราะอรรถวากระไร? เพราะวา
ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย เพราะอรรถวาพระองคปลุกหมูสัตวใหตื่น เพราะทรงรูธรรมทั้งปวง เพราะ
ทรงเห็นธรรมทั้งปวง เพราะทรงรูธรรมที่ควรรูย ิ่ง เพราะทรงเบิกบานแลว เพราะสวนแหงพระองค
มีอาสวะสิ้นแลว เพราะสวนแหงพระองคไมมีอุปกิเลส เพราะอรรถวา ทรงปราศจากราคะโดย
สวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะ
โดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ไมทรงมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงถึงแลวซึง่
เอกายนมรรค เพราะอรรถวา ทรงเปนผูเดียวตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอัน
ประเสริฐ เพราะทรงกําจัดความไมรู เพราะทรงไดพระปญญาเครื่องตรัสรู.
พระนามวา พุทโธ นี้ พระมารดา พระบิดา พี่นองชาย พี่นองหญิง มิตร อํามาตย
ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา มิไดทําให. พระนามนี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนาม
ที่เกิดขึ้นในที่สุดแหงการหลุดพน). พระนามวา พุทโธ เปนสัจฉิกาบัญญัติ พรอมดวยการ

บรรลุสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมโพธิแหงพระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวาพระพุทธเจา.
คําวา พราหมณเหลานี้มาเฝาพระพุทธเจาแลว ความวา พราหมณเหลานี้มาเฝา เขามา
เฝา เขามานั่งใกล ทูลถามแลว สอบถามแลว ซึ่งพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พราหมณเหลานี้มาเฝาพระพุทธเจาแลว.
[๕๔๗] ความสําเร็จแหงศีลและอาจาระ ทานกลาววาจรณะ ในอุเทศวา สมฺปนฺนจรณํ
อิสึ ดังนี้. ศีลสังวรก็ดี อินทรียส ังวรก็ดี โภชเนมัตตัญุตาก็ดี ชาคริยานุโยคก็ดี สัทธรรม ๗
ก็ดี ฌาน ๔ ก็ดี เปนจรณะ.
คําวา ผูมีจรณะถึงพรอมแลว ความวา มีจรณะสมบูรณ มีจรณะประเสริฐ มีจรณะ
เปนประธาน มีจรณะอุดม มีจรณะอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูมีจรณะถึงพรอมแลว.
คําวา อิสึ ความวา ผูแสวงหา. พระผูมีพระภาคทรงแสวงหา เสาะหา คนหา ซึ่ง
ศีลขันธใหญ เพราะฉะนั้น พระองคจึงชื่อวา ผูแสวงหา. ฯลฯ อนึ่ง พระผูมพี ระภาคอันสัตว
ทั้งหลายที่มีอานุภาพมากแสวงหา เสาะหา คนหาวา พระพุทธเจาประทับอยู ณ ที่ไหน พระ*ผูมีพระภาคประทับอยู ณ ที่ไหน พระผูมีพระภาคเปนเทวดาประทับอยู ณ ที่ไหน พระนราสภ
ประทับอยู ณ ที่ไหน เพราะฉะนั้น พระองคจึงชื่อวา ผูแสวงหา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูมี
จรณะถึงพรอมแลว ผูแสวงหา.
[๕๔๘] คําวา ปุจฺฉนฺตา ในอุเทศวา ปุจฺฉนฺตา นิปุเณ ป ฺเห ดังนี้ ความวา
เมื่อทูลถาม ทูลอาราธนา ทูลเชื้อเชิญ ทูลใหทรงประสาท.
คําวา ซึ่งปญหาทั้งหลายอันละเอียด ความวา ซึ่งปญหาทั้งหลายที่ลึกเห็นไดยาก ตรัสรู
ไดยาก สงบ ประณีต ไมพึงหยั่งลงไดดว ยความตรึก อันละเอียด ที่บัณฑิตพึงรูได เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เมื่อทูลถามซึ่งปญหาทั้งหลายอันละเอียด.
[๕๔๙] คําวา พระพุทธเจา ในอุเทศวา พุทฺธเสฏ€ํ อุปาคมุ ดังนี้ จะกลาวดังตอไปนี้
พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา ผูประเสริฐ ความวา ผูเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน อุดม อยางยิ่ง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระพุทธเจาผูประเสริฐ.
คําวา มาเฝาแลว ความวา มาเฝา เขามาเฝา เขามานั่งใกล ทูลถามแลว สอบถาม
แลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้วา
พราหมณเหลานั้นเขามาเฝาแลวซึ่งพระพุทธเจาผูมีจรณะ ถึง
พรอมแลว ผูแสวงหา เมื่อทูลถามซึ่งปญหาทั้งหลายอัน
ละเอียด เขามาเฝาแลวซึ่งพระพุทธเจาผูประเสริฐ.
[๕๕๐] พระพุทธเจาอันพราหมณเหลานั้นทูลถามปญหาแลว ทรง
พยากรณแลวตามควร. พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี ทรงให
พราหมณทั้งหลายยินดีดวยการทรงพยากรณปญหาทั้งหลาย.

[๕๕๑] คําวา เตสํ ในอุเทศวา เตสํ พุทฺโธ พฺยากาสิ ดังนี้ ความวา อันพราหมณ
ผูมีความตองการถึงฝง ๑๖ คน.
คําวา พุทฺโธ จะกลาวดังตอไปนี้ พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทโธ นี้
เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา ทรงพยากรณแลว ความวา พระพุทธเจาอันพราหมณเหลานั้น ทูลถามปญหาแลว
ทรงพยากรณแลว คือ ตรัสบอกแลว ... ทรงประกาศแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา พระพุทธเจา
อันพราหมณเหลานั้น ... ทรงพยากรณแลว.
[๕๕๒] คําวา ทูลถามปญหาแลว ในอุเทศวา ป ฺหํ ปุฏโ€ ยถาตถํ ดังนี้ ความวา
ทูลถามปญหาแลว ทูลอาราธนาเชื้อเชิญ ใหทรงประสาทแลว.
คําวา ตามควร ความวา ตรัสบอกตามที่ควรตรัสบอก ทรงแสดงตามที่ควรทรงแสดง
ทรงบัญญัติตามที่ควรทรงบัญญัติ ทรงแตงตั้งตามที่ควรทรงแตงตั้ง ทรงเปดเผยตามที่ทรงควร
เปดเผย ทรงจําแนกตามที่ควรทรงจําแนก ทรงทําใหงายตามที่ควรทรงทําใหงาย ทรงประกาศ
ตามที่ควรทรงประกาศ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทูลถามปญหาแลว ... ตามควร.
[๕๕๓] คําวา ดวยการทรงพยากรณซึ่งปญหาทั้งหลายความวา ดวยการทรงพยากรณ
คือ ดวยตรัสบอก ... ดวยทรงประกาศซึ่งปญหาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดวยการทรง
พยากรณซึ่งปญหาทั้งหลาย.
[๕๕๔] คําวา ทรงใหยินดี ในอุเทศวา โตเสสิ พฺราหฺมเณ มุนิ ดังนี้ ความวา
ทรงใหยินดี ใหยินดียิ่ง ใหเลือ่ มใส ใหพอใจ ทรงทําใหเปนผูปลื้มใจ.
คําวา ยังพราหมณทั้งหลาย ความวา ยังพราหมณผูมีความตองการถึงฝง ๑๖ คน.
ญาณ คือ ปญญา ความรูชัด ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนี. ฯลฯ พระพุทธเจา
นั้น ลวงแลวซึง่ กิเลสเปนเครื่องของและตัณหาเปนดังขายจึงเปนพระมุนี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี ทรงยังพราหมณทั้งหลายใหยินดีแลว. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
คาถาประพันธนี้วา
พระพุทธเจาอันพราหมณเหลานั้นทูลถามปญหาแลว ทรง
พยากรณแลวตามสมควร. พระพุทธเจาผูเปนพระมุนี
ทรงใหพราหมณทั้งหลายยินดีแลว ดวยการพยากรณปญหา
ทั้งหลาย
[๕๕๕] พราหมณเหลานั้น อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ เปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย ทรงใหยินดีแลว ไดประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักแหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ.
[๕๕๖] คําวา เต ในอุเทศวา เต โตสิตา จกฺขุมตา ดังนี้ คือ พราหมณผูมีความ
ตองการถึงฝง ๑๖ คน.
คําวา ทรงใหยินดีแลว ความวา ทรงใหยินดี ใหยินดียิ่ง ใหเลื่อมใส ใหพอใจ
ทรงทําใหเปนผูปลื้มใจ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พราหมณเหลานั้น ... ทรงใหยินดีแลว.

คําวา ผูมีจักษุ ความวา พระผูมีพระภาคมีพระจักษุดวยจักษุ ๕ ประการ คือ มีพระจักษุ
แมดวยมังสจักษุ ๑ แมดวยทิพยจักษุ ๑ แมดวยปญญาจักษุ ๑ แมดวยพุทธจักษุ ๑ แมดวย
สมันตจักษุ ๑.
พระผูมีพระภาคมีพระจักษุแมดวยมังสจักษุอยางไร? ฯลฯ พระผูมีพระภาคมีพระจักษุ
แมดวยสมันตจักษุอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พราหมณเหลานั้นอันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ
ทรงใหยินดีแลว.
[๕๕๗] คําวา พุทฺเธน ในอุเทศวา พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา ดังนี้ จะกลาวดังตอไปนี้
พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทฺโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
พระสุริยะทานกลาววา พระอาทิตย ในคําวา อาทิจฺจพนฺธุนา ดังนี้. พระอาทิตยนั้น
เปนโคดมโดยโคตร. แมพระผูมีพระภาคก็เปนพระโคดมโดยโคตร. พระผูมีพระภาคเปนพระญาติ
โดยโคตร เปนเผาพันธุโดยโคตร แหงพระสุรยิ ะ. เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา จึงชื่อวา
เปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันพระพุทธเจา ... เปนเผาพันธุ แหง
พระอาทิตย.
[๕๕๘] ความงด ความเวน ความเวนเฉพาะ เจตนาเครื่องงดเวน ความไมยินดี
ความงดการทํา ความไมทํา ความไมตองทํา ความไมลวงแดน ความฆาดวยเหตุ (ดวยอริยมรรค)
ในความถึงพรอมดวยอสัทธรรม ทานกลาววา พรหมจรรย ในอุเทศวา พฺรหฺมจริยมจรึสุ ดังนี้.
อีกอยางหนึง่ อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายาม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทานกลาววา พรหมจรรย
ดวยสามารถแหงการกลาวตรงๆ.
คําวา ไดประพฤติแลวซึ่งพรหมจรรย ความวา ไดประพฤติ คือ สมาทาน ประพฤติ
พรหมจรรย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไดประพฤติแลวซึ่งพรหมจรรย.
[๕๕๙] คําวา แหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ ความวา แหงพระพุทธเจา
ผูมีพระปญญาประเสริฐ มีพระปญญาเลิศ มีพระปญญาเปนใหญ มีพระปญญาเปนประธาน
มีพระปญญาอุดม มีพระปญญาบวร.
คําวา สนฺติเก ความวา ในสํานัก ในที่ใกล ในที่เคียง ในที่ไมไกล ในที่ใกลชิด
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ในสํานักแหงพระพุทธเจามีพระปญญาประเสริฐ. เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาวคาถาประพันธนี้วา
พราหมณเหลานั้น อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย ทรงใหยินดีแลว ไดประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักแหงพระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ.
[๕๖๐] ผูใดพึงปฏิบัติธรรมแหงปญหาหนึ่งๆ ตามที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ผูนั้นพึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง.
[๕๖๑] คําวา แหงปญหาหนึ่งๆ ความวา แหงอชิตปญหาหนึ่งๆ แหงติสสเมตเตยย
ปญหาหนึ่งๆ ฯลฯ แหงปงคิยปญหาหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แหงปญหาหนึ่งๆ.

[๕๖๒] คําวา พุทเธน ในอุเทศวา ยถา พุทฺเธน เทสิตํ ดังนี้ จะกลาวตอไปนี้
พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
คําวา ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ความวา ตามที่พระพุทธเจาตรัสบอกแลว ...
ประกาศแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว.
[๕๖๓] คําวา ผูใดพึงปฏิบัติตามธรรม ความวา ผูใดพึงปฏิบัติขอปฏิบัติชอบ ขอปฏิบัติ
สมควร ขอปฏิบัติไมเปนขาศึก ขอปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ขอปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูใดพึงปฏิบัติตามธรรม.
[๕๖๔] อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหา เปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา ฝง
ในอุเทศวา คจฺเฉ ปารํ อปารโต ดังนี้.
กิเลสก็ดี อภิสังขารก็ดี ทานกลาววา ที่มิใชฝง.
คําวา พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง ความวา พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง คือ พึงบรรลุถึง
พึงถูกตอง พึงทําใหแจงซึ่งฝง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง ฯลฯ. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถาประพันธนี้วา
ผูใดพึงปฏิบัติธรรมแหงปญหาหนึ่งๆ ตามที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ผูนั้นพึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง.
[๕๖๕] บุคคลเมื่อเจริญมรรคอันอุดม พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง.
มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง. เพราะเหตุนั้น
มรรคทานจึงกลาววา เปนที่ใหถึงฝง.
[๕๖๖] กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ทานกลาววา ที่มิใชฝง ในอุเทศวา
อปารา ปารํ คจฺเฉยฺย ดังนี้. อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทาน
กลาววา ฝง.
คําวา พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง ความวา พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง คือ พึงบรรลุถึง พึง
ถูกตอง พึงทําใหแจงซึ่งฝง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง.
[๕๖๗] มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ทานกลาววามรรค ในคําวา
ซึ่งมรรค ในอุเทศวา ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตมํ ดังนี้.
คําวา อันอุดม คือ อันเลิศ ประเสริฐ วิเศษ เปนประธาน สูงสุดอยางยิง่ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา มรรคอันอุดม.
คําวา เมื่อเจริญ ความวา เมื่อเจริญ สองเสพ ทําใหมาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เมื่อเจริญมรรคอันอุดม.
[๕๖๘] คําวา มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง ความวา มรรค ปนถะ ปถะ
ปชชะ อัญชสะ วฏมายนะ นาวา อุตตรเสตุ ปกุลละ สังกมะ (แปลวาทาง ทุกศัพท).
คําวา เพื่อใหถึงฝง ความวา เพื่อใหถึงฝง ใหถึงพรอมซึง่ ฝง ใหตามถึงพรอมซึ่งฝง

คือ เพื่อขามพนชราและมรณะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง.
[๕๖๙] คําวา เพราะเหตุนั้น มรรคทานจึงกลาววา เปนที่ใหถึงฝง ความวา เพราะ
เหตุนั้น คือ เพราะการณะนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น เพราะนิพพานนั้น. อมตนิพพาน
ความสงบสังขารทั้งปวง ... ความออกจากตัณหา เปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา ฝง.
มรรค ทานกลาววา อายนะ เปนที่ใหถึง.
คําวา อิติ เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา เพราะเหตุนั้น มรรค ทานจึงกลาววา เปนที่ใหถึงฝง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้วา
บุคคลเมื่อเจริญมรรคอันอุดม พึงจากที่มิใชฝงไปถึงฝง.
มรรคนั้น (ยอมเปนไป) เพื่อใหถึงฝง. เพราะเหตุนั้น
มรรคทานจึงกลาววา เปนที่ใหถึงฝง.
[๕๗๐] (ทานพระปงคิยะทูลถามวา)
ขาพระองคจักขับตามเพลงขับ. พระผูมีพระภาคผูปราศจาก
มลทิน มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน มิไดมีกาม มิได
มีปา เปนนาค (ไดทรงเห็นแลวอยางใด ตรัสบอกแลว
อยางนั้น). บุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไร?
[๕๗๑] คําวา จักขับตามเพลงขับ ความวา จักขับเพลงขับ คือ จักขับตามธรรมที่
พระองคตรัสแลว จักขับตามธรรมที่ตรัสบอกแลว จักขับตามธรรมที่ตรัสประกาศแลว เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา จักขับตามเพลงขับ.
คําวา อิติ ในบทวา อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย ดังนี้ เปนบทสนธิ. ฯลฯ บทวา อิติ นี้
เปนไปตามลําดับบท.
คําวา อายสฺมา เปนเครื่องกลาวดวยความรัก เปนเครื่องกลาวโดยเคารพ คําวา อายสฺมา
นี้ เปนเครื่องกลาวเปนไปกับดวยความเคารพและความยําเกรง.
คํา ปงคิโย เปนชื่อ เปนเครื่องนับ เปนสมญา เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนนาม
เปนการตั้งชื่อ เปนการทรงชื่อ เปนภาษาเรียก เปนเครื่องใหปรากฏ เปนคํารองเรียก ของ
พระเถระนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทานพระปงคิยะทูลถามวา.
[๕๗๒] คําวา พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นแลวอยางใด ตรัสแลวอยางนั้น ความวา
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นแลวอยางใด ไดตรัสแลว คือ ตรัสบอก ... ทรงประกาศแลวอยางนั้น
วา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระผูม ีพระภาคไดทรงเห็นแลวอยางใด
ตรัสบอกแลวอยางนั้น.
[๕๗๓] คําวา ปราศจากมลทิน ในอุเทศวา วิมโล ภูริเมธโส ดังนี้ ความวา ความรัก
ความชัง ความหลง ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนมลทิน.
มลทินเหลานั้นพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้ง ดัง

ตาลยอดดวน ใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผู
ตรัสรูแลวจึงไมมีมลทิน หมดมลทิน ไรมลทิน ไปปราศจากมลทิน ละมลทินแลว พนแลว
จากมลทิน ลวงมลทินทั้งปวงแลว. แผนดินทานกลาววา ภูริ. พระผูมีพระภาคทรงประกอบดวย
พระปญญาอันกวางขวาง แผไปเสมอดวยแผนดินนี้. ปญญา ความรูทั่ว กิริยาที่รูทั่ว ฯลฯ
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา เมธา. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยปญญาเปนเมธานี้ เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา ทรงมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ผูปราศจากมลทิน มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน.
[๕๗๔] โดยอุทานวา กามา ในอุเทศวา นิกฺกโม นิพฺพโน นาโค ดังนี้ กามมี ๒ อยาง
คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑ ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา วัตถุกาม. เหลานี้ทานกลาววา กิเลส
กาม. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงกําหนดรูวัตถุกาม ทรงละกิเลสกามแลว เพราะทรง
กําหนดรูวัตถุกาม เพราะทรงละกิเลสกามแลว พระผูมีพระภาคจึงไมทรงใครกาม ไมทรงปรารถนา
กาม ไมทรงรักกาม ไมทรงชอบใจกาม. ชนเหลาใดยอมใครกาม ปรารถนากาม รักกาม ชอบใจ
กาม ชนเหลานั้น ชื่อวา เปนผูใครกาม มีความกําหนัดดวยราคะ มีสัญญาดวยสัญญา. พระผูมี*พระภาคไมทรงใครกาม ไมทรงปรารถนากาม ไมทรงรักกาม ไมทรงชอบใจกาม เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงมิไดมีกาม ไรกาม สละกาม คลายกาม ปลอยกาม ละ สละคืน
กามเสียแลว ปราศจากราคะ มีราคะหายไปแลว สละราคะ คลายราคะ ละราคะ สละคืนราคะ
เสียแลว เปนผูหายหิว ดับแลว เย็นแลว เสวยสุข มีพระองคอันประเสริฐอยู เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา มิไดมกี าม.
คําวา ไมมีปา ความวา ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ
อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนปา. ปาเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว ตัดราก
ขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา ไมมีปา ไรปา ไปปราศแลว
จากปา ละปาแลว พนแลวจากปา ลวงปาทั้งปวงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมมีปา.
คําวา เปนนาค ความวา พระผูมีพระภาคชื่อวา เปนนาค เพราะไมทรงทําความชั่ว. ชื่อวา
เปนนาค เพราะไมเสด็จไปสูความชั่ว. ชื่อวา เปนนาค เพราะไมเสด็จมาสูความชั่ว ฯลฯ พระผูมี*พระภาคชื่อวา เปนนาค เพราะไมเสด็จมาสูความชั่วอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมมีกาม
ไมมีปา เปนนาค.
[๕๗๕] คําวา เพราะเหตุอะไร ในอุเทศวา กิสฺส เหตุ มุสา ภเณ ดังนี้ ความวา
เพราะเหตุอะไร เพราะการณะอะไร เพราะปจจัยอะไร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เพราะเหตุอะไร?
คําวา พึงกลาวคําเท็จ ความวา พึงกลาวถอยคําเท็จ คือ กลาวมุสาวาท กลาวถอยคํา
อันไมประเสริฐ. บุคคลบางคนในโลกนี้ อยูในที่ประชุมก็ดี อยูในบริษัทก็ดี อยูทามกลางญาติ
ก็ดี อยูในราชสกุลก็ดี เขานําไปเปนพยานถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูเหตุใด จงกลาว
เหตุนั้น. บุคคลนั้นเมื่อไมรูก็กลาววารู เมือ่ รูกก็ ลาววาไมรู เมือ่ ไมเห็นก็กลาววาเห็น เมื่อเห็น

ก็กลาววาไมเห็น ยอมกลาวคําเท็จทั้งที่รู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุผูอื่นบาง เพราะเหตุเห็น
แกสิ่งของเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้. นี้ทานกลาววา กลาวคําเท็จ.
อีกอยางหนึง่ มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๓ อยาง คือ กอนที่จะพูดบุคคลนั้นก็รูวา จัก
พูดเท็จ เมื่อกําลังพูด ก็รูวาพูดเท็จอยู เมื่อพูดแลวก็รวู า พูดเท็จแลว มุสาวาทยอมมีดวย
อาการ ๓ อยางนี้.
อีกอยางหนึง่ มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๔ อยาง คือ กอนที่จะพูด บุคคลนั้นก็รูวา
จักพูดเท็จ ฯลฯ มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๕ อยาง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๖ อยาง มุสาวาทยอม
มีดวยอาการ ๗ อยาง มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ อยาง คือ กอนที่จะพูด บุคคลนั้นก็รูวา จัก
พูดเท็จ เมื่อกําลังพูดก็รวู า พูดเท็จอยู เมื่อพูดแลวก็รวู า พูดเท็จแลว ตั้งความเห็นไว ตั้งความ
ควรไว ตั้งความชอบใจไว ตั้งสัญญาไว ตั้งความเปนไว มุสาวาทยอมมีดวยอาการ ๘ อยางนี้.
บุคคลพึงกลาว พึงพูด พึงแสดง พึงบัญญัติคําเท็จ เพราะเหตุอะไร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึง
พูดเท็จ เพราะเหตุอะไร? เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระ จึงกลาววา
ขาพระองคจักขับตามเพลงขับ, พระผูมีพระภาคผูปราศจากมลทิน
มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน มิไดมีกาม มิไดมีปา เปนนาค
(ไดทรงเห็นแลวอยางใด ตรัสบอกแลวอยางนั้น). บุคคลพึง
พูดเท็จ เพราะเหตุอะไร?
[๕๗๖] มิฉะนั้น ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวยคุณแกพระองค
ผูทรงละมลทินและความหลงแลว ผูทรงละความถือตัวและความ
ลบหลู.
[๕๗๗] คําวา มลทิน ในอุเทศวา ปหีนมลโมหสฺส ดังนี้ ความวา ราคะ โทสะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริตทั้งปวงเปนมลทิน.
คําวา ความหลง ความวา ความไมรูในทุกข ฯลฯ อวิชชาเปนดังลิ่ม สลัก โมหะ
อกุศลมูล นี้ทานกลาววา โมหะ มลทิน และความหลง. พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวทรงละได
แลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดขึ้น
อีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงชื่อวา ทรงละมลทินและความ
หลงเสียแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูทรงละมลทินและความหลงเสียแลว.
[๕๗๘] ความถือตัว ในคําวา มานะ ในอุเทศวา มานมกฺขปฺปหายีโน ดังนี้ โดยอาการ
อยางหนึ่ง คือ ความพองแหงจิต. ความถือตัวโดยอาการ ๒ อยาง คือ ความถือตัวในการยกตน ๑
ความถือตัวในการขมผูอื่น ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๓ อยาง คือ ความถือตัววา เราดีกวาเขา ๑
เราเสมอเขา ๑ เราเลวกวาเขา ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๔ อยาง คือ บุคคลใหความถือตัวเกิด
เพราะลาภ ๑ เพราะยศ ๑ เพราะสรรเสริญ ๑ เพราะสุข ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๕ อยาง คือ
บุคคลใหความถือตัวเกิดวา เราเปนผูไดรูปที่ชอบใจ ๑ เราเปนผูไดเสียงที่ชอบใจ ๑ เอาเปนผูได
กลิ่นที่ชอบใจ ๑ เราเปนผูไดรสที่ชอบใจ ๑ เราเปนผูไดโผฏฐัพพะที่ชอบใจ ๑. ความถือตัวโดย
อาการ ๖ อยาง คือ บุคคลใหความถือตัวเกิดเพราะความถึงพรอมแหงจักษุ ๑ เพราะความถึง

พรอมแหงหู ๑ เพราะความถึงพรอมแหงจมูก ๑ เพราะความถึงพรอมแหงลิน้ ๑ เพราะความถึง
พรอมแหงกาย ๑ เพราะความถึงพรอมแหงใจ ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๗ อยาง คือ ความถือ
ตัว ๑ ความถือตัวจัด ๑ ความถือตัวเกินกวาความถือตัว ๑ ความดูหมิ่น ๑ ความ
ดูแคลน ๑ ความถือตัววาเรามี ๑ ความถือตัวผิด ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๘ อยาง คือ บุคคล
ใหความถือตัวเกิดเพราะลาภ ๑ ใหความดูหมิ่นเกิดเพราะความเสื่อมลาภ ๑ ใหความถือตัวเกิด
เพราะยศ ๑ ใหความดูหมิ่นเกิดเพราะความเสื่อมยศ ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ ๑
ใหความดูหมิ่นเกิดเพราะความนินทา ๑ ใหความถือตัวเกิดเพราะสุข ๑ ใหความดูหมิ่นเกิดเพราะ
ทุกข ๑. ความถือตัวโดยอาการ ๙ อยาง คือ ความถือตัววา เราดีกวาเขาที่ดี ๑ เราเสมอเขาที่ดี ๑
เราเลวกวาเขาที่ดี ๑ เราดีกวาเขาที่เสมอกัน ๑ เราเสมอเขาที่เสมอกัน ๑ เราเลวกวาเขาที่เสมอ
กัน ๑ เราดีกวาเขาที่เลว ๑ เราเสมอเขาที่เลว ๑ เราเลวกวาเขาที่เลว ๑. ความถือตัวโดย
อาการ ๑๐ อยาง คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหความถือตัวเกิดขึ้นเพราะกําเนิดบาง เพราะโคตร
บางเพราะความเปนบุตรแหงสกุลบาง เพราะความเปนผูมีผิวพรรณงามบาง เพราะทรัพยบาง
เพราะความเชื้อเชิญบาง เพราะบอเกิดแหงการงานบาง เพราะบอเกิดแหงศิลปะบาง เพราะฐาน
แหงวิชชาบาง เพราะการศึกษาเลาเรียนบาง เพราะปฏิภาณบาง เพราะวัตถุอนื่ บาง ความถือตัว
กิริยาที่ถือตัวความเปนผูถือตัว ความพองจิต ความมีมานะดังวาไมออ สูง มานะดังธงไชย มานะ
อันเปนเหตุใหยกยอง ความที่มีจิตใครดังธงนําหนา นี้ทานกลาววา ความถือตัว.
ความลบหลู กิริยาที่ลบหลู ความเปนผูลบหลู กรรมอันประกอบดวยความแข็งกระดาง
นี้ทานกลาววาความลบหลูในคําวา มักขะ ดังนี้. ความถือตัวและความลบหลู พระผูมีพระภาค
ผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมใี นภายหลัง ไมใหเกิด
ขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึงชื่อวา ทรงละความถือตัว
และความลบหลู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงละความถือตัวและความลบหลู.
[๕๗๙] คําวา หนฺทาหํ ในอุเทศวา หนฺทาหํ กิตฺตยิสฺสามิ คิรํ วณฺณูปส ฺหีตํ ดังนี้
เปนบทสนธิ. ฯลฯ คําวา หนฺท นี้เปนไปตามลําดับบท.
คําวา กิตฺตยิสฺสามิ ความวา จักระบุ คือ จักแสดง ... จักประกาศซึ่งถอยคํา วาจา
คําเปนคลอง คําที่ควรเปลง อันเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม
ประกอบดวยคุณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผิฉะนั้น ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวยคุณ.
เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
ผิฉะนั้น ขาพระองคจักระบุถอยคําอันประกอบดวยคุณ แกพระองคผูทรงละมลทินและความหลงแลว ผูทรงละความถือตัว
และความลบหลู.
[๕๘๐] พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระสมันตจักษุ ทรงบรรเทาความ
มืด ทรงถึงที่สุดโลก ลวงภพทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะ
ทรงละทุกขทั้งหมดแลว มีพระนามจริง เปนผูประเสริฐอัน
ขาพระองคนั่งใกลแลว.

[๕๘๑] คําวา ทรงบรรเทาความมืด ในอุเทศวา ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ ดังนี้
ความวา พระผูมีพระภาคทรงบรรเทา ทรงกําจัด ทรงละ ทรงบรรเทาใหพินาศ ทรงทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมี ซึ่งความมืดคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต อันทําใหบอด
ทําใหไมมีจักษุ ทําไมใหมีญาณ อันดับปญญา เปนฝายความลําบาก ไมเปนไปเพื่อนิพพาน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูทรงบรรเทาความมืด.
คําวา พุทฺโธ คือ พระผูมีพระภาค ฯลฯ พระนามวา พุทโธ นี้ เปนสัจฉิกาบัญญัติ.
สัพพัญุตญาณทานกลาววาสมันตจักษุ ในคําวา ผูมีพระสมันตจักษุ. ฯลฯ เพราะเหตุนั้น
พระตถาคตจึงชื่อวา ผูตรัสรูแลว มีพระสมันตจักษุ ทรงบรรเทาความมืด.
[๕๘๒] คําวา โลก ในอุเทศวา โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโต ดังนี้ คือ โลก ๑
ไดแกโลกคือภพ. โลก ๒ คือ ภวโลกเปนสมบัติ ๑ ภวโลกเปนวิบัติ ๑. โลก ๓ คือ เวทนา ๓.
โลก ๔ คือ อาหาร ๔. โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕. โลก ๖ คือ อายตนภายใน ๖. โลก ๗
คือ วิญญาณฐิติ ๗. โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘. โลก ๙ คือ สัตตาวาส ๙. โลก ๑๐ คือ
อุปกิเลส ๑๐. โลก ๑๑ คือ กามภพ ๑๑. โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒. โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘.
คําวา ทรงถึงที่สุดโลก ความวา พระผูมีพระภาคทรงถึงที่สุด ถึงสวนสุดแหงโลกแลว
ไปสูที่สุดถึงที่สุดแหงโลกแลว ฯลฯ ไปนิพพานถึงนิพพานแลว. พระผูมีพระภาคนั้น มีธรรม
เปนเครื่องอยูทรงอยูจบแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ ไมมีสงสารคือ ชาติ ชราและมรณะ
ไมมีภพใหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงถึงทีส่ ุดโลก.
คําวา ภพ ในอุเทศวา สพฺพภวาติวตฺโต ดังนี้ คือ ภพ ๒ ไดแก กรรมภพ ๑ ปุนภพ
อันมีในปฏิสนธิ ๑. กรรมภพเปนไฉน? ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร
นี้เปนกรรมภพ.
ปุนภพอันมีในปฏิสนธิเปนไฉน? รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีในปฏิสนธิ
นี้เปนปุนภพอันมีในปฏิสนธิ
พระผูมีพระภาคทรงเปนไปลวง ทรงลวงเลย ทรงกาวลวงซึ่งกรรมภพและปุนภพอันมี
ในปฏิสนธิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงถึงที่สดุ โลก เปนไปลวงภพทั้งปวง.
[๕๘๓] อาสวะ ในคําวา ไมมีอาสวะ ในอุเทศวา อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหีโน
ดังนี้ มี ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะเหลานั้น พระผูมีพระภาค
ผูตรัสรูแลวทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีใน
ภายหลัง ใหมคี วามไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวจึง
ชื่อวา ไมมีอาสวะ.
คําวา ทรงละทุกขทั้งปวง ความวา ทุกขทั้งหมด คือ ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข
มรณทุกข โสกทุกข ปริเทวทุกข ทุกขทุกข โทมนัสทุกข อุปายาสทุกข ฯลฯ ทุกขแตความ
ฉิบหายแหงทิฏฐิ อันมีมาแตปฏิสนธิ. พระผูมีพระภาคนั้นทรงละไดแลว ตัดขาดแลว ระงับ
แลว ไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว
จึงชื่อวา ละทุกข ทั้งปวง.

[๕๘๔] คําวา มีพระนามจริง ในอุเทศวา สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต เม ดังนี้ ความ
วา มีพระนามเหมือนนามจริง พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี พระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี
พระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู พระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ พระผูมีพระภาคพระนาม
วาโกนาคมน พระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสป พระผูมีพระภาคทั้งหลายผูตรัสรูแลว มีพระ
นามเชนเดียวกัน มีพระนามเหมือนนามจริง. พระผูมีพระภาคศากยมุนีมีพระนามเหมือนกัน คือ
มีพระนามเหมือนนามจริงของพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลวเหลานั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น พระผูมี
พระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา มีพระนามจริง.
คําวา เปนผูประเสริฐ อันขาพระองคนั่งใกลแลว ความวา พระผูมีพระภาคนั้นอันขา
พระองคนั่ง เขานั่ง นั่งใกล กําหนดถาม สอบถามแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มีพระนามจริง
เปนผูประเสริฐ อันขาพระองคนั่งใกลแลว. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีพระสมันตจักษุ ทรงบรรเทาความมืด
ทรงถึงที่สุดโลก ลวงภพทั้งปวงแลว ไมมีอาสวะ ทรงละทุกข
ทั้งหมดแลว มีพระนามจริง เปนผูประเสริฐอันขาพระองคนั่ง
ใกลแลว.
[๕๘๕] นกละปาเล็กแลว พึงอาศัยปาใหญที่มีผลไมมากอยู ฉันใด
ขาพระองคก็ฉันนั้น ละแลวซึ่งพวกพราหมณที่มีปญญานอย
อาศัยแลวซึ่งพระองค เปนดังวาหงสอาศัยสระใหญที่มีน้ํา
มาก ฉะนี้.
[๕๘๖] นกทานกลาววา ทิชะ ในอุเทศวา ทิโช ยถา กุพฺพสกํ ปหาย พหุปฺผลํ
กานนฺนอาวสยฺย ดังนี้.
เพราะเหตุไรนกทานจึงกลาว ทิชะ. นกเกิด ๒ ครั้ง คือ เกิดแตทองแมครั้งหนึ่ง เกิด
แตกะเปาะฟองครั้งหนึ่ง เพราะเหตุนั้น. นกทานจึงเรียกวา ทิชะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทิชะ.
คําวา ละปาเล็กนอย ... ฉันใด ความวา นกละทิ้ง ลวงเลยแลวซึ่งปานอยทีม่ ีอาหาร
เครื่องกินนอย มีน้ํานอย ไปประสบพบไดปาใหญซึ่งเปนไพรสณฑที่มีตนไมมาก มีผลไมดก
มีอาหารเครื่องกินมาก ที่อื่น สําเร็จความอยูในไพรสณฑนั้น ฉันใด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นก
ละปาเล็กนอย อาศัยปาใหญที่มีผลไมมากอยู ฉันใด.
[๕๘๗] คําวา เอวํ ในอุเทศวา เอวมาหํ อปฺปทสฺเส ปหาย มโหทธึ หํสริวชฺฌปตฺโต
ดังนี้ เปนเครื่องยังอุปมาใหถึงพรอมเฉพาะ.
คําวา ละแลวซึ่งพวกพราหมณที่มีปญญานอย ความวา พาวรีพราหมณ และพวก
พราหมณอื่นซึ่งเปนอาจารยของพาวรีพราหมณนั้น เปรียบเทียบเขากะพระผูมีพระภาคแลว ก็เปน
ผูมีปญญานอย คือ มีปญญานิดหนอย มีปญญาเล็กนอย มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก มี
ปญญาเลวทราม. ขาพระองคละทิ้ง ลวง ลวงเลยแลวซึ่งพราหมณเหลานั้น ผูมีปญญานอย คือ
มีปญญานิดหนอย มีปญญาเล็กนอย มีปญญาต่ําชา มีปญญาลามก มีปญญาเลวทราม ประสบ
พบแลวซึ่งพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว มีปญ
 ญาเลิศ มีปญญาประเสริฐ มีปญญาวิเศษ มีปญญา

อุดม สูงสุด ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจาที่ไมมีใครเสมอ ไมมีใครเปรียบเทียบ
เปนบุคคลหาใครเปรียบมิได เปนเทวดาลวงเทวดา เปนผูองอาจกวานรชน เปนบุรุษสีหะ
เปนบุรุษนาค เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษแกลวกลา เปนบุรุษผูนําธุระไป มีพลธรรม ๑๐
เปนผูคงที่ หงสพึงประสบ พบ ไดซึ่งสระใหญที่พวกมนุษยทําไว สระอโนดาต หรือมหาสมุทร
ที่ไมกําเริบ มีน้ํานับไมถวน ฉันใด ขาพระองคเปนพราหมณชื่อปงคิยะ ประสบ พบ ไดแลว
ซึ่งพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ผูไมกําเริบ มีเดชนับไมถวน มีญาณแตกฉาน มีพระจักษุเปด
แลว ทรงฉลาดในประเภทแหงปญญา มีปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุแลว ถึงเวสารัชชญาณ ๔ แลว
นอมพระทัยไปในผลสมาบัติอันบริสุทธิ์ มีพระองคขาวผอง มีพระวาจามิไดเปนสอง เปนผูคงที่
มีปฏิญาณอยางนั้น เปนผูไมเล็กนอย เปนผูใหญ เปนผูมีธรรมลึก มีคุณอันใครๆ นับไมได
มีคุณยากที่จะหยั่งถึง มีรัตนะมาก มีคุณเสมอดวยสาคร ประกอบดวยอุเบกขามีองค ๖ ไมมี
ใครเปรียบปาน มีธรรมไพบูลย ประมาณมิได มีพระคุณเชนนั้น ตรัสธรรมอันเลิศกวาพวกที่
กลาวกัน เชนภูเขาสิเนรุเลิศกวาภูเขาทั่วไป ครุฑเลิศกวานกทั่วไป สีหมฤคเลิศกวามฤคทั่วไป
สมุทรเลิศกวาหวงน้ําทั่วไป เปนพระพุทธชินะอันสูงสุด ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา ขาพระองคก็ฉันนั้น ละแลวซึ่งพวกพราหมณที่มีปญญานอย อาศัยแลวซึ่งพระองค เปน
ดังวาหงส อาศัยสระใหญที่มีน้ํามาก ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
นกละปาเล็กแลว อาศัยปาใหญที่มีผลไมมากอยู ฉันใด
ขาพระองคก็ฉันนั้น ละแลวซึ่งพวกพราหมณที่มีปญญานอย
อาศัยแลวซึ่งพระองค เปนดังวาหงสอาศัยสระใหญ ที่มี
น้ํามาก ฉะนั้น.
[๕๘๘] ในกาลกอน (อื่นแกศาสนาของพระโคดม) อาจารยเหลาใด
พยากรณวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้ เรือ่ งนีจ้ ักมีดังนี้ คํานั้น
ทั้งหมดเปนคํากลาวสืบๆ กันมา คํานั้นทั้งหมดนั้นเปนเครื่อง
ยังความตรึกใหเจริญ.
[๕๘๙] คําวา เย ในอุเทศวา เย เม ปุพฺเพ วิยากํสุ ดังนี้ ความวา พาวรีพราหมณ
และพวกพราหมณอื่นซึ่งเปนอาจารยของพาวรีพราหมณ พยากรณแลว คือ บอก ... ประกาศ
แลวซึ่งทิฏฐิของตน ความควรของตน ความชอบใจของตน ลัทธิของตน ความประสงคของตน
อัธยาศัยของตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ... ในกาลกอน ... อาจารยเหลาใดพยากรณแลว.
[๕๙๐] คําวา อื่นแตพระศาสนาของพระโคดม ความวา กอนแตศาสนาของพระโคดม
คือ อื่นแตศาสนาของพระโคดม กอนกวาศาสนาของพระโคดม กวาศาสนาของพระพุทธเจา
กวาศาสนาของพระชินะ กวาศาสนาของพระตถาคต กวาศาสนาของพระอรหันต เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อื่นแตศาสนาของพระโคดม.
[๕๙๑] คําวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้ เรื่องนีจ้ ักมีดังนี้ ความวา ไดยินวา เรื่องนีม้ ีแลว
อยางนี้ ไดยินวาเรื่องจักมีอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เรือ่ งนี้มีแลวดังนี้ เรือ่ งนี้จักมีดังนี้.
[๕๙๒] คําวา คําทั้งหมดนั้น เปนคํากลาวสืบๆ กันมา ความวา คํานั้นทั้งสิ้นเปน

คํากลาวสืบๆ กันมา คือ อาจารยเหลานั้น กลาวธรรมอันไมประจักษแกตน ที่ตนมิไดรูมาเอง
ตามที่ไดยินกันมาตามลําดับสืบๆ กันมา ตามความอางตํารา ตามเหตุที่นึกเดาเอาเอง ตามเหตุ
ที่คาดคะเนเอาเอง ดวยความตรึกตามอาการดวยความชอบใจวาตองกับลัทธิของตน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา คําทั้งหมดนั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา.
[๕๙๓] คําวา คําทั้งหมดนั้น เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ ความวา คํานั้นทั้งสิ้น
เปนเครื่องยังความตรึกใหเจริญ คือ เปนเครื่องยังวิตกใหเจริญ เปนเครื่องยังความดําริใหเจริญ
เปนเครื่องยังกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ใหเจริญ เปนเครื่องยังความตรึกถึงญาติให
เจริญ เปนเครื่องยังความตรึกถึงชนบทใหเจริญ เปนเครื่องยังความตรึกถึงเทวดาใหเจริญ เปน
เครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความเอ็นดูผูอนื่ ใหเจริญ เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยลาภ
สักการะและความสรรเสริญใหเจริญ เปนเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมปรารถนา ใหใคร
ดูหมิ่นตนใหเจริญ. เพราะฉะนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
ในกาลกอน (อื่นแตศาสนาของพระโคดม) อาจารยเหลาใด
พยากรณวา เรื่องนี้มีแลวดังนี้ เรือ่ งนีจ้ ักมีดังนี้. คําทั้งหมด
นั้นเปนคํากลาวสืบๆ กันมา. คําทั้งหมดนั้นเปนเครื่องยัง
ความตรึกใหเจริญ.
[๕๙๔] พระผูมีพระภาคนั้นพระองคเดียว ทรงบรรเทาความมืดเสีย
ประทับอยูแลว มีพระปญญาสวางแผรัศมี. พระโคดมมี
พระปญญาปรากฏ. พระโคดมมีพระปญญากวางขวางดัง
แผนดิน.
[๕๙๕] คําวา เอโก ในอุเทศวา เอโก ตมนุภาสีโน ดังนี้ ความวา พระผูมพี ระภาค
ชื่อวาพระองคเดียว โดยสวนแหงบรรพชา ชื่อวาพระองคเดียว เพราะอรรถวาไมมีเพื่อนสอง
เพราะอรรถวาละตัณหา เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว
เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะเสด็จไปตาม
เอกายนมรรค เพราะตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว.
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางไร? พระผูมีพระภาค
ยังทรงหนุมแนน มีพระเกศาดําสนิท ประกอบดวยวัยอันเจริญ ตั้งอยูในปฐมวัย เมื่อพระมารดา
พระบิดาไมพอพระทัย มีพระพักตรนองดวยอัสสุชล ทรงพระกันแสง รําพันอยู ทรงละพระญาติ*วงศ ทรงตัดกังวลในฆราวาสสมบัติทั้งหมด ทรงตัดกังวลในพระโอรสและพระชายา ทรงตัด
กังวลในพระประยูรญาติ ทรงตัดกังวลในมิตรและอํามาตย ปลงพระเกศา พระมัสสุแลว ทรง
ครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกผนวช เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล พระองคเดียวเสด็จเที่ยวไป
เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบท เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค
จึงชื่อวา พระองคเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางนี้.
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียวเพราะอรรถวา ไมมีเพื่อนสองอยางไร? พระผูมี*พระภาคทรงผนวชแลวอยางนี้ ทรงเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด มีเสียงนอย

ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากลมแหงชนผูสัญจรไปมา สมควรทํากรรมลับของมนุษย สมควร
เปนที่หลีกเรน ทรงดําเนินพระองคเดียว หยุดอยูพระองคเดียว ประทับนั่งพระองคเดียว
บรรทมพระองคเดียว เสด็จเขาบานเพื่อทรงรับบิณฑบาตพระองคเดียว เสด็จกลับพระองคเดียว
ประทับนั่งอยูในที่ลับพระองคเดียว ทรงอธิษฐานจงกรมพระองคเดียว พระองคเดียวเที่ยวไป
เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค
จึงชื่อวา พระองคเดียว เพราะอรรถวาไมมีเพือ่ นสองอยางนี้.
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียวเพราะอรรถวา ทรงละตัณหาอยางไร? พระผูมี*พระภาคนั้นเปนองคเดียวมิไดมีเพื่อนอยางนี้ เปนผูไมประมาท บําเพ็ญเพียร มีพระหฤทัยแนวแน
เริ่มตั้งพระมหาปธานที่ควงไมโพธิพฤกษ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ทรงกําจัดมารกับทั้งเสนาซึ่งเปน
เผาพันธุผูประมาท ทรงละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งตัณหาอันมีขายแลนไป
เกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ.
บุรุษมีตัณหาเปนเพื่อนทองเที่ยวไปตลอดกาลยืดยาวนาน ยอม
ไมลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และมีความเปนอยางอื่น.
ภิกษุผูมีสติรูโทษนี้วา ตัณหาเปนแดนเกิดแหงทุกข แลวพึง
เปนผูปราศจากตัณหา ไมถือมั่น เวนรอบ.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา พระองคเดียวเพราะอรรถวา ทรงละตัณหาอยางนี้.
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียว เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียวอยางไร?
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียวเพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะทรงละ
ราคะเสียแลว ชื่อวาพระองคเดียว เพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโทสะเสียแลว
ชื่อวาพระองคเดียว เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะทรงละโมหะเสียแลว ชื่อวาพระองค
เดียว เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะทรงละกิเลสทั้งหลายเสียแลว.
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียวเพราะเสด็จไปตามเอกายนมรรคอยางไร? สติ*ปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘ ทานกลาววา เอกายนมรรค.
พระผูมีพระภาค ทรงเห็นธรรมเปนสวนสุดแหงความสิ้นชาติ
ทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกื้อกูล ยอมทรงทราบธรรมอัน
เปนทางไปแหงบุคคลผูเดียว. พุทธาทิบัณฑิตขามกอนแลว
จักขามและขามอยูซึ่งโอฆะ ดวยธรรมเปนหนทางนั้น.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา พระองคเดียวเพราะเสด็จไปตามเอกายนมรรค
อยางนี้.
พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองคเดียวเพราะตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว
อยางไร? ญาณในมรรค ๔ ปญญา ปญญินทรีย ปญญา พละ ฯลฯ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา ปญญาเปนเครื่องเห็นแจง สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา โพธิ. พระผูมี*พระภาคตรัสรูวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ดวยโพธิญาณนั้น.

อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคตรัสรู ตรัสรูต าม ตรัสรูเฉพาะ ตรัสรูชอบ บรรลุ
ถูกตอง ทําใหแจงแลว ซึ่งธรรมทั้งปวงที่ควรตรัสรู ควรตรัสรูตาม ควรตรัสรูเฉพาะ ควรตรัสรู
ชอบ ควรบรรลุ ควรถูกตอง ควรทําใหแจงดวยโพธิญาณนั้น. พระผูมีพระภาค ชื่อวาพระองค
เดียว เพราะตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียวอยางนี้.
คําวา ทรงบรรเทาความมืดเสีย ความวา พระผูมีพระภาค ทรงบรรเทา ละ สละ กําจัด
ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมซี ึ่งความมืดคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต
อันทําใหบอด ทําใหไมมีจักษุ ทําใหไมมีญาณ อันดับปญญา เปนฝายความลําบาก ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน.
คําวา ประทับนั่งอยูแลว คือ พระผูมีพระภาคประทับอยูแลวที่ปาสาณกเจดีย เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ประทับนั่งอยูแลว.
เชิญดูพระมุนีผูถึงฝงแหงทุกข ประทับนั่งอยูแลวที่ขางภูเขา.
พระสาวกทั้งหลายผูไดไตรวิชชา ละมัจจุเสีย นั่งหอมลอมอยู.
ดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงชื่อวาประทับอยูแลว.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคชื่อวาประทับนั่งอยูแลว เพราะพระองคทรงระงับแลวซึ่ง
ความขวนขวายทั้งปวง. พระผูมีพระภาคนั้น มีธรรมเปนเครื่องอยู ทรงอยูจ บแลว มีจรณะทรง
ประพฤติแลว ฯลฯ มิไดมีสงสารคือ ชาติ ชราและมรณะ ไมมีภพใหม แมดวยเหตุอยางนี้
พระผูมีพระภาคจึงชื่อวาประทับนั่งอยูแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาพระองคเดียว ทรงบรรเทาความมืด
เสีย ประทับนั่งอยูแลว.
[๕๙๖] คําวา มีความโพลง ในอุเทศวา ชุติมา โส ปภงฺกโร ดังนี้ ความวา
มีปญญาสวาง คือ เปนบัณฑิต มีปญญา มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญา
ทําลายกิเลส.
คําวา ทรงแผรัศมี ความวา ทรงแผแสงสวาง แผรัศมี แผแสงสวางดังประทีป
แผแสงสวางสูง แผแสงสวางชวงโชติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระองคมีพระปญญาสวาง
แผรัศมี.
[๕๙๗] คําวา พระโคดมมีพระปญญาปรากฏ ความวา พระโคดมมีพระปญญาเปนเครื่อง
ปรากฏ มีพระญาณเปนเครื่องปรากฏ มีปญญาดังธงไชย มีปญญาดังธงนําหนา มีปญญาเปนอธิบดี
มีความเลือกเฟนธรรมมาก มีความเลือกเฟนทัว่ ไปมาก มากดวยปญญาเครื่องพิจารณา มีธรรม
เปนเครื่องพิจารณาพรอม มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง ทรงประพฤติในธรรมนั้น มีพระปญญา
มาก หนักอยูดวยปญญา โนมไปในปญญา โอนไปในปญญา เงื้อมไปในปญญา นอมไปใน
ปญญา มีปญญาเปนใหญ.
ธงเปนเครื่องปรากฏแหงรถ. ควันเปนเครื่องปรากฏแหงไฟ.
พระราชาเปนเครื่องปรากฏแหงแวนแควน. ภัสดาเปนเครื่อง
ปรากฏแหงภรรยา ฉันใด.
พระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีปญญากวางขวางดังวาแผนดิน ... มีปญญาใหญ เพราะฉะนั้น

จึงชื่อวา พระโคดมมีปญญากวางขวางดังวาแผนดินปรากฏ.
[๕๙๘] แผนดิน ทานกลาววา ภูริ ในอุเทศวา โคตโม ภูรเิ มธโส ดังนี้. พระโคดม
ทรงประกอบดวยปญญาอันไพบูลย กวางขวางเสมอดวยแผนดิน ปญญา ความรู กิริยาที่รู ฯลฯ
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา เมธา. พระผูมีพระภาคเขาไป
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยปญญาเปนเมธานี้
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวา มีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระโคดมมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคนั้น พระองคเดียวทรงบรรเทาความมืดเสีย
ประทับอยูแลว มีพระปญญาสวาง แผรัศมี. พระโคดมมี
พระปญญาปรากฏ. พระโคดมมีพระปญญากวางขวาง
ดังแผนดิน.
[๕๙๙] พระผูมีพระภาค ไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึง
เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา อันไมมี
อันตรายแกอาตมา. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหน.
[๖๐๐] คําวา โย ในอุเทศวา โย เม ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค
เปนพระสยัมภู ไมมีอาจารย ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดทรงสดับมากอน
ทรงบรรลุแลวซึ่งความเปนพระสัพพัญูในธรรมเหลานั้น และทรงถึงแลวซึ่งความเปนผูชํานาญ
ในพลธรรมทั้งหลาย.
คําวา ธมฺมํ ในอุเทศวา ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคตรัสบอก ...
ทรงประกาศแลวซึ่งพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง และสติปฏฐาน ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘ นิพพานและ
ปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงแลวซึ่งธรรม ...
แกอาตมา.
[๖๐๑] คําวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ความวา อันธรรมจารี
บุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนทั้งหลาย
พึงรูเฉพาะตน ดวยเหตุอยางนีด้ ังนี้จึงชื่อวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.
อีกอยางหนึง่ ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ผูนั้นยอมบรรลุ ประสบ ไดรับผล
แหงมรรคนั้นในกาลเปนลําดับ มิไดมีกาลอื่นคั่น แมดวยเหตุอยางนี้ดังนี้ จึงชื่อวา อันธรรมจารี
บุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.
มนุษยทั้งหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ยังไมไดอิฐผลในกาลเปนลําดับ ยังตอง
รอเวลา ฉันใด ธรรมนี้ยอ มไมเปนฉันนั้น ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ผูนั้นยอมบรรลุ
ประสบ ไดผลแหงมรรคนั้นในกาลเปนลําดับ มิไดมีกาลอื่นคั่น ยอมไมไดในภพหนา ยอมไมได
ในปรโลก ดวยเหตุอยางนี้จงึ ชื่อวา ไมประกอบดวยกาล เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันธรรมจารีบุคคล
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.

[๖๐๒] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหกฺขยมนีติกํ ดังนี้.
คําวา ตณฺหกฺขยํ ความวา เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่สิ้นราคะ เปนที่สิ้นโทสะ เปนที่
สิ้นโมหะ เปนที่สิ้นคติ เปนที่สิ้นอุปบัติ เปนที่สิ้นปฏิสนธิ เปนที่สิ้นภพ เปนที่สิ้นสงสาร
เปนที่สิ้นวัฏฏะ กิเลส ขันธและอภิสังขาร ทานกลาววาอันตราย ในคําวา อนีติกํ ดังนี้.
เปนที่ละ สงบ สละคืน ระงับ อันตราย เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนที่
สิ้นตัณหา ไมมีอันตราย.
[๖๐๓] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดังนี้ ไดแกนิพพาน.
คําวา ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ไมมีขอเปรียบเทียบ ไมมีสิ่งเสมอ ไมมีอะไรเปรียบ
ไมปรากฏ ไมประจักษ. คําวา ในที่ไหนๆ ความวา ในที่ไหนๆ ในที่ไรๆ ในที่บางแหง
ในภายใน ภายนอก หรือทั้งภายในและภายนอก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นิพพานไมมีอุปมาใน
ที่ไหนๆ. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น
เอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา อันไมมีอันตราย
แกอาตมา. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.
[๖๐๔] ดูกรปงคิยะ ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น
ซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ มีพระปญญากวางขวางดัง
แผนดิน แมครูหนึ่งหรือหนอ?
[๖๐๕] คําวา ... อยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น ... หรือหนอ ความวา ยอมอยู
ปราศ คือ หลีกไป ไปปราศ เวนจากพระพุทธเจาพระองคนั้น หรือหนอ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น หรือหนอ?
[๖๐๖] คําวา ดูกรปงคิยะ ... แมครูหนึ่ง ความวา แมครูหนึ่ง ขณะหนึ่ง พักหนึ่ง
สวนหนึ่ง วันหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แมครูหนึ่ง. พาวรีพราหมณเรียกพระเถระผูเปนหลาน
นั้นโดยชื่อวา ปงคิยะ.
[๖๐๗] คําวา ผูโคดมซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ ความวา ผูโคดมซึ่งมีปญญา
เปนเครื่องปรากฏ มีญาณเปนเครื่องปรากฏ มีปญญาเปนดังธงชัย มีปญญาดังธงนําหนา มีปญญา
เปนอธิบดี มีความเลือกเฟนมาก มีความเลือกเฟนทั่วไปมาก มากดวยปญญาเครื่องพิจารณา มี
ธรรมเปนเครื่องพิจารณาพรอม มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง ทรงประพฤติในธรรมนั้น มีปญญา
มาก หนักอยูดวยปญญา โนมไปในปญญา โอนไปในปญญา เงื้อมไปในปญญา นอมไปใน
ปญญา มีปญญาเปนใหญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูโคดมซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ.
[๖๐๘] แผนดินทานกลาววา ภูริ ในอุเทศวา โคตมา ภูริเมธสา ดังนี้. พระโคดม
ประกอบดวยปญญาอันไพบูลยกวางขวางเสมอดวยแผนดิน. ปญญา ความรู กิริยาที่รู ฯลฯ
ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา เมธา. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป
เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยปญญาเปนเมธานี้ เพราะ

เหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชือ่ วา มีปญญากวางขวางดังแผนดิน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ผูโคดมซึ่งมีปญญากวางขวางดังแผนดิน. เพราะเหตุนั้น พราหมณพาวรีนั้นจึงกลาววา
ดูกรปงคิยะ ทานอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น
ซึ่งมีปญญาเปนเครื่องปรากฏ มีปญญากวางขวางดังแผนดิน
แมครูหนึ่งหรือหนอ?
[๖๐๙] พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรมอันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น
เอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา อันไมมีอันตราย
แกทาน. นิพพาน มิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.
[๖๑๐] คําวา โย ในอุเทศวา โย เต ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค ฯลฯ
เปนผูถึงแลวซึง่ ความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้น และทรงถึงแลวซึ่งความเปนผูชํานาญ ใน
พลธรรมทั้งหลาย.
คําวา ธมฺมํ ในอุเทศวา โย เม ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคตรัส
บอก ... ทรงประกาศแลวซึ่งพรหมจรรยอันงามในเบื้องตน ฯลฯ และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระผูมพี ระภาคไดทรงแสดงแลวซึ่งธรรม ... แกทาน.
[๖๑๑] คําวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ความวา อันธรรมจารี*บุคคลพึงเห็นเอง ... อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน ดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา อัน
ธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.
อีกอยางหนึง่ ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ... มิไดมีกาลอื่นคั่น แมดวยเหตุ
อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.
มนุษยทั้งหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ... ยอมไมไดในปรโลก ดวยเหตุอยางนี้ จึง
ชื่อวา ไมประกอบดวยกาล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล.
[๖๑๒] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหกฺขยมนีติกํ ดังนี้.
คําวา ตณฺหกฺขยํ ความวา เปนที่สิ้นตัณหา ... เปนที่สิ้นวัฏฏะ กิเลสขันธและอภิสังขาร ทาน
กลาววาอันตราย ในบทวา อนีติกํ ดังนี้. เปนที่ละ ... เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เปนที่สิ้นตัณหา ไมมีอันตราย.
[๖๑๓] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดังนี้ ไดแกนิพพาน.
คําวา ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ... ไมประจักษ. คําวา ในที่ไหนๆ ความวา ในที่ไหนๆ ...
หรือทั้งภายในและภายนอก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นิพพานไมมีอุปมาในที่ไหนๆ. เพราะเหตุนั้น
พาวรีพราหมณจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น
เอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา อันไมมีอันตราย
แกทาน. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.
[๖๑๔] ทานพราหมณ อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองค

นั้นผูโคดม ซึ่งมีพระปญญา เปนเครื่องปรากฏ มีพระปญญา
กวางขวางดังแผนดิน แมครูหนึ่ง.
[๖๑๕] คําวา อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น ความวา อาตมามิได
อยูปราศ คือ มิไดหลีกไป มิไดไปปราศ มิไดเวน จากพระพุทธเจา พระองคนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาพระองคนั้น.
[๖๑๖] คําวา ทานพราหมณ ... แมครูหนึ่ง ความวา แมครูหนึ่ง ขณะหนึ่ง พักหนึ่ง
สวนหนึ่ง วันหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แมครูหนึ่ง. พระปงคิยเถระเรียกพาวรีพราหมณผู
เปนลุงดวยความเคารพวา ทานพราหมณ.
[๖๑๗] คําวา ผูโคดมซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ ความวา ผูโคดมซึ่งมีพระปญญา
เปนเครื่องปรากฏ ... มีปญญาเปนใหญ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูโคดมมีปญญาเปนเครื่อง
ปรากฏ.
[๖๑๘] แผนดินทานกลาววา ภูริ ในอุเทศวา โคตมา ภูริเมธสา ดังนี้. พระโคดม
ประกอบดวยปญญาอันไพบูลยกวางขวางเสมอดวยแผนดิน. ปญญา ความรู กิริยาที่รู ฯลฯ ความ
ไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ทานกลาววาเมธา. พระผูมีพระภาคทรงเขาไป ... ทรง
ประกอบดวยปญญาเปนเมธานี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว จึงชื่อวา มีปญญา
กวางขวางดังแผนดิน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูโคดมซึ่งมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน.
เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระ จึงกลาววา
ทานพราหมณ อาตมามิไดอยูปราศจากพระพุทธเจาผูโคดม
ซึ่งมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ มีพระปญญากวางขวาง
ดังแผนดินแมครูหนึ่ง.
[๖๑๙] พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็น
เอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา อันไมมีอันตราย
แกอาตมา. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.
[๖๒๐] คําวา โย ในอุเทศวา โย เม ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาค
เปนพระสยัมภู ... และทรงถึงแลวซึ่งความเปนผูชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย.
คําวา ธมฺมํ ในอุเทศวา ธมฺมมเทเสสิ ดังนี้ ความวา พระผูมีพระภาคตรัสบอก ...
ทรงประกาศแลวซึ่งพรหมจรรย อันงามในเบื้องตน ... และปฏิปทาอันใหถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระผูม ีพระภาคไดทรงแสดงแลวซึง่ ธรรม แกอาตมา.
[๖๒๑] คําวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ความวา อันธรรมจารี*บุคคลพึงเห็นเอง ... อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตนดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา อัน
ธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.
อีกอยางหนึง่ ผูใดเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ในภพนี้ ... มิไดมีกาลอื่นคั่น แมดวยเหตุ
อยางนี้ ดังนี้ จึงชื่อวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล.
มนุษยทั้งหลายลงทุนทรัพยตามกาลอันควร ... ยอมไมไดในปรโลก ดวยเหตุอยางนี้ จึง

ชื่อวา ไมประกอบดวยกาล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันธรรมจารีบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล.
[๖๒๒] รูปตัณหา ... ธรรมตัณหา ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหกฺขยมนีติกํ ดังนี้.
คําวา ตณฺหกฺขยํ ความวา เปนที่สิ้นตัณหา ... เปนที่สิ้นวัฏฏะ. กิเลส ขันธ และอภิสังขาร
ทานกลาววาอันตราย ในบทวา อนีติกํ ดังนี้. เปนที่ละ ... เปนอมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา เปนที่สิ้นตัณหา ไมมีอันตราย.
[๖๒๓] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดังนี้ ไดแกนิพพาน. คําวา
ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ... ไมประจักษ. คําวา ในที่ไหนๆ ความวา ในที่ไหน ...
หรือทั้งภายในและภายนอก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา นิพพาน ไมมีอุปมาในที่ไหนๆ. เพราะ
เหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงธรรม อันธรรมจารีบุคคลพึง
เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา อันไมมี
อันตรายแกอาตมา. นิพพานมิไดมีอุปมาในที่ไหนๆ.
[๖๒๔] ทานพราหมณ อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น
ดวยใจ เหมือนเห็นดวยจักษุ. อาตมาเปนผูไมประมาท
ตลอดคืนและวัน นมัสการอยูตลอดคืนและวัน. อาตมายอม
สําคัญ การไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั้นนั่นแล.
[๖๒๕] คําวา อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยใจ เหมือนเห็นดวยจักษุ
ความวา บุรุษผูมีนัยนตาพึงแลเห็น มองดู แลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ซึ่งรูปทั้งหลาย
ฉันใด อาตมาแลเห็น มองดู แลดู ตรวจดู เพงดู พิจารณาดู ซึ่งพระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว
ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยใจ
เหมือนเห็นดวยจักษุ.
[๖๒๖] คําวา ทานพราหมณ ... เปนผูไมประมาท ตลอดคืนและวัน ความวา เมื่อ
อาตมาอบรมดวยใจ ชื่อวาเปนผูไมประมาทตลอดคืนและวัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทาน
พราหมณ ... เปนผูไมประมาทตลอดคืนและวัน.
[๖๒๗] คําวา นมัสการอยู ในอุเทศวา นมสฺสมาโน วิวสามิ รตฺตึ ดังนี้ ความวา
นมัสการ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยู ดวยกายบาง ดวยวาจาบาง ดวยจิตบาง ดวย
การปฏิบัติเปนไปตามประโยชนบาง ดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมบาง ยอมอยู คือ ยับยั้ง
อยูตลอดคืนและวัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นมัสการอยูตลอดคืนและวัน.
[๖๒๘] คําวา ยอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั่นแหละ ความวา เมื่อ
อาตมาเจริญดวยพุทธานุสสตินั้น จึงสําคัญพระพุทธเจาพระองคนั้นวา เปนผูไมอยูปราศ คือ
เปนผูไมอยูปราศแลว คือ อาตมารู ทราบ รูทั่ว รูแจง รูชัด อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
อาตมายอมสําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั้นนั่นแหละ. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระ
จึงกลาววา

ทานพราหมณ อาตมายอมเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นดวย
ใจ เหมือนเห็นดวยจักษุ. อาตมาเปนผูไมประมาทแลว
ตลอดคืนและวัน นมัสการอยูตลอดคืนและวัน. อาตมายอม
สําคัญการไมอยูปราศจากพระพุทธเจานั้นนั่นแหละ.
[๖๒๙] ธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา ปติ มนะและสติ ยอมไมหาย
ไปจากศาสนาของพระโคดม. พระโคดมผูมีพระปญญากวาง
ขวางดังแผนดิน ยอมเสด็จไปสูทิศใดๆ อาตมานั้นเปนผู
นอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละ.
[๖๓๐] ความเชื่อ ความเชื่อถือ ความกําหนด ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย
สัทธาพละ ที่ปรารภถึงพระผูมพี ระภาค ชื่อวาศรัทธา ในอุเทศวา สทฺธา จ ปติ จ มโน
สติ จ ดังนี้. ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความเบิกบานใจ ความยินดี ความปลื้มใจ ความ
เปนผูมีอารมณสูง ความเปนผูมีใจสูง ความที่จิตผองใสยิ่ง ปรารภถึงพระผูมพี ระภาค ชื่อวา
ปติ. จิต ใจ มนัส หทัย จิตขาว มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวิญญาณขันธ ปรารภถึงพระผูมพี ระภาค ชื่อวา มโน. ความ
ระลึกถึง ฯลฯ ความระลึกชอบ ปรารภถึงพระผูมีพระภาค ชื่อวา สติ. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ศรัทธา ปติ มนะและสติ.
[๖๓๑] คําวา ธรรมเหลานี้ ยอมไมหายไปจากศาสนาของพระโคดม ความวา ธรรม ๔
ประการนี้ ยอมไมหายไป ไมปราศไป ไมละไป ไมพินาศไป จากศาสนาของพระโคดม คือ
จากศาสนาของพระพุทธเจา ศาสนาของพระชินเจา ศาสนาของพระตถาคต ศาสนาของพระ*อรหันต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ธรรมเหลานี้ยอ มไมหายไปจากศาสนาของพระโคดม.
[๖๓๒] คําวา สูทิศใดๆ ในอุเทศวา ยํ ยํ ทิสํ วิชฺชติ ภูริป ฺโ ดังนี้ ความวา
พระโคดมเสด็จอยู คือ เสด็จไป ทรงกาวไป เสด็จดําเนินไป สูทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ทิศใต หรือทิศเหนือ.
คําวา ภูริป ฺโ ความวา มีปญญากวางขวางดังแผนดิน มีปญญาใหญ มีปญญา
หลักแหลม มีปญญาหนา มีปญญาราเริง มีปญญาเร็ว มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา พระโคดมมีพระปญญากวางขวางดังแผนดิน เสด็จไปสูทิศใดๆ.
[๖๓๓] คําวา อาตมานั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละ ความวา อาตมา
นั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศาภาคที่พระพุทธเจาประทับอยูนั้นๆ คือ เปนผูมีใจเอนไปในทิศนั้น
มีใจโอนไปในทิศนั้น มีใจเงื้อมไปในทิศนั้น นอมใจไปในทิศนั้น มีทิศนั้นเปนใหญ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา อาตมานั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละ. เพราะเหตุนั้น พระ*ปงคิยเถระจึงกลาววา
ธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา ปติ มนะและสติ ยอมไมหาย
ไปจากศาสนาของพระโคดม. พระโคดมผูมีพระปญญากวาง
ขวางดังแผนดิน ยอมเสด็จไปสูทิศใดๆ อาตมานั้นยอม

เปนผูนอบนอมไปโดยทิศนั้นๆ นั่นแหละ.
[๖๓๔] กายของอาตมาผูแกแลว มีเรี่ยวแรงทุรพล ไมไดไปใน
สํานักที่พระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล. แตอาตมายอมถึงเปน
นิตยดวยความดําริถึง. ทานพราหมณ ใจของอาตมานี่แหละ
ประกอบดวยทิศาภาคที่ประทับอยูนั้น.
[๖๓๕] คําวา ผูแกแลว ในอุเทศวา ชิณฺณสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺส ดังนี้ ความวา
ผูแก ผูเฒา เปนผูใหญ ลวงกาล ผานภัยไปโดยลําดับ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูแกแลว.
คําวา มีเรี่ยวแรงทุรพล ความวา มีเรี่ยวแรงถอยกําลัง มีเรีย่ วแรงนอย มีเรีย่ วแรง
นิดหนอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ของอาตมาผูแกแลว มีเรี่ยวแรงทุรพล.
[๖๓๖] คําวา กาย ... ไมไดไปในสํานักที่พระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล ความวา กาย
ไมไดไป คือ ไมไปขางหนา ไมไปถึง ไมไดเขาไปใกล ยังสํานักที่พระพุทธเจาประทับ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กาย ... ไมไดไปในสํานักที่พระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล.
[๖๓๗] คําวา ยอมไปถึงเปนนิตยดวยความดําริ ความวา ยอมไป ยอมถึง
ยอมเขาไปใกล ดวยการไปดวยความดําริถึง ดวยการไปดวยความตรึกถึง ดวยการไปดวยญาณ
ดวยการไปดวยปญญา ดวยการไปดวยความรู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอมไปถึงเปนนิตยดวย
ความดําริ.
[๖๓๘] จิต ใจ มนัส หทัย จิตขาว มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวิญญาณขันธนั้น ชื่อวา มนะ ในอุเทศวา มโน หิ
เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโต ดังนี้.
คําวา ทานพราหมณ ... ประกอบแลวดวยทิศาภาคที่ประทับนั้น ความวา ใจของ
อาตมาประกอบ ประกอบดีแลวดวยทิศที่พระพุทธเจาประทับอยูนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ทานพราหมณ ใจของอาตมานี่แหละประกอบแลวดวยทิศาภาคที่ประทับนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ*ปงคิยเถระจึงกลาววา
กายของอาตมาผูแกแลว มีเรี่ยวแรงทุรพล ยอมไมไดไปใน
สํานักที่พระพุทธเจาประทับนั้นนั่นแล. แตอาตมายอมถึงเปน
นิตยดวยความดําริถึง. ทานพราหมณ ใจของอาตมานี่แหละ
ประกอบแลวดวยทิศาภาคที่ประทับอยูนั้น.
[๖๓๙] อาตมานอนดิ้นรนอยูในเปอกตม แลนไปแลวสูที่พึ่ง แต
ที่พึ่งภายหลังไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว มิไดมี
อาสวะ.
[๖๔๐] คําวา นอนในเปอกตม ในอุเทศวา ปงฺเก สยาโน ปริผนฺทมาโน ดังนี้
ความวา นอนอาศัยพลิกไปมาในเปอกตมคือกาม ในหลมคือกาม ในกิเลสคือกาม ในเบ็ดคือ
กาม ในความเรารอนเพราะกาม ในความกังวลเพราะกาม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นอนใน
เปอกตม.

คําวา ดิ้นรนอยู ความวา ดิ้นรนอยูดว ยความดิ้นรนเพราะตัณหา ดวยความดิ้นรน
เพราะทิฏฐิ ดวยความดิ้นรนเพราะกิเลส ดวยความดิ้นรนเพราะประโยค ดวยความดิ้นรนเพราะ
วิบาก ดวยความดิ้นรนเพราะทุจริต กําหนัดแลวดิ้นรนเพราะราคะ ขัดเคืองแลวดิ้นรนเพราะ
โทสะ หลงแลวดิ้นรนเพราะโมหะ มานะผูกพันแลวดิ้นรนอยูเพราะมานะ ถือมั่นแลวดิ้นรน
เพราะทิฏฐิ ถึงความฟุงซานแลวดิ้นรนเพราะอุทธัจจะ ถึงความไมตกลงแลวดิ้นรนเพราะวิจิกิจฉา
ไปโดยเรี่ยวแรงแลวดิ้นรนเพราะอนุสัย ดิ้นรนเพราะลาภ เพราะความเสื่อมลาภ เพราะยศ
เพราะความเสื่อมยศ เพราะนินทา เพราะสรรเสริญ เพราะสุข เพราะทุกข ดิ้นรนอยูเพราะ
ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ดิ้นรนเพราะทุกข
ในนรก ทุกขในกําเนิดเดียรัจฉาน ทุกขในเปรตวิสัย ดิ้นรน กระเสือกกระสน หวั่นไหว
สะทกสะทานเพราะทุกขในมนุษย ทุกขมีความกาวลงสูครรภเปนมูลเหตุ ทุกขมีความตั้งอยูใน*ครรภเปนมูลเหตุ ทุกขมีความออกจากครรภเปนมูลเหตุ ทุกขอันเนื่องดวยสัตวผูเกิด ทุกขอันเนื่อง
แตผูอื่นแหงสัตวผูเกิด ทุกขเพราะความพยายามของตน ทุกขเพราะความพยายามของผูอื่น ทุกข
เพราะทุกข ทุกขในสงสาร ทุกขเพราะความแปรปรวน ทุกขเพราะโรคในนัยนตา ทุกขเพราะ
โรคในหู ทุกขเพราะโรคในจมูก ทุกขเพราะโรคในลิ้น ทุกขเพราะโรคในกาย ทุกขเพราะโรค
ในศีรษะ ทุกขเพราะโรคที่หู ทุกขเพราะโรคในปาก ทุกขเพราะโรคที่ฟน เพราะโรคไอ เพราะ
โรคหืด เพราะโรคมองครอ เพราะโรครอนใน เพราะโรคผอม เพราะโรคในทอง เพราะโรค*สลบ เพราะโรคลงแดง เพราะโรคจุกเสียด เพราะโรคลงทอง เพราะโรคเรื้อน เพราะโรคฝ
เพราะโรคกลาก เพราะโรคมองครอ เพราะโรคลมบาหมู เพราะโรคหิดดาน เพราะโรคหิตเปอย
เพราะโรคคัน เพราะโรคขี้เรื้อนกวาง เพราะโรคคุดทะราด เพราะโรคลักกะปด เพราะโรคดี
เพราะโรคเบาหวาน เพราะโรคริดสีดวง เพราะโรคตอม เพราะโรคบานทะโรค เพราะอาพาธ
มีดีเปนสมุฏฐาน เพราะอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน เพราะอาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน เพราะ
อาพาธเกิดแตดีเปนตนประชุมกัน เพราะอาพาธเกิดแตฤดูแปรไป เพราะอาพาธเกิดแกการผลัด
เปลี่ยนอิริยาบถไมสม่ําเสมอ เพราะอาพาธเกิดแตความเพียรเกินไป เพราะอาพาธเกิดแตผลกรรม
เพราะรอน เพราะหนาว เพราะหิว เพราะกระหาย เพราะอุจจาระ เพราะปสสาวะ เพราะเหลือบ
ยุง ลม แดดและสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน ทุกขเพราะมารดาตาย ทุกขเพราะบิดาตาย ทุกข
เพราะพี่นองชายตาย ทุกขเพราะพี่นองหญิงตาย ทุกขเพราะบุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทุกข
เพราะญาติฉิบหาย ทุกขเพราะโภคทรัพยฉิบหาย ทุกขเพราะความฉิบหายเพราะโรค ทุกขเพราะ
ความฉิบหายแหงศีล ทุกขเพราะความฉิบหายแหงทิฏฐิ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นอนดิ้นรนอยู
ในเปอกตม.
[๖๔๑] คําวา แลนไปแลวสูที่พึ่งแตที่พึ่ง ความวา แลนไปแลว คือ เลื่อนไปแลว
สูศาสดาแตศาสดา บุคคลผูบอกธรรมแตบุคคลผูบอกธรรมสู หมูตอหมู ทิฏฐิแตทิฏฐิ สูปฏิปทา
แตปฏิปทา สูมรรคแตมรรค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แลนไปแลวสูที่พึ่งแตที่พึ่ง.
[๖๔๒] คําวา อถ ในอุเทศวา อถทฺทสาลึ สมฺพุทฺธํ ดังนี้ เปนบทสนธิ. คําวา
อถ นี้ เปนไปตามลําดับบท. คําวา อถทฺทสาสึ ความวาไดประสบ พบ เห็น แทงตลอดแลว.

คําวา ซึ่งพระสัมพุทธเจา ความวา พระผูมีพระภาคนั้นใด ฯลฯ. คําวา พุทฺโธ เปนสัจฉิกา*บัญญัติ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ในภายหลัง ไดเห็นพระสัมพุทธเจา.
[๖๔๓] คําวา ผูขามโอฆะแลว ความวา พระผูมีพระภาคทรงขาม ขามขึ้น ขามพน
กาวลวง ลวงเลย เปนไปลวง ซึ่งกามโอฆะ ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ. พระผูมี*พระภาคนั้นมีธรรมเปนเครือ่ งอยู ทรงอยูจ บแลว มีจรณะทรงประพฤติแลว ฯลฯ มีสงสาร คือ
ชาติ ชราและมรณะหามิได มิไดมีภพตอไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูขามโอฆะแลว.
คําวา ไมมีอาสวะ ความวา อาสวะ ๔ คือกามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.
อาสวะเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดัง
ตาลยอดดวน ใหถึงความไมมใี นภายหลัง ใหมีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น
พระพุทธเจาจึงชื่อวาไมมีอาสวะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขามโอฆะแลว ไมมอี าสวะ. เพราะเหตุ
นั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
อาตมานอนดิ้นรนอยูในเปอกตม แลนไปแลวสูที่พึ่งแตที่พึ่ง
ภายหลังไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว ไมมอี าสวะ.
[๖๔๔] พระวักลิก็ดี พระภัทราวุธะก็ดี พระอาฬวิโคตมะก็ดี เปนผูมี
ศรัทธาอันปลอยแลว ฉันใด แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้น
เหมือนกัน. ดูกรปงคิยะ ทานจักถึงฝงแหงธรรมเปนที่ตั้งแหง
มัจจุ.
[๖๔๕] คําวา พระวักกลิกด็ ี พระภัทราวุธะก็ดี พระอาฬวิโคตมะก็ดี เปนผูมีศรัทธา
อันปลอยแลว ฉันใด ความวา พระวักลิมีศรัทธาอันปลอยไปแลว เปนผูหนักในศรัทธา มี
ศรัทธาเปนหัวหนา นอมใจไปดวยศรัทธา มีศรัทธาเปนใหญ ไดบรรลุอรหัตแลว ฉันใด.
พระภัทราวุธะ ... พระอาฬวิโคตมะมีศรัทธาอันปลอยไปแลว เปนผูหนักในศรัทธา มีศรัทธาเปน
หัวหนา นอมใจไปดวยศรัทธา มีศรัทธาเปนใหญ ไดบรรลุอรหัตแลว ฉันใด. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พระวักกลิก็ดี พระภัทราวุธะก็ดี พระอาฬวิโคตมะก็ดี เปนผูมีศรัทธาอันปลอยแลว
ฉันใด.
[๖๔๖] คําวา แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน ความวา ทานจงปลอย คือ
จงปลอยไปทั่ว จงปลอยไปพรอม จงนอมลง จงกําหนดซึ่งศรัทธาวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกัน.
[๖๔๗] กิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ตรัสวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงมัจจุ ในอุเทศ
วา คมิสฺสสิ (ตฺวํ) ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺร ปารํ ดังนี.้ อมตนิพาน ความสงบสังขารทั้งปวง
ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหา
เปนเครื่องรอยรัด ตรัสวา ฝงแหงธรรมเปนที่ตั้งแหงมัจจุ. คําวา ดูกรปงคิยะ ทานจักถึงฝง
แหงธรรมเปนที่ตั้งแหงมัจจุ ความวา ทานจักถึง คือ จักลุถึง ถูกตอง ทําใหแจงซึ่งฝง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดูกรปงคิยะ ทานจักถึงฝงแหงธรรมเปนที่ตั้งแหงมัจจุ. เพราะเหตุนั้น

พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา.
พระวักกลิก็ดี พระภัทราวุธะก็ดี พระอาฬวิโดตมะก็ดี เปนผูมี
ศรัทธาอันปลอยแลว ฉันใด แมทานก็จงปลอยศรัทธาฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกรปงคิยะ ทานจักถึงฝงแหงธรรมเปนที่ตั้งแหง
มัจจุ.
[๖๔๘] ขาพระองคนี้ ไดฟงพระดํารัสของพระมุนีแลว ยอมเลือ่ มใสอยาง
ยิ่ง พระสัมพุทธเจามีเครื่องมุงอันเปดแลว ไมมีหลักตอ เปนผูมี
ปฏิภาณ.
[๖๔๙] คําวา ขาพระองคนี้ ... ยอมเลื่อมใสอยางยิ่งความวา ขาพระองคนี้ยอมเลื่อมใส
ยอมเชื่อ นอมใจเชื่อเปนอยางยิง่ วา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ. สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ขาพระองคนี้ ...
ยอมเลื่อมใสอยางยิ่ง.
[๖๕๐] ญาณ ปญญา ความรูทั่ว ทานกลาววา โมนะ ในคําวา มุนีในอุเทศวา สุตฺวาน
มุนิโน วโจ ดังนี้. ฯลฯ พระผูมีพระภาคนั้นทรงลวงแลวซึง่ ธรรมเปนเครื่องของและตัณหา เปน
ดังขาย จึงชื่อวา เปนมุนี.
คําวา ไดฟงพระดํารัสของพระมุนี ความวา ฟง สดับ ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนด
แลวซึ่งพระดํารัส คําเปนทาง เทศนา อนุสนธิ ของพระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไดฟง
พระดํารัสของพระมุนี.
[๖๕๑] เครื่องมุง ๕ อยาง คือ ตัณหา ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต อวิชชา ชื่อวาเครื่อง
มุง ในอุเทศวา วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธดังนี้. เครื่องมุงเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคผูตรัสรู
แลวทรงเปดแลว คือ ทรงรือ้ แลว ทรงถอนแลว ทรงละแลว ทรงตัดขาดแลว สงบแลว
ระงับแลว ทําใหไมอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงชื่อ
วา มีเครื่องมุงอันเปดแลว.
คําวา พระพุทธเจา ความวา พระผูมีพระภาคนั้น ฯลฯ พระนามวา พุทฺโธ เปนสัจฉิกา,
บัญญัติ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระสัมพุทธเจามีเครื่องมุงอันเปดแลว.
[๖๕๒] ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง
เปนหลักตอ ในคําวา ไมมีหลักตอ ในอุเทศวา อขิโล ปฏิภาณวา ดังนี้. หลักตอเหลานั้น อัน
พระผูมีพระภาคผูตรัสรูแลว ทรงละไดแลว ตัดขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึง
ความไมมีในภายหลัง ใหมีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงชื่อ
วาไมมีหลักตอ.
บุคคลผูมีปฏิภาณในคําวา ปฏิภาณวา ดังนี้ มี ๓ จําพวก คือ ผูมีปฏิภาณในปริยัติ ๑
ผูมีปฏิภาณในปริปุจฉา ๑ ผูมีปฏิภาณในอธิคม ๑.
ผูมีปฏิภาณในปริยัติเปนไฉน? พุทธวจนะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา
อุทาน อิติวุตตกา ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ อันบุคคลบางคนในศาสนานี้เลาเรียนแลว.

ปฏิภาณของบุคคลนั้นยอมแจมแจงเพราะอาศัยปริยัติ. บุคคลนี้ชื่อวา มีปฏิภาณในปริยัติ.
ผูมีปฏิภาณในปริปุจฉาเปนไฉน? บุคคลบางคนในศาสนานี้เปนผูสอบถามในอรรถ
ในมรรค ในลักขณะ ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ. ปฏิภาณของบุคคลนั้น ยอมแจมแจง
เพราะอาศัยปริปุจฉา. บุคคลนี้ชื่อวา มีปฏิภาณในปริปุจฉา.
ผูมีปฏิภาณในอธิคมเปนไฉน? บุคคลบางคนในศาสนานี้เปนผูบรรลุซึ่งสติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔
สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖. บุคคลนั้นรูอรรถแลว ธรรมก็รูแลว นิรุติก็รูแลว.
เมื่อรูอรรถ อรรถก็แจมแจง เมือ่ รูธรรม ธรรมก็แจมแจง เมื่อรูน ิรุติ นิรุติก็แจมแจง. ญาณใน
ฐานะ ๓ นี้ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
พระผูมีพระภาคไปถึง ไปถึงพรอม มาถึง มาถึงพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ทรงประกอบ
ดวยปฏิสัมภิทานี้ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา จึงชื่อวา มีปฏิภาณ. บุคคลใดไมมีปริยัติ
ปริปุจฉาก็ไมมี อธิคมก็ไมมี ปฏิภาณของบุคคลนั้นจักแจมแจงไดอยางไร? เพราะฉะนั้น พระ*สัมพุทธเจา จึงชื่อวา ไมมีหลักตอ มีปฏิภาณ. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
ขาพระองคนี้ ไดฟงพระดํารัสของพระมุนีแลวยอมเลือ่ มใส
อยางยิ่ง. พระสัมพุทธเจามีเครื่องมุงอันเปดแลว ไมมีหลักตอ
เปนผูมีปฏิภาณ.
[๖๕๓] พระผูมีพระภาคทรงรูจ ักแลวซึ่งธรรมอันทําใหเปนอธิเทพ ทรง
ทราบซึ่งธรรมทั้งปวง อันใหพระองคและผูอื่นเปนผูประเสริฐ.
พระศาสดาทรงทําซึ่งสวนสุดแหงปญหาทั้งหลาย แกพวกที่มี
ความสงสัยใหกลับรูได.
[๖๕๔] คําวา เทพ ในอุเทศวา อธิเทเว อภิ ฺ าย ดังนี้ ไดแกเทพ ๓ จําพวก คือ
สมมติเทพ ๑ อุปปตติเทพ ๑ วิสุทธิเทพ ๑.
สมมติเทพเปนไฉน? พระราชาก็ดี พระราชกุมารก็ดี พระเทวีก็ดี. เทพจําพวกนี้ทาน
กลาววา สมมติเทพ.
อุปปตติเทพเปนไฉน? เทวดาชาวจาตุมมหาราชิกาก็ดี พวกเทวดาชาวดาวดึงสก็ดี ฯลฯ
เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหมก็ดี เทวดาสูงขึ้นไปกวานั้นก็ดี. เทพจําพวกนี้ทานกลาววา
อุปปตติเทพ.
วิสุทธิเทพเปนไฉน? พระตถาคต พระอรหันตขีณาสพ และพระปกเจกพุทธเจา.
เทพจําพวกนี้ทานกลาววา วิสทุ ธิเทพ.
พระผูมีพระภาคทรงรูจักแลว คือ ทรงทราบแลว ทรงเทียบเคียงแลว ทรงพิจารณาแลว
ทรงใหแจมแจงแลว ทรงทําใหปรากฏแลว ซึ่งสมมติเทพวา อธิเทพ ซึ่งอุปตติเทพวา อธิเทพ
ซึ่งวิสุทธิเทพวา อธิเทพ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงรูจักแลวซึง่ อธิเทพทั้งหลาย.
[๖๕๕] คําวา ทรงทราบซึ่งธรรมทั้งปวงอันทําพระองคและผูอื่นใหเปนผูประเสริฐ ความวา
พระผูมีพระภาคทรงทราบแลว คือ ทรงรูทั่วถึงแลว ไดทรงถูกตองแลว ทรงแทงตลอดแลว ซึ่ง

ธรรมทั้งหลายอันทําพระองคและผูอื่นใหเปนอธิเทพ.
ธรรมทั้งหลายอันทําพระองคใหเปนอธิเทพเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติ
สมควร ควรปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความเปนผูทําใหบริบูรณใน
ศีล ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ความ
ประกอบความเพียรในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘
เหลานี้ทานกลาววา ธรรมอันทําพระองคใหเปนอธิเทพ.
ธรรมอันทําผูอื่นใหเปนอธิเทพเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘
เหลานี้ทานกลาววา ธรรมอันทําผูอื่นใหเปนอธิเทพ. พระผูมีพระภาคทรงทราบแลว คือ ทรงรูทั่ว
แลว ไดทรงถูกตองแลว ทรงแทงตลอดแลว ซึ่งธรรมทั้งหลายอันทําพระองค และผูอื่นใหเปน
อธิเทพ ดวยประการอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงทราบซึ่งธรรมทั้งปวงอันทําพระองคและ
ผูอื่นใหเปนผูประเสริฐ.
[๖๕๖] คําวา พระศาสดาทรงทําสวนสุดแหงปญหาทั้งหลาย ความวา พระผูมีพระภาค
ทรงทําสวนสุด ทรงทําสวนสุดรอบ ทรงทําความกําหนด ทรงทําความจบ แหงปญหาของพวก
พราหมณผูแสวงหาธรรมเครือ่ งถึงฝง ปญหาของพวกพราหมณบริษัท ปญหาของปงคิยพราหมณ
ปญหาของทาวสักกะ ปญหาของอมนุษย ปญหาของภิกษุ ปญหาของภิกษุณี ปญหาของอุบาสก
ปญหาของอุบาสิกา ปญหาของพระราชา ปญหาของกษัตริย ปญหาของพราหมณ ปญหาของ
แพศย ปญหาของศูทร ปญหาของพรหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรงทําสวนสุดแหงปญหา
ทั้งหลาย
คําวา พระศาสดา คือ พระผูมีพระภาคผูนําพวก นายหมูยอมพาพวกใหขามกันดาร คือ
ใหขามผานพนกันดารคือโจร กันดารคือสัตวราย กันดารคือทุพภิกขภัย กันดารคือที่ไมมีน้ํา
ใหถึงภูมิสถานปลอดภัย ฉันใด พระผูมีพระภาคผูนําพวก ยอมนําสัตวทั้งหลายใหขามกันดาร
คือ ใหขามผานพนกันดาร คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส และกันดารคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลสและทุจริต และที่รกชัฏ
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต ใหถึงอมตนิพพานอันเปนภูมิสถาน
ปลอดภัย ฉันนัน้ เหมือนกัน ดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา เปนผูนําพวก.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคเปนผูนํา แนะนํา นําเนืองๆ ใหรูชอบ คอยสอดสอง
เพงดู ใหเลื่อมใส แมดวยเหตุอยางนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา เปนผูน ําพวก.
อีกอยางหนึง่ พระผูมีพระภาคทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ยังมรรคที่ยังไมเกิดดี
ใหเกิดดี ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงรูจ ักมรรค ทรงทราบมรรค ทรงฉลาดในมรรค.
ก็แหละในบัดนี้ พระสาวกทั้งหลายเปนผูดําเนินตามมรรค เปนผูประกอบในภายหลัง แมดว ย
เหตุอยางนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค จึงชื่อวา เปนผูนําพวก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระศาสดา
ผูทําสวนสุดแหงปญหาทั้งหลาย.
[๖๕๗] คําวา แกพวกที่มีความสงสัยใหกลับรูได ความวา บุคคลทั้งหลายมีความสงสัย
มาแลว เปนผูหายความสงสัยไป มีความยุงใจมาแลว เปนผูหายความยุงใจไป มีใจสองมาแลว

เปนผูหายความใจสองไป มีความเคลือบแคลงมาแลว เปนผูหายความเคลือบแคลงไป มีราคะ
มาแลว เปนผูปราศจากราคะไป มีโทสะมาแลว เปนผูปราศจากโทสะไป มีโมหะมาแลว เปน
ผูปราศจากโมหะไป มีกิเลสมาแลว เปนผูปราศจากกิเลสไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แกพวกที่
มีความสงสัยใหกลับรูได. เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
พระผูมีพระภาค ทรงรูจักแลวซึ่งธรรมอันทําใหเปนอธิเทพ
ทรงทราบซึ่งธรรมทั้งปวง อันใหพระองคและผูอื่นเปนผู
ประเสริฐ. พระศาสดาทรงทําซึ่งสวนสุดแหงปญหาทั้งหลาย
แกพวกที่มีความสงสัยใหกลับรูได.
[๖๕๘] นิพพานอันอะไรๆ นําไปไมได ไมกําเริบ ไมมีอุปมาในที่
ไหนๆ. ขาพระองคจักถึง (อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ)
โดยแท. ความสงสัยในนิพพานนั้นมิไดมีแกขาพระองค.
ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนผูมีจิตนอมไปแลว
อยางนี้.
[๖๕๙] อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหา เปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา
นิพพานอันอะไรๆ นําไปไมได ในอุเทศวา อสํหิรํ อสงฺกุปฺป ดังนี้.
คําวา อันอะไรๆ นําไปไมได ความวา อันราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความ
ผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง ความโออวด
ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่นทาน ความเมา ความประมาท กิเลส
ทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทัง้ ปวง ความเรารอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง
นําไปไมได เปนคุณชาติเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา อันอะไรๆ นําไปไมได.
อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา
ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววานิพพาน อัน
ไมกําเริบ ในคําวา อสงฺกุปฺป ดังนี้.
ความเกิดขึ้นแหงนิพพานใด ยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงนิพพานนั้นมิไดมี ยอมปรากฏ
อยูโดยแท. นิพพานเปนคุณชาติเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มิไดมีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา อันอะไรๆ นําไปไมได ไมกําเริบ.
[๖๖๐] คําวา ยสฺส ในอุเทศวา ยสฺส นตฺถิ อุปมา กฺวจิ ดังนี้ ไดแกนิพพาน
คําวา ไมมีอุปมา ความวา ไมมีอุปมา ไมมีขอเปรียบเทียบ ไมมีสิ่งเสมอ ไมมีอะไรเปรียบ
ไมปรากฏ ไมประจักษ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมมีอุปมา.
คําวา ในที่ไหนๆ ความวา ในที่ไหนๆ ในที่ไรๆ ในที่บางแหงในภายใน ในภายนอก
หรือทั้งภายในและภายนอก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา นิพพานไมมีอุปมาในที่ไหนๆ.
[๖๖๑] จักถึงโดยแท ในอุเทศวา อทฺธา คมิสฺสามิ น เมตฺถ กงฺขา ดังนี้ ความวา

จักถึง คือ จักบรรลุ ถูกตอง ทําใหแจงโดยแท เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จักถึงโดยแท.
คําวา ความสงสัยในนิพพานนั้นมิไดมีแกขาพระองค ความวา ความสงสัย ความ
ลังเลใจ ความไมแนใจ ความเคลือบแคลง ในนิพพานนั้นมิไดมี คือ ปรากฏ ไมประจักษ.
ความสงสัยนั้นอันขาพระองคละไดแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น
เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขาพระองคจักถึงโดยแท ความสงสัยใน
นิพพานนั้น มิไดมีแกขาพระองค.
[๖๖๒] คําวา ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค ... อยางนี้ ในอุเทศวา เอวํ มํ
ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺตํ ดังนี้ ความวา ขอพระองคโปรดทรงกําหนดขาพระองคอยางนี้.
คําวา มีจิตนอมไป ความวา เปนผูเอนไปในนิพพาน โอนไปในนิพพาน เงื้อมไปใน
นิพพาน นอมจิตไปในนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองควา
มีจิตนอมไปแลวอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระปงคิยเถระจึงกลาววา
นิพพานอันอะไรๆ นําไปไมได ไมกําเริบ ไมมีอุปมาในที่
ไหนๆ. ขาพระองคจักถึง (อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ)
โดยแท. ความสงสัยในนิพพานนั้นมิไดมีแกขาพระองค
ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนผูมีจิตนอมไป
แลวอยางนี้.
จบ ปารายนวรรค.
------------ขัคควิสาณสุตตนิทเทส
วาดวยการเที่ยวไปผูเดียว
[๖๖๓] พระปจเจกพุทธเจากลาววา
บุคคลวางแลวซึ่งอาชญาในสัตวทั้งปวง ไมเบียดเบียนสัตว
เหลานั้นแมแตผูใดผูหนึ่ง ไมพึงปรารถนาบุตร จักปรารถนา
สหายแตไหน พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น.
[๖๖๔] คําวา ทั้งปวง ในอุเทศวา สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺทํ ดังนี้ ความวา
ทั้งปวงโดยกําหนดทั้งปวง ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ. คําวา ทั้งปวง เปนเครื่องกลาวรวมหมด.
สัตวทั้งหลายทั้งผูสะดุง ทั้งผูมั่นคง ทานกลาววา สัตว ในคําวา ภูเตสุ ดังนี้. สัตวเหลาใด
ยังละตัณหาไมได และสัตวเหลาใดยังละความกลัวและความขลาดไมได สัตวเหลานั้น ชื่อวา
ผูสะดุง.
เหตุไรทานจึงกลาววาผูสะดุง? สัตวเหลานั้นยอมสะดุง หวาดเสียว ครัน่ คราม ถึง
ความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ผูสะดุง. สัตวเหลาใดละตัณหาไดแลว และ
ละความกลัวและความขาดไดแลว สัตวเหลานั้น ชื่อวา ผูมั่นคง.
เหตุไรทานจึงกลาววาผูมั่นคง? สัตวเหลานั้นยอมไมสะดุง ไมหวาดเสียว ไมครั่นคราม
ไมถึงความสยดสยอง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ผูมั่นคง.

อาชญามี ๓ อยาง คือ อาชญาทางกาย ๑ อาชญาทางวาจา ๑ อาชญาทางใจ ๑. กาย
ทุจริต ๓ อยาง ชื่อวา อาชญาทางกาย. วจีทุจริต ๔ อยาง ชื่อวา อาชญาทางวาจา. มโนทุจริต ๓
อยาง ชื่อวา อาชญาทางใจ.
คําวา วางอาชญาในสัตวทั้งปวง ความวา วาง ปลง ละ ทิ้ง ระงับ อาชญาในสัตว
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วางอาชญาในสัตวทั้งปวง.
[๖๖๕] คําวา ไมเบียดเบียนสัตวเหลานั้น แมแตผูใดผูหนึ่ง ความวา ไมเบียดเบียน
สัตวแมแตผูเดียว ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ทอนไม ศาตรา ดวยสิ่งที่ทําใหเปนแผลหรือเชือก
ไมเบียดเบียนสัตวแมทั้งปวง ดายฝามือ ... หรือเชือก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมเบียดเบียน
สัตวเหลานั้นแมแตผูใดผูหนึ่ง.
[๖๖๖] ศัพทวา น ในอุเทศวา น ปุตฺตมิ ฺเฉยฺย โต สหายํ ดังนี้ เปนศัพทปฏิเสธ.
บุตร ๔ จําพวก คือ บุตรที่เกิดแกตน ๑ บุตรที่เกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรที่
อยูในสํานัก ๑ ชื่อวา บุตร.
ความไปสบาย ความมาสบาย ความไปและความมาสบาย ความนั่งสบาย ความนอน
สบาย ความพูดทักกันสบาย ความสนทนากันสบาย ความปราศรัยกันสบาย กับชนเหลาใด
ชนเหลานั้นทานกลาววา สบาย ในคําวา สหายํ.
คําวา ไมพึงปรารถนาบุตร จักปรารถนาสหายแตไหน ความวา ไมพึงปรารถนา ไม
พึงยินดี ไมพึงรักใคร ไมพึงชอบใจบุตร จักปรารถนายินดี รักใคร ชอบใจ คนที่มีไมตรีกัน
มิตรที่เห็นกันมา มิตรที่คบกันมาหรือสหาย แตที่ไหน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมพึงปรารถนา
บุตร จักปรารถนาสหายแตที่ไหน.
[๖๖๗] คําวา ผูเดียว ในอุเทศวา เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ดังนี้ ความวา
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียวโดยสวนแหงบรรพชา ชื่อวา ผูเดียวเพราะอรรถวาไมมี
เพื่อนสอง เพราะอรรถวาละตัณหา เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะปราศจากโทสะ
โดยสวนเดียว เพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะไป
ตามเอกายนมรรค เพราะตรัสรูปจเจกสัมโพธิญาณอยางยอดเยี่ยมแตผูเดียว.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางไร? พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น ตัดกังวลในฆราวาส ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวล
ในความสั่งสม ปลงผมและหนวดแลว ครองผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความ
เปนผูไมมีกังวล เปนผูเดียวเที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว เดินไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา
เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงชื่อวา เปนผูเดียวโดยสวนแหงบรรพชาอยางนี.้
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียวเพราะอรรถวาไมมีเพื่อนสองอยางไร? พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้น เมื่อบวชแลวอยางนี้ เปนผูเดียวเสพอาศัยเสนาสนะ คือ ปาและปาชัฏ
อันสงัด มีเสียงนอย ปราศจากเสียงกึกกอง ปราศจากลม แตชนผูสัญจรไปมา สมควรทํากรรม
ลับแหงมนุษย สมควรเปนที่หลีกเรน. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เดินผูเดียว ยืนผูเดียว นั่ง
ผูเดียว นอนผูเดียว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งในที่ลับผูเดียว อธิษฐาน

จงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว เดินไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา
เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงชื่อวา ผูเดียวเพราะอรรถวา ไมมีเพื่อนสองอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียวเพราะอรรถวาละตัณหาอยางไร? พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น เปนผูเดียวไมมีใครเปนเพื่อนอยางนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงจิต
ไปอยู เริ่มตั้งความเพียรมาก กําจัดมารพรอมทั้งเสนามารที่ไมปลอยสัตวใหพนอํานาจ เปนพวก
พองของผูประมาท ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งตัณหาอันมีขาย แลนไป
ซานไป ในอารมณตางๆ.
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยวไปตลอดกาลนาน ยอม
ไมลวงพนสงสาร อันมีความเปนอยางนี้และมีความเปน
อยางอื่น. ภิกษุผูมีสติ รูโทษนี้และตัณหาเปนแดนเกิด
แหงทุกขแลว พึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมถือมั่น
เวนรอบ.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียวเพราะอรรถวาละตัณหาอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียวเพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียวอยางไร?
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะทานละราคะ
เสียแลว ชื่อวาผูเดียวเพราะปราศจากโทสะโดยสวนเดียว เพราะทานละโทสะเสียแลว ชื่อวา
ผูเดียวเพราะปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะทานละโมหะเสียแลว ชื่อวาผูเดียวเพราะไมมี
กิเลสโดยสวนเดียว เพราะทานละกิเลสเสียแลว. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียวเพราะ
ปราศจากราคะโดยสวนเดียวอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียวเพราะไปตามเอกายนมรรคอยางไร? สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ทานกลาววา
เอกายนมรรค.
พระผูมีพระภาค ทรงเห็นธรรมเปนสวนสุดแหงความสิ้นไป
แหงชาติ ทรงอนุเคราะหดวยพระทัยเกือ้ กูล ยอมทรงทราบ
ธรรมอันเปนทางเปนที่ไปแหงบุคคลผูเดียว. พุทธาทิบัณฑิต
ขามกอนแลว จักขามและขามอยูซึ่งโอฆะดวยธรรมอันเปน
ทางนั้น ดังนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียวเพราะไปตามเอกายนมรรคอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียวเพราะตรัสรูซึ่งปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม
อยางไร? ญาณในมรรค ๔ ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ปญญา
เปนเครื่องพิจารณา ปญญาเปนเครื่องเห็นแจงสัมมาทิฏฐิ ทานกลาววา ปญญาเครื่องตรัสรู.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นตรัสรูแลว ซึ่งสัจจะทั้งหลายดวยปจเจกพุทธญาณ ตรัสรูวา สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ตรัสรูวา เพราะอวิชชาเปน
ปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป

เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปน
ปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและ
มรณะ. ตรัสรูวา เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะ
ดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทาน
ดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับ. ตรัสรูวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ตรัสรูวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิด
อาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ปฏิปทาใหถึงความดับอาสวะ. ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรรูย ิ่ง
ธรรมเหลานี้ควรละ ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญ ตรัสรูเหตุเกิด ความดับ โทษและอุบายเปน
เครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ... แหงอุปาทานขันธ ๖ ตรัสรูเหตุเกิด ความดับ โทษและ
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงมหาภูตรูป ๔. ตรัสรูวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ตรัสรู ตามตรัสรู ตรัสรูพรอม ถูกตอง ทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรตรัสรู ควรตามตรัสรู ควรตรัสรูพรอม ควรถูกตอง ควรทําใหแจง ทั้งหมดนั้น
ดวยปจเจกโพธิญาณ เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงชื่อวา ผูเดียวเพราะตรัสรู
ปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอยางนี้.
จริยา (การเที่ยวไป) ในคําวา จเร ดังนี้ มี ๘ อยาง คือ อิรยิ าปถจริยา ๑ อายตน*จริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มัคคจริยา ๑ ปฏิปตติจริยา ๑ โลกัตถ*จริยา ๑.
การเที่ยวไปในอิริยาบถ ๔ ชื่อวาอิรยิ าปถจริยา. การเที่ยวไปในอายตนะภายในภายนอก ๖
ชื่อวาอายตนจริยา. การเที่ยวไปในฌาน ๔ ชื่อวาสมาธิจริยา. การเที่ยวไปในอริยสัจ ๔ ชื่อวา
ญาณจริยา. การเที่ยวไปในมรรค ๔ ชื่อวามัคคจริยา. การเที่ยวไปในสามัญญผล ๔ ชื่อวา
ปฏิปตติจริยา. โลกัตถจริยา คือ ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก ในพระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก ในพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย
เฉพาะบางสวน ความประพฤติเปนประโยชนแกโลก ในพระสาวกทั้งหลายเฉพาะบางสวน.
ความประพฤติของบุคคลผูถึงพรอมดวยการตั้งตนไวชอบ ชื่อวาอิริยาปถจริยา. ความ
ประพฤติของบุคคลผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ชื่อวาอายตนจริยา. ความประพฤติของ
บุคคลผูอยูดวยความไมประมาท ชื่อวาสติจริยา. ความประพฤติของบุคคลผูขวนขวายในอธิจติ
ชื่อวาสมาธิจริยา. ความประพฤติของบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญาเครื่องตรัสรู ชื่อวาญาณจริยา.
ความประพฤติของบุคคลผูปฏิบัติชอบ ชื่อวามัคคจริยา. ความประพฤติของบุคคลผูไดบรรลุผล
แลว ชื่อวาปฏิปตติจริยา. ความประพฤติของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ความประพฤติ
ของพระปจเจกสัมพุทธเจาเฉพาะบางสวน ความประพฤติของพระสาวกทัง้ หลายเฉพาะบางสวน
ชื่อวาโลกัตถจริยา. จริยา ๘ ประการนี้.
จริยาแมอีก ๘ ประการ บุคคลผูนอมใจเชื่อยอมประพฤติดวยศรัทธา. ผูประคองใจยอม

ประพฤติดวยความเพียร. ผูเขาไปตั้งไวยอมประพฤติดวยสติ. ผูไมทําความฟุงซานประพฤติดวย
สมาธิ. ผูรูทั่วยอมประพฤติดวยปญญา. ผูรูแจงยอมประพฤติดวยวิญญาณ. บุคคลผูมนสิการวา
กุศลธรรมทั้งหลายยอมดําเนินไปทั่วแกบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมประพฤติดวยอายตนจริยา.
บุคคลผูมนสิการวา ผูปฏิบัติอยางนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษ ยอมประพฤติดวยวิเศษจริยา. จริยา ๘
ประการนี้.
จริยาแมอีก ๘ ประการ การประพฤติสัมมาทิฏฐิ ชื่อวาทัสสนจริยา ๑. การประพฤติ
สัมมาสังกัปปะ ชื่อวาอภิโรปนจริยา ๑. การประพฤติสัมมาวาจา ชื่อวาปริคคหจริยา ๑.
การประพฤติสัมมากัมมันตะ ชื่อวาสมุฏฐานจริยา ๑. การประพฤติสัมมาอาชีวะ ชื่อวาโวทาน*จริยา ๑. การประพฤติสัมมาวายามะ ชื่อวาปคคหจริยา ๑. การประพฤติสัมมาสติ ชื่อวาอุปฏฐาน*จริยา ๑. การประพฤติสัมมาสมาธิ ชื่อวาอวิกเขปจริยา ๑. จริยา ๘ ประการนี้.
คําวา เหมือนนอแรด ความวา ขึ้นชื่อวาแรดมีนอเดียว มิไดมีนอที่สอง ฉันใด
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ยอมเปนเหมือนนอแรด เชนกับนอแรด เปรียบดวยนอแรด
ฉันนั้นเหมือนกัน.
รสเค็มจัด กลาวกันวาเหมือนเกลือ รสขมจัด กลาวกันวาเหมือนของขม รสหวานจัด
กลาวกันวาเหมือนน้ําผึ้ง ของรอนจัด กลาวกันวาเหมือนไฟ ของเย็นจัด กลาวกันวาเหมือนหิมะ
หวงน้ําใหญ กลาวกันวาเหมือนสมุทร พระสาวกผูบรรลุมหาอภิญญาและพลธรรม กลาวกันวา
เหมือนพระศาสดา ฉันใด พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ก็ฉันนั้น ยอมเปนเหมือนนอแรด เชน
กับนอแรด เปรียบดวยนอแรด เปนผูเดียว ไมมีเพื่อน มีเครื่องผูกอันเปลื้องแลว ยอมเที่ยวไป
เที่ยวไปทั่ว เดินไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา ในโลก โดยชอบ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
บุคคลวางแลวซึ่งอาชญาในสัตวทั้งปวง ไมเบียดเบียนสัตว
เหลานั้นแมแตผูใดผูหนึ่ง ไมพึงปรารถนาบุตร จักปรารถนา
สหายแตไหน พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๖๖๘] ความรักทั้งหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ. ทุกขนี้
เปนไปตามความรัก ยอมปรากฏ. บุคคลเมื่อเห็นโทษอันเกิด
แตความรัก พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๖๙] ความเกี่ยวของมี ๒ อยาง คือ ความเกี่ยวของเพราะไดเห็น ๑ ความเกี่ยวของ
เพราะไดฟง ๑ ชื่อวาสังสัคคะ ในอุเทศวา สํสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา ดังนี้.
ความเกี่ยวของเพราะไดเห็นเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นสตรีหรือกุมารีที่มี
รูปสวย นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามอยางยิ่ง ครั้นพบเห็นแลว ก็ถือ
นิมิตเฉพาะสวนๆ วา ผมงาม หนางาม นัยนตางาม หูงาม จมูกงาม ริมฝปากงาม ฟนงาม
ปากงาม คิ้วงาม นมงาม อกงาม ทองงาม เอวงาม ขางาม มืองาม แขงงาม นิ้วงาม
หรือวาเล็บงาม ครั้นพบเห็นเขาแลว ยอมพอใจ รําพันถึง ปรารถนา ติดใจ ผูกพันดวยอํานาจ

ความรัก. นี้ชื่อวาความเกี่ยวของเพราะไดเห็น.
ความเกี่ยวของเพราะไดฟงเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไดฟง วา ในบาน
หรือในนิคมโนน มีสตรีหรือกุมารีรูปสวย นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม
อยางยิ่ง ครั้นไดยินไดฟงแลว ยอมชอบใจ รําพันถึง ปรารถนา ติดใจ ผูกพันดวยอํานาจ
ความรัก. นี้ชื่อวาความเกี่ยวของเพราะไดฟง.
ความรัก ในคําวา เสนหา มี ๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ ความรัก
ดวยอํานาจทิฏฐิ ๑.
ความรักดวยอํานาจตัณหาเปนไฉน? สิ่งที่ทําใหเปนเขต ทําใหเปนแดน ทําใหเปนสวน
ทําใหมีสวนสุดรอบ การกําหนดถือเอา ความยึดถือวาของเราโดยสวนแหงตัณหาเทาใด คือ
บุคคลถือเอาวา สิ่งนี้ของเรา นั่นของเรา สิ่งเทานั้นของเรา ของๆ เราโดยสวนเทานี้ รูปของเรา
เสียงของเรา กลิ่นของเรา รสของเรา โผฏฐัพพะของเรา เครื่องลาดของเรา เครื่องนุงหมของเรา
ทาสีของเรา ทาสของเรา แพะของเรา แกะของเรา ไกของเรา สุกรของเรา ชางของเรา
โคของเรา มาของเรา ลาของเรา ไรนาของเรา ที่ดินของเรา เงินของเรา ทองของเรา
บานของเรา นิคมของเรา ราชธานีของเรา แวนแควนของเรา ชนบทของเรา ฉางขาวของเรา
คลังของเรา ยอมยึดถือแผนดินใหญแมทั้งสิ้นวาของเราดวยอํานาจตัณหา. ตัณหาวิปริต ๑๐๘
นี้ชื่อวาความรักดวยอํานาจตัณหา.
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิเปนไฉน? สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ อันตคา*หิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ทิฏฐิเห็นปานนี้ ทิฏฐิไปแลว ทิฏฐิรกชัฏ ทิฏฐิกันดาร ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม
ทิฏฐิกวัดแพวง ทิฏฐิเปนสังโยชน ความถือ ความถือเฉพาะ ความถือมั่น ความลูบคลํา ทาง
ผิด คลองผิด ความเปนผิด ลัทธิแหงเดียรถีย ความถือดวยการแสวงหาผิด ความถืออันวิปริต
ความถืออันวิปลาส ความถือผิด ความถือวาจริงในวัตถุอันไมจริง ทิฏฐิ ๖๒ ประการ. นี้ชื่อวา
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ.
คําวา ความรักทั้งหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ ความวา ความรักดวยอํานาจ
ตัณหา และความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ยอมมี คือ ยอมเกิด ยอมเกิดพรอม ยอมบังเกิด ยอม
บังเกิดเฉพาะ ยอมปรากฏ เพราะเหตุแหงวิปลลาส และเพราะเหตุแหงความเกี่ยวของดวยการ
ไดเห็นและการไดยิน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ความรักทั้งหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ.
[๖๗๐] ชื่อวา ความรัก ในอุเทศวา เสฺนหนฺวยํ ทุกฺขมิทํ ปโหติ ดังนี้ ความรักมี
๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาความรัก
ดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ชื่อวาความรักดวยอํานาจทิฏฐิ. ฯลฯ
คําวา ทุกขนี้ ... ยอมปรากฎ ความวา บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย
ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ ฆาสัตวบาง ถือเอาทรัพย ที่เขามิไดใหบาง
ตัดที่ตอบาง ปลนหลายเรือนบาง ทําการปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักตีชิงในทางเปลี่ยว
บาง คบชูภรรยาของผูอื่นบาง พูดเท็จบาง. พวกราชบุรุษจับบุคคลผูนั้นไดแลว ทูลแดพระ*ราชาวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจรประพฤติชั่ว ขอพระองคทรงลงอาชญาตามพระประสงคแกผูนั้น.

พระราชาก็ทรงบริภาษผูนี้. ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัส แมเพราะเหตุแหงบริภาษ. ทุกขโทมนัส
อันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะ
เหตุแหงความกําหนัด เพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น. พระราชา
ยังไมพอพระทัยแมดวยอาชญาเทานั้น ยังรับสั่งใหจองจําผูนนั้ ดวยการตอกขื่อบาง ดวยการผูก
ดวยเชือกบาง ดวยการจําดวยโซบาง ดวยการผูกดวยเถาวัลยบาง ดวยการกักไวในที่ลอมบาง
ดวยการกักไวในบานบาง ดวยการกักไวในนิคมบาง ดวยการกักไวในนครบาง ดวยการกักไว
ในแวนแควนบาง ดวยการกักไวในชนบทบาง ทรงทําใหอยูในถอยคําเปนที่สุด (ทรงสั่งบังคับเปน
ที่สุด) วา เจาจะออกไปจากที่นี้ไมได. ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุแหงพันธนาการ.
ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้ เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความ
ยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผู
นั้น. พระราชายังไมพอพระทัยดวยอาชญาเทานั้น ยังรับสั่งใหริบทรัพยของผูนั้น รอยหนึง่ บาง
พันหนึ่งบาง. ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัสแมเพราะเหตุแหงความเสื่อมจากทรัพย. ทุกขโทมนัส
อันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะ
เหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น. พระ*ราชายังไมพอพระทัย แมดวยอาชญาเทานั้น ยังรับสั่งใหทํากรรมกรณตางๆ แกผูนั้น คือ
ใหเฆี่ยนดวยแสบาง ใหเฆี่ยนดวยหวายบาง ใหตอกคาบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดทั้ง
มือทั้งเทาบาง ตัดใบหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบาง ทําใหเปนผูมีหมอขาว
เดือดบนศีรษะบาง ใหถลกหนังศีรษะโลนมีสีขาวเหมือนสังขบาง ใหมีหนาเหมือนหนาราหูบาง
ทําใหมีไฟลุกที่มือบาง ใหถลกหนังแลวผูกเชือกฉุดไปบาง ใหถลกหนังเปนริ้วเหมือนนุงผา
คากรองบาง ทําใหมีหวงเหล็กที่ศอกและเขา แลวใสหลาวเหล็กตรึงไวบาง ใหเอาเบ็ดเกี่ยว
ติดที่เนื้อปากบาง ใหเอาพราถากตัวใหตกไปเทากหาปณะบาง ใหเอาพราถากตัวแลวทาดวย
น้ําแสบบาง ใหนอนลงแลวตรึงหลาวเหล็กไวในชองหูบาง ใหถลกหนังแลวทุบกระดูกพันไว
เหมือนตั่งใบไมบาง รดตัวดวยน้ํามันอันรอนบาง ใหสุนัขกัดกินเนื้อที่ตัวบาง เอาหลาวเสียบ
เปนไวบาง และยอมตัดศีรษะดวยดาบ. ผูนั้นยอมเสวยทุกขโทมนัส แมเพราะเหตุแหงกรรมกรณ.
ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี
เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนนั้ .
พระราชาเปนใหญในการลงอาชญาทั้ง ๔ อยางนี้. ผูนั้น เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมของตน. พวกนายนิรยบาลยอมใหทํากรรมกรณ ซึ่งมีเครื่องจํา
๕ ประการกะสัตวนั้น คือ ใหตรึงหลาวเหล็กแดงที่มือ ๒ ขาง ที่เทา ๒ ขาง ที่ทามกลางอก.
สัตวนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนในนรกนั้น แตก็ยังไมทํากาลกิริยา ตลอดเวลาที่
บาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด. ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความ
รัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวย
อํานาจความยินดีของผูนั้น. พวกนายนิรยบาลใหสัตวนั้นนอนลงแลวเอาผึง่ ถาก และจับเอาเทาขึ้น
เอาศีรษะลงแลวเอาพราถาก และใหเทียมสัตวนั้นเขาที่รถแลวใหวิ่งไปบาง วิ่งกลับไปบาง บน

แผนดินที่ไฟติดโชนมีเปลวลุกรุงโรจนโชติชวงบาง ตอนใหขึ้นภูเขาถานเพลิงใหญไฟติดโชน
มีเปลวลุกรุงโรจนโชติชวงบาง ใหกลับลงมาบาง และจับสัตวนั้นเอาเทาขึ้นเอาศีรษะลงแลว
เหวี่ยงไปในหมอเหล็กแดงอันไฟติดโชนมีเปลวรุงโรจนโชติชวง. สัตวนั้นยอมเดือดพลานอยูใน
หมอเหล็กแดงเหมือนฟองน้ําขาวที่กําลังเดือด สัตวนั้นเมื่อเดือดรอนพลานอยูในหมอเหล็กแดง
เหมือนฟองน้ําขาวที่กําลังเดือด ไปขางบนคราวหนึ่งบาง ไปขางลางคราวหนึ่งบาง หมุนขวางไป
คราวหนึ่งบาง. สัตวนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอนอยูในหมอเหล็กแดงนั้น แตก็ยัง
ไมทํากาลกิริยา ตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไมสิ้น. ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร?
เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะ
เหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของผูนั้น. พวกนายนิรยบาลเหวี่ยงสัตวนั้นลงในนรก.
ก็แหละนรกนั้นเปนมหานรก
สี่เหลี่ยม มีสี่ประตู อันบาปกรรมจัดแบงออกเปนสวนๆ
มีกําแพงเหล็กกั้นไวเปนที่สุด ปดครอบดวยแผนเหล็ก มี
พื้นลวนเปนเหล็กไฟลุกโคลงอยู แผไปรอยโยชนโดยรอบ
ตั้งอยูทุกสมัย. นรกใหญ รอนจัด มีเปลวไฟรุงโรจน ยากที่จะ
เขาใกล นาขนลุก นากลัว มีภัยเฉพาะหนา มีแตทุกข.
กองเปลวไปตั้งขึ้นแตฝาดานหนา เผาเหลาสัตวที่มีกรรม
ลามก ผานไปจนจดฝาดานหลัง. กองเปลวไฟตั้งขึ้นแตฝา
ดานหลัง เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก ผานไปจดฝาดานหนา.
กองเปลวไฟตั้งขึ้นแตฝาดานใต เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก
ผานไปจนจดฝาดานเหนือ. กองเปลวไฟตั้งขึ้นแตฝาดานเหนือ
เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก ผานไปจนจดฝาดานใต. กอง
เปลวไฟตั้งขึ้นแตฝาดานลาง นากลัว เผาเหลาสัตวที่มีกรรม
ลามก ผานไปจนจดฝาปด. กองเปลวไฟตั้งขึ้นแตฝาปด
นากลัว เผาเหลาสัตวที่มีกรรมลามก ผานไปจนจดดานพื้น
ลาง. แผนเหล็กที่ไฟติดทั่ว แดงโชน ไฟโพลง ฉันใด
อเวจีนรกขางลาง ก็ปรากฏแกสัตวที่เห็นอยูในขางบน
ฉันนั้น. เหลาสัตวในอเวจีนรกนั้นชัว่ ชามาก ทํากรรมชั่วมาก
มีแตกรรมลามกอยางเดียว ถูกไฟไหมอยูแตไมตาย. กาย
ของเหลาสัตวที่อยูในนรกนั้นเสมอดวยไฟ. เชิญดูความ
มั่นคงของกรรมทั้งหลายเถิด. ไมมีเถา แมแตเขมาก็ไมมี.
เหลาสัตววิ่งไปทางประตูดานหนา (ที่เปดอยู) กลับจากประตู
ดานหนาวิ่งมาประตูดานหลัง วิ่งไปทางประตูดานเหนือ
กลับจากประตูดานเหนือวิ่งมาทางประตูดานใต. แมจะวิ่งไป
ทิศใดๆ ประตูทิศนั้นๆ ก็ปดเอง. สัตวเหลานั้นหวังจะ

ออกไป แสวงหาทางที่จะพนไป แตก็ออกจากนรกนัน้ ไป
ไมได เพราะกรรมเปนปจจัย. ดวยวากรรมอันลามก สัตว
เหลานั้นทําไวมาก ยังมิไดใหผลหมด ดังนี้.
ทุกขโทมนัสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี
เพราะเหตุแหงความกําหนัด และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของสัตวนั้น.
ทุกขอันมีในนรกก็ดี ทุกขอันมีในกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี ทุกขอันมีในเปรตวิสัยก็ดี
ทุกขอันมีในมนุษยก็ดี เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว ปรากฏแลว
เพราะเหตุอะไร? ทุกขเหลานั้น ยอมมี ยอมเปน ยอมเกิด เกิดพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ
ยอมปรากฏ เพราะเหตุแหงความรัก เพราะเหตุแหงความยินดี เพราะเหตุแหงความกําหนัด
และเพราะเหตุแหงความกําหนัดดวยอํานาจความยินดีของสัตวนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทุกข
นี้เปนไปตามความรักยอมปรากฏ.
[๖๗๑] ชื่อวา ความรัก ในอุเทศวา อาทีนวํ เสฺนหชํ เปกฺขมาโน ดังนี้ ความรัก
มี ๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑ ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาความรัก
ดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ชื่อวาความรักดวยอํานาจทิฏฐิ.
คําวา เมื่อเห็นโทษอันเกิดแตความรัก ความวา เมื่อเห็น เมือ่ แลเห็น เมื่อเพงดู
เมื่อพิจารณาเห็น ซึ่งโทษในความรักดวยอํานาจตัณหา และในความรักดวยอํานาจทิฏฐิ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา เมื่อเห็นโทษอันเกิดแตความรัก พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
ความรักทั้งหลายยอมมีแกบุคคลผูมีความเกี่ยวของ. ทุกขนี้
เปนไปตามความรัก ยอมปรากฏ. บุคคลเมื่อเห็นโทษอันเกิด
แตความรัก พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๗๒] บุคคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกที่มีใจดี ยอมให
ประโยชนเสื่อมไป. ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน. บุคคลเมื่อเห็น
ภัยนั้นในความสนิทสนม พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๖๗๓] ชื่อวา มิตร ในอุเทศวา มิตฺเต สหชฺเช อนุกมฺปมาโนหาเปติ อตฺถํ
ปฏิพทฺธจิตฺโต ดังนี้ มิตรมี ๒ จําพวก คือ มิตรคฤหัสถ ๑ มิตรบรรพชิต ๑.
มิตรคฤหัสถเปนไฉน? คฤหัสถบางคนในโลกนี้ ยอมใหของที่ใหกันยาก ยอมสละ
ของที่สละกันยาก ยอมทํากิจที่ทํากันยาก ยอมอดทนอารมณที่อดทนกันยาก ยอมบอกความลับ
แกมิตร ยอมปดบังความลับของมิตร ยอมไมละทิ้งในคราวที่มีอันตราย ถึงชีวิตก็ยอมสละเพื่อ
ประโยชนแกมิตร เมื่อมิตรหมดสิ้น (ยากจน) ก็ไมดูหมิ่น. นี้ชื่อวามิตรคฤหัสถ.
มิตรบรรพชิตเปนไฉน? ภิกษุในศาสนานี้ เปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ
เปนผูควรแกความสรรเสริญ เปนผูอดทนถอยคํา เปนผูทําถอยคําลึก และยอมไมชักชวนใน
เหตุอันไมควร ยอมชักชวนในอธิศีล ยอมชักชวนในการขวนขวาย บําเพ็ญสติปฏฐาน ๔

สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ ยอมชักชวนในการขวนขวาย
บําเพ็ญอริยมรรคมีองค ๘. นี้ชื่อวามิตรบรรพชิต.
การไปสบาย การมาสบาย การไปและการมาสบาย การยืนสบาย การนั่งสบาย
การนอนสบาย การพูดสบาย การเจรจาสบาย การสนทนาสบาย การปราศรัยสบายกับบุคคล
เหลาใด บุคคลเหลานั้นทานกลาววา คนที่มีใจดี.
คําวา บุคคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี ยอมใหประโยชนเสื่อมไป
ความวา บุคคลเมื่ออนุเคราะห อุดหนุนเกื้อกูลพวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี คือ พวกมิตรที่
เห็นกันมา พวกมิตรที่คบกันมาและพวกสหาย ยอมทําใหประโยชนตนบาง ประโยชนผูอนื่ บาง
ประโยชนทั้งสองบาง ประโยชนมีในชาตินี้บาง ประโยชนมีในชาติหนาบาง ประโยชนอยางยิ่ง
บาง เสื่อมไป เสียไป ละไป อันตรธานไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลเมื่ออนุเคราะห
พวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี ยอมใหประโยชนเสื่อมไป.
คําวา เปนผูมีจิตผูกพัน ความวา เปนผูมีจิตผูกพันดวยเหตุ ๒ อยาง คือ เมื่อตั้งตน
ไวต่ํา ตั้งคนอื่นไวสูง ชื่อวา เปนผูมีจิตผูกพัน ๑ เมื่อตั้งตนไวสูง ตั้งคนอื่นไวต่ํา ชื่อวา
เปนผูมีจิตผูกพัน ๑.
เมื่อตั้งตนไวต่ํา ตั้งคนอื่นไวสูง ชื่อวาเปนผูมีจิตผูกพันอยางไร? บุคคลเมื่อตั้งตนไวต่ํา
ตั้งคนอื่นไวสูง ชื่อวาเปนผูมีจิตผูกพันโดยถอยคําอยางนี้วา ทานทั้งหลายมีอปุ การะมากแกฉัน
ฉันอาศัยทานทั้งหลาย ยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. คนอื่นๆ
ยอมสําคัญเพื่อจะใหหรือเพื่อจะทําแกฉัน. คนเหลานั้นยอมเปนผูอาศัยทานทั้งหลาย เห็นกะทาน
ทั้งหลาย. ชื่อและสกุลของมารดาบิดาเกาแกของฉันเสื่อมไปแลว. ฉันยอมรูไดเพราะทานทั้งหลาย
ฉันเปนกุลุปกะของอุบาสกโนน เปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน (ก็เพราะทานทั้งหลาย).
เมื่อตั้งตนไวสูง ตั้งคนอื่นไวต่ํา ชื่อวาเปนผูมีจิตผูกพันอยางไร? บุคคลเมื่อตั้งตนไวสูง
ตั้งคนอื่นไวต่ํา ชื่อวาเปนผูมีจิตผูกพัน โดยถอยคําอยางนี้วา ฉันมีอุปการะมากแกทานทั้งหลาย.
ทานทั้งหลายอาศัยฉัน จึงถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปน
สรณะ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวน
จากมุสาวาท งดเวนจากการดืม่ น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท. ฉันยอม
บอกบาลีบาง อรรถกถาบาง ศีลบาง อุโบสถบาง แกทานทั้งหลาย. ฉันยอมอธิษฐานนวกรรม
(เพื่อทานทั้งหลาย). ก็แหละเมื่อเปนดังนั้น ทานทั้งหลายยังสละฉันไปสักการะเคารพนับถือบูชา
บุคคลอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกคนที่มีใจดี ยอมให
ประโยชนเสื่อมไป ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน.
[๖๗๔] คําวา ภัย ในอุเทศวา เอตํ ภยํ สนฺถเว เปกฺขมาโน ดังนี้ คือ ชาติภัย
ชราภัย พยาธิภยั มรณภัย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยคือการติเตียนตน
ภัยคือการติเตียนผูอื่น ภัยคืออาชญา ภัยคือทุคติ ภัยแตคลื่น ภัยแตจระเข ภัยแตน้ําวน
ภัยแตปลาฉลาม ภัยแตการแสวงหาเครื่องบํารุงชีพ ภัยแตความติเตียน ภัยคือความครั่นคราม
ในบริษัท เหตุที่นากลัว ความเปนผูครั่นคราม ความเปนผูมีขนลุกขนพอง ความที่จิตหวาดเสียว

ความที่จิตสะดุง.
ความสนิทสนม ในคําวา สนฺถเว มี ๒ อยาง คือ ความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา ๑
ความสนิทสนมดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ชื่อวา
ความสนิทสนมดวยอํานาจทิฏฐิ.
คําวา เมื่อเห็นภัยนี้ในความสนิทสนม ความวา เมื่อเห็น เมือ่ แลเห็น เมื่อเพงดู
พิจารณาดู ซึ่งภัยนี้ในความสนิทสนม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมื่อเห็นภัยนี้ในความสนิทสนม
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้นพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
บุคคลเมื่ออนุเคราะหพวกมิตรและพวกที่มีใจดี ยอมให
ประโยชนเสื่อมไป. ยอมเปนผูมีจิตผูกพัน. บุคคลเมื่อเห็น
ภัยนี้ในความสนิทสนม พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๖๗๕] พุมไมไผใหญเทียวเกี่ยวของกัน ฉันใด ตัณหาในบุตร
และภรรยาทั้งหลาย กวางขวางเกี่ยวของกัน ฉันนั้น. พระปจเจกสัมพุทธเจาไมขัดของเหมือนหนอไมไผ พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๗๖] พุมไมไผ ทานกลาววา วํโส ในอุเทศวา วํโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโต
ดังนี้. ในพุมไมไผมีหนามมาก รก ยุง เกี่ยวกัน ของกัน คลองกัน พันกัน ฉันใด ตัณหา
ราคะ สาราคะ ความกระหยิ่ม ความยินดี ความเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน
ความกําหนัดนักแหงจิต ความปรารถนา ความหลง ความติดใจ ความกําหนัด ความกําหนัดรอบ
ความของ ความจม ความหวัน่ ไหว ความลวง ตัณหาอันใหสัตวเกิด ตัณหาอันใหเกี่ยวของไว
กับทุกข ตัณหาอันเย็บไว ตัณหาดังขาย ตัณหาดังแมน้ํา ตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณตางๆ
ความเปนผูหลับ ตัณหาอันแผไป ตัณหาอันใหอายุเสื่อมไป ตัณหาอันเปนเพื่อน ความตั้งไว
ตัณหาอันนําไปในภพ ตัณหาดังปา ตัณหาดังหมูไมตั้งอยูในปา ความสนิทสนม ความรัก
ความเพง ความผูกพัน ความหวัง กิรยิ าที่หวัง ความเปนผูหวัง ความหวังในรูป ความหวัง
ในเสียง ความหวังในกลิ่น ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ
ความหวังในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ความชอบ ความชอบทั่วไป
ความชอบเฉพาะ กิริยาที่ชอบ ความเปนผูชอบ ความโลภมาก กิริยาที่โลภมาก ความเปนผู
โลภมาก ความที่ตัณหาหวั่นไหว ความเปนผูไมใครดี ความกําหนัดในอธรรม ความกําหนัด
ไมสม่ําเสมอ ความโลภไมสม่าํ เสมอ ความใคร กิริยาที่ใคร ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน
ความปรารถนาดี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ
ตัณหาในความดับ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพะตัณหา ธรรมตัณหา
กิเลสดังหวงน้าํ กิเลสอันประกอบไว กิเลสอันรอยไว ความถือมั่น ความกั้น ความบัง
ความปด ความผูก ความเศราหมอง ความนอนตาม ความกลุมรุม ตัณหาดังเถาวัลย
ความปรารถนาตางๆ มูลแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนแหงทุกข บวงมาร เบ็ดมาร อํานาจมาร

ที่อยูของมาร เครื่องผูกของมาร แมน้ําคือตัณหา ขายคือตัณหา โซคือตัณหา ทะเลคือตัณหา
อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา เปนตัณหาอันเกาะเกี่ยว ฉันนั้นเหมือนกัน.
ตัณหาชื่อวิสัตติกา ในคําวา วิสตฺติกา นี้ เพราะอรรถวากระไร? เพราะอรรถวาแผไป
วากวางขวาง วาซึมซาบไป วาครอบงํา วานําพิษไป วาใหกลาวผิด วามีรากเปนพิษ วามีผล
เปนพิษ วามีการบริโภคเปนพิษ.
อีกอยางหนึง่ ตัณหากวางขวาง แผไป ซึมซาบไป ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
สกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย*เภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน
รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ ในธรรมที่พึงรูแ จง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
... พุมไมไผที่ใหญเทียวเกี่ยวของกัน ฉันใด.
[๖๗๗] ชื่อวาบุตร ในอุเทศวา ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ดังนี้ บุตรมี
๔ จําพวก คือ บุตรที่เกิดแตตน ๑ บุตรที่เกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรที่อยูในสํานัก ๑.
ภรรยาทานกลาววา ทาระ. ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา
อเปกฺขา. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตัณหาในบุตรและภรรยาทั้งหลาย.
[๖๗๘] พุมไมไผ ทานกลาววา ไมไผ ในอุเทศวา วํสกฬิโรว อสชฺชมาโน ดังนี้.
หนอไมออ นทั้งหลายในพุมไมไผ ไมเกี่ยวของ ไมติด ไมขัด ไมพัวพัน ออกไป สละออกไป
พนไป ฉันใด.
ความขัดของมี ๒ อยาง คือ ความขัดของดวยอํานาจตัณหา ๑ ความขัดของดวยอํานาจ
ทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาความขัดขอดวยอํานาจตัณหา ฯลฯ นี้ชื่อวาความขัดของดวยอํานาจทิฏฐิ
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ละความขัดของดวยอํานาจตัณหา สละคืนความขัดของดวยอํานาจ
ทิฏฐิเสียแลว เพราะเปนผูละความขัดของดวยอํานาจตัณหา เพราะเปนผูสละคืนความขัดของ
ดวยอํานาจทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงไมของในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม
ของ ไมยึดถือ ไมพัวพัน ในสกุล คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ กามภพ รูปภพ
อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโว
การภพ อดีต อนาคต ปจจุบัน รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และในธรรม
ที่พึงจะรูแจง ออกไป สลัดออกไป พนไป ไมเกี่ยวของ มีจิตอันทําไมใหมีเขตแดนอยู ฉัน
นั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมขัดของเหมือนหนอไมไผ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา
พุมไมไผใหญเทียวเกี่ยวของกัน ฉันใด ตัณหาในบุตรและภรรยา
ทั้งหลาย กวางขวางเกีย่ วของกัน ฉันนั้น. พระปจเจกสัมพุทธเจา
ไมขัดของเหมือนหนอไมไผ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.

[๖๗๙] มฤคในปา อันเครื่องผูกอะไรมิไดผูกไว ยอมไปเพื่อหาอาหาร
ตามความประสงค ฉันใด นรชนที่เปนวิญู เมื่อเห็นธรรมอัน
ใหถึงความเสรี พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๘๐] เนื้อ ๒ ชนิด คือ เนื้อทราย ๑ เนื้อสมัน ๑ ชื่อวามฤค ในอุเทศวา มิโค
อร ฺ มฺหิ ยถา อพทฺโธ เยนิจฺฉกํ คจฺฉติ โคจราย ดังนี้.
เนื้อที่อาศัยอยูในปา ปราศจากการระแวงภัยเดินไป ปราศจากการระแวงภัยยืนอยู
ปราศจากการระแวงภัยนั่งอยู ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู ฉันใด.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เนื้อที่อาศัยปา
เที่ยวไปในปาใหญ ปราศจากรังเกียจเดินไป ปราศจากรังเกียจยืนอยู ปราศจากรังเกียจนอนอยู.
ขอนั้นเพราะเหตุไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเนื้อนั้นมิไดไปในทางของพราน ฉันใด. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ไดทํามารใหเปนผูบอด กําจัดมารให
เปนผูไมมีทาง ไปแลวสูสถานที่ที่มารผูลามกมองหาไมเห็น.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน อันมีความผองใส แหงจิตในภายใน เปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ... ไปแลว
สูสถานที่ที่มารผูลามกมองหาไมเห็น.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ...
ไปแลวสูสถานที่ที่มารมองหาไมเห็น.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ... ไปแลวสูสถานที่ที่มารผูลามก
มองหาไมเห็น.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการ
ถึงนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวง บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศหา
ที่สุดมิได ... ไปแลวสูสถานที่ที่มารมองหาไมเห็น.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว บรรลุวิญญา*ณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้ง
ปวงแลว บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ นอยหนึ่งมิไดมี ลวงอากิญจัญ*ญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานดวยมนสิการวา นี้สงบ
นี้ประณีต ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู.
และอาสวะทั้งหลายของเธอสิน้ ไปเพราะเห็นดวยปญญา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา
ไดทํามารใหเปนผูบอด กําจัดมารใหเปนผูไมมีทาง ไปแลวสูสถานที่ที่มารมองหาไมเห็น. ภิกษุ
นั้นขามตัณหาอันเกี่ยวของในโลกแลว เปนผูป ราศจากการระแวงภัยเดินไป. ปราศจากการระแวง
ภัยยืนอยู ปราศจากการระแวงภัยนั่งอยู ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู. ขอนั้นเพราะเหตุไร?

เพราะภิกษุไมอยูในทางของมารผูลามก ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เนื้อในปา
อันเครื่องผูกอะไรๆ ไมผูกแลว ยอมไปเพื่อหาอาหารตามความประสงค ฉันใด.
[๖๘๑] คําวา วิญู ในอุเทศวา วิ ฺ ู นโร เสริต เปกฺขมาโน ดังนี้ ความวา
ผูรูแจง เปนบัณฑิตผูมีปญญา มีปญญาเปนเครื่องตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาเครื่อง
ทําลายกิเลส.
คําวา นรชน ไดแกสัตว มาณพ โปสชน บุคคล ชีวชน ชาตุชน ชันตุชน อินท*คูชน (ชนผูดําเนินโดยกรรมใหญ) มนุชะ. ชื่อวา เสรี ไดแกเสรี ๒ อยาง คือ ธรรมเสรี ๑
บุคคลเสรี ๑.
ธรรมเสรีเปนไฉน? สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ชื่อวาธรรมเสรี.
บุคคลเสรีเปนไฉน? บุคคลใดประกอบดวยเสรีธรรมนี้ บุคคลนั้นทานกลาววา บุคคล
เสรี.
คําวา นรชนที่เปนวิญู เมื่อเห็นธรรมอันถึงความเปนเสรี ความวา นรชนที่เปน
วิญู เมื่อเห็น เมื่อตรวจดู เมื่อเพงดู เมื่อพิจารณาดู ซึ่งธรรมอันถึงความเปนเสรี เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา นรชนที่เปนวิญู เมื่อเห็นธรรมอันถึงความเปนเสรี พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
มฤคในปา อันเครื่องผูกอะไรมิไดผูกแลว ยอมไปเพือ่ หาอาหาร
ตามความประสงค ฉันใด นรชนที่เปนวิญู เมื่อเห็นธรรมอัน
ใหถึงความเปนเสรี พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๘๒] ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาทั้งในที่อยู ที่ยืน ที่เดิน
และที่เที่ยวไป. บุคคลผูเห็นการบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี
ที่พวกคนชั่วไมปรารถนา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๘๓] การไปสบาย การมาสบาย ... การปราศรัยสบายกับบุคคลเหลาใด บุคคลเหลาใด
ทานกลาววา สหาย ในอุเทศวา อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ วาเส ฐาเน คมเน จาริกาย
ดังนี้.
คําวา ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาทั้งในที่อยู ที่ยืน ที่เดิน และที่เที่ยวไป.
ความวา ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาประโยชนตน การปรึกษาประโยชนผูอื่น การ
ปรึกษาประโยชนทั้งสองฝาย การปรึกษาประโยชนปจจุบัน การปรึกษาประโยชนภายหนา การ
ปรึกษาปรมัตถประโยชน แมในที่อยู แมในที่ยืน แมในที่เดิน แมในที่เที่ยวไป เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาทั้งในที่อยู ที่ยืน ที่เดิน และที่เที่ยวไป.
[๖๘๔] คําวา บุคคลเมื่อเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี ที่พวกคนชั่วไมปรารถนา
ความวา สิ่งนี้ คือ การครองผากาสายะที่เปนบริขาร อันพวกคนพาล คือ พวกเดียรถียและ
สาวกของเดียรถีย ผูเปนอสัตบุรุษ ไมปรารถนา. สิ่งนี้ คือ การครองผากาสายะที่เปนบริขาร
อันบัณฑิต คือ พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาผูเปนสัตบุรุษ

ปรารถนาแลว.
ชื่อวา เสรี ไดแกเสรี ๒ อยาง คือ ธรรมเสรี ๑ บุคคลเสรี ๑.
ธรรมเสรีเปนไฉน? สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘. นี้ชื่อวาธรรมเสรี.
บุคคลเสรีเปนไฉน? บุคคลใดประกอบแลวดวยธรรมเสรีนี้ บุคคลนั้น ทานกลาววา
บุคคลเสรี.
คําวา บุคคลเมื่อเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี ที่พวกคนชั่วไมปรารถนา ความวา
บุคคลเมื่อเห็น เมื่อตรวจดู เมื่อเพงดู เมื่อพิจารณาดู ซึ่งบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลเมื่อเห็นบรรพชาอันใหถึงความเปนเสรี ที่พวกคนชั่วไมปรารถนา พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
ในทามกลางสหาย จําตองมีการปรึกษาทั้งในที่อยู ที่ยืน ที่เดิน
และที่เที่ยวไป. บุคคลผูเห็นการบรรพชาอันใหถึงเปนเสรี ที่
พวกคนชั่วไมปรารถนา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๘๕] การเลน ความยินดี มีอยูในทามกลางแหงสหาย แตความรัก
ในบุตรทั้งหลายมีมาก. บุคคลเมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของ
ที่รัก พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๘๖] ชื่อวา การเลน ในอุเทศวา ขิฑฺฑา รติ โหติ สหายมชฺเฌ ดังนี้ ไดแก
การเลน ๒ อยาง คือ การเลนทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑.
การเลนทางกายเปนไฉน? ชนทั้งหลายเลนชางบาง เลนมาบาง เลนรถบาง เลนธนู
บาง เลนหมากรุกบาง เลนสะกาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง
เลนโยนบวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนตีคลีบาง เลนเปาใบไมบาง
เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง เลนกังหันบาง เลนตวงทรายบาง เลนรถนอยๆ บาง
เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายกันบาง เลนทายใจกันบาง เลนเลียนคนพิการบาง. นี้ชื่อวา
การเลนทางกาย.
การเลนทางวาจาเปนไฉน? เลนตีกลองดวยปาก เลนรัวกลองดวยปาก เลนแกวง
บัณเฑาะวดวยปาก เลนผิวปาก เลนเปาปาก เลนตีตะโพนดวยปาก เลนรองรํา เลนโหรอ ง
เลนขับเพลง เลนหัวเราะ. นี้ชื่อวาการเลนทางวาจา.
คําวา ความยินดี ในคําวา รติ นั้น เปนเครื่องกลาวถึงความกระสัน. การไปสบาย
การมาสบาย ... การปราศรัยสบาย กับบุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นทานกลาววา สหาย ใน
อุเทศวา สหายมชฺเฌ ดังนี้.
คําวา การเลน ความยินดี มีอยูในทามกลางสหาย ความวา การเลน และความยินดี
ยอมมีในทามกลางสหาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา การเลน ความยินดี มีอยูในทามกลางสหาย.
[๖๘๗] ชื่อวา บุตร ในอุเทศวา ปุตฺเตสุ จ วิปุลํ โหติ เปมํ ดังนี้ ไดแกบุตร
๔ จําพวก คือ บุตรที่เกิดแตตน ๑ บุตรที่เกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรที่อยูในสํานัก ๑.
คําวา แตความรักในบุตรทั้งหลายมีมาก ความวา ความรักในบุตรทั้งหลายมีประมาณยิ่ง

เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แตความรักในบุตรทั้งหลายมีมาก.
[๖๘๘] ของที่รัก ในอุเทศวา ปยวิปฺปโยคํ วิชิคุจฺฉมาโน ดังนี้ มี ๒ อยาง คือ
สัตวอันเปนที่รัก ๑ สังขารอันเปนที่รัก ๑.
สัตวอันเปนที่รักเปนไฉน? ชนเหลาใดมีอยูในโลกนี้ เปนมารดาก็ดี บิดาก็ดี พี่นอง
ชายก็ดี พี่นองหญิงก็ดี บุตรก็ดี ธิดาก็ดี มิตรก็ดี พวกพองก็ดี ญาติก็ดี สาโลหิตก็ดี เปน
ผูหวังประโยชน หวังความเกือ้ กูล หวังความสบาย หวังความปลอดโปรง จากโยคกิเลสแก
บุคคลนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวาสัตวอันเปนที่รัก.
สังขารอันเปนที่รักเปนไฉน? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สวนที่ชอบใจ.
สิ่งเหลานี้ ชื่อวาสังขารอันเปนที่รัก.
คําวา เมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รัก ความวา เมื่อเกลียด เมื่ออึดอัด เมื่อเบื่อ
ซึ่งความพลัดพรากจากของที่รัก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รัก
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
การเลน ความยินดี มีอยูในทามกลางแหงสหาย. แต
ความรักในบุตรทั้งหลายมีมาก. บุคคลเมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รัก พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๘๙] พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔
ไมมีความขัดเคือง ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได ครอบงํา
อันตรายทั้งหลาย ไมมีความหวาดเสียว พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๙๐] คําวา มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ในอุเทศวา จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ
ดังนี้ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง
ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง มีใจ
ประกอบดวยเมตตา เปนจิตกวางขวาง ถึงความเปนใหญ มีสัตวหาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน มีใจประกอบดวย
กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่
สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง มีใจ
ประกอบดวยอุเบกขา เปนจิตกวางขวาง ถึงความเปนใหญ มีสัตวหาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนแผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน.
คําวา มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ไมมีความขัดเคือง ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจา
นั้น เพราะเปนผูเจริญเมตตา จึงไมมีความเกลียดชังสัตวทั้งหลายในทิศตะวันออก ในทิศตะวัน
ตก ในทิศใต ในทิศเหนือ ในทิศอาคเณย ในทิศหรดี ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศ
เบื้องต่ํา ในทิศเบื้องบน ในทิศใหญ ในทิศนอย เพราะเปนผูเจริญกรุณา เพราะเปนผูเจริญ
มุทิตา เพราะเปนผูเจริญอุเบกขา จึงไมมีความเกลียดชังสัตวทั้งหลายในทิศตะวันออก ฯลฯ
ในทิศนอย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ไมมี

ความขัดเคือง.
[๖๙๑] คําวา ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผู
สันโดษดวยจีวรตามมีตามได ทั้งกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีความได และไมถึง
ความแสวงหาผิด อันไมสมควรเพราะเหตุแหงจีวร เมื่อไมไดจีวรก็ไมสะดุง (ไมขวนขวาย) เมื่อได
จีวรแลวก็ไมติดใจ ไมหลงใหล ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภค
ทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น. ก็พระปจเจกสัมพุทธเจา
ใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว มีสติอยู ในจีวรสันโดษนั้น พระปจเจกสัมพุทธ*เจานี้ ทานกลาววา ดํารงอยูในวงศของพระอริยะ ที่ทราบกันวา เปนวงศเลิศอันมีมาแตโบราณ
สมัย. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ... เปนผูสันโดษ
ดวยเสนาสนะตามมีตามได ... เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ทั้งกลาว
สรรเสริญความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได และไมถึงความแสวงหาผิด
อันไมสมควรเพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เมื่อไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็ไมสะดุง
เมื่อไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารก็เปนผูไมติดใจ ไมหลงใหล ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญา
เปนเครื่องสลัดออกบริโภค ทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัช*บริขารตามมีตามไดนั้น. ก็พระปจเจกสัมพุทธเจาใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีความรูสึกตัว
มีสติอยู ในคิลานปจจัยเภสัชบริขารสันโดษนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ทานกลาววาดํารง
อยูในวงศของพระอริยะ ที่ทราบกันวาเปนวงศเลิศ อันมีมาแตโบราณสมัย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได.
[๖๙๒] ชื่อวา อันตราย ในอุเทศวา ปริสฺสยานํ สหิตา อฉมฺภี ดังนี้ ไดแก
อันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑.
อันตรายปรากฏเปนไฉน? ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว หมาปา
โค กระบือ ชาง งู แมลงปอง ตะขาบ พวกโจร พวกคนที่ทํากรรมแลวหรือที่ยังไมไดทํากรรม
โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคเรอ
โรคมองครอ โรครอนใน โรคผอม โรคในทอง โรคลมวิงเวียน โรคลงแดง โรคจุกเสียด
โรคลงทอง โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรคหืด โรคลมบาหมู หิตดาน หิตเปอย โรคคัน
ขึ้เรื้อนกวาง โรคคุดทะราด โรคลักปดลักเปด โรคดี โรคเบาหวาน โรคริดสีดวง โรคตอมแดง
บานทะโรค อาพาธเกิดแตดี อาพาธเกิดแตเสมหะ อาพาธเกิดแตลม อาพาธมีดีเปนตน
ประชุมกัน อาพาธเกิดเพราะฤดูแปรไป อาพาธเกิดเพราะเปลี่ยนอิรยิ าบถไมเทากัน อาพาธเกิด
เพราะความเพียร อาพาธเกิดเพราะผลกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ หรือวาสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน.
อันตรายเหลานี้ทานกลาววา อันตรายปรากฏ.
อันตรายปกปดเปนไฉน? กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ พยาบาท
นิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ราคะ โทสะ โมหะ
ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู ความตีเสมอ ความริษยา ความตระหนี่ ความลวง

ความโออวด ความกระดาง ความแขงดี ความถือตัว ความดูหมิ่นทาน ความเมา ความ
ประมาท กิเลสทั้งปวง ทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวง ความเรารอนทั้งปวง ความ
เดือดรอนทั้งปวง อกุสลาภิสังขารทั้งปวง. อันตรายเหลานี้ทานกลาววา อันตรายปกปด.
อันตรายชื่อวา ปริสฺสยา เพราะอรรถวากระไร? อรรถวาครอบงํา. วาเปนไปเพื่อ
ความเสื่อม. วาอกุศลธรรมทั้งหลายอยูอ าศัยในอัตภาพนั้น.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงําอยางไร? อันตรายเหลานั้นยอมครอบงํา ยอมทับ
ยอมทวมทับ ยอมเบียดเบียนบุคคลนั้น. ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาครอบงําอยางนี้.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเสื่อมอยางไร? อันตรายเหลานั้น ยอม
เปนไปเพื่ออันตราย เพื่อความเสื่อมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย อันตรายเหลานัน้ ยอมเปนไปเพื่อ
อันตราย เพื่อความเสื่อมแหงกุศลธรรมทั้งหลายเหลาไหน? อันตรายเหลานั้นยอมเปนไปเพื่อ
อันตราย เพื่อความเสื่อมแหงกุศลธรรมเหลานี้ คือ ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร
ความปฏิบัติไมเปนขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติโดยสมควรแกธรรม
ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ความเปน
ผูรูจักประมาณในโภชนะ การประกอบความเพียร สติสัมปชัญญชะ ความหมั่นในการเจริญ
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี
องค ๘. ชื่อวาอันตรายเพราะอรรถวาเปนไปเพื่อความเสื่อมอยางนี้.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมทั้งหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้นอยางไร? อกุศล
ธรรมอันลามกเหลานั้น อาศัยอัตภาพ ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้น. เหลาสัตวผูอาศัยโพรง ยอม
อยูในโพรง เหลาสัตวผูอาศัยน้ํา ยอมอยูในน้าํ เหลาสัตวผูอาศัยปา ยอมอยูในปา เหลาสัตว
ที่อาศัยตนไม ยอมอยูที่ตนไมฉันใด อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อาศัยอัตภาพ ยอมเกิดขึ้น
ในอัตภาพ ฉันนั้นเหมือนกัน. ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมทั้งหลายอาศัยอยูใน
อัตภาพอยางนี้.
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูร วม
กับกิเลสที่เปนอันเตวาสิก ผูอยูรวมกับกิเลสที่เปนอาจารย ยอมอยูเปนทุกขไมผาสุก. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูอยูรว มกับกิเลสที่เปนอันเตวาสิก ยอมอยูเปนทุกขไมผาสุกอยางไร? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเห็นรูปดวยตา อกุศลธรรมอันลามกเหลาใด ที่ดําริดวยความระลึกถึงอันเกือ้ กูล
แกสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมอยู ยอมซาน
ไปภายในจิตของภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นเราจึงกลาววา ผูอยูรว มกับกิเลสที่เปน
อันเตวาสิก. อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นยอมปกครองภิกษุนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้น
เราจึงกลาววา ผูอยูรว มกับกิเลสที่เปนอาจารย.
อีกประการหนึ่ง เพราะฟงเสียงดวยหู เพราะดมกลิ่นดวยจมูก เพราะลิ้มรสดวยลิ้น
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย เพราะรูธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลาใด ที่ดําริ
ดวยความระลึก อันเกื้อกูลแกสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น
ยอมอยู ยอมซานไปภายในจิตของภิกษุนั้น. เพราะเหตุดังนี้นั้น ภิกษุนั้นเราจึงกลาววา ผูอยู

รวมกับกิเลสที่เปนอันเตวาสิก. อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ยอมปกครองภิกษุนั้น เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น ภิกษุนั้นเราจึงกลาววา ผูอยูรว มกับกิเลสที่เปนอาจารย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผอู ยูรว ม
กับกิเลสที่เปนอันเตวาสิก ผูอยูรวมกับกิเลสที่เปนอาจารยยอมอยูเปนทุกขไมผาสุกอยางนีแ้ ล.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมทั้งหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้นแมอยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการนี้ เปนมลทินในระหวาง เปนไพรีในระหวาง เปนศัตรูในระหวาง เปนผูฆาในระหวาง
เปนขาศึกในระหวาง. ๓ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลภะเปนมลทินในระหวาง เปน
ไพรีในระหวาง เปนศัตรูในระหวาง เปนผูฆาในระหวาง เปนขาศึกในระหวาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โทสะ ฯลฯ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมหะเปนมลทินในระหวาง เปนไพรีในระหวาง เปนศัตรูใน
ระหวาง เปนขาศึกในระหวาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนมลทินในระหวาง
เปนไพรีในระหวาง เปนศัตรูในระหวาง เปนผูฆาในระหวาง เปนขาศึกในระหวาง.
โลภะยังโทษอันไมเปนประโยชนใหเกิด. โลภะยังจิตใหกําเริบ.
ภัยเกิดภายในจิต. คนพาลยอมไมรูสกึ ถึงภัยนั้น. คนโลภยอม
ไมรูจักอรรถ. คนโลภยอมไมเห็นธรรม. โลภะยอมครอบงํานรชน
ในขณะใด ความมืดตื้อยอมมีในขณะนั้น. โทสะยังโทษอัน
ไมเปนประโยชนใหเกิด. โทสะยังจิตใหกําเริบ. ภัยเกิดภายในจิต
คนพาลยอมไมรูสึกถึงภัยนั้น. คนโกรธยอมไมรจู ักอรรถ. คน
โกรธยอมไมเห็นธรรม. โทสะยอมครอบงํานรชนในขณะใด
ความมืดตื้อยอมมีในขณะนั้น. โมหะยังโทษอันไมเปนประโยชน
ใหเกิด. โมหะยังจิตใหกําเริบ. ภัยเกิดภายในจิต. คนพาลยอม
ไมรูสึกถึงภัยนั้น. คนหลงยอมไมรูจักอรรถ. คนหลงยอมไมเห็น
ธรรม. โมหะยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อยอมมี
ในขณะนั้น.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวา อกุศลธรรมทั้งหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้นแมอยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรมหาบพิตร ธรรมอัน
กระทําอันตราย ๓ ประการแล เมื่อเกิดในภายใน ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก. ธรรมอันกระทําอันตราย ๓ ประการเปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร ธรรม
อันกระทําอันตราย คือ โลภะแล เมื่อเกิดขึ้นในภายใน ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชน
เกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความไมผาสุก. ดูกรมหาบพิตร ธรรมอันกระทําอันตราย คือ โทสะแล ฯลฯ.
ดูกรมหาบพิตร ธรรมอันกระทําอันตราย คือ โมหะแล เมื่อเกิดขึ้นในภายใน ยอมเกิดขึ้นเพื่อ
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก. ดูกรมหาบพิตร ธรรมอันกระทํา
อันตราย ๓ ประการนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในภายใน ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก.
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในตน ยอมเบียดเบียนบุรุษ

ผูมีจิตลามก เหมือนขุยของตนเบียดเบียนไมไผ ฉะนั้น.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมทั้งหลายอยูอ าศัยในอัตภาพนั้น แมอยางนี้.
และสมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา
ราคะ โทสะ โมหะ ความไมยินดี ความยินดี ความเปนผู
ขนลุกขนพอง มีอัตภาพนี้เปนเหตุ เกิดแตอัตภาพนี้ ความตรึก
ในใจตั้งขึ้นแตอัตภาพนี้ ยอมผูกสัตวไว เหมือนพวกเด็กๆ ผูก
กาไว ฉะนั้น.
ชื่อวาอันตราย เพราะอรรถวาอกุศลธรรมทั้งหลายอาศัยอยูในอัตภาพนั้น แมอยางนี้.
คําวา ครอบงําอันตรายทั้งหลาย ความวา ครอบงํา คือ ไมยินดี ทวมทับ บีบคั้น
กําจัด ซึ่งอันตรายทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ครอบงําอันตรายทั้งหลาย.
คําวา ผูไมมีความหวาดเสียว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ไมขลาด ไมมีความ
หวาดเสียว ไมสะดุง ไมหนี เปนผูละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากความเปนผูขนลุก
ขนพองอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูครอบงําอันตรายทั้งหลาย ไมมีความหวาดเสียว พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น มีปกติอยูตามสบายในทิศ ๔ ไมมี
ความขัดเคือง ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได ครอบงําอันตราย
ทั้งหลาย ไมมีความหวาดเสียว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๖๙๓] แมบรรพชิตพวกหนึ่ง และพวกคฤหัสถผูครองเรือน เปนผูอัน
คนอื่นสงเคราะหยาก. บุคคลพึงเปนผูมีความขวนขวายนอยใน
ผูอื่นและบุตรทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๙๔] คําวา แมบรรพชิตพวกหนึ่ง ... เปนผูอันคนอื่นสงเคราะหยาก ความวา แม
บรรพชิตบางพวกในศาสนานี้ เมื่อคนอื่นใหนิสัยก็ดี ใหอุเทศก็ดี ใหปริปุจฉาก็ดี ใหจีวรก็ดี
ใหบาตรก็ดี ใหภาชนะที่ทําดวยโลหะก็ดี ใหธัมกรกก็ดี ใหผากรองน้ําก็ดี ใหลูกดานก็ดี ให
รองเทาก็ดี ใหประคดเอวก็ดี ยอมไมฟง ไมตงั้ โสตลงสดับ ไมตั้งจิตเพื่อจะรู เปนผูไมฟง
ไมทําตามคํา เปนผูประพฤติหยาบ เบือนหนาไปโดยอาการอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา แม
บรรพชิตพวกหนึ่ง ... เปนผูอันคนอื่นสงเคราะหยาก.
[๖๙๕] คําวา และพวกคฤหัสถผูครองเรือน ความวา แมคฤหัสถบางพวกในโลกนี้
เมื่อคนอื่นใหชางก็ดี ใหรถก็ดี ใหนาก็ดี ใหที่ดินก็ดี ใหเงินก็ดี ใหทองก็ดี ใหบานก็ดี
ใหนครก็ดี ใหชนบทก็ดี ยอมไมฟง ไมตั้งโสตลงสดับ ไมตั้งจิตเพื่อจะรู เปนผูไมฟง ไมทํา
ตามคํา เปนผูประพฤติหยาบ ยอมเบือนหนาไปโดยอาการอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา และ
พวกคฤหัสถผคู รองเรือน.
[๖๙๖] ชนทั้งปวงยกตนเสีย ทานกลาวในอรรถนี้วา พึงเปนผูมีความขวนขวายนอย
ในผูอื่นและบุตรทั้งหลาย.

คําวา พึงเปนผูมีความขวนขวายนอยในผูอ ื่นและบุตรทั้งหลาย ความวา พึงเปนผูมีความ
ขวนขวายนอย คือ พึงเปนผูไมใสใจ พึงเปนผูไมหวงใย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงเปนผูมี
ความขวนขวายนอยในผูอื่นและบุตรทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะ
เหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา
แมบรรพชิตพวกหนึ่ง และพวกคฤหัสถผูครองเรือน เปนผูอัน
คนอื่นสงเคราะหยาก, บุคคลพึงเปนผูมีความขวนขวายนอยใน
ผูอื่นและบุตรทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๖๙๗] พระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนวีรชน ปลงเสียแลวซึ่งเครื่องหมาย
แหงคฤหัสถ ตัดเครื่องผูกของคฤหัสถแลว เหมือนตนทองหลาง
มีใบรวงหลนแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น,
[๖๙๘] ผม หนวด ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล เครื่องแตงตัว เครื่องประดับ
ผา ผาหม ผาโพก เครื่องอบ เครื่องนวด เครือ่ งอาบน้ํา เครื่องดัด คันฉอง เครื่องหยอดตา
ดอกไม เครื่องไลทา เครื่องผัดหนา เครื่องทาปาก เครื่องประดับมือ เครื่องถูกมวยผม ไมเทา
กลอง ดาบ รม รองเทา กรอบหนา ดาบเพชร (หรือเครือ่ งประดับขอมือ) พัดขนสัตว
ผาขาว ผาชายยาว ดังนี้เปนตัวอยาง ทานกลาววา เครื่องหมายแหงคฤหัสถ ในอุเทศวา
โวโรปยิตฺวา คิหิพฺย ฺชนานิ ดังนี้.
คําวา ปลงเสียแลวซึ่งเครือ่ งหมายแหงคฤหัสถ ความวา ปลงเสียแลว คือ วางแลว
ทิ้งแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปลงเสียแลวซึง่ เครื่องหมายแหงคฤหัสถ.
[๖๙๙] คําวา เหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจา
นั้น ตัดเครื่องหมายคฤหัสถใหตกไปแลว เหมือนตนทองหลางมีใบเหลืองรวงหลนไปแลวฉะนั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนไปแลว.
[๗๐๐] พระปจเจกสัมพุทธเจาชื่อวาเปนวีรชน ในอุเทศวา เฉตฺวาน ธีโร คิหิพนฺธนานิ
ดังนี้ เพราะอรรถวา มีความเพียร วาผูอาจ วาผูองอาจ วาผูสามารถ วาผูแกลวกลา ผูกาวหนา
ผูไมขลาด ผูไมหวาดเสียว ผูไ มสะดุง ผูไมหนี ผูละความกลัว ความขลาดแลว ผูปราศจาก
ขนลุกขนพอง.
พระปจเจกสัมพุทธเจา ทานเวนแลวจากความชั่วทั้งปวง
ในโลกนี้นี่แหละ ลวงพนทุกขในนรกเสียแลว อยูดว ย
ความเพียร มีความเปนผูกลา มีความเพียร ทานกลาววา
เปนวีรชน ผูคงที่ มีจิตเที่ยง.
บุตร ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา นา ที่ดิน เงิน ทอง บาน
นิคม ราชธานี แวนแควน ชนบท ฉาง คลัง และวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดทุกชนิด
ทานกลาววา เครื่องผูกแหงคฤหัสถ.
คําวา เปนวีรชน ... ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถแลว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น
เปนวีรชน ตัด ตัดขาด ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งเครื่องผูกแหงคฤหัสถ

เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนวีรชน ... ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนวีรชน ปลงเสียแลวซึ่งเครือ่ งหมาย
แหงคฤหัสถ ตัดเครื่องผูกของคฤหัสถแลว เหมือนตน
ทองหลางมีใบรวงหลนแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๗๐๑] ถาพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเที่ยวไปดวยกัน มีปกติอยูดวย
กรรมดี เปนนักปราชญ ครอบงําอันตรายทั้งปวงแลว พึงปลื้มใจ มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น.
[๗๐๒] คําวา ถาพึงไดสหายผูมีปญญา ความวา ถาพึงได คือ พึงไดเฉพาะ
พึงประสบ พึงพบ ซึ่งสหายผูมีปญญา คือ เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ
มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถึงพึงไดสหายผูมีปญญา.
[๗๐๓] คําวา เที่ยวไปดวยกัน ในอุเทศวา สทฺธึจรํ สาธุวิหาริ ธีรํ ดังนี้ ความวา
เที่ยวไปรวมกัน.
คําวา มีปกติอยูดวยกรรมดี ความวา อยูดวยกรรมดีแมดว ยปฐมฌาน แมดวยทุติยฌาน
แมดวยตติยฌาน แมดวยจตุตถฌาน อยูดวยกรรมดี แมดวยเมตตาเจโตวิมุติ แมดวยกรุณา*เจโตวิมุติ แมดวยมุทิตาเจโตวิมุติ แมดวยอุเบกขาเจโตวิมุติ อยูดวยกรรมดีแมดวยอาวาสานัญ*จายตนสมาบัติ แมดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ แมดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ แมดวย
เนวสัญญานาสัญายตนสมาบัติ อยูดวยกรรมดีแมดวยนิโรธสมาบัติ อยูดวยกรรมดีแมดวย
ผลสมาบัติ.
คําวา เปนนักปราชญ คือ เปนผูมีปญญาทรงจํา เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู
มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเที่ยวไปดวยกัน
มีปกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญ.
[๗๐๔] ชื่อวา อันตราย ในอุเทศวา อภิภุยยฺ สพฺพานิ ปริสฺสยานิ ดังนี้ ไดแก
อันตราย ๒ อยาง คือ อันตรายปรากฏ ๑ อันตรายปกปด ๑. ฯลฯ เหลานี้ ทานกลาววา
อันตรายปรากฏ. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววา อันตรายปกปด.
คําวา ครอบงําอันตรายทั้งปวงแลว ความวา ครอบงํา ย่ํายี ทวมทับ กําจัดอันตราย
ทั้งปวงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ครอบงําอันตรายทั้งปวงแลว.
[๗๐๕] คําวา พึงปลื้มใจมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น
พึงเปนผูปลื้มใจ มีใจยินดี มีใจราเริง มีใจชื่นชม มีใจปติกลา มีใจเบิกบาน เที่ยวไป
เที่ยวไปทั่ว ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ รักษา บํารุง เยียวยา ไปกับสหายผูมีปญญา คือ เปนบัณฑิต
มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลสนั้น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาพึงปลืม้ ใจเที่ยวไปกับสหายนั้น.
คําวา มีสติ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติ

แกกลาอยางยิ่ง เปนผูระลึก ตามระลึกไดซึ่งกรรมที่ทํา และคําที่พูดแลวแมนานได เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พึงเปนผูปลื้มใจมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น
จึงกลาววา
ถาพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเที่ยวไปดวยกัน มีปกติอยูดวย
กรรมดี เปนนักปราชญ ครอบงําอันตรายทั้งปวงแลว
พึงปลื้มใจมีสติเที่ยวไป กับสหายนั้น.
[๗๐๖] ถาไมพึงไดสหายผูม ีปญญา ผูเที่ยวไปดวยกัน มีปกติอยูดวย
กรรมดี เปนนักปราชญ ก็พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ดังพระราชา ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว เสด็จเที่ยว
ไปพระองคเดียว ฉะนั้น.
[๗๐๗] คําวา ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา ความวา ถาไมพึงได ไมพึงไดเฉพาะ
ไมพึงประสบ ไมพึงพบ ซึ่งสหายผูมีปญญา คือ ที่เปนบัณฑิต มีความรู มีความตรัสรู
มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถาไมพงึ ไดสหาย
ผูมีปญญา.
[๗๐๘] คําวา เที่ยวไปดวยกัน ในอุเทศวา สทฺธึจรํ สาธุวิหาริ ธีรํ ดังนี้ ความวา
เที่ยวไปรวมกัน.
คําวา มีปกติอยูดวยกรรมดี ความวา มีปกติอยูดวยกรรมดี แมดวยปฐมฌาน ฯลฯ
อยูดวยกรรมดีแมดวยนิโรธสมาบัติ อยูดวยกรรมดีแมดวยผลสมาบัติ.
คําวา เปนนักปราชญ ความวา เปนผูมีปญญาทรงจํา คือ เปนบัณฑิต มีความรู
มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเที่ยวไป
ดวยกัน มีปกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญ.
[๗๐๙] คําวา ดังพระราชาทรงละแวนแควนที่ชนะแลวเสด็จเที่ยวไปพระองคเดียว
ความวา พระราชาผูเปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงชนะสงคราม กําจัดขาศึกแลว ได
ความเปนใหญ มีคลังบริบูรณ ทรงสละแลวซึง่ แวนแควน ชนบท คลัง เงิน ทอง เปนอันมาก
และนคร ทรงปลงพระเกศา พระมัสสุแลว ทรงผากาสายะ เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต เขาถึง
ความเปนผูไมมีกังวล เสด็จเทีย่ วไป เที่ยวไปทั่ว เดินไป พักผอน รักษา บํารุง เยียวยา
ไปผูเดียว ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็ฉันนั้น ตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวล
ในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในมิตรและพวกพองแลว ปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผูไมมีกังวล เที่ยวไป เดินไป พักผอน
เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ไปผูเดียว ฉะนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ดังพระราชาทรง
ละแวนแควนที่ทรงชนะแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา ผูเที่ยวไปดวยกัน มีปกติอยูดวย
กรรมดี เปนนักปราชญ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด

ดังพระราชาทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว เสด็จเที่ยว
ไปพระองคเดียว ฉะนั้น.
[๗๑๐] เราทั้งหลายยอมสรรเสริญสหาย ผูถึงพรอมดวยธรรมโดยแท.
ควรเสพแตสหายที่ประเสริฐกวา หรือที่เสมอกัน (เทานั้น).
เมื่อไมไดสหาย เหลานั้น ก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๑๑] คําวา อทฺธา ในอุเทศวา อทฺธา ปสํสาม สหายสมฺปทํ ดังนี้ เปนเครื่อง
กลาวโดยสวนเดียว เปนเครื่องกลาวโดยไมสงสัย เปนเครื่องกลาวโดยไมเคลือบแคลง เปน
เครื่องกลาวไมเปนสองสวน เปนเครื่องกลาวไมเปนสองแยก เปนเครื่องกลาวไมเปนสองทาง
เปนเครื่องกลาวไมผิด. คําวา อทฺธา นี้ เปนเครื่องกลาวแนนอน. สหายผูใดเปนผูประกอบ
ดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะ
สหายผูนั้นทานกลาววา สหายผูถึงพรอมดวยธรรม ในคําวา สหายสมฺปทํ ดังนี้.
คําวา ยอมสรรเสริญซึ่งสหายผูถึงพรอมดวยธรรม ความวา ยอมสรรเสริญ คือ ยอม
ชมเชย ยกยอง พรรณนาคุณ ซึ่งสหายผูถึงพรอมดวยธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ยอม*สรรเสริญ ซึ่งสหายผูถึงพรอมดวยธรรมโดยแท.
[๗๑๒] คําวา ควรเสพแตสหายที่ประเสริฐกวาหรือที่เสมอกัน ความวา สหายทั้งหลาย
เปนผูประเสริฐกวาดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะ สหายทั้งหลายเปนผู
เสมอกันดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะควรเสพ คือ ควรคบ ควรนั่งใกล
ควรไตถาม ควรสอบถาม สหายที่ประเสริฐกวาหรือสหายที่เสมอกัน (เทานั้น) เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ควรเสพสหายที่ประเสริฐกวาหรือที่เสมอกัน (เทานั้น).
[๗๑๓] พึงทราบวินิจฉัย ในอุเทศวา เมื่อไมไดสหายเหลานั้นก็ควรบริโภคปจจัย
อันไมมีโทษ ดังตอไปนี้ บุคคลผูบริโภคปจจัยอันมีโทษก็มี ผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษก็มี.
ก็บุคคลผูบริโภคปจจัยอันมีโทษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ได คือ ได ไดรับ
ประสบ ไดมาซึ่งปจจัย ดวยการหลอกลวง ดวยการพูดเลียบเคียง ดวยความเปนหมอดู ดวย
ความเปนคนเลนกล ดวยการแสวงหาลาภดวยลาภ ดวยการใหไมจริง ดวยการใหไมไผ ดวย
การใหใบไม ดวยการใหดอกไม ดวยการใหเครื่องอาบน้ํา ดวยการใหจุรณ ดวยการใหดิน
ดวยการใหไมสีฟน ดวยการใหน้ําบวนปาก ดวยความเปนผูใครใหปรากฏ ดวยความพูดเหลวใหล
เหมือนแกงถั่ว (ไมสุกทั้งหมด) ดวยความประจบเขา ดวยการขอมาก ดังที่พูดกันวากินเนื้อ
หลังผูอื่น ดวยวิชาดูพื้นที่ ดวยติรัจฉานวิชา ดวยวิชาทํานายอวัยวะ ดวยวิชาดูฤกษยาม ดวย
การเปนทูต ดวยการเดินรับใช ดวยการเดินสาสน ดวยเวชกรรม ดวยทูตกรรม ดวยการให
บิณฑบาตตอบแกบิณฑบาต ดวยการเพิ่มใหแกการใหโดยผิดธรรม โดยไมสม่ําเสมอ ครั้นแลว
ก็สําเร็จความเปนอยู. บุคคลนี้ทานกลาววา ผูบริโภคปจจัยอันมีโทษ.
ก็บุคคลผูบริโภคปจจัยอันไมมีโทษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ได คือ ได ไดรับ
ประสบ ไดมาซึ่งปจจัย ดวยการไมหลอกลวง ดวยการไมพดู เลียบเคียง ดวยความไมเปนคน

เลนกล ดวยการไมแสวงหาลาภดวยลาภ ไมใชดวยการใหไมจริง ไมใชดวยการใหไมไผ ไมใช
ดวยการใหใบไม ไมใชดวยการใหดอกไม ไมใชดวยการใหเครื่องอาบน้ํา ไมใชดวยการใหจุรณ
ไมใชดวยการใหดิน ไมใชดวยการใหไมสีฟน ไมใชดวยการใหน้ําบวนปาก ไมใชดวยความ
เปนผูใครใหปรากฏ ไมใชดวยความพูดเหลวใหลเหมือนแกงถั่ว ไมใชดวยความประจบเขา
ไมใชดวยการขอมากดังที่พูดกันวากินเนื้อหลังผูอื่น ไมใชดวยวิชาดูพื้นที่ ไมใชดวยติรัจฉานวิชา
ไมใชดวยวิชาทํานายอวัยวะ ไมใชดวยวิชาดูฤกษยาม ไมใชดวยการเดินเปนทูต ไมใชดวยการ
เดินรับใช ไมใชดวยการเดินสาสน ไมใชดวยเวชกรรม ไมใชดวยทูตกรรม ไมใชดวยการให
บิณฑบาตตอบแกบิณฑบาต ไมใชดวยการเพิ่มใหแกการให โดยธรรม โดยสม่ําเสมอ ครั้น
แลวก็สําเร็จความเปนอยู. บุคคลนี้ทานกลาววา ผูบริโภคปจจัยอันไมมโี ทษ.
คําวา เมื่อไมไดสหายเหลานั้นก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ ความวา เมื่อไมได ไม
ประสบ ไมไดเฉพาะ ไมพบ ไมปะสหายเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมื่อไมไดสหาย
เหลานั้น ก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะ
เหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
เราทั้งหลายยอมสรรเสริญสหาย ผูถึงพรอมดวยธรรมโดยแท.
ควรเสพแตสหายที่ประเสริฐกวาหรือที่เสมอกัน (เทานั้น).
เมื่อไมไดสหายเหลานัน้ ก็ควรบริโภคปจจัยอันไมมีโทษ
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๑๔] บุคคลเห็นซึ่งกําไลทองสองวงอันสุกปลั่ง ที่นายชางทองให
สําเร็จดีแลว เสียดสีกันที่มือ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๗๑๕] คําวา เห็นซึ่งกําไลทองอันสุกปลั่ง ความวา เห็น เห็นแจง เทียบเคียง
พิจารณาใหแจมแจง ทําใหปรากฏ.
คําวา สุวณฺณสฺส คือ ทองคํา. คําวา สุกปลั่ง คือ บริสุทธิ์ เปลงปลั่ง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา เห็นซึง่ กําไลทองอันสุกปลั่ง.
[๗๑๖] ชางทอง ทานกลาววา กัมมารบุตร ในอุเทศวา กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏฐิตานิ
ดังนี้.
คําวา ที่นายชางทองใหสําเร็จดีแลว ความวา ที่นายชางทองใหสําเร็จดีแลว ทําดีแลว
มีบริกรรมดี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ที่นายชางทองใหสําเร็จดีแลว.
[๗๑๗] ขอมือ ทานกลาววา ภุชะ ในอุเทศวา สงฺฆฏฏยนฺตานิ ทุเว ภุชสฺมึ ดังนี้.
กําไลมือสองวงในมือขางหนึ่ง ยอมเสียดสีกนั ฉันใด สัตวทั้งหลายยอมกระทบกระทั่งกันดวย
สามารถแหงตัณหา สืบตอไปกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย ในมนุษยโลก ในเทวโลก
สืบตอคติดวยคติ สืบตออุปบัติดวยอุปบัติ สืบตอปฏิสนธิดวยปฏิสนธิ สืบตอภพดวยภพ
สืบตอสงสารดวยสงสาร สืบตอวัฏฏะดวยวัฏฏะ เที่ยวไป อยู ผลัดเปลี่ยน เปนไป รักษา
บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สองวงในขอมือขางหนึ่ง เสียดสีกันอยู พึงเที่ยวไป

ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
บุคคลเห็นซึ่งกําไลทองสองวงอันสุกปลั่ง ที่นายชางทอง
ใหสําเร็จดีแลว เสียดสีกันที่มือ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๗๑๘] การพูดดวยวาจาก็ดี ความเกี่ยวของก็ดี กับสหาย พึงมี
แกเราอยางนี้. บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ตอไป พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๑๙] คําวา กับสหาย พึงมีแกเราอยางนี้ ความวา ดวยตัณหาเปนสหาย. ตัณหา
เปนสหายมีอยู. บุคคลเปนสหายมีอยู. ตัณหาเปนสหายอยางไร? รูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ชื่อวา ตัณหา. ผูใดยังละตัณหานี้ไมได
ผูนั้นทานกลาววา มีตัณหาเปนสหาย.
บุรุษมีตัณหาเปนสหาย ทองเที่ยวไปตลอดกาลนาน ยอม
ไมลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และมีความเปนอยางอื่น
ไปได.
ตัณหาเปนสหายอยางนี้.
บุคคลเปนสหายอยางไร? บุคคลบางคนในโลกนี้ ฟุงซานมิใชเพราะเหตุของตน มิใช
เพราะเหตุแหงผูอื่นใหทํา มีจิตไมสงบ คนเดียวกลายเปนคนที่สองบาง สองคนกลายเปนคน
ที่สามบาง สามคนกลายเปนคนที่สี่บาง ยอมกลาวคําเพอเจอมากในที่ที่ตนไปนั้น คือ พูดเรื่อง
พระราชา เรื่องโจร เรือ่ งมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรือ่ งรบ เรือ่ งขาว เรื่องน้ํา เรือ่ งผา
เรื่องดอกไม เรือ่ งญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรือ่ งนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี
เรื่องบุรุษ เรือ่ งคนกลา เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องโลก เรือ่ งทะเล เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อมดวยประการดังนี้. บุคคลเปนสหายอยางนี้. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กับสหายพึงมี
แกเราอยางนี้.
[๗๒๐] ติรัจฉานกถา ๓๒ คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อมดวยประการนั้น ทานกลาววา การพูดดวยวาจา ในอุเทศวา วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา
วา ดังนี้. ชื่อวา ความเกี่ยวของ ไดแก ความเกี่ยวของ ๒ อยาง คือ ความเกี่ยวของดวย
ตัณหา ๑ ความเกี่ยวของดวยทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวา ความเกี่ยวของดวยตัณหา. ฯลฯ นี้ชื่อวา
ความเกี่ยวของดวยทิฏฐิ. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา การพูดดวยวาจาก็ดี ความเกี่ยวของก็ดี.
[๗๒๑] ชื่อวา ภัย ในอุเทศวา เอตํ ภยํ อายตึ เปกฺขมาโน ดังนี้ คือ ชาติภัย ชราภัย
พยาธิภัย มรณภัย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยคือการติเตียนตน ภัยคือการติเตียน
ผูอื่น ภัยคืออาชญา ภัยคือทุคติ ภัยแตลูกคลื่น ภัยแตจระเข ภัยแตน้ําวน ภัยแตปลาราย
ภัยแตการแสวงหาเครื่องบํารุงชีพ ภัยแตความติเตียน ภัยคือความครั่นครามในประชุมชน เหตุ
ที่นากลัว ความหวาดเสียว ขนลุกขนพอง ความที่จิตสะดุง ความที่จิตหวั่นหวาด.
คําวา เมื่อเห็นภัยนี้ตอไป ความวา เมื่อเห็น เมื่อแลเห็น เมื่อตรวจดู เมื่อเพงดู

เมื่อพิจารณา ซึ่งภัยนี้ตอไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เมื่อเห็นภัยนี้ตอไป พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
การพูดดวยวาจาก็ดี ความเกี่ยวของก็ดี กับสหาย พึงมีแกเรา
อยางนี้. บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ตอไป พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๗๒๒] ก็กามทั้งหลายอันวิจิตร มีรสอรอย นารื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิต
ดวยอารมณมีชนิดตางๆ. บุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย
แลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๒๓] โดยอุทานวา กาม ในอุเทศวา กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา ดังนี้ กามมี ๒
อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววาวัตถุกาม. ฯลฯ เหลานี้ทาน
กลาววากิเลสกาม.
คําวา อันวิจิตร ความวา มีรูปชนิดตางๆ มีเสียงชนิดตางๆ มีกลิ่นชนิดตางๆ มีรส
ชนิดตางๆ มีโผฏฐัพพะชนิดตางๆ.
คําวา มีรสอรอย ความวา สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู กลิน่ ที่จะพึงรูแจง
ดวยจมูก รสทีจ่ ะพึงรูแจงดวยลิ้น โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้แล. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดขึ้น สุขโสมนัสนี้ เรากลาววา
เปนกามสุข เปนสุขเจือดวยอุจจาระ เปนสุขของปุถุชน ไมใชสุขของพระอริยะ ไมควรเสพ
ไมควรคบ ไมควรใหเจริญ ไมควรทําใหมาก. เรายอมกลาววา ควรกลัวตอความสุขนี้ เพราะ
ฉะนั้นจึงชื่อวา ก็กามทั้งหลายอันวิจิตรมีรสอรอย.
จิต ใจ มนัส หทัย จิตขาว มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแตวิญญาณขันธนั้น ชื่อวา มนะ ในอุเทศวา มโนรมา ดังนี้.
[๗๒๔] คําวา ยอมย่ํายีจิตดวยอารมณชนิดตางๆ ความวา ยอมย่ํายีจิต คือ ยอมให
จิตสะดุง ใหเสื่อม ใหเสีย ดวยรูปชนิดตางๆ ฯลฯ ดวยโผฏฐัพพะชนิดตางๆ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ยอมย่าํ ยีจิตดวยอารมณชนิดตางๆ.
[๗๒๕] พึงทราบวินิจฉัย ในอุเทศวา อาทีนวํ กามคุเณสุ ทิสฺวา ดังตอไปนี้
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทษแหงกามเปน
อยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตดวยทีต่ ั้งแหงศิลปะ คือ การนับนิ้วมือ
การคํานวณ การประมาณ กสิกรรม พาณิชกรรม โครักขกรรม เปนนักรบ เปนขาราชการ
หรือดวยกิจอื่นซึ่งเปนบอเกิดแหงศิลปะ ทนตอความหนาว ทนตอความรอน ถูกเหลือบ ยุง
ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน เบียดเบียน ตองตายเพราะความหิวกระหาย. ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน

มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อกุลบุตรนั้น
หมั่นเพียรพยายามอยูอยางนั้น โภคสมบัติเหลานั้นยอมไมเจริญขึ้น. กุลบุตรนั้นก็เศราโศก
ลําบากใจ รําพันเพอ ทุบอกคร่ําครวญถึงความหลงใหลวา ความหมั่นของเราเปนหมันหนอ
ความพยายามของเราไรผลหนอ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปน
กองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามนั่นเอง. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อกุลบุตรนั้นหมั่นเพียรพยายามอยู โภคสมบัติเหลานั้นยอมเจริญขึ้น. กุลบุตร
นั้นก็ไดเสวยทุกขโทมนัส เพราะเหตุรักษาโภคทรัพยเหลานั้นดวยคิดวา อุบายอะไร โภคสมบัติ
ของเราจึงจะไมถูกพระราชาริบไป โจรจะไมลักไปได ไฟจะไมไหม น้ําจะไมทวม พวกทายาท
ผูไมเปนที่รักจะไมขนเอาไปได. เมื่อกุลบุตรนั้นรักษาคุมครองอยูอยางนี้ โภคสมบัติเหลานั้นถูก
พระราชาริบเอาไป ถูกโจรลักเอาไป ถูกไฟไหม ถูกน้ําทวม หรือถูกทายาทผูไมเปนที่รักขน
เอาไป. กุลบุตรนั้นยอมเศราโศก ฯลฯ ถึงความหลงใหลวา เรามีทรัพยสิ่งใด แมทรัพยสิ่งนั้น
หมดไปหนอ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปน
เหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั้นเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระราชาวิวาทกับพระราชาก็ดี กษัตริยววิ าทกับ
กษัตริยก็ดี พราหมณวิวาทกับพราหมณก็ดี คฤหบดีวิวาทกับคฤหบดีก็ดี มารดาวิวาทกับบุตรก็ดี
บุตรวิวาทกับมารดาก็ดี บิดาวิวาทกับบุตรก็ดี บุตรวิวาทกับบิดาก็ดี พี่นองชายวิวาทกับพี่นองหญิง
ก็ดี พี่นองหญิงวิวาทกับพี่นองชายก็ดี สหายวิวาทกับสหายก็ดี ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกาม
เปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง. ชนเหลานั้นทะเลาะวิวาทกัน
เพราะเหตุแหงกามนั้น ประหารกันและกันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง
ดวยศาตราบาง. ชนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง ถึงความทุกขปางตายบาง เพราะการประหาร
กันนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ
มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง คนทั้งหลายถือดาบและโลหจับธนูสอดใสแลงแลว
ยอมเขาสูสงครามที่กําลังประชิดกันทั้งสองฝาย. เมื่อคนทั้งสองฝายยิงลูกศรไปบาง พุงหอกไป
บาง ฟนดาบบาง คนเหลานั้นยิงดวยลูกศรก็มี พุงดวยหอกก็มี และยอมตัดศีรษะกันดวยดาบ
ในสงครามนั้น ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกาม
ทั้งหลายนั่นเอง. คนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตายบางในสงครามนั้น. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน
มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง คนทั้งหลายถือดาบและโลหจับธนูสอดใสแลงแลว
เขาไปสูปอมอันมีปูนเปนเครื่องฉาบทาขางบาง. เมื่อคนทั้งสองฝายยิงลูกศรไปบาง พุงหอกไปบาง
ฟนดาบบาง คนเหลานั้นยิงดวยลูกศรก็มี พุงดวยหอกก็มี รดดวยโคมัยที่นาเกลียดก็มี ทับ
ดวยฟาทับเหวก็มี ตัดศีรษะกันดวยดาบก็มี ในสงครามนั้น ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกามเปน
นิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง. คนเหลานั้นยอมถึงความตายบาง

ถึงทุกขปางตายบาง ในสงครามนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามแมนี้ เห็นกันไดเอง เปน
กองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลาย
นั่นเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง โจรทั้งหลายยอมตัดที่ตอบาง ปลนเรือนทุกหลังบาง
ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ดักตีชิงในทางเปลี่ยวบาง คบชูภรรยาของชายอื่นบาง ก็เพราะ
มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง. พวก
ราชบุรุษจับโจรเหลานั้นไดแลว ใหทํากรรมกรณตางๆ คือ เฆี่ยนดวยแสบาง เฆี่ยนดวยหวาย
บาง ตีดวยพลองสั้นบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง โจรเหลานั้น
ยอมถึงความตายบาง ถึงทุกขปางตายบาง เพราะกรรมกรณนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกาม
แมนี้ เห็นกันไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกาม
ทั้งหลายนั่นเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ชนทั้งหลายยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา
ดวยใจ ก็เพราะมีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลาย
นั่นเอง. ชนเหลานั้นครั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงกามแมนี้ มีในสัมปรายภพ
เปนกองทุกข มีกามเปนเหตุ มีกามเปนนิทาน มีกามเปนอธิกรณ เปนเหตุแหงกามทั้งหลายนั่นเอง.
คําวา เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแลว ความวา พบเห็น เทียบเคียง พิจารณาให
แจมแจง ทําใหปรากฏแลว ซึ่งโทษในกามคุณทั้งหลายแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เห็นโทษ
ในกามคุณทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
ก็กามทั้งหลายอันวิจิตร มีรสอรอย นารื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิต
ดวยอารมณชนิดตางๆ. บุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย
แลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๒๖] คําวา กามนี้เปนเสนียด เปนดังฝ เปนอุบาทว เปนโรค
เปนลูกศร เปนภัย. บุคคลเห็นภัยนี้ ในกามคุณทั้งหลายแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๒๗] พึงทราบในวินิจฉัย ในอุเทศวา กามทั้งหลายเปนเสนียด เปนดังฝ เปน
อุบาทว เปนโรค เปนลูกศร เปนภัย ดังตอไปนี้
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา เปนภัย
เปนทุกข เปนโรค เปนดังฝ เปนความของ เปนสัตว เปนเปอกตม เปนครรภ ลวนแลว
เปนชื่อของกาม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุใด คําวา เปนภัย จึงเปนชื่อของกาม? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้กําหนัดดวยกามราคะ อันฉันทราคะผูกพัน ยอมไมพนไปจากภัยแมอนั มี
ในปจจุบัน ยอมไมพนไปจากภัยแมอันมีในสัมปรายภพ เพราะเหตุนั้น คําวา เปนภัย นี้ จึง
เปนชื่อของกาม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุใด คําวา เปนทุกข เปนโรค เปนดังฝ เปน

ความของ เปนสัตว เปนเปอกตม เปนครรภ จึงชื่อของกาม? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้
กําหนัดดวยกามราคะ อันฉันทราคะผูกพัน ยอมไมพนไปจากครรภแมอันมีในปจจุบัน ยอมไม
พนไปจากครรภแมอันมีในสัมปรายภพ เพราะเหตุนั้น คําวา เปนครรภ นี้ จึงเปนชื่อของกาม.
สัตวที่เปนปุถุชนหยั่งลงแลวดวยราคะอันนายินดี ยอมเขาถึง
ความเปนสัตวเกิดในครรภ เพราะกามเหลาใด กามเหลานั้น
บัณฑิตกลาววา เปนภัย เปนทุกข เปนโรค เปนดังฝ
เปนความของ เปนสัตว เปนเปอกตม และเปนครรภ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด ภิกษุไมละฌาน เมื่อนั้น
ภิกษุนั้นลวงกามอันเปนดังทางมีเปอกตม ขามไดยาก ยอม
เห็นหมูสัตวผูเปนอยางนั้น เขาถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู.
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา คําวา กามนี้ เปนเสนียด เปนดังฝ เปนอุบาทว เปนโรค
เปนลูกศร เปนภัย.
[๗๒๘] คําวา เห็นภัยนี้ในกามคุณทั้งหลายแลว ความวา เห็นเทียบเคียง พิจารณา
ใหแจมแจง ทําใหปรากฏแลว ซึ่งภัยนี้ในกามคุณทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เห็นภัยนี้ใน
กามคุณทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
คําวากามนี้ เปนเสนียด เปนดังฝ เปนอุบาทว เปนโรค
เปนลูกศร เปนภัย. บุคคลเห็นภัยนี้ ในกามคุณทั้งหลายแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๒๙] บุคคลครอบงําแมภัยทั้งปวงแมนี้ คือ ความหนาว ความรอน
ความหิว ความกระหาย ลม แดด เหลือบและสัตว
เสือกคลาน แลวพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๓๐] ความหนาว ในอุเทศวา สีต ฺจ อุณฺห ฺจ ขุทฺทํ ปปาสํ ดังนี้ ยอมมีดวย
เหตุ ๒ ประการ คือ ความหนาวยอมมีดว ยสามารถแหงธาตุภายในกําเริบ ๑ ความหนาวยอมมี
ดวยสามารถแหงฤดูภายนอก ๑. ความรอนในคําวา อุณฺหํ ดังนี้ ยอมมีดวยเหตุ ๒ ประการ
คือ ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงธาตุภายในกําเริบ ๑ ความรอนยอมมีดวยสามารถแหงฤดู
ภายนอก ๑. ความหิว ทานกลาววา ขุทฺทา. ความอยากน้ํา ทานกลาววา ปปาสา. เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย.
[๗๓๑] ชื่อวา ลม ในอุเทศวา วาตาตเป ฑํสสิรึสเป จ ดังนี้ คือ ลมทิศตะวันออก
ลมทิศตะวันตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมมีธุลี ลมหนาว ลมรอน ลมนอย ลมมาก
ลมบาหมู ลมแตครุฑ ลมแตใบตาล แตแตพัด. ความรอนแตดวงอาทิตยทานกลาววาแดด.
แมลงตาเหลืองทานกลาววาเหลือบ. งูทานกลาววาสัตวเสือกคลาน. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ลม
แดด เหลือบและสัตวเสือกคลาน.
[๗๓๒] คําวา ครอบงําแมภัยทั้งปวงนั้น ความวา ครอบงํา ปราบปราม กําจัด ย่ํายีแลว

เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ครอบงําแมภัยทั้งปวงนี้ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
บุคคลครอบงําแมภัยทัง้ ปวงแมนี้ คือ ความหนาว ความรอน
ความหิว ความกระหาย ลม แดด เหลือบและสัตว
เสือกคลาน แลวพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๓๓] พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซึ่งหมูทั้งหลาย มีขันธเกิด
ดีแลว มีธรรมดังดอกบัว เปนผูยิ่ง ยอมอยูในปาตามอภิรมย
เหมือนนาคละแลวซึ่งโขลงทั้งหลาย มีขันธเกิดพรอมแลว
มีตัวดังดอกบัว เปนผูยิ่ง อยูในปาตามอภิรมย พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๓๔] ชางตัวประเสริฐทานกลาววา นาค ในอุเทศวา นาโค ว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา
ดังนี้.
แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ชื่อวาเปนนาค. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาเปนนาค
เพราะเหตุไร? พระปจเจกสัมพุทธเจาชื่อวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมทําความชั่ว เพราะเหตุวา
ไมถึง เพราะเหตุวาไมมา. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นชื่อวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมทําความชั่ว
อยางไร? อกุศลธรรมอันลามก ทําใหมีความเศราหมองใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวน*กระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงชาติชราและมรณะตอไป ทานกลาววา ความชั่ว.
พระขีณาสพยอมไมทําความชั่วอะไรๆ ในโลภเลย สละแลว
ซึ่งสังโยชนทั้งปวงและเครื่องผูกทั้งหลาย เปนผูหลุดพนแลว
ยอมไมเกาะเกี่ยวในธรรมทั้งปวง ทานกลาววา เปนนาค
ผูคงที่ มีตนเปนอยางนั้น.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นชื่อวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมทําความชั่วอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นชื่อวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมถึงอยางไร? พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมถึงดวยอํานาจราคะ
ไมถึงดวยอํานาจโทสะ ไมถึงดวยอํานาจโมหะ ไมถึงดวยอํานาจมานะ ไมถึงดวยอํานาจทิฏฐิ
ไมถึงดวยอํานาจอุทธัจจะ ไมถึงดวยอํานาจวิจิกิจฉา ไมถึงดวยอํานาจอนุสยั ไมดําเนินออก
เลื่อนเคลื่อนไปดวยธรรมทั้งหลายอันใหเปนพวก. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นชื่อวาเปนนาค เพราะ
เหตุวาไมถึงอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นชื่อวาเปนนาค เพราะเหตุวาไมมาอยางไร? พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลสทั้งหลายที่ละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค
ดวยสกทาคามิมรรค ดวยอนาคามิมรรค ดวยอรหัตมรรค. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นชื่อวาเปนนาค
เพราะเหตุวาไมมาอยางนี้.
คําวา เหมือนนาคละแลวซึ่งโขลงทั้งหลาย ความวา ชางตัวประเสริฐนั้น ละ เวน
ปลอยแลวซึ่งโขลงทั้งหลาย เปนผูเดียว ยางเขาไปทามกลางปา ยอมเที่ยวไป เดินไป พักผอน

ยอมเปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ไปในปา ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้น
ละ เวน ปลอยแลวซึ่งหมู เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด คือ อาศัยเสพเสนาสนะอันสงัด
เปนปารกชัฏ มีเสียงนอย ไมมีเสียงกึกกอง ปราศจากลมแตหมูชน เปนที่ควรทํากรรมลับของ
มนุษย สมควรแกการหลีกเรน. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เดินผูเดียว ยืนผูเดียว นั่งผูเดียว
นอนผูเดียว เขาบานเพื่อบิณฑบาตผูเดียว กลับผูเดียว นั่งในที่ลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว
เปนผูเดียวเที่ยวไป เดินไป ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ พักผอน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนนาคละแลวซึ่งโขลงทั้งหลาย.
[๗๓๕] คําวา มีขันธเกิดพรอมแลว มีตัวดังดอกบัว เปนผูยิ่ง ความวา ชางตัว
ประเสริฐนั้น มีขันธเกิดพรอมแลว คือ เปนชางสูง ๗ ศอกหรือ ๘ ศอก ฉันใด แมพระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็เหมือนกันฉันนั้น มีขันธเกิดพรอมแลวดวยศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญา*ขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระอเสขะ. ชางตัวประเสริฐนั้นเปนชางมีตัว
ดังดอกบัว ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้น มีธรรมดังดอกบัว ดวยดอกบัว คือ
โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติ*สัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค. ชางตัวประเสริฐ
นั้นเปนชางยิ่งดวยเรีย่ วแรง ดวยกําลัง ดวยความเร็ว ดวยความกลา ฉันใด แมพระปจเจก
สัมพุทธเจาก็ฉันนั้น เปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา มีขันธเกิดพรอมแลว มีตัวดังดอกบัว เปนผูยิ่ง.
[๗๓๖] คําวา ยอมอยูในปาตามอภิรมยวา ความวา ชางตัวประเสริฐนั้น ยอมอยูในปา
ตามอภิรมย ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็ฉันนั้น ยอมอยูในปาตามอภิรมย คือ อยู
ในปาตามอภิรมย ดวยปฐมฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อยูในปา
ตามอภิรมยดว ยเมตตาเจโตวิมตุ ิบาง กรุณาเจโตวิมุติบาง มุทิตาเจโตวิมุติบาง อุเบกขาเจโตวิมุติ
บาง อยูในปาตามอภิรมยดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติบาง วิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง
อากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง ผลสมาบัติบาง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อยูในปาตามอภิรมย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซึ่งหมูทั้งหลาย มีขันธเกิดดีแลว
มีธรรมดังดอกบัว เปนผูยิ่ง ยอมอยูในปาตามอภิรมย เหมือน
นาคแลวซึ่งโขลงทั้งหลาย มีขันธเกิดพรอมแลว มีตัว
ดังดอกบัว เปนผูยิ่ง อยูใ นปาตามอภิรมย พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๓๗] บุคคลพึงถูกตองวิมุติอันมีในสมัยดวยเหตุใด เหตุนั้น
เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู. บุคคล
ไดฟงแลวซึ่งถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.

[๗๓๘] พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา บุคคลพึงถูกตองวิมตุ ิอันมีในสมัยดวยเหตุใด เหตุนั้น
เปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู ดังตอไปนี้
สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกรอานนท ภิกษุชอบความคลุกคลี
ดวยหมู ยินดีในความคลุกคลีดวยหมู ประกอบเนืองๆ ซึ่งความคลุกคลีดวยหมู ชอบหมู
ยินดีในหมู บันเทิงในหมู ประกอบเนืองๆ ซึ่งความชอบหมู จักเปนผูไดตามประสงค ไดโดย
ไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งสุขในเนกขัมมะ สุขในความสงัด สุขคือความสงบ สุขในความตรัสรู
ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกรอานนท สวนภิกษุใด หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ภิกษุนั้นพึงไดสุขนั้นสมหวัง
คือ จักไดตามประสงค ไดโดยไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งสุขในเนกขัมมะ สุขในความสงัด
สุขคือความสงบ สุขในความตรัสรู ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกรอานนท ภิกษุชอบความคลุกคลีดวยหมู ยินดีในความคลุกคลีดวยหมู ประกอบเนืองๆ
ซึ่งความเปนผูชอบความคลุกคลีดวยหมู ชอบหมู ยินดีในหมู บันเทิงในหมู ประกอบเนืองๆ
ซึ่งความชอบหมู จักบรรลุซึ่งเจโตวิมุติอันมีในสมัยหรือซึ่งโลกุตรมรรคอันไมกําเริบ อันไมมีใน
สมัย ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกรอานนท สวนภิกษุใด หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ภิกษุนั้นพึงไดสุขนั้นสมหวัง
คือ จักบรรลุซงึ่ เจโตวิมุตอิ ันมีในสมัยหรือซึ่งโลกุตรมรรคอันไมกําเริบ อันไมมีในสมัย ขอนั้น
เปนฐานะที่จะมีได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลพึงถูกตองวิมุติอันมีในสมัยดวยเหตุใด เหตุ
นั้นเปนอัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู.
[๗๓๙] พระสุริยะ ทานกลาววา พระอาทิตย ในอุเทศวา อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม
ดังนี้. พระอาทิตยนั้นเปนโคดมโดยโคตร. แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็เปนโคดมโดยโคตร แม
พระปจเจกสัมพุทธเจาก็เปนญาติ เปนเผาพันธุ โดยโคตรแหงพระอาทิตย. เพราะเหตุนั้น พระ*ปจเจกสัมพุทธเจา จึงชื่อวา เปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย.
คําวา ไดฟงแลวซึ่งถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย
ความวา ไดฟง ไดยิน ศึกษา ทรงจํา เขาไปกําหนดแลว ซึ่งถอยคํา คือ คําเปนทาง เทศนา
อนุสนธิ ของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ได
ฟงแลวซึ่งถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
บุคคลพึงถูกตองวิมุติอนั มีในสมัยดวยเหตุใด เหตุนั้นเปน
อัฏฐานะของบุคคลผูยินดีในความคลุกคลีดวยหมู. บุคคลได
ฟงแลว ซึ่งถอยคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๔๐] เราลวงเสียแลวซึ่งทิฏฐิอันเปนเสี้ยนหนามทั้งหลาย ถึงแลว
ซึ่งมรรคนิยาม มีมรรคอันไดเฉพาะแลว เปนผูมีญาณเกิด
ขึ้นแลว อันผูอื่นไมตองแนะนํา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน

นอแรด ฉะนั้น.
[๗๔๑] สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ทานกลาววาทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม ในอุเทศวา ทิฏฐิ*วิสูกานิ อุปาติวตฺโต ดังนี้. ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรม
ของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของ
สัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรษุ ยอมเห็นรูปในความเปนตนบาง เห็นตนวา
มีรูปบาง เห็นรูปในตนบาง เห็นตนในรูปบาง เห็นเวทนาโดยความเปนตน ... เห็นสัญญาโดย
ความเปนตน ... เห็นสังขารโดยความเปนตน ... เห็นวิญญาณโดยความเปนตนบาง เห็นตนวามี
วิญญาณบาง เห็นวิญญาณในตนบาง เห็นตนในวิญญาณบาง. ทิฏฐิเห็นปานนี้ ทิฏฐิไปแลว
ทิฏฐิอันรกชัฏ ทิฏฐิกันดาร ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม ทิฏฐิกวัดแกวง ทิฏฐิเปนสังโยชน ความถือ
ความถือเฉพาะ ความถือมั่น ความลูบคลํา ทางชั่ว ทางผิด ความเปนผิด ลัทธิแหงเดียรถีย
ความถือดวยความแสวงหาผิด ความถือวิปริต ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือวาจริงใน
เรื่องอันไมจริง ทิฏฐิ ๖๒. เหลานี้ เปนทิฏฐิเสี้ยนหนาม.
คําวา ลวงเสียแลว ความวา ลวงเสียแลว กาวลวงแลว ลวงเลยแลว เปนไปลวง
แลว ซึ่งทิฏฐิเปนเสี้ยนหนามทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ลวงเสียแลวซึ่งทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม
ทั้งหลาย.
[๗๔๒] มรรค ๔ และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ...
สัมมาสมาธิ ทานกลาววา มรรคนิยาม ในอุเทศวา ปตฺโต นิยามํ ปฏิลทฺธมคฺโค ดังนี้. เรา
ประกอบแลว ถึงพรอมแลว บรรลุแลว ถูกตองแลว ทําใหแจงแลวดวยอริยมรรค ๔ เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ถึงแลวซึ่งมรรคนิยาม.
คําวา มีมรรคอันไดเฉพาะแลว ความวา มีมรรคอันไดแลว มีมรรคอันไดเฉพาะแลว
มีมรรคอันบรรลุแลว มีมรรคอันถูกตองแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ถึงแลวซึง่ มรรคนิยาม
มีมรรคอันไดเฉพาะแลว.
[๗๔๓] คําวา เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว อันผูอื่นไมตองแนะนํา ความวา พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นมีญาณเกิดขึ้น เกิดขึ้นพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลว คือ มีญาณ
เกิดขึ้น เกิดขึ้นพรอม บังเกิด บังเกิดเฉพาะ ปรากฏแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล
ลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว.
คําวา อันผูอื่นไมตองแนะนํา ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น อันผูอนื่ ไมตอง
แนะนํา คือ ไมตองเชื่อผูอ ื่น ไมมีผูอื่นเปนปจจัย ไมไปดวยญาณอันเนื่องดวยผูอื่น เปนผูไม
หลงใหล มีสติสัมปชัญญะ ยอมรูยอมเห็นตามความเปนจริงวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว อันผูอื่นไมตองแนะนํา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
เราลวงเสียแลวซึ่งทิฏฐิอันเปนเสี้ยนหนามทั้งหลาย ถึงแลว

ซึ่งมรรคนิยาม มีมรรคอันไดเฉพาะแลว เปนผูมีญาณเกิดขึ้น
แลว อันผูอื่นไมตองแนะนํา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๗๔๔] พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนผูไมโลภ ไมโกหก ไมกระหาย
ไมมีความลบหลู มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะอันกําจัด
แลว ไมมีความหวังในโลกทั้งปวง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๗๔๕] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา ความโลภ
ในอุเทศวา นิลฺโลลุโป นิกฺกุโห นิปฺปปาโส ดังนี้.
ตัณหาอันเปนความโลภนัน้ พระปจเจกสัมพุทธเจาละไดแลว ตัดขาดแลว ทําไมใหมี
ที่ตั้งดังตนตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะ
เหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงเปนผูไมมีความโลภ. วัตถุแหงความโกหก ในคําวา ไมโกหก
มี ๓ อยาง คือ วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัย ๑ วัตถุแหงความโกหกเปน
สวนแหงอิริยาบถ ๑ วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรม ๑.
วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัยเปนไฉน? พวกคฤหบดีในโลกนี้ ยอม
นิมนตภิกษุดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษุนั้นมีความปรารถนา
ลามก อันความปรารถนาครอบงําแลว มีความตองการดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน*ปจจัยเภสัชบริขาร มุงความเปนผูใครไดมาก บอกเลิกรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร. เธอพูดอยางนี้วา สมณะจะประสงคอะไรดวยจีวรมีคามาก สมณะควร
จะเที่ยวเลือกเก็บผาเกาๆ จากปาชาบาง จากกองหยากเยือ่ บาง จากตลาดบาง แลวทําสังฆาฏิ*บริโภค นั่นเปนความสมควร. สมณะจะประสงคอะไรดวยบิณฑบาตมีคามาก สมณะควรเลี้ยง
ชีพดวยอาหารที่ไดมาดวยปลีแขง โดยการเที่ยวแสวงหา นั่นเปนความสมควร. สมณะจะประสงค
อะไรดวยเสนาสนะมีคามาก สมณะพึงอยูที่โคนตนไมหรือพึงอยูในที่แจง นั่นเปนความสมควร.
สมณะจะประสงคอะไรดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันมีคามาก สมณะควรทํายาดวยมูตรเนาบาง
ดวยชิ้นลูกสมอบาง นั่นเปนความสมควร. เธอมุงความเปนผูใครไดมาก ก็บริโภคจีวรที่เศราหมอง
ฉันบิณฑบาตที่เศราหมอง ใชสอยเสนาสนะที่เศราหมอง เสพคิลานปจจัยเภสัชบริขารที่เศรา
หมอง. พวกคฤหบดีก็รูจักภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า สมณะรูปนี้มีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ
ชอบวิเวก ไมเกี่ยวของ ปรารภความเพียร เปนผูมีวาทะอันขจัดแลว ก็นิมนตมากไปดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ภิกษุนั้นก็กลาวอยางนีว้ า กุลบุตรผูมีศรัทธา
จะประสบบุญเปนอันมากก็เพราะมีปจจัย ๓ อยาง พรอมหนากัน คือ กุลบุตรผูมีศรัทธา จะ
ประสบบุญเปนอันมาก เพราะมีศรัทธาพรอมหนา ๑ เพราะมีไทยธรรมพรอมหนา ๑ เพราะมี
ทักขิไณยบุคคลพรอมหนา ๑. ทานทั้งหลายก็มีศรัทธานี้อยู ไทยธรรมก็ปรากฏอยู และอาตมา
ผูเปนปฏิคาหกก็มีอยู. ถาอาตมาจักไมรับ ดวยเหตุที่อาตมาไมรับ ทานทั้งหลายก็จักเสื่อมบุญ.
อาตมาไมมีความประสงคดวยปจจัยนี้ ก็แตวา อาตมาจักรับเพื่ออนุเคราะหแกทานทั้งหลาย. ภิกษุ

นั้นมุงความเปนผูอยากไดมาก ก็รับจีวรมาก รับบิณฑบาตมาก รับเสนาสนะมาก รับคิลาน*ปจจัยเภสัชบริขารมาก. ความสยิ้วหนา ความเปนผูสยิ้วหนา ความโกหก กิริยาที่โกหก ความ
เปนผูโกหก เห็นปานนี้ ทานกลาววา วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการเสพปจจัย.
วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ มีความ
ปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา ประสงคจะใหเขาสรรเสริญ ดําริวา ประชุมชนจะ
สรรเสริญเราโดยอิรยิ าบถอยางนี้ จึงสํารวมเดิน สํารวมยืน สํารวมนั่ง สํารวมนอน มุงเดิน
มุงยืน มุงนั่ง มุงนอน เดินเหมือนภิกษุมีสมาธิ ยืนเหมือนภิกษุมีสมาธิ นั่งเหมือนภิกษุมีสมาธิ
นอนเหมือนภิกษุมีสมาธิ ยอมเปนเหมือนดังเจริญฌานตอหนาพวกมนุษย. ความเริ่มตั้ง ความ
ตั้ง ความสํารวมอิริยาบถ ความเปนผูสยิ้วหนา ความโกหก กิริยาที่โกหก ความเปนผูโกหก
เห็นปานนี้ ทานกลาววา วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงอิริยาบถ.
วัตถุแหงความโกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรมเปนไฉน? ภิกษุบางรูปในศาสนานี้
มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา มีความประสงคจะใหเขาสรรเสริญ ดําริวา
ประชุมชนจะสรรเสริญเราดวยการพูดอยางนี้ จึงกลาววาจาอิงอริยธรรม คือ พูดวา สมณะที่ใช
จีวรเห็นปานนี้ มีอานุภาพมาก สมณะที่ใชบาตรเห็นปานนี้ ใชภาชนะโลหะเห็นปานนี้ ใช
ธรรมกรกเห็นปานนี้ ใชผากรองน้ําเห็นปานนี้ ใชลูกดานเห็นปานนี้ ใชรองเทาเห็นปานนี้ ใช
ประคดเอวเห็นปานนี้ ใชสายโยคเห็นปานนี้ มีอานุภาพมาก. และพูดวา สมณะที่มีพระอุปชฌายะ
เห็นปานนี้มีอานุภาพมาก สมณะที่มีพระอาจารยเห็นปานนี้ มีพวกรวมพระอุปชฌายะเห็นปานนี้
มีพวกรวมพระอาจารยเห็นปานนี้ มีพวกมีไมตรีกันเห็นปานนี้ มีมิตรที่เห็นกันมาเห็นปานนี้ มี
มิตรที่คบกันมาเห็นปานนี้ มีสหายเห็นปานนี้ มีอานุภาพมาก. และพูดวา สมณะที่อยูในวิหาร
เห็นปานนี้ มีอานุภาพมาก ผูอยูในเพิงมีหลังคาแถบเดียวเห็นปานนี้ ผูอยูในเรือนโลนเห็นปานนี้
ผูอยูในถ้ําเห็นปานนี้ ผูอยูในกุฎีเห็นปานนี้ ผูอยูในเรือนยอดเห็นปานนี้ ผูอยูในปอมเห็นปานนี้
ผูอยูในโรงเห็นปานนี้ ผูอยูในที่พักเห็นปานนี้ ผูอยูในโรงฉันเห็นปานนี้ ผูอยูในมณฑปเห็นปาน
นี้ ผูอยูที่โคนตนไมเห็นปานนี้ มีอานุภาพมาก, อนึ่ง ภิกษุผูกม หนากวาคนที่กมหนา ผูสยิ้ว*หนากวาคนสยิ้วหนา ผูโกหกกวาคนที่โกหก ผูพูดมากกวาคนพูดมาก ผูที่คนอื่นสรรเสริญตาม
ปากของคน กลาวถอยคําอันปฏิสังยุตดวยโลกุตระและนิพพานเชนนั้น อันลึกซึ้ง ละเอียด
ที่วิญูชนปดบังวา สมณะนี้ไดวิหารสมาบัติอันสงบเห็นปานนี้. ความสยิ้วหนา ความเปนผู
สยิ้วหนา ความโกหก กิริยาทีโ่ กหก ความเปนผูโกหกเห็นปานนี้ ทานกลาววาวัตถุแหงความ
โกหกเปนสวนแหงการพูดอิงธรรม.
วัตถุแหงความโกหก ๓ อยางนี้ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ละเสียแลว ตัดขาดเสียแลว
สงบแลว ระงับแลว ไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลวดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นไมโกหก. ตัณหา ราคะ สราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา
ความกระหาย ในคําวา ไมมีความกระหาย. ตัณหาอันเปนเหตุใหกระหายนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจา
ละแลว ตัดรากขาดแลว ไมใหมีที่ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิด
ขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงไมมีความกระหาย เพราะฉะนั้น

จึงชื่อวา พระปจเจกสัมพุทธเจาไมมีความโลภ ไมโกหก ไมมีความกระหาย.
[๗๔๖] ความลบหลู กิริยาที่ลบหลู ความเปนผูลบหลู ความเปนผูริษยา ชื่อวาความ
ลบหลู ในอุเทศวา ไมมีความลบหลู มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะอันกําจัดแลว ดังนี้.
ชื่อวาบาปธรรมดังรสฝาด คือ ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ
ความตีเสมอ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง เปนดังรสฝาด (แตละอยาง). ความไมรูในทุกข
ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรู
ในสวนเบื้องตน ความไมรูในสวนเบื้องปลาย ความไมรูทั้งในสวนเบื้องตนและสวนเบื้องปลาย
ความไมรูในธรรมทั้งหลายอันอาศัยกันเกิดขึ้น คือความที่สังขาราทิธรรมนี้เปนปจจัยแหงกันและกัน
ความไมรู ความไมเห็น ความไมถึงพรอมเฉพาะ ความไมตรัสรู ความไมตรัสรูพรอม ความ
ไมแทงตลอด ความไมถึงพรอม ความไมกําหนดถือเอา ความไมเห็นพรอม ความไมพิจารณา
ความไมทําใหประจักษ ความหมดจดยาก ความเปนพาล ความไมรูทั่วพรอม ความหลง ความ
หลงเสมอ อวิชชาเปนโอฆะ อวิชชาเปนโยคะ อวิชชาเปนอนุสัย อวิชชาเปนปริยุฏฐาน
อวิชชาเปนขาย อวิชชาเปนบวง โมหะ อกุศลมูล ชื่อวา โมหะ.
ความลบหลู บาปธรรมดังรสฝาดและโมหะ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น สํารอกแลว
กําจัดแลว ละเสียแลว ตัดขาดแลว สงบแลว ระงับแลว ทําไมใหอาจเกิดขึ้น เผาเสียแลว
ดวยไฟคือญาณ เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงไมมีความลบหลู มีบาปธรรมดังรส
ฝาดและโมหะอันกําจัดแลว.
[๗๔๗] ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา ความ
หวัง ในอุเทศวา เปนผูไมมีความหวังในโลกทั้งปวง ดังนี้.
คําวา ในโลกทั้งปวง คือ ในอบายโลกทั้งปวง ในมนุษยโลกทั้งปวง ในเทวโลกทั้งปวง
ในขันธโลกทั้งปวง ในธาตุโลกทั้งปวง ในอายตนโลกทั้งปวง.
คําวา เปนผูไมมีความหวังในโลกทั้งปวง ความวา เปนผูไมมีความหวัง คือ เปนผู
ไมมีตัณหา เปนผูไมมีความกระหายในโลกทั้งปวง เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา เปนผูไมมีความหวังใน
ในโลกทั้งปวง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจา
นั้น จึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาเปนผูไมโลภ ไมโกหก ไมกระหาย ไมมี
ความลบหลู มีบาปธรรมดังรสฝาดและโมหะอันกําจัดแลว ไมมี
ความหวังในโลกทั้งปวง พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๗๔๘] พึงละเวนสหายชั่ว ผูไมเห็นประโยชน ผูตั้งอยูในธรรมอัน
ไมเสมอ ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนประมาทดวยตนเอง
พึงเที่ยวไปเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๔๙] สหายชั่ว ในอุเทศวา ปาป สหายํ ปริวชฺชเยถ ดังนี้ ที่บัณฑิตกลาวไววา
สหายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิวัตถุ ๑๐ วา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล ผล

วิบากแหงกรรมที่ทําดีและทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี เหลา
สัตวที่ผุดขึ้นเกิดไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวย
ความรูยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ไมมีในโลก ดังนี้. สหายนี้ชื่อวา สหายชั่ว.
คําวา พึงละเวนสหายชั่ว ความวา พึงละ พึงเวน พึงหลีกเลีย่ งสหายชั่ว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา พึงละเวนสหายชั่ว.
[๗๕๐] สหายผูไมเห็นประโยชน ในอุเทศวา อนตฺถทสฺสี วิสเม นิวฏ€ํ ดังนี้ ที่
บัณฑิตกลาวไววา สหายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ วาทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชา
แลวไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งโลกนีแ้ ละโลกหนาดวย
ความรูยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ไมมีในโลก ดังนี้. สหายนี้ ชื่อวาผูไมเห็นประโยชน.
คําวา ผูตั้งอยูในธรรมอันไมเสมอ ความวา ผูตั้งอยูในกายกรรมอันไมเสมอ ใน
วจีกรรมอันไมเสมอ ในมโนกรรมอันไมเสมอ ในปาณาติบาตอันไมเสมอ ในอทินนาทานอันไม
เสมอ ในกาเมสุมิจฉาจารอันไมเสมอ ในมุสาวาทอันไมเสมอ ในปสฺณาวาจาอันไมเสมอ ใน
ผรุสวาจาอันไมเสมอ ในสัมผัปปลาปอันไมเสมอ ในอภิชฌาอันไมเสมอ ในพยาบาทอันไมเสมอ
ในมิจฉาทิฏฐิอันไมเสมอ ในสังขารอันไมเสมอ ผูตั้งอยู ของอยู แอบอยู เขาถึงอยู ติดใจ
นอมใจไปในเบญจกามคุณอันไมเสมอ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมเห็นประโยชน ผูตั้งอยูใน
ธรรมอันไมเสมอ.
[๗๕๑] คําวา ผูขวนขวาย ในอุเทศวา สยํ น เสเว ปสุตํ ปมตฺตํ ดังนี้ ความวา
ผูใดยอมแสวงหา เสาะหา คนหากาม เปนผูประพฤติอยูในกาม มักมากอยูในกาม หนักอยู
ในกาม เอนไปในกาม โอนไปในกาม ออนไปในกาม นอมใจไปในกาม มุงกามเปนใหญ
แมผูนั้นชื่อวาผูขวนขวายในกาม. ผูใดเสาะหารูป ไดรูป บริโภครูป ดวยสามารถตัณหา เปน
ผูประพฤติอยูในรูป มักมากในรูป หนักอยูในรูป เอนไปในรูป โอนไปในรูป ออนไปในรูป
นอมใจไปในรูป มุงรูปเปนใหญ แมผูนั้นก็ชื่อวาผูขวนขวายในกาม. ผูใดเสาะหาเสียง ... ผูใด
เสาะหากลิ่น ... ผูใดเสาะหารส ... ผูใดเสาะหาโผฏฐัพพะ ไดโผฏฐัพพะ บริโภคโผฏฐัพพะดวย
สามารถตัณหา เปนผูประพฤติอยูในโผฏฐัพพะ มักมากในโผฏฐัพพะ หนักอยูในโผฏฐัพพะ
เอนไปในโผฏฐัพพะ โอนไปในโผฏฐัพพะ ออนไปในโผฏฐัพพะ นอมใจไปในโผฏฐัพพะ
มุงโผฏฐัพพะเปนใหญ แมผูนั้นก็ชื่อวาผูขวนขวายในกาม.
พึงกลาวความประมาท ในคําวา ปมตฺตํ ดังตอไปนี้ ความปลอยจิตไป ความตามเพิ่ม
การปลอยจิตไป ในกายทุจริตก็ดี ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี หรือ
ความทําโดยไมเอื้อเฟอ ความไมทําเนืองๆ ความทําหยุดๆ ความประพฤติยอหยอน ความปลง
ฉันทะ ความทอดธุระ ความไมเสพ ความไมเจริญ ความไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความ
ไมประกอบเนืองๆ ในการบําเพ็ญธรรมทั้งหลายฝายกุศล ความประมาท กิริยาที่ประมาท ความ
เปนผูประมาท เห็นปานนี้ ทานกลาววา ความประมาท.
คําวา ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผูประมาทดวยตนเอง ความวา ไมควรเสพ
ไมควรอาศัยเสพ ไมควรรวมเสพ ไมควรสองเสพ ไมควรเอือ้ เฟอประพฤติ ไมควรเต็มใจ

ประพฤติ ไมควรสมาทานประพฤติ กะคนผูขวนขวายและคนประมาท เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนผูประมาทดวยตนเอง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา
พึงละเวนสหายชั่ว ผูไมเห็นประโยชน ผูตั้งอยูในธรรมอันไมเสมอ
ไมควรเสพคนผูขวนขวายและคนประมาทดวยตนเอง พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๕๒] ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ
รูจักประโยชนทั้งหลายแลว กําจัดความสงสัยเสีย พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๕๓] คําวา ผูเปนพหูสูต ในอุเทศวา พหุสฺสุตํ ธมฺมธรํ ภเชถ ดังนี้ ความวา
เปนผูไดสดับมาก เปนผูทรงธรรมที่ไดสดับมาแลว สั่งสมธรรมที่ไดสดับมาแลว คือ ธรรม
เหลาใดงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เปนธรรมที่มิตรนั้นสดับมาก ทรงจําไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ.
คําวา ธมฺมธรํ ความวา ผูทรงธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.
คําวา ควรคบมิตรเปนพหูสูต ผูทรงธรรม ความวา ควรคบ ควรเสพ ควรเขาไป
เสพ ควรรวมเสพ ควรสองเสพ ซึ่งมิตรผูเปนพหูสูตและผูทรงธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรม.
[๗๕๔] มิตรเปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ วิมุตติญาณทัสสนะ ในอุเทศวา
มิตฺตํ อุฬารํ ปฏิภาณวนฺตํ ดังนี้.
บุคคลผูมีปฏิภาณ ในคําวา ปฏิภาณวนฺตํ นี้ มี ๓ ประเภท คือ ผูมีปฏิภาณเพราะ
อาศัยปริยัติ ๑ ผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจฉา ๑ ผูมีปฏิภาณโดยการบรรลุ ๑.
บุคคลผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัติเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เลาเรียน
พระพุทธพจน คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม
เวทัลละ. พระพุทธวจนะยอมแจมแจงแกบุคคลนั้น เพราะอาศัยการเลาเรียน. บุคคลนี้ชื่อวา
ผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริยัติ.
บุคคลผูมีปฏิภาณเพราะอาศัยปริปุจฉาเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไตถาม
ในอรหัตผล ในอริยมรรคมีองค ๘ ในอนิจจตาทิลักษณะ ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ.
พระพุทธพจน ยอมแจมแจงแกบุคคลนั้น เพราะอาศัยการไตถาม. บุคคลนี้ชื่อวา ผูมีปฏิภาณ
เพราะอาศัยปริปุจฉา.
บุคคลผูมีปฏิภาณโดยการบรรลุเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูบรรลุสติปฏฐาน
๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อริยมรรค ๔
สามัญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖. บุคคลนั้นรูอรรถ รูธ รรม รูนิรุติ. เมื่อรูอรรถ อรรถ

ก็แจมแจง เมื่อรูธรรม ธรรมก็แจมแจง เมื่อรูน ิรุติ นิรุติก็แจมแจง. ญาณในปฏิสัมภิทา ๓
ประการนี้ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเขาไป เขาไปพรอม เขามา เขา
มาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบแลวดวยปฏิภาณปฏิสัมภิทานี้ เพราะเหตุนั้น พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงชื่อวามีปฏิภาณ. ผูใดไมมีปริยัติ ไมมีปริปุจฉา ไมมีอธิคม บทธรรม
อะไรจักแจมแจงแกบุคคลนั้นเลา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ซึ่งมิตรมีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ.
[๗๕๕] คําวา รูจักประโยชนทั้งหลายแลว พึงกําจัดความสงสัยเสีย ความวา รูทั่วถึง
รูยิ่ง ทราบ เทียบเคียง พิจารณาใหแจมแจง ทําใหปรากฏแลว ซึ่งประโยชนตน ประโยชน
ผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย ประโยชนในปจจุบัน ประโยชนในสัมปรายภพ พึงกําจัด พึงปราบ
ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งความสงสัย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา รูจัก
ประโยชนทั้งหลายแลว พึงกําจัดความสงสัย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะ
ฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
ควรคบมิตรผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ
รูจักประโยชนทั้งหลายแลว กําจัดความสงสัยเสีย พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๕๖] พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความพอใจซึ่งการเลน ความ
ยินดี และกามสุขในโลก ไมอาลัย เวนจากฐานะแหง
เครื่องประดับ เปนผูพูดจริง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๗๕๗] ชื่อวา การเลน ในอุเทศวา ขิฑฺฑา รตี กามสุข ฺจ โลเก ดังนี้ ไดแก
การเลน ๒ อยาง คือ การเลนทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาการเลนทางกาย. ฯลฯ
นี้ชื่อวาการเลนทางวาจา.
คําวา ความยินดี นี้ เปนเครื่องกลาวถึงความเปนผูไมกระสัน.
คําวา กามสุข ความวา สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยตา อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู กลิ่น
ที่จะพึงรูแจงดวยจมูก รสที่จะพึงรูแจงดวยลิน้ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการ
นี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใดแล อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้ เกิดขึ้น สุขโสมนัส
นี้เรากลาววา กามสุข เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กามสุข.
คําวา ในโลก คือ ในมนุษยโลก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ... ความเลน ความยินดี
และกามสุขในโลก.
[๗๕๘] คําวา ไมทําความพอใจ ไมอาลัย ความวา ไมทําความพอใจ ซึ่งการเลน
ความยินดี และกามสุขในโลก เปนผูไมมีความอาลัย คือ ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึง
ความไมมี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมทําความพอใจ ไมอาลัย.

[๗๕๙] ชื่อวา เครื่องประดับ ในอุเทศวา วิภูสนฏฐานา วิรโต สจฺจวาที ดังนี้ ได
แกเครื่องประดับ ๒ อยาง คือ เครื่องประดับของคฤหัสถอยาง ๑ เครื่องประดับของบรรพชิต
อยาง ๑.
เครื่องประดับของคฤหัสถเปนไฉน? ผม หนวด ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
เครื่องประดับ เครื่องแตงตัว ผา เครื่องประดับศีรษะ ผาโพก เครื่องอบ เครื่องนวด เครื่อง
อาบน้ํา เครื่องตัด กระจกเงา เครื่องหยอดตา ดอกไม เครื่องไลทา เครื่องทาปาก เครื่อง
ผัดหนา เครื่องผูกขอมือ เครื่องผูกมวยผม ไมเทา กลองยา ดาบ รม รองเทา กรอบหนา
พัดขนสัตว ผาขาว ผามีชายยาว เครื่องประดับดังกลาวมานี้ เปนเครื่องประดับของคฤหัสถ.
เครื่องประดับของบรรพชิตเปนไฉน? การประดับจีวร การประดับบาตร การประดับ
เสนาสนะ การประดับ การตกแตง การเลน การเลนรอบ ความกําหนัด ความพลิกแพลง
ความเปนผูพลิกแพลง ซึ่งกายอันเปอยเนานี้ หรือซึง่ บริขารอันเปนภายนอก. การประดับนี้
เปนการประดับของบรรพชิต.
คําวา เปนผูพูดจริง ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูพูดจริง เชื่อมคําสัตย
มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมกลาวใหเคลื่อนคลาดแกโลก เวนทั่ว งดเวน ออกไป
สลัดออกไป หลุดพน พรากออกไป จากฐานะแหงเครื่องประดับ มีใจปราศจากเขตแดนอยู
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เวนแลวจากฐานะแหงเครื่องประดับ เปนผูพูดจริง พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความพอใจซึ่งการเลน ความ
ยินดี และกามสุขในโลก ไมอาลัย เวนจากฐานะแหง
เครื่องประดับ เปนผูพูดจริง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
[๗๖๐] พระปจเจกสัมพุทธเจาละบุตร ทาระ บิดา มารดา ทรัพย
ธัญชาติ พวกพอง และกามทั้งหลายตามสวน พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๖๑] บุตร ในคําวา ปุตตํ ในอุเทศวา ปุตฺต ฺจ ทารํ ปตร ฺจ มาตรํ ดังนี้
มี ๔ คือ บุตรที่เกิดแตตน ๑ บุตรที่เกิดในเขต ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรที่อยูในสํานัก ๑.
ภรรยาทานกลาววา ทาระ. บุรุษผูใหบุตรเกิดชื่อวาบิดา สตรีผูใหบุตรเกิดชื่อวามารดา. เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุตร ทาระ บิดา มารดา.
[๗๖๒] แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง
แกวทับทิม แกวลาย ทานกลาววา ทรัพย ในอุเทศวา ธนานิ ธ ฺ านิ จ พนฺธวานิ ดังนี้.
ของที่กินกอน ของที่กินทีหลัง ทานกลาววา ธัญชาติ. ขาวสาลี ขาวจาว ขาวเหนียว ขาวฟาง
ลูกเดือย หญากับแก ชื่อวาของที่กินกอน. เครื่องแกงชือ่ วาของที่กินทีหลัง พวกพอง ในคําวา
พนฺธวานิ มี ๔ จําพวก คือ พวกพองโดยเปนญาติ ๑ พวกพองโดยโคตร ๑ พวกพองโดย
ความเปนมิตร ๑ พวกพองเนื่องดวยศิลป ๑ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทรัพย ธัญชาติ พวกพอง.

[๗๖๓] ชื่อวา กาม ในอุเทศวา หิตฺวาน กามานิ ยโถธกานิ ดังนี้ โดยอุทาน
ไดแกกาม ๒ อยาง คือ วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ฯลฯ เหลานี้ทานกลาววาวัตถุกาม. ฯลฯ
เหลานี้ทานกลาววากิเลสกาม.
คําวา ละกามทั้งหลาย ความวา กําหนดรูวตั ถุกามแลว ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมี ซึ่งกิเลสกาม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละกามทั้งหลาย.
คําวา ตามสวน ความวา ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดแลวดวย
โสดาปตติมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดแลวดวยสกทาคามิมรรค ไมมา
อีก ไมยอนมา ไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดแลวดวยอนาคามิมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา
สูกิเลสที่ละไดแลวดวยอรหัตมรรค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละแลวซึ่งกามทั้งหลายตามสวน พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาละบุตร ทาระ บิดา มารดา ทรัพย
ธัญชาติ พวกพอง และกามทั้งหลายตามสวน พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๖๔] กามนี้เปนเครื่องของ มีความสุขนอย มีความยินดีนอย มี
ทุกขมาก. บุคคลผูมีปญญารูวา กามนี้เปนดังฝ ดังนี้แลว
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๖๕] คําวา เครื่องของก็ดี วาเบ็ดก็ดี วาเหยื่อก็ดี วาเกี่ยวของก็ดี วาพัวพันก็ดี
นี้เปนชื่อแหงเบญจกามคุณ ในอุเทศวา สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺยํ ดังนี้.
คําวา กามนี้มีความสุขนอย ความวา สมจริงตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัส
ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปที่จะพึงรูแจง
ดวยตา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจง
ดวยหู กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕
ประการนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใดแล อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดขึ้น สุข
โสมนัสนั้นแลเรากลาววา กามสุข. กามสุขนี้มีนอย กามสุขนี้เลว กามสุขนี้ลามก กามสุขนี้
ใหเกิดทุกข เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กามนี้เปนเครื่องของ มีความสุขนอย.
[๗๖๖] คําวา กามนี้มีความยินดีนอย มีทุกขมาก ความวา กามทั้งหลายพระผูมีพระภาค
ตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก. กามทั้งหลายพระผูม-ี
*พระภาคตรัสวา เหมือนโครงกระดูก. กามทั้งหลายพระผูมพี ระภาคตรัสวา เหมือนชิ้นเนื้อ. กาม
ทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนคบเพลิง. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือน
หลุมถานเพลิง. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนความฝน. กามทั้งหลายพระผูม ี*พระภาคตรัสวา เหมือนของที่ยืมเขามา. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนผลไม.
กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนดาบและสุนัขไลเนื้อ. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาค
ตรัสวา เหมือนหอกและหลาว. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เหมือนศีรษะงูเหา มีทุกข

มาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กามนี้มีความยินดีนอย มีทุกขมาก.
[๗๖๗] คําวา ดังฝก็ดี วาเบ็ดก็ดี วาเหยื่อก็ดี วาความของก็ดี วาความกังวลก็ดี
เปนชื่อของเบญจกามคุณ ในอุเทศวา คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา ดังนี้.
บทวา อิติ เปนบทสนธิ เปนบทเกี่ยวของ เปนบทบริบูรณ เปนที่ประชุมแหงอักขระ
เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ. บทวา อิติ นี้ เปนไปตามลําดับบท.
คําวา บุคคลผูมีปญญารูแลววา กามนี้เปนดังฝ ความวา บุคคลผูมีปญญา เปนบัณฑิต
มีความรู มีความตรัสรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง มีปญญาทําลายกิเลส รูแลว คือ เทียบเคียง
พิจารณา ใหแจมแจง ทําใหปรากฏวา กามนี้เปนดังฝ เปนเบ็ด เปนเหยื่อ เปนความของ
เปนความกังวล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุคคลผูมีปญญารูแลววา กามนี้เปนดังฝ พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
กามนี้เปนเครื่องของ มีความสุขนอย มีความยินดีนอย
มีทุกขมาก. บุคคลผูมีปญญารูวา กามนี้เปนดังฝ ดังนี้แลว
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๖๘] พระปจเจกสัมพุทธเจา ทําลายแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย
เหมือนปลาทําลายขาย และเหมือนไฟที่ไหมลามไปมิได
กลับมา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๖๙] สังโยชน ในอุเทศวา สนฺทาลยิตฺวาน ส ฺโ ชนานิ ดังนี้ มี ๑๐ ประการ คือ
กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน มานสังโยชน ทิฏฐิสังโยชน วิจิกิจฉาสังโยชน สีลัพพต*ปรามาสสังโยชน ภวราคสังโยชน อิสสาสังโยชน มัจฉริยสังโยชน อวิชชาสังโยชน.
คําวา ทําลายแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย ความวา ทําลาย ทําลายพรอม ละ บรรเทา
ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งสังโยชน ๑๐ ประการ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทําลายแลว
ซึ่งสังโยชนทั้งหลาย.
[๗๗๐] ขายที่ทําดวยดาย ทานกลาววา ขาย ในอุเทศวา ชาลํว เภตฺวา สลิลมฺพุจารี
ดังนี้. น้ําทานกลาววา สลิละ. ปลาทานกลาววา อัมพุจารี สัตวเที่ยวอยูในน้ํา. ปลาทําลาย
ฉีก แหวกขายขาดลอดออกแลว เที่ยววายแหวกไป รักษา บํารุง เยียวยา.
ขายมี ๒ ชนิด คือ ขายคือตัณหา ๑ ขายคือทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวา ขายคือตัณหา. ฯลฯ
นี้ชื่อวา ขายคือทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละขายคือตัณหา สละคืนขายคือทิฏฐิเสียแลว
เหมือนฉะนั้น เพราะเปนผูละขายคือตัณหา สละคืนขายคือ ทิฏฐิเสียแลว. พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นจึงไมของ ไมติด ไมพัวพันในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ในรูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจง เปนผูออก สลัดออก หลุดพน ไม
เกี่ยวของ มีใจอันทําไมใหมีเขตแดนอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนปลาที่ทําลายขาย
ฉะนั้น.
[๗๗๑] คําวา เหมือนไฟไหมลามไปมิไดกลับมา ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น
ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลส ที่ละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา

ไมกลับมา สูกิเลสที่ละไดแลวดวยสกทาคามิมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลสที่
ละแลวดวยอนาคามิมรรค ไมมาอีก ไมยอนมา ไมกลับมา สูกิเลสที่ละไดแลวดวยอรหัตมรรค
เหมือนไฟไหมเชื้อหญาและไมลามไปมิไดกลับมา ฉะนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนไฟไหม
ลามไปมิไดกลับมา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา ทําลายแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย
เหมือนปลาทําลายขาย และเหมือนไฟที่ไหมลามไปมิได
กลับมา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๗๒] พระปจเจกสัมพุทธเจา เปนผูมีจักษุอันทอดลง ไมเหลวไหล
เพราะเทา คุมครองอินทรีย มีใจอันรักษาแลว กิเลสมิไดชุม
ไฟกิเลสมิไดเผา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๗๓] พึงทราบวินิจฉัย ในอุเทศวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล ดังนี้ ภิกษุ
เปนผูไมสํารวมจักษุอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ ประกอบ
ดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ ดวยความดําริวา เราจะดูรูปที่ไมเคยดู จะผานเลยรูปที่
เคยดูแลว จึงออกจากอารามนีไ้ ปยังอารามโนน จากสวนนี้ไปยังสวนโนน จากบานนี้ไปยัง
บานโนน จากนิคมนี้ไปยังนิคมโนน จากนครนี้ไปยังนครโนน จากรัฐนี้ไปยังรัฐโนน จาก
ชนบทนี้ไปยังชนบทโนน เปนผูขวนขวายความเที่ยวนาน เที่ยวไปไมหยุด เพื่อจะดูรูป. ภิกษุ
เปนผูไมสํารวมจักษุอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามถนน ไมสํารวมเดินดูกองทัพชาง
ดูกองทัพมา ดูกองทัพรถ ดูกองทัพเดินเทา ดูพวกกุมาร ดูพวกกุมารี ดูพวกสตรี ดูพวก
บุรุษ ดูรานตลาด ดูประตูบาน ดูขางบน ดูขางลาง ดูทิศใหญทิศนอย เดินไป. ภิกษุเปนผู
ไมสํารวมจักษุแมอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ถือนิมิต ถืออนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงําได ไมรักษาจักขุนทรีย ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ภิกษุเปนผูไมสํารวม
จักษุแมอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ เหมือนทานสมณพราหมณบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว
เปนผูขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคม
มหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย เพลงปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพ
บานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล การเลนไตราว การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา
ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก
มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ. ภิกษุเปนผูไมสํารวมจักษุแม
อยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน เดินไปตามถนนเปนผูสํารวม ไมดูกองทัพชาง

ไมดูกองทัพมา ไมดูกองทัพรถ ไมดูกองทัพเดินเทา ไมดูพวกกุมาร ไมดูพวกกุมารี ไมดูพวก
สตรี ไมดูพวกบุรุษ ไมดูรานตลาด ไมดูประตูบาน ไมดูขางบน ไมดูขางลาง ไมดูทิศใหญ
ทิศนอย เดินไป. ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุแมอยางนี้.
ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ
ไมประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะจักษุ ดวยความไมดําริวาเราจะดูรูปที่ไมเคยดู จะผาน
เลยรูปที่เคยดูแลว ไมออกจากอารามนี้ไปยังอารามโนน ไมจากสวนนี้ไปยังสวนโนน ไมจาก
บานนี้ไปยังบานโนน ไมจากนิคมนี้ไปยังนิคมโนน ไมจากนครนี้ไปยังนครโนน ไมจากรัฐนี้ไป
ยังรัฐโนน ไมจากชนบทนี้ไปยังชนบทโนน ไมขวนขวายการเที่ยวนาน เที่ยวไปหยุด เพื่อจะ
ดูรูป. ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุ
แมอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ เหมือนทานสมณพราหมณบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว
เปนผูไมขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลธรรมเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับ การ*ประโคม ฯลฯ การดูกองทัพ ภิกษุเปนผูงดเวนจากการขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล
เห็นปานนี้. ภิกษุเปนผูสํารวมจักษุแมอยางนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวา ไมเหลวไหลเพราะเทา ดังตอไปนี้ ภิกษุเปนผูเหลวไหล
เพราะเทาอยางไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเหลวไหลเพราะเทา ประกอบดวยความเปนผู
เหลวไหลเพราะเทา ออกจากอารามนี้ไปยังอารามโนน ... จากชนบทนี้ไปยังชนบทโนน เปนผู
ขวนขวายการเที่ยวไปนาน เที่ยวไปไมหยุด. ภิกษุเปนผูเหลวไหลเพราะเทาแมอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ ภิกษุเปนผูประกอบดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะเทาภายในสังฆาราม
ฟุงซาน มีจิตไมสงบ มิใชเพราะเหตุแหงประโยชน มิใชเพราะเหตุที่ถูกใช ออกจากบริเวณนี้
ไปยังบริเวณโนน จากวิหารนีไ้ ปยังวิหารโนน จากเพิงนี้ไปยังเพิงโนน จากปราสาทนี้ไปยัง
ปราสาทโนน จากเรือนโลนหลังนี้ไปยังเรือนโลนหลังโนน จากถ้ํานี้ไปยังถ้ําโนน จากที่เรนนี้
ไปยังที่เรนโนน จากกระทอมนี้ไปยังกระทอมโนน จากเรือนยอดหลังนี้ไปยังเรือนยอดหลังโนน
จากปอมนี้ไปยังปอมโนน จากโรงนี้ไปยังโรงโนน จากที่พักแหงนี้ไปยังที่พักแหงโนน จากโรง
เก็บของแหงนี้ไปยังโรงเก็บของแหงโนน จากโรงฉันแหงนีไ้ ปยังโรงฉันแหงโนน จากมณฑปนี้
ไปยังมณฑปแหงโนน จากโคนไมตนนี้ไปยังโคนไมตนโนน ในสถานที่ที่ภิกษุนั่งกันอยูหรือ
กําลังเดินไป มีรูปเดียวก็รวมเปนรูปที่สอง มีสองรูปก็เปนรูปที่สาม หรือมีสามรูปก็เปนรูปที่สี่
ยอมพูดคําเพอเจอมากในที่นั้น คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญความเสื่อม.
ภิกษุเปนผูเหลวไหลเพราะเทาแมอยางนี้.
คําวา ไมเหลวไหลเพราะเทา ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูเวน เวนขาด
ออกไป สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ ดวยความเปนผูเหลวไหลเพราะเทา มีจิตอันทํา

ไมใหมีเขตแดนอยู ชอบในความสงัด ยินดีในความสงัด ประกอบความสงบจิต ณ ภายใน
เนืองๆ มีฌานมิไดหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร เพงฌาน ยินดีในฌาน
หมั่นประกอบเอกีภาพ หนักอยูในประโยชนตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูสํารวมจักษุและ
ไมเหลวไหลเพราะเทา.
[๗๗๔] คําวา เปนผูคุมครองอินทรีย ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เห็นรูป
ดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถอื อนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไม
สํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษา
จักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิน้
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ
ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูคุมครองอินทรีย.
คําวา มีใจอันรักษาแลว ความวา มีใจคุมครองแลว คือ มีจติ รักษาแลว เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา มีอินทรียอันคุมครองแลว มีใจอันรักษาแลว.
[๗๗๕] คําวา กิเลสมิไดชุม ในอุเทศวา อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน ดังนี้ ความวา
สมจริงตามเถรภาษิตที่ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เราจักแสดง
อวัสสุตปริยายสูตรและอนวัสสุตปริยายสูตรแกทานทั้งหลาย. ทานทั้งหลายจงฟงเทศนานั้น จง
ใสใจใหดี. เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะวา อยางนั้นทานผูมีอายุ
ดังนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอันกิเลสชุม
แลวอยางไร? ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตาแลว ยอมยินดีใน
รูปที่นารัก ยอมยินรายในรูปที่ไมนารัก เปนผูไมตั้งมั่นกายคตาสติ มีธรรมในใจนอย และภิกษุ
นั้นยอมไมรูตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดังโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรม
อันลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเธอ ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิน้ ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมยินดีในธรรมารมณที่นารัก ยอมยินรายในธรรมารมณ
ที่ไมนารัก เปนผูไมตั้งมั่นกายคตาสติ มีธรรมในใจนอย และภิกษุนั้นยอมไมรูตามความเปนจริง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเธอ.
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้ทานกลาววา ผูอันกิเลสชุมแลว ในรูปที่จะพึงรูแจงดวยตา
ในเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ ในธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางตา มารก็ไดชองไดปจจัย ถาแมมารเขามา
หาภิกษุนั้นทางหู ฯลฯ ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางใจ มารก็ไดชองไดปจจัย. ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนที่ทําดวยไมออ หรือเรือนที่ทําดวยหญาแหงเกราะฝนรั่วรดได
ถาแมบุรุษเอาคบหญาที่ติดไฟแลวเขาไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออก ไฟก็ไดชองไดปจจัย ถาแม
บุรุษเอาคบหญาที่ติดไฟแลวเขาไปจุดเรือนนัน้ ทางทิศตะวันตก ทางทิศเหนือ ทางทิศใต ทาง
เบื้องหลัง ทางเบื้องบน แมทางทิศไหนๆ ไฟก็ไดชองไดปจจัย ฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย

ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางตา มารก็ไดชอง
ไดปจจัย ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางหู ฯลฯ ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางใจ มารก็ไดชอง
ไดปจจัย. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมปี กติอยูอยางนี้ รูปยอมครอบงําได ภิกษุครอบงํารูป
ไมได เสียงครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงําเสียงไมได กลิ่นครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงํากลิ่น
ไมได รสครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงํารสไมได โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงํา
โผฏฐัพพะไมได ธรรมารมณครอบงําภิกษุได ภิกษุครอบงําธรรมารมณไมได. ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้ทานกลาววา ถูกรูปครอบงํา ถูกเสียงครอบงํา ถูกกลิ่นครอบงํา ถูกรสครอบงํา
ถูกโผฏฐัพพะครอบงํา ถูกกิเลสเหลานั้นครอบงํา ภิกษุเหลานั้นไมครอบงําอกุศลธรรมอันลามก
อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้ง
แหงชาติ ชราและมรณะตอไป ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอันกิเลสชุมแลวอยางนีแ้ ล.
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอันกิเลสไมชุมแลวอยางไร? ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมยินดีในรูปที่นารัก ไมยินรายในรูปที่ไม
นารัก ตั้งมั่นกายคตาสติ มีใจประกอบดวยธรรมหาประมาณมิได และภิกษุนั้นยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้น
แลวแกเธอ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมยินดีในธรรมารมณที่นารัก
ตั้งมั่นกายคตาสติ มีใจประกอบดวยธรรมหาประมาณมิได และภิกษุนั้นยอมรูชัดตามความเปน
จริงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว
แกเธอ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้ทานกลาววาไมถูกกิเลสชุมแลว ในรูปที่จะพึงรูแจง
ดวยตา ในเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ ในธารมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ. ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางตา มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย
ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้นทางหู มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย ฯลฯ ถาแมมารเขามาหาภิกษุนั้น
ทางใจ มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกูฏาคารศาลา หรือ
สันถาคารศาลา มีดินหนา มีเครื่องฉาบทาอันเปยก ถึงแมบุรุษจะเอาคบหญาที่ติดไฟโชนแลว
เขาไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออก ไฟก็ไมไดชองไมไดปจจัย ถึงแมบุรุษจะเอาคบหญาที่ติดไฟ
โชนแลวเขาไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตก ทางทิศเหนือ ทางทิศใต ทางเบื้องหลัง ทางเบื้องบน
ถึงแมโดยทางไหนๆ ไฟก็ไมไดชองไมไดปจจัย ฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมปี กติ
อยูอยางนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล ถึงแมมารจะเขามาหาภิกษุนั้นทางตา มารก็ไมไดชองไมไดปจจัย
ถึงแมมารจะเขามาหาภิกษุนั้นทางหู ฯลฯ ถึงแมมารจะเขามาหาภิกษุนั้นทางใจ มารก็ไมไดชอง
ไมไดปจจัย. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผมู ีปกติอยูอยางนี้ รูปยอมครอบงําไมได ภิกษุ
ครอบงํารูปได เสียงครอบงําภิกษุไมได ภิกษุครอบงําเสียงได กลิ่นครอบงําภิกษุไมได ภิกษุ
ครอบงํากลิ่นได รสครอบงําภิกษุไมได ภิกษุครอบงํารสได โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุไมได
ภิกษุครอบงําโผฏฐัพพะได ธรรมารมณครอบงําภิกษุไมได ภิกษุครอบงําธรรมารมณได. ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้ทานกลาววา ครอบงํารูป ครอบงําเสียง ครอบงํากลิ่น ครอบงํารส
ครอบงําโผฏฐัพพะ ครอบงําธรรมารมณ. กิเลสเหลานั้นครอบงําภิกษุไมได ภิกษุครอบงําอกุศล

ธรรมอันลามก อันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีทุกขเปน
วิบาก เปนที่ตั้งแหงชาติชราและมรณะตอไป. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมถูกกิเลส
ชุมแลวอยางนีแ้ ล เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูอ ันกิเลสไมชุมแลว.
คําวา ไฟกิเลสไมเผา ความวา ผูอันไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ไมแผดเผา
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ผูอันกิเลสไมชุมแลว ไฟกิเลสไมเผา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น. เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา เปนผูมีจักษุอันทอดลง ไมเหลวไหล
เพราะเทา คุมครองอินทรีย มีใจอันรักษาแลว กิเลสมิไดชุม
ไฟกิเลสมิไดเผา พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๗๖] พระปจเจกสัมพุทธเจา นําลงแลวซึ่งเครื่องหมายของคฤหัสถ
ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๗๗] ผมและหนวด ฯลฯ ผามีชายยาว ทานกลาววา เครื่องหมายของคฤหัสถ ใน
อุเทศวา โอหารยิตฺวา คีหิพย ฺชนานิ ดังนี้.
คําวา นําลงแลวซึ่งเครื่องหมายของคฤหัสถ ความวา ปลงลงแลว คือ ละทิ้ง ระงับ
แลวซึ่งเครื่องหมายของคฤหัสถ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา นําลงแลวซึ่งเครือ่ งหมายของคฤหัสถ.
[๗๗๘] คําวา เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น
ทรงบาตรและจีวรครบ เหมือนตนปาริฉัตตกะ คือ ตนทองหลาง มีใบหนา มีรมเงาชิด ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ.
[๗๗๙] คําวา ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ตัด
กังวลในฆราวาสทั้งหมด ตัดกังวลในบุตรและภรรยา ตัดกังวลในญาติ ตัดกังวลในความสั่งสม
ปลงผมและหนวดแลว ครองผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาถึงความเปนผูไมมีความ
กังวล เปนผูเดียวเที่ยวไป เที่ยวไปทั่ว ดําเนิน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น จึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา นําลงแลวซึ่งเครื่องหมายของคฤหัสถ
ครองผายอมน้ําฝาดออกบวช เหมือนตนปาริฉัตตกะมีใบทึบ พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๘๐] พระปจเจกสัมพุทธเจา ไมทําความติดใจ ในรสทั้งหลาย ไมมี
ตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล ไมเลีย้ งผูอื่น เที่ยวไปตามลําดับ
ตรอก มีจิตไมพัวพันในสกุล พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๗๘๑] คําวา ในรสทั้งหลาย ในอุเทศวา รเสสุ เคธํ อกรํ อโลโล ดังนี้ คือ รส
ที่ราก รสที่ตน รสที่เปลือก รสที่ใบ รสที่ดอก รสที่ผล รสเปรีย้ ว รสหวาน รสขม

รสเผ็ดรอน รสเค็ม รสปรา รสเฝอน รสฝาด รสอรอย รสไมอรอย รสเย็น รสรอน.
สมณพราหมณผูติดใจในรสมีอยูในโลก. สมณพราหมณเหลานั้น เที่ยวแสวงหารส
ดวยปลายลิ้น ไดรสเปรี้ยวแลวก็แสวงหารสไมเปรี้ยว ไดรสไมเปรี้ยวแลวก็แสวงหารสเปรี้ยว
ไดรสหวานแลวก็แสวงหารสไมหวาน ไดรสไมหวานแลวก็แสวงหารสหวาน ไดรสขมแลวก็
แสวงหารสไมขม ไดรสไมขมแลวก็แสวงหารสขม ไดรสเผ็ดรอนแลวก็แสวงหารสไมเผ็ดรอน
ไดรสไมเผ็ดรอนแลวก็แสวงหารสเผ็ดรอน ไดรสเค็มแลวก็แสวงหารสไมเค็ม ไดรสไมเค็มแลว
ก็แสวงหารสเค็ม ไดรสปราแลวก็แสวงหารสไมปรา ไดรสไมปราแลวก็แสวงหารสปรา ไดรส
เฝอนแลวก็แสวงหารสฝาด ไดรสฝาดแลวก็แสวงหารสเฝอ น ไดรสอรอยแลวก็แสวงหารส
ไมอรอย ไดรสไมอรอยแลวก็แสวงหารสอรอย ไดรสเย็นแลวก็แสวงหารสรอน ไดรสรอน
แลวก็แสวงหารสเย็น. สมณพราหมณเหลานั้นไดรสใดๆ ก็ไมยินดีดวยรสนัน้ ๆ แสวงหารสอื่น
ตอไป ยอมเปนผูยินดี ติดใจ ชอบใจ หลงใหล ซบเซา ของ เกี่ยวของ พัวพัน ในรส
ทั้งหลาย. ตัณหาในรสนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้ง
ดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน ไมฉัน
เพื่อความมัวเมา ไมฉันเพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง ฉันเพื่อใหรางกายนี้ดํารงอยู เพื่อใหกาย
นี้เปนไป เพื่อบําบัดความเบียดเบียน เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา เราจะ
กําจัดทุกขเวทนาเกา จักไมใหทุกขเวทนาใหมเกิดขึ้น จักเปนไปไดสะดวก จักไมมีโทษ จักอยู
ผาสุก ดวยการฉันอาหารเพียงกําหนดเทานั้น. คนทาแผลเพื่อประโยชนจะใหงอกเปนกําหนด
เทานั้น หรือพวกเกวียนหยอดเพลาเกวียน เพือ่ ประโยชนแกการขนภาระออกเปนกําหนดเทานั้น
หรือคนกินเนือ้ บุตร เพื่อประโยชนแกจะออกจากทางกันดารเปนกําหนดเทานั้น ฉันใด พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาโดยอุบายแลวจึงฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน
ไมฉันเพื่อมัวเมา ... จักอยูผาสุก ดวยการฉันอาหารเพียงกําหนดเทานั้น. พระปจเจกสัมพุทธเจา
นั้นเปนผูงดเวน เวนขาด ออกไป สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ ดวยตัณหาในรส มีจิต
อันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไมทําความติดใจในรสทั้งหลาย.
คําวา ไมมีตัณหาอันเปนเหตุใหเหลวไหล ความวา ตัณหา ราคะ สาราคะ ฯลฯ อภิชฌา
โลภะ อกุศลมูล ทานกลาววา เปนเหตุใหโลเล หรือวา เปนเหตุใหเหลวไหล. ตัณหาอัน
เปนเหตุใหโลเลเหลวไหลนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลวทําใหไมมีที่
ตั้งดังตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีในภายหลัง ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา. เพราะเหตุนั้น
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงชื่อวา ไมมีตัณหา อันเปนเหตุใหเหลวไหล. เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ไมทําความติดใจในรสทั้งหลาย ไมมีตัณหา อันเปนเหตุใหเหลวไหล
[๗๘๒] คําวา ไมเลี้ยงผูอ ื่น ในอุเทศวา อน ฺ โปสี สปทานจารี ดังนี้ ความวา
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เลี้ยงแตตนเทานั้น มิไดเลี้ยงผูอ ื่น
เราเรียกบุคคลผูไมเลี้ยงผูอ นื่ ปรากฏอยู ตั้งมั่นคงดีแลวใน
สารธรรม มีอาสวะสิ้นแลว คายโทษออกแลวนั้นวา เปนพราหมณ

เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมเลี้ยงผูอื่น.
คําวา ผูเที่ยวไปตามลําดับตรอก ความวา เวลาเชา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นนุงสบง
แลว ถือบาตรและจีวร เขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต มีกายวาจาจิตอันรักษาแลว มีสติ
ตั้งมั่น มีอินทรียอันสํารวมแลว สํารวมจักษุถงึ พรอมดวยอิรยิ าบถ ออกจากสกุลหนึ่งไปสูสกุล
หนึ่งเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมเลี้ยงผูอ ื่น เที่ยวไปตามลําดับตรอก.
[๗๘๓] คําวา มีจิตไมพัวพันในสกุล ความวา ภิกษุเปนผูมีจิตพัวพันดวยเหตุ ๒ ประการ
คือ เปนผูตั้งตนไวต่ําตั้งผูอื่นไวสูง มีจิตพัวพัน ๑ เปนผูตั้งตนไวสูงตั้งผูอ ื่นไวต่ํา มีจิตพัวพัน ๑.
ภิกษุเปนผูตั้งตนไวต่ําตั้งผูอื่นไวสูงมีจิตพัวพันอยางไร? ภิกษุกลาววา ทานทั้งหลายมีอปุ การะ
แกอาตมามาก. อาตมาได จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะอาศัย
ทานทั้งหลาย คนอื่นๆ อาศัยทานทั้งหลาย เห็นแกทานทั้งหลาย จึงสําคัญเพื่อจะใหหรือเพื่อจะ
ทําแกอาตมา. ชื่อและวงศสกุลของโยมมารดาโยมบิดาเกาของอาตมาเสื่อมไปแลว. อาตมายอมได
วา เราเปนกุลุปกะของอุบาสกโนน เราเปนกุลุปกะของอุบาสิกาโนน เพราะทานทั้งหลาย. ภิกษุ
เปนผูตั้งตนไวต่ําตั้งผูอื่นไวสงู มีจิตพัวพันอยางนี้.
ภิกษุเปนผูตั้งตนไวสูงตั้งผูอื่นไวต่ํามีจิตพัวพันอยางไร? ภิกษุกลาววา อาตมามีอุปการะ
มากแกทานทั้งหลาย. ทานทั้งหลายอาศัยอาตมาจึงไดถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปน
สรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม การพูด
เท็จ และการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท. อาตมาใหอุเทศ ใหปริปุจฉา
บอกอุโบสถ อธิษฐานนวกรรม แกทานทั้งหลาย. ก็เมื่อเปนดังนั้น ทานทั้งหลายสละอาตมาแลว
ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาผูอื่น. ภิกษุเปนผูตั้งตนไวสูงตั้งผูอื่นไวต่ํา มีจิตพัวพันอยางนี้.
คําวา มีจิตไมพัวพันในสกุล ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น มีจิตไมพัวพันดวย
ความกังวลในสกุล คณะ อาวาส จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มีจิตไมพัวพันในสกุล พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาไมทําความติดใจในรสทั้งหลาย ไมมีตัณหา
อันเปนเหตุใหเหลวไหล ไมเลี้ยงผูอ ื่น เที่ยวไปตามลําดับตรอก
มีจิตไมพัวพันในสกุล พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๘๔] พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซึ่งเครื่องกั้นจิต ๕ ประการ สลัด
เสียแลวซึ่งกิเลสเครื่องเศราหมองจิตทั้งปวง อันตัณหาและทิฏฐิ
ไมอาศัย ตัดเสียแลวซึง่ ความรักและความชัง พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๘๕] คําวา ละแลวซึ่งเครื่องกั้นจิต ๕ ประการ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น
ละ สละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีซึ่งกามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถิ่นมิทธ*นิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ละแลวซึ่งเครื่องกั้นจิต

๕ ประการ.
[๗๘๖] ราคะ โทสะ โมหะ ความโกรธ ความผูกโกรธ ฯลฯ อกุสลาภิสังขารทั้งปวง
(แตละอยาง) ชื่อวา เครื่องเศราหมองของจิต ในอุเทศวา อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ
ดังนี้.
คําวา สลัดเสียแลวซึ่งกิเลสเครื่องเศราหมองจิตทั้งปวง ความวา สลัด บรรเทา ละ
กําจัด ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งปวงของจิต เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา สลัดเสียแลวซึ่งกิเลสเครื่องเศราหมองของจิตทั้งปวง.
[๗๘๗] นิสัย ในคําวา ผูอันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ในอุเทศวา อนิสฺสิโต เฉตฺวา
เสนฺหโทสํ ดังนี้ มี ๒ อยาง คือ ตัณหานิสัย ๑ ทิฏฐินิสัย ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาตัณหานิสัย. ฯลฯ
นี้ชื่อวาทิฏฐินิสัย. ชื่อวา ความรัก ไดแกความรัก ๒ อยาง คือ ความรักดวยอํานาจตัณหา ๑
ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาความรักดวยอํานาจตัณหา. ฯลฯ นี้ชื่อวาความรักดวย
อํานาจทิฏฐิ. ชื่อวา ความชัง คือ ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความโกรธตอบ
ความเคือง ความเคืองทั่วไป ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังทั่วไป ความชังเสมอแหงจิต
ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิรยิ าที่โกรธ ความเปนผูโกรธ
ความชัง กิริยาที่ชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความเปนผูพยาบาท
ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความแคนใจถึงน้ําตาไหล ความไมพอใจ.
คําวา อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ตัดแลวซึ่งความรักและความชัง ความวา พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น ตัด ตัดขาด ตัดขาดสิ้น บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีในภายหลัง
ซึ่งความรักดวยอํานาจตัณหา ความรักดวยอํานาจทิฏฐิ และความชัง อันตัณหาทิฏฐิ ไมอาศัยตา
ไมอาศัยหู ฯลฯ ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และธรรมารมณที่จะพึง
รูแจง ไมพัวพัน ไมเขาถึง ไมติดใจ ไมนอมใจไป ออกไป สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ
มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อันตัณหาทิฏฐิไมอาศัย ตัดแลวซึ่ง
ความรักและความชัง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา ละแลวซึ่งเครื่องกั้นจิต ๕ ประการ
สลัดเสียแลวซึ่งกิเลสเครื่องเศราหมองจิตทั้งปวง อันตัณหา
ทิฏฐิไมอาศัย ตัดเสียแลวซึ่งความรักและความชัง พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๘๘] พระปจเจกสัมพุทธเจาละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัส
กอนๆ แลว ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวิเศษแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๘๙] คําวา ละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัสกอนๆ แลว ความวา พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละสุข ทุกข

โสมนัสและโทมนัสกอนๆ แลว.
[๗๙๐] ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย กิริยาที่หยุดเฉย ความที่จิตระงับ ความที่จิต
เปนกลาง ในจตุตถฌาน ชื่อวา อุเบกขา ในอุเทศวา ลทฺธานุเปกฺขํ สมถํ วิสุทฺธํ ดังนี้.
ความตั้งอยู ความดํารงอยู ความหยุดอยู ความไมสาย ความไมฟุงแหงจิต ความ
แนวแน ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ ชื่อวาสมถะ.
อุเบกขาในจตุตถฌาน และสมถะเปนความหมดจด เปนความหมดจดวิเศษ เปนความ
ขาวผอง ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ ยวน ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น
ถึงความไมหวัน่ ไหว.
คําวา ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวิเศษ ความวา ได ไดแลวซึ่งอุเบกขาในจตุตถฌาน
และสมถะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวิเศษ พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา ละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัส
กอนๆ แลว ไดอุเบกขาและสมถะอันหมดจดวิเศษแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๙๑] พระปจเจกสัมพุทธเจา ปรารภความเพียร เพื่อถึงปรมัตถประโยชน มีจิตมิไดยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน
มีความพยายามมั่นคง เขาถึงดวยเรี่ยวแรงและกําลัง พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๙๒] อมตนิพพาน ความสงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด ทานกลาววา
ปรมัตถประโยชน ในอุเทศวา อารทฺธวิรโิ ย ปรมตฺถปตฺติยา ดังนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นปรารภความเพียร เพื่อถึง คือ เพื่อได เพื่อไดเฉพาะ เพื่อ
บรรลุ เพื่อถูกตอง เพื่อทําใหแจง ซึ่งปรมัตถประโยชน มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง เพื่อ
ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม ไมทอดธุระในกุศลธรรม เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา
ปรารภความเพียรเพื่อถึงปรมัตถประโยชน.
[๗๙๓] คําวา มีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน ความวา พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อไมให
อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว เพื่อให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อความตั้งมั่นไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย
เพื่อความเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มีจิตไมยอหยอน
มีความประพฤติไมเกียจครานดวยอาการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ พระปจเจกสัมพุทธเจาประคองจิตตั้งจิตไววา เนื้อและเลือดจงเหือดแหง
ไป จะเหลืออยูแ ตหนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที เรายังไมไดบรรลุอิฐผลที่การกบุคคลจะพึง
บรรลุไดดวยเรีย่ วแรงของบุรุษ ดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่น

ของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเลย. พระปจเจกสัมพุทธเจา ชื่อวามีจิตไมยอหยอน มีความ
ประพฤติไมเกียจคราน แมดวยอาการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตตั้งจิตไววา
เราจักไมทําลายบัลลังกนี้ ตราบเทาเวลาที่จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แมดวยอาการ
อยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตตั้งจิตไววา
เราจักไมกิน จักไมดื่ม ไมออกจากวิหารและจักไมเอนขาง
ลงนอน เมื่อยังถอนลูกศรคือตัณหาไมได.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวามีจิตไมยอ หยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แม
ดวยอาการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตตั้งจิตไววา เราจะไมลุกจากอาสนะนี้
ตราบเทาเวลาที่จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น. พระปจเจกสัมพุทธ*เจานั้น ชื่อวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แมดวยอาการอยางนี้. พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นประคองจิตตั้งจิตไววา เราจักไมลงจากที่จงกรมนี้ จักไมออกจากวิหารนี้
จักไมออกจากเพิงนี้ จักไมออกจากปราสาทนี้ จักไมออกจากเรือนโลนนี้ จักไมออกจากถ้ํานี้
จักไมออกจากที่เรนนี้ จักไมออกจากกระทอมนี้ จักไมออกจากเรือนยอดนี้ จักไมออกจากไม
แครนี้. จักไมออกจากโรงนี้ จักไมออกจากทีพ่ ักนี้ จักไมออกจากหอฉันนี้ จักไมออกจาก
มณฑปนี้ จักไมออกจากโคนไมนี้ ตราบเทาเวลาที่จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไม
ถือมั่น. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน
แมดวยอาการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตตั้งจิตไววา ในเชาวันนี้นี่แหละ
เราจักนํามา จักนํามาดวยดี จักบรรลุ จักถูกตอง จักทําใหแจงซึ่งอริยธรรม. พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น ชื่อวามีจิตไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน แมดวยอาการอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ประคองจิตตั้งจิตไววา ในเที่ยงวันนี้นี่แหละ ในเย็นวันนี้นี่แหละ
ในเวลากอนอาหารวันนี้นี่แหละ ในเวลาหลังอาหารวันนี้นี่แหละ ในยามตนนี้แหละ ในยาม
กลางนี้แหละ ในยามหลังนี้แหละ ในขางแรมนี้แหละ ในขางขึ้นนี้แหละ ในฤดูฝนนี้แหละ
ในฤดูหนาวนี้แหละ ในฤดูรอนนี้แหละ ในตอนวัยตนนี้แหละ ในตอนวัยกลางนี้แหละ ใน
ตอนวัยหลังนีแ้ หละ เราจักนํามา จักนํามาดวยดี จักบรรลุ จักถูกตอง จักทําใหแจงซึ่ง
อริยธรรม พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวามีจติ ไมยอหยอน มีความประพฤติไมเกียจคราน
แมดวยอาการอยางนี้.
[๗๙๔] คําวา มีความพยายามมั่นคง ในอุเทศวา ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน ดังนี้
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั่นมีสมาทานมั่น มีสมาทานแนวแน ในกุศลธรรมทั้งหลาย คือ
ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต การแจกทาน การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ ความ
เปนผูเกื้อกูลแกมารดา ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ ความเปนผู
เกื้อกูลแกพราหมณ ความประพฤติออนนอมตอผูใหญในสกุล และในกุศลธรรมอื่นๆ ที่ยิ่งขึ้นไป
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีความพยายามมั่นคง.
คําวา เขาถึงดวยเรีย่ วแรงและกําลัง ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เขาไป

เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง เขาถึงพรอม ประกอบดวยเรี่ยวแรง กําลัง ความเพียร
ความบากบั่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีความพยายาม มั่นคง มีความเขาถึงดวยเรี่ยวแรงและกําลัง
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา ปรารภความเพียร เพื่อถึงปรมัตถประโยชน มีจิตมิไดยอหยอน มีความประพฤติมิได
เกียจคราน มีความพยายามมั่นคง เขาถึงดวยเรี่ยวแรงและ
กําลัง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๙๕] พระปจเจกสัมพุทธเจา ไมละวิเวกและฌาน ประพฤติธรรม
สมควร ในธรรมทั้งหลายเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพ
ทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๙๖] คําวา ไมละวิเวกและฌาน ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เปนผูชอบ
วิเวก ยินดีในวิเวก ประกอบความสงบจิต ณ ภายในเนืองๆ ไมหางจากฌาน ไมละฌาน คือ
ประกอบ ประกอบทั่ว ประกอบพรอม หมั่นประกอบ หมั่นประกอบพรอม เพื่อความเกิดขึ้น
แหงปฐมฌานที่ยังไมเกิดขึ้น เพื่อความเกิดขึ้นแหงทุติยฌานที่ยังไมเกิดขึ้น เพื่อความเกิดขึ้นแหง
ตติยฌานที่ยังไมเกิดขึ้น หรือเพื่อความเกิดขึ้นแหงจตุตถฌานที่ยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น
พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงชื่อวา ไมละฌานดวยอาการอยางนี้.
อีกอยางหนึง่ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ยอมเสพ ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก ซึ่ง
ปฐมฌานที่เกิดขึ้นแลว ทุติยฌานที่เกิดขึ้นแลว ตติยฌานที่เกิดขึ้นแลว หรือจตุตถฌานที่เกิดขึ้น
แลว เพราะฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงชื่อวา ไมละฌานแมดวยอาการอยางนี้ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ไมละวิเวกและฌาน.
[๗๙๗] สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘ ทานกลาววา ธรรมในอุเทศวา
ธมฺเมสุ นิจฺจํ อนุธมฺมจารี ดังนี.้
ธรรมอันสมควรเปนไฉน? ความปฏิบัติชอบ ความปฏิบัติสมควร ความปฏิบัติไมเปน
ขาศึก ความปฏิบัติเปนไปตามประโยชน ความปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ความเปนผูทําให
บริบูรณในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ความเปนผูรูประมาณใน
โภชนะ ความประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น สติสัมปชัญญะ เหลานี้ทานกลาววา ธรรม
อันสมควร.
คําวา ประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทัง้ หลายเปนนิตย ความวา พระปจเจก*สัมพุทธเจานั้น ประพฤติ ปฏิบัติ ดําเนิน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ในธรรมทั้งหลาย
ตลอดกาลเปนนิตย คือ ติดตอเนืองๆ ตอลําดับไมสับสน เนื่องกันกระทบกัน เหมือนละลอกน้ํา
เปนคลื่นสืบตอกระทบเนื่องกันไป ในเวลากอนอาหาร ในเวลาหลังอาหาร ในยามตน ในยาม
กลาง ในยามหลัง ในขางแรม ในขางขึ้น ในฤดูฝน ในฤดูหนาว ในฤดูรอน ในตอนวัยตน
ในตอนวัยกลาง ในตอนวัยหลัง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทัง้ หลาย
ตลอดกาลเปนนิตย.

[๗๙๘] คําวา พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลาย ความวา พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลาย
วา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาไมละวิเวกและฌาน ประพฤติธรรม
สมควร ในธรรมทั้งหลายเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพ
ทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๗๙๙] พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารถนาความสิ้นตัณหา ไมประมาท
ไมโงเขลา มีสุตะ มีสติ มีธรรมอันนับพรอมแลว มีธรรม
อันแนนอน มีความเพียร พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๘๐๐] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
ชื่อวา ตัณหา ในอุเทศวา ตณฺหกฺขยํ ปตฺถยํ อปฺปมตฺโต ดังนี้.
คําวา ปรารถนาความสิ้นตัณหา ความวา ปรารถนา จํานง ประสงคซึ่งความสิ้นราคะ
ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ ความสิ้นคติ ความสิ้นอุปบัติ ความสิ้นปฏิสนธิ ความสิ้นภพ
ความสิ้นสงสาร ความสิ้นวัฏฏะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปรารถนาความสิ้นตัณหา.
คําวา ไมประมาท ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ทําโดยเอือ้ เฟอ ทําโดยติดตอ
ฯลฯ ไมประมาทในกุศลธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปรารถนา ความสิ้นตัณหา ไมประมาท.
[๘๐๑] คําวา ไมโงเขลา ในอุเทศวา อเนลมูโค สุตฺวา สติมา ดังนี้ ความวา
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเปนบัณฑิต มีปญญา มีปญญาเปนเครื่องรู มีญาณ มีปญญาแจมแจง
มีปญญาทําลายกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมโงเขลา.
คําวา มีสุตะ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเปนพหุสูต ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมสุตะ
คือ เปนผูไดสดับมามาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีสุตะ.
คําวา มีสติ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติรอบคอบ
อยางยิ่ง ระลึกถึงกิจที่ทําและคําที่พูดแลว แมนานได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมโงเขลา มีสุตะ
มีสติ.
[๘๐๒] ญาณ ปญญา ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ
ทานกลาววา สังขตธรรม ในอุเทศวา สงฺขตธมฺโม นิยโต ปธานวา ดังนี้.
คําวา มีธรรมอันนับพรอมแลว ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีธรรมอันนับพรอม
แลว มีธรรมอันรูแลว มีธรรมอันเทียบเคียงแลว มีธรรมอันพิจารณาแลว มีธรรมอันเปนแจงแลว
มีธรรมแจมแจงแลววา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ฯลฯ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา

สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
อีกอยางหนึง่ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นพิจารณาขันธแลว พิจารณาธาตุแลว พิจารณา
อายตนะแลว พิจารณาคติแลว พิจารณาอุปบัติแลว พิจารณาปฏิสนธิแลว พิจารณาภพแลว
พิจารณาสังขารแลว พิจารณาวัฏฏะแลว.
อีกอยางหนึง่ พระปจเจกสัมพุทธเจาตั้งอยูในขันธเปนที่สุด ในธาตุเปนที่สุด ในอายตนะ
เปนที่สุด ในคติเปนที่สุด ในอุปบัติเปนที่สุด ในปฏิสนธิเปนที่สุด ในภพเปนที่สุด ในสงสาร
เปนที่สุด ในวัฏฏะเปนที่สุด ในสังขารเปนที่สุด ในภพที่สุด พระปจเจกสัมพุทธเจาทรงไว
ซึ่งรางกายอันมีในที่สุด.
พระขีณาสพใดมีภพเปนที่สุด มีอัตภาพ มีสงสารคือชาติ
ชราและมรณะ ครั้งหลังสุด พระขีณาสพนั้นไมมีในภพ
ใหม.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีธรรมอันนับพรอมแลว.
อริยมรรค ๔ ทานกลาววา ธรรมอันแนนอน ในคําวา นิยโต นี้ พระปจเจกสัมพุทธเจา
ประกอบดวยอริยมรรค ๔ ชื่อวามีธรรมอันแนนอน คือ ถึงพรอม ถูกตอง ทําใหแจง ซึ่งนิยาม*ธรรมดวยอริยมรรคทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีธรรมอันแนนอน.
ความเพียร ความปรารภความเพียร ความกาวหนา ความบากบั่น ความหมั่น ความ
เปนผูมีความหมั่น เรี่ยวแรง ความพยายามแหงจิต ความบากบั่นอันไมยอหยอน ความเปน
ผูไมทอดฉันทะ ความเปนผูไมทอดธุระ ความประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ
สัมมาวายามะ ทานกลาววา ปธาน ในคําวา ปธานวา.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น เขาไป เขาไปพรอม เขามา เขามาพรอม เขาถึง
เขาถึงพรอม ประกอบดวยความเพียรนี้ เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงชื่อวา
มีความเพียร. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีธรรมอันนับพรอมแลว มีธรรมอันแนนอน มีความเพียร
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาปรารถนาความสิ้นตัณหา ไมประมาท
ไมโงเขลา มีสุตะ มีสติ มีธรรมอันนับพรอมแลว มีธรรม
อันแนนอน มีความเพียร พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
[๘๐๓] พระปจเจกสัมพุทธเจา ไมสะดุงในเพราะเสียงเหมือนสีหะ
ไมของ เหมือนลมไมตดิ ที่ตาขาย ไมติดอยู เหมือนดอก
บัวอันน้ําไมติด พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๐๔] คําวา ไมสะดุงในเพราะเสียง เหมือนสีหะ ความวา สีหมฤคราชไมหวาดหวั่น
ไมครั่นคราน ไมสะทกสะทาน ไมตกใจ ไมสยดสยอง ไมสะดุง ไมขลาด ไมพรั่นพรึง ไม
หวาดเสียว ไมหนีไปในเพราะเสียงทั้งหลาย ฉันใด แมพระปจเจกสัมพุทธเจาก็ฉันนั้น เปนผู

ไมหวาดหวั่น ไมครั่นคราม ไมสะทกสะทาน ไมตกใจ ไมสยดสยอง ไมสะดุง ไมขลาด
ไมมีความพรั่นพรึง ไมหวาดเสียว ไมหนี ละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากขนลุกขนพอง
อยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมสะดุงในเพราะเสียง เหมือนสีหะ.
[๘๐๕] ลมทิศตะวันออก ลมทิศตะวันตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต ลมมีธุลี ลมเย็น
ลมรอน ลมนอย ลมมาก ลมพัดตามกาล ลมหัวดวน ลมแตปกนก ลมแตครุฑ ลมแต
ใบตาล ลมแตพัด ชื่อวา ลม ในอุเทศวา วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน ดังนี้.
ขายที่ทําดวยดาย ทานกลาววา ชาละ. ลมไมของ ไมติด ไมขัด ไมเกาะที่ตาขาย
ฉันใด ขาย ๒ อยาง คือ ขายตัณหา ๑ ขายทิฏฐิ ๑. ฯลฯ ชื่อวาขายตัณหา. นี้ชื่อวาขายทิฏฐิ.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละขายตัณหา สละคืนขายทิฏฐิแลว. เพราะละขายตัณหา เพราะสละ
คืนขายทิฏฐิแลว พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงไมของ ไมติด ไมขัด ไมเกาะ ในรูป เสียง ฯลฯ
ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และธรรมารมณที่จะพึงรูแจง เปนผูออกไป
สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของ มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู ฉันนั้นเหมือนกัน.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมของ เหมือนลมไมขอ งอยูที่ตาขาย.
[๘๐๖] ดอกบัว ทานกลาววา ปทุมํ ในอุเทศวา ปทุมํ ว โตเยน อลิมฺปมาโน ดังนี้.
น้ําทานกลาววา โตยะ. ดอกปทุมอันน้ํายอมไมติด ไมเอิบอาบ ไมซึมซาบ ฉันใด. ความติด ๒
อยาง คือ ความติดดวยตัณหา ๑ ความติดดวยทิฏฐิ ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวาความติดดวยตัณหา. ฯลฯ
นี้ชื่อวาความติดดวยทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละความติดดวยตัณหา สละคืนความติดดวย
ทิฏฐิเสียแลว. เพราะละความติดดวยตัณหา เพราะสละคืนความติดดวยทิฏฐิ พระปจเจกสัมพุทธเจา
นั้นจึงไมติด ไมเขาไปติด ไมฉาบ ไมเขาไปฉาบ ในรูป เสียง ฯลฯ ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่
ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และธรรมารมณที่จะพึงรูแจง เปนผูออกไป สลัดออก หลุดพน ไม
เกี่ยวของ มีใจอันทําใหปราศจากเขตแดนอยู ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไม
ติดเหมือนดอกบัวอันน้ําไมติด พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระ*ปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาไมสะดุงในเพราะเสียง เหมือนสีหะ
ไมของ เหมือนลมไมตดิ ตาขาย ไมติดเหมือนดอกบัวอัน
น้ําไมติด พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๐๗] พระปจเจกสัมพุทธเจามีปญญาเปนกําลัง ขมขี่ครอบงําสัตว
ทั้งหลายเที่ยวไป เหมือนสีหราช มีเขี้ยวเปนกําลัง ปราบ
ปรามครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไป ฉะนั้น. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พึงเสพซึ่งเสนาสนะอันสงัด พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๐๘] คําวา เหมือนสีหราชมีเขี้ยวเปนกําลัง ปราบปรามครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไป
ความวา สีหมฤคราชมีเขี้ยวเปนกําลัง คือ มีเขี้ยวเปนอาวุธ ขมขี่ ครอบงํา ปราบปราม กําจัด ย่ํายี
ซึ่งสัตวดิรัจฉานทั้งปวง เที่ยวไป ทองเที่ยวไป ดําเนิน เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ฉันใด

แมพระปจเจกสัมพุทธเจา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีปญญาเปนกําลัง คือ มีปญญาเปนอาวุธ ขมขี่
ครอบงํา ปราบปราม กําจัด ย่ํายี ซึ่งสัตวทั้งปวงดวยปญญาเที่ยวไป ทองเที่ยวไป ดําเนินไป
เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหมือนสีหราชมีเขี้ยวเปนกําลัง ปราบปราม
ครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไป.
[๘๐๙] คําวา พึงเสพเสนาสนะอันสงัด ความวา สีหมฤคราชเขาไปสูราวปาอันสงัด
เที่ยวไป ทองเที่ยวไป ดําเนินไป เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา ฉันใด แมพระปจเจก*สัมพุทธเจา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สองเสพเสนาสนะอันเปนปารกชัฏ สงัด เงียบสงัด ไมมีเสียง
กึกกอง ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการทํากรรมลับของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรน.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเดินผูเดียว ยืนผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดียว เขาบานบิณฑบาตผูเดียว
กลับผูเดียว นั่งในที่ลับผูเดียว อธิษฐานจงกรมผูเดียว เปนผูเดียวเที่ยวไป ทองเที่ยวไป ดําเนิน
ไป เปนไป รักษา บํารุง เยียวยา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พึงเสพเสนาสนะอันสงัด พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจามีปญญาเปนกําลัง ขมขี่ ครอบงําสัตว
ทั้งหลายเที่ยวไป เหมือนสีหราชมีเขี้ยวเปนกําลัง ปราบ
ปรามครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไป ฉะนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พึงเสพเสนาสนะอันสงัด พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๑๐] พระปจเจกสัมพุทธเจา สองเสพเมตตา กรุณา มุทิตาและ
อุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา อันสัตวโลกทั้งมวลมิได
เกลียดชัง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๑๑] คําวา สองเสพเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู ทิศที่สอง
ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หา
ประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมีใจประกอบดวย
กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู ทิศที่
สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียนอยู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สองเสพเมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา.
[๘๑๒] พึงทราบวินิจฉัยในขอวา อันสัตวโลกทั้งมวลมิไดเกลียดชังดังตอไปนี้ เพราะ
เปนผูเจริญเมตตาเปนตน สัตวทั้งหลายในทิศตะวันออกจึงไมเกลียดชัง สัตวทั้งหลายในทิศ
ตะวันตก ในทิศเหนือ ในทิศใต ในทิศอาคเนย ในทิศพายัพ ในทิศอีสาน ในทิศหรดี ใน
ทิศเบื้องลาง ในทิศเบื้องบน ในทิศนอยทิศใหญทั้ง ๑๐ ทิศ ไมเกลียดชัง.

คําวา อันสัตวโลกทั้งมวลมิไดเกลียดชัง ความวา อันสัตวโลกทั้งหมดมิไดเกลียด มิได
โกรธ มิไดเสียดสี มิไดกระทบกระทั่ง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อันสัตวโลกทัง้ มวลมิไดเกลียดชัง
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจา สองเสพเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาอันเปนวิมุติ ตลอดเวลา อันสัตวโลกทั้งมวลมิได
เกลียดชัง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๑๓] พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ทําลาย
เสียแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๑๔] ความกําหนัด ความกําหนัดหนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ อกุศลมูล ชื่อวา
ราคะ ในอุเทศวา ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมหํ ดังนี้. จิตอาฆาต ฯลฯ ความเปนผูดุราย
ความแคนใจจนถึงน้ําตาไหล ความไมพอใจ ชื่อวา โทสะ. ความไมรูทุกข ฯลฯ อวิชชา
เปนบวง ความหลงใหล อกุศลมูล ชื่อวา โมหะ. คําวา ละแลวซึ่งราคะ โทสะ และโมหะ
ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นละ สละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีในภายหลัง
ซึ่งราคะ โทสะ และโมหะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ละแลวซึ่งราคะ โทสะ และโมหะ.
[๘๑๕] สังโยชน ในอุเทศวา ทําลายเสียแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย ดังนี้ มี ๑๐ ประการ
คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน ฯลฯ อวิชชาสังโยชน. คําวา ทําลายเสียแลวซึ่งสังโยชน
ทั้งหลาย ความวา ทําลาย ทําลายทั่ว ทําลายพรอม ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความ
ไมมีในภายหลัง ซึ่งสังโยชนทงั้ หลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทําลายเสียแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย.
[๘๑๖] คําวา ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นไมหวาด*เสียว ไมหวาดหวั่น ไมครั่นคราม ไมสะดุง ไมตกใจ ไมสยดสยอง ไมพรั่น ไมกลัว ไม
สะทกสะทาน ไมหนี ละความกลัวความขลาดแลว ปราศจากขนลุกขนพอง ในเวลาสิ้นสุด
ชีวิต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
พระปจเจกสัมพุทธเจาละแลวซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ทําลาย
เสียแลวซึ่งสังโยชนทั้งหลาย ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๑๗] มิตรทั้งหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงจะคบหาสมาคมดวย.
มิตรในวันนี้ไมมีเหตุหาไดยาก. มนุษยทั้งหลายมีปญญามุง
ประโยชนตน เปนคนไมสะอาด. (เพราะฉะนั้น) พึง
เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
[๘๑๘] คําวา มิตรทั้งหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงจะคบหาสมาคมดวย ความวา
มิตรทั้งหลายมีประโยชนตนเปนเหตุ มีประโยชนผูอื่นเปนเหตุ มีประโยชนทั้งสองฝายเปนเหตุ
มีประโยชนในปจจุบันเปนเหตุ มีประโยชนในสัมปรายภพเปนเหตุ มีประโยชนอยางยิ่งเปนเหตุ

จึงจะคบหา สมคบ เสพ สมาคมดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มิตรทั้งหลายมีประโยชนเปนเหตุ
จึงจะคบหาสมาคมดวย.
[๘๑๙] มิตร ในอุเทศวา มิตรในวันนี้ ไมมีเหตุหาไดยาก มี ๒ จําพวก คือ มิตร*คฤหัสถ ๑ มิตรบรรพชิต ๑. ฯลฯ นี้ชื่อวามิตรคฤหัสถ. ฯลฯ นี้ชื่อวามิตรบรรพชิต. คําวา มิตร
ในวันนี้ ไมมีเหตุหาไดยาก ความวา มิตร ๒ จําพวกนี้ ไมมีการณะ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
หาไดยาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มิตรในวันนี้ ไมมีเหตุหาไดยาก.
[๘๒๐] คําวา มีปญญามุงประโยชนตน ในอุเทศวา อตฺตตฺถป ฺ า อสุจี มนุสฺสา
ดังนี้ ความวา มนุษยทั้งหลายยอมคบ สมคบ เสพ เสพดวย สองเสพ เอือ้ เฟอ ประพฤติ
เอื้อเฟอ เขานั่งใกล ไตถาม สอบถาม เพื่อประโยชนตน เพราะเหตุแหงตน เพราะปจจัย
แหงตน เพราะการณะแหงตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีปญญามุงประโยชนตน.
คําวา มนุษยทั้งหลายเปนผูไมสะอาด ความวา มนุษยทั้งหลายเปนผูประกอบดวย
กายกรรมอันไมสะอาด วจีกรรมอันไมสะอาด มโนกรรมอันไมสะอาด ปาณาติบาตอันไมสะอาด
อทินนาทานอันไมสะอาด กาเมสุมิจฉาจารอันไมสะอาด มุสาวาทอันไมสะอาด ปสุณาวาจาอัน
ไมสะอาด ผรุสวาจาอันไมสะอาด สัมผัปปลาปะอันไมสะอาด อภิชฌานอันไมสะอาด พยาบาท
อันไมสะอาด มิจฉาทิฏฐิอันไมสะอาด เจตนาอันไมสะอาด ความปรารถนาอันไมสะอาด ความ
ตั้งใจอันไมสะอาด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูไมสะอาด คือ เปนคนเลว เลวลง เปนคน
ทราม ต่ําชา ลามก ชั่วชา ชาติชั่ว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มนุษยทั้งหลายมีปญญามุงประโยชนตน
เปนคนไมสะอาด.
[๘๒๑] คําวา ผูเดียว ในอุเทศวา เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ดังนี้ ฯลฯ. จริยา
(การเที่ยวไป) ในคําวา จเร ดังนี้ มี ๘ อยาง ฯลฯ. ชื่อวาพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงกลาววา
มิตรทั้งหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงคบหาสมาคมดวย.
มิตรในวันนี้ไมมีเหตุ หาไดยาก. มนุษยทั้งหลายมีปญญามุง
ประโยชนตน เปนคนไมสะอาด. (เพราะฉะนั้น) พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
จบ ขัคควิสาณสุตตนิทเทส.
----------------ก็แหละนิทเทสแหงพราหมณผูถึงฝงในศาสนา ๑๖ คนนี้ คือ
อชิตพราหมณ ๑ ติสสเมตเตยยพราหมณ ๑ ปุณเณกพราหมณ ๑ เมตตคูพราหมณ ๑ โธตกพราหมณ ๑
อุปสีวพราหมณ ๑ นันทพราหมณ ๑ เหมกพราหมณ ๑
โตเทยยพราหมณ ๑ กัปปพราหมณ ๑ ชตุกัณณีพราหมณ
ผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธพราหมณ ๑ อุทยพราหมณ ๑
โปสาลพราหมณ ๑ โมฆราชพราหมณผูนักปราชญ ๑

ปงคิยพราหมณผูแสวงหาคุณใหญ ๑ รวมเปน ๑๖ นิทเทส
และในปารายนวรรคนัน้ ยังมีขัคควิสาณสุตตนิทเทสอีก ๑
นิทเทส ๒ อยางควรรู บริบูรณ ทานลิขิตไวเรียบรอยดี.
จบ สุตตนิทเทสบริบูรณ.
--------------

