ปุราเภทสุตตนิทเทส

อ ธิ บ า ย ปุ ร า เ ภ ท สู ต ร
ว่ า ด้ ว ย ก่ อ น ก า ร ดั บ ขั น ธ ป ริ นิ พ พ า น

พระสารีบุตรเถระกล่าวอธิบายปุราเภทสูตร
ดังต่อไปนี้
[๘๓] (พระพุทธเนรมิตรทูลถามว่า)
บุคคลมีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไร จึงเรียกว่า เป็นผู้สงบแล้ว
ข้าแต่พระโคดม ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว
ขอพระองค์ โปรดตรัสบอกนรชนผู้สูงสุดนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด
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๑๐. ปุราเภทสุตตนิทเทส
อธิบายปุราเภทสูตร
ว่าด้วยก่อนการดับขันธปรินิพพาน
พระสารีบุตรเถระจะกล่าวอธิบายปุราเภทสูตร ดังต่อไปนี้
[๘๓]
(พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า)
บุคคลมีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไร จึงเรียกว่า เป็นผู้สงบแล้ว
ข้าแต่พระโคตมะ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชนผู้สูงสุดนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด

ว่าด้วยคำ�ถามของพระพุทธเนรมิต

ว่าด้วยคำถามของพระพุทธเนรมิต
คำว่า มีทัสสนะอย่างไร ในคำว่า บุคคลมีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไร จึงเรียกว่า เป็นผู้สงบแล้ว
อธิบายว่า บุคคลประกอบด้วยทัสสนะอย่างไร คือ มีจุดยืนอย่างไร มีท่าทีอย่างไร มีแนวเทียบอย่างไร
รวมความว่า มีทัสสนะอย่างไร
คำว่า มีศีลอย่างไร อธิบายว่า บุคคลประกอบด้วยศีลอย่างไร คือ มีจุดยืนอย่างไร มีท่าทีอย่างไร มี
แนวเทียบอย่างไร รวมความว่า มีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไร
คำว่า จึงเรียกว่า เป็นผู้สงบแล้ว อธิบายว่า จึงตรัสเรียก คือ กล่าว พูด บอก แสดง ชี้แจงว่า เป็นผู้
สงบแล้ว ระงับแล้ว เย็นแล้ว สงัดแล้ว พระพุทธเนรมิตทูลถามถึงอธิปัญญาด้วยคำว่า มีทัสสนะอย่างไร ทูล
ถามถึงอธิสีลด้วยคำว่า มีศีลอย่างไร ทูลถามถึงอธิจิตด้วยคำว่ า เป็นผู้สงบแล้ว รวมความว่า บุคคลมีทัสสนะ
อย่างไร มีศีลอย่างไร จึงเรียกว่า เป็นผู้สงบแล้ว
คำว่า นรชนนั้น ในคำว่า ข้าแต่พระโคตมะ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชน ... นั้น แก่ข้าพระองค์
เถิด อธิบายว่า ข้าพระองค์ทูลถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศ นรชนใด พระพุ ทธเนรมิตเรี ยก
พระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าโดยพระโคตรว่า พระโคตมะ
คำว่า โปรดตรัสบอก อธิบายว่า โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก
ทำให้ง่าย ทรงประกาศ รวมความว่า ข้าแต่พระโคตมะ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชน ... นั้น แก่ข้า
พระองค์เถิด
คำว่า ทูลถามแล้ว ในคำว่า ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ... นรชนผู้สูงสุด อธิบายว่า ข้าพระองค์ทูล
สอบถาม ทูลถามแล้ว ทูลขอแล้ว ทูลอัญเชิญแล้ว ทูลให้ ทรงประกาศแล้ว
คำว่า นรชนผู้สูงสุด อธิบายว่า นรชนผู้ยอดเยี่ยม ประเสริฐ วิเศษ นำหน้า สูงสุด ประเสริฐสุด รวม
ความว่า ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ... นรชนผู้สูงสุด ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิตนั้นจึงทูลถามว่า
บุคคลมีทัสสนะอย่างไร มีศีลอย่างไร
จึงเรียกว่า เป็นผู้สงบแล้ว
ข้าแต่พระโคตมะ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชนผู้สูงสุดนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด
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[๘๔]
(พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้)
[๘๔] ก่อนดับขั(พระผู
สตอบดั
นธปริ้มนีพิ ระภาคตรั
พาน พระอรหั
นต์งเป็นีน้) ผู้คลายตัณหา
บขันธปริ
นิพพาน
นต์เ้อป็งต้
นผูน้คลายตัณหา
ไม่ติดอยูก่่กอับนดั
ความเพลิ
ดเพลิ
นที่มีอพระอรหั
ยู่ในส่วนเบื
ไม่
่กับความเพลิ
ดเพลิ
่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้น
ใครติดๆอยูกำหนดไม่
ได้ในส่
วนท่นาทีมกลาง
ใคร
ๆ กำหนดไม่
พระอรหั
นต์นั้นมิไได้ด้มในส่
ุ่งหวัวงนท่
ถึงาตัมกลาง
ณหาและทิฏฐิ(ในส่วนเบื้องปลาย)
พระอรหันต์นั้นมิได้มุ่งหวังถึงตัณหาและทิฏฐิ(ในส่วนเบื้องปลาย)
อธิบายคำว่า ภควา
า ภควา
คำว่า ก่อนดับขันธปรินิพพาน พระอรหันต์อธิเป็บนายคำว่
ผู้คลายตั
ณหา อธิบายว่า ก่อนกายแตก ก่อนอัตภาพ
า ก่อ้งซากศพ
นดับขันธปริ
นิพพาน พระอรหั
ป็นผู้คลายตั
บายว่
า ก่อนกายแตก
ก่อนอัตณภาพ
แตก ก่อคำว่
นการทิ
ก่อนการขาดชี
วิตินทรีนยต์์ เพระอรหั
นต์เป็ณนหา
ผู้คอธิ
ลายตั
ณหาแล้
ว คือ ปราศจากตั
หา
แตกว สละตั
ก่อนการทิ
้งซากศพ
ก่อนการขาดชี
นผู้คณลายตั
แล้
ณหาได้
แล้ว คายตั
ณหาได้แล้ววิตินปล่ทรีอยยตั์ พระอรหั
ณหาได้แนล้ต์วเป็ละตั
หาได้ณแล้หาแล้
ว สลัวดคืทิอ้งตัปราศจากตั
ณหาได้แล้วณคืหาอ
แล้
ณหาได้แล้วดคายตั
ณหาได้แล้ว ปล่อวยตัสละราคะได้
ณหาได้แล้วแล้ละตั
ณหาได้แล้วแล้สลั
ณหาได้แแล้ล้วว คืละอ
เป็นวผูสละตั
้คลายความกำหนั
แล้ว ปราศจากราคะแล้
ว คายราคะได้
ว ดปล่ทิ้งอตัยราคะได้
เป็
นผู้คลายความกำหนั
ดแล้วแปราศจากราคะแล้
ว สละราคะได้
ราคะได้
แล้ว สลัดทิ้งราคะได้
ล้ว เป็นผู้หมดความอยากแล้
ว แล้เป็ว นคายราคะได้
ผู้ดับแล้ว แล้เป็วนปล่
ผู้เย็อนยราคะได้
แล้ว มีแล้ตวนอัละน
ราคะได้ฐแเสวยสุ
ล้ว สลัขดอยูทิ้ง่ ราคะได้แล้ว เป็นผู้หมดความอยากแล้ว เป็นผู้ดับแล้ว เป็นผู้เย็นแล้ว มีตนอัน
ประเสริ
ประเสริฐคำว่
เสวยสุ
ขอยู่ ้มีพระภาค เป็นคำกล่าวโดยความเคารพ
า พระผู
คำว่
พระผู
นคำกล่าเพราะทรงทำลายราคะได้
วโดยความเคารพ
อีกนัายหนึ
่ง ชื้ม่อีพว่ระภาค
าพระผู้มเป็
ีพระภาค
แล้ว
อีชื่อกว่นัายพระผู
หนึ่ง ้มชืีพ่อระภาค
ว่าพระผูเพราะทรงทำลายโทสะได้
้มีพระภาค เพราะทรงทำลายราคะได้
แล้ว
แล้ว
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำลายโทสะได้
เพราะทรงทำลายโมหะได้แล้ว
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำลายโมหะได้
เพราะทรงทำลายมานะได้แแล้ล้วว
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำลายมานะได้
เพราะทรงทำลายทิฏฐิได้แแล้ล้วว
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำลายทิ
ได้แล้ว แล้ว
เพราะทรงทำลายเสีฏ้ยฐินหนามได้
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำลายเสี
นหนามได้
เพราะทรงทำลายกิเ้ยลสได้
แล้ว แล้ว
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำลายกิ
เลสได้แล้แจกแจงธรรมรั
ว
เพราะทรงจำแนก แยกแยะ
ตนะ
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงจำแนก
แยกแยะ
ตนะ
เพราะทรงทำที่สุดแห่
งภพได้แจกแจงธรรมรั
แล้ว
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทำที
่สุดแห่งภพได้แล้วว
เพราะทรงอบรมพระวรกายแล้
ชื่อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงอบรมพระวรกายแล้
เพราะทรงอบรมศีล อบรมจิต ว อบรมปัญญาแล้ว
ชือี่อกว่นัายพระผู
ีพระภาค
เพราะทรงอบรมศี
ล อบรมจิ่เป็ตนป่อบรมปั
ญญาแล้าวทึบ อันสงัด มีเสียงน้อย มี
หนึ่ง ้มพระผู
้มีพระภาคทรงใช้
สอยเสนาสนะที
าละเมาะและป่
่ง พระผู้มีพระภาคทรงใช้
สอยเสนาสนะที
นป่าละเมาะและป่
าทึบ อัษนย์สงัสมควรเป็
ด มีเสียงน้
เสียงอึกทึอีกน้นัอยยหนึปราศจากการสั
ญจรไปมาของผู
้คน ควรเป็่เนป็สถานที
่ทำการลับของมนุ
นทีอ่หยลีมีก
เสีนยงอึจึกงทึชื่อกว่น้าอพระผู
ย ปราศจากการสั
เร้
้มีพระภาค ญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีก
เร้น จึงชือี่อกว่นัายพระผู
ีพระภาค
หนึ่ง ้มพระผู
้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
อีกนัย้มหนึ
่ง พระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
จึงชื่อว่าพระผู
ีพระภาค
จึงชื่อว่าพระผู
ีพระภาค
อีกนัย้มหนึ
่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส อธิสีล อธิจิต อธิปัญญา
อีกนัย้มหนึ
่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งอรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส อธิสีล อธิจิต อธิปัญญา
จึงชื่อว่าพระผู
ีพระภาค
จึงชื่อว่าพระผู
ีพระภาค
อีกนัย้มหนึ
่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ จึงชื่อว่า
กนัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งฌาน ๔ อัปปมัญญา ๔ อรูปสมาบัติ ๔ จึงชื่อว่า
พระผู้มีพอีระภาค
พระผู้มีพระภาค

คำ�ว่า ภควา
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อีกนัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมกข์ ๘ อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙
จึงชื่อว่าพระผู
ีพระภาค
อีกนัย้มหนึ
่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมกข์ ๘ อภิภายตนะ ๘ อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙
อี
ก
นั
ย
หนึ
่ง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติ
จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาค
สมาธิ อสุ
จึงชื่อ้มว่ีพาระภาคทรงเป็
พระผู้มีพระภาค
อีกภนัสมาบั
ยหนึ่งติพระผู
นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบัติ ๑๐ อานาปานสติ
อี
ก
นั
ย
หนึ
ง
่
พระผู
ม
้
พ
ี
ระภาคทรงเป็
นผู้มีส่วนแห่งสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔อิทธิบาท ๔ อินทรีย์
สมาธิ อสุภสมาบัติ จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาค
๕ พละ อี๕กนัโพชฌงค์
๗ อริ
มรรคมีองค์ ๘นผูจึ้มงีสชื่ว่อนแห่
ว่าพระผู
ยหนึ่ง พระผู
้มีพยระภาคทรงเป็
งสติ้มปีพัฏระภาค
ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔อิทธิบาท ๔ อินทรีย์
อี
ก
นั
ย
หนึ
ง
่
พระผู
ม
้
พ
ี
ระภาคทรงเป็
น
ผู
ม
้
ส
ี
ว
่
นแห่
ง
ตถาคตพลญาณ
๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาค ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา
๔ อภิญอีญา
จึงชื่อว่าพระผูน้มผู้มีพีสระภาค
กนั๖ยหนึพุท่ง ธธรรม
พระผู้มีพ๖ระภาคทรงเป็
่วนแห่งตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา
พระนามว่
า
พระผู
ม
้
พ
ี
ระภาค
นี
้
มิ
ใ
ช่
พ
ระชนนี
๔ อภิญญา ๖ พุทธธรรม ๖ จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคทรงตั้ง มิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระภาดาทรงตั้ง มิใช่
พระภคินพระนามว่
ีทรงตั้ง มิาใช่พระผู
มิตรและอำมาตย์
พระญาติ
และผู
ตทรงตั้ง้งมิใช่พมิระภาดาทรงตั
ใช่สมณพราหมณ์
้มีพระภาค นีต้ ั้งมิใมิช่ใพช่ระชนนี
ทรงตั
้ง ้รมิ่วใมสายโลหิ
ช่พระชนกทรงตั
้ง มิตใช่ั้ง
มิพระภคิ
ใช่เทวดาตั
้ง คำว่
้มีพระภาค นีต้ ั้งเป็มินใวิช่โพมกขั
นติกแนาม
นสัจฉิกาบัตญ
ญัติ้งของพระผู
้มีพระภาคพุทตธั้ง
นีทรงตั
้ง มิาใช่พระผู
มิตรและอำมาตย์
ระญาติ
ละผู้รเป็
่วมสายโลหิ
ทรงตั
มิใช่สมณพราหมณ์
เจ้
้งหลาย้งพร้
อมกั
บการบรรลุ
พระสัพนีพั้ เป็
ญนญุวิตโญาณ
โพธิ
้มีพระภาคตรั
สตอบ
มิใาช่ทัเทวดาตั
คำว่
า พระผู
้มีพระภาค
มกขันติทีก่โคนต้
นามนเป็
นสั์ จรวมความว่
ฉิกาบัญญัาติ พระผู
ของพระผู
้มีพระภาคพุ
ทธ
ดัเจ้งานีทั้ ้งก่หลาย
อนดับขัพร้
นธปริ
น
พ
ิ
พาน
อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ที่โคนต้นโพธิ์ รวมความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ
ดังนี้ ก่อนดับขันธปรินิพพาน
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คำว่า ปุพฺพมนฺต มนิสฺสิโต วี(ไม่
ติดโอยู
ับความเพลิ
่มีอณยู่ใหา
นส่วนเบื้องต้น) อธิบายว่ า
ตตณฺ
ห ่กพระอรหั
นต์เดป็เพลิ
นผู้คนที
ลายตั
อดีตกาลคำว่ตรัา สเรียปุกว่
ส่วตนเบื
นต์่กปับรารภอดี
ตกาล
ว ้อสลังต้ดนทิ)้งทิอธิ
ฏฐิบไายว่
ด้แล้าว
พฺพา มนฺ
มนิ้อสงตฺ้สิโนต พระอรหั
(ไม่ติดอยู
ความเพลิ
ดเพลิละตั
นที่มณีอหาได้
ยู่ในส่แวล้นเบื
เพราะเป็
้ละตั
้งทิ้อฏงต้
ฐิได้นแล้พระอรหั
ว พระอรหั
ต์จึงชื่อว่าตกาล
ไม่ติดละตั
อยู่กณับหาได้
ความเพลิ
อดีตกาลนผูตรั
สเรีณยหา
กว่าสลัส่ดวทินเบื
นต์ปนรารภอดี
แล้ว ดเพลิ
สลัดนทิที้ง่มทิีอฏยูฐิ่ใไนส่
ด้แวล้นว
เบื
้องต้น นอย่
งนีณ้บหา
้าง สลัดทิ้งทิฏฐิได้แล้ว พระอรหันต์จึงชื่อว่า ไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วน
เพราะเป็
ผู้ลาะตั
หนึ้บ่ง้างพระอรหันต์ย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า ในอดีตกาล เราได้
เบื้องต้นอีกอย่นัายงนี
มีรูปอย่าอีงนี
มีเ่งวทนาอย่
มีสัญดญาอย่
างนี้ ... มีสังขารอย่
างนีน้ ที...่มีอพระอรหั
มไม่ดตำเนิ
กนั้ ...ยหนึ
พระอรหัางนี
นต์้ ย...่อมไม่
ำเนินไปตามความเพลิ
ดเพลิ
ยู่ก่อนนัน้นต์ว่ยา่อในอดี
กาลนไปตาม
เราได้
ความเพลิ
ด
เพลิ
น
ที
ม
่
อ
ี
ยู
ก
่
อ
่
นนั
น
้
ว่
า
ในอดี
ต
กาล
เราได้
ม
ว
ี
ญ
ิ
ญาณอย่
า
งนี
้
พระอรหั
น
ต์
จ
ง
ึ
ชื
อ
่
ว่
า
ไม่
ต
ด
ิ
อยู
่กับ
มีรูปอย่างนี้ ... มีเวทนาอย่างนี้ ... มีสัญญาอย่างนี้ ... มีสังขารอย่างนี้ ... พระอรหันต์ย่อมไม่ดำเนินไปตาม
ความเพลิ
วนเบื
นอย่าตงนี
้บ้างเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ พระอรหันต์จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับ
ความเพลิดดเพลิ
เพลินนทีที่ม่มีอีอยูยู่ใ่กนส่
่อนนั
้นว่า้องต้ในอดี
กาล
ยหนึ
ต์ย้อ่องต้
มไม่นอย่
มีวิญ
ญาณเกี
ความเพลิอีกดนัเพลิ
นที่ง่มพระอรหั
ีอยู่ในส่วนนเบื
างนี
้บ้าง ่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า ในอดีตกาล เรา
ได้มีตาเช่อีนกนีนั้ ยหนึ
เห็่งนรูพระอรหั
ปเช่นนี้ นต์จึยงไม่
เพลิมดีวเพลิ
นตาและรู
้น วยฉั
เพราะเป็
นผู้ไ่มม่ีอมยูีว่กิญ่อญาณเกี
วเนื่องด้
วยฉัเรา
นท
่อมไม่
ิญญาณเกี
่ยวเนืป่อนังด้
นทราคะที
นนั้นว่า่ยในอดี
ตกาล
ราคะ
พระอรหั
นต์นรูจึปงเช่
ชื่อนว่นีาไม่
อยูเ่กพลิับความเพลิ
ดเพลินปทีนั่ม้นีอยูเพราะเป็
่ในส่วนเบินื้อผูงต้
ได้มีตาเช่
นนี้ เห็
้ ตจึงิดไม่
ดเพลินตาและรู
้ไม่นมีวิญเพราะไม่
ญาณเกี่ยใยดี
วเนืใ่อนตาและรู
งด้วยฉันทป
นัราคะ
้น อย่พระอรหั
างนี้บ้างนต์ จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบิื้องต้น เพราะไม่ใยดีในตาและรูป
นั้น อย่าพระอรหั
งนี้บ้าง นต์ไม่มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า ในอดีตกาล เราได้มีหูเช่นนี้
ได้ยินเสียพระอรหั
งเช่นนี้ น...ต์ไเราได้
ีจมูกเช่น่ยนีวเนื
้ ได้่องด้
กลิว่นยฉั
เช่นนทราคะที
นี้ ... เราได้
เช่น้นนีว่า้ รู้รในอดี
สเช่นนีต้ กาล
... เราได้
มีกมายเช่
ม่มีวิญมญาณเกี
่มีอยูม่กีล่อิ้นนนั
เราได้
ีหูเช่นนนีนี้้
สัมยผัินสเสี
กับยโผฏฐั
นนี้ ม...ีจมูพระอรหั
นต์กยลิ่อ่นมไม่
ทราคะที
ยู่ก่อนนั
ว่า นในนี้
ได้
งเช่นนีพ้ พะเช่
... เราได้
กเช่นนี้ ได้
เช่นมนีีว้ ิญ...ญาณเกี
เราได้่ยมวเนื
ีลิ้น่อเช่งด้
นนีวยฉั
้ รู้รนสเช่
นนี้ ...่มีอเราได้
มีก้นายเช่
ีใจเช่นนนีนี้ ้ ...รู้ธรรมารมณ์
้ จึงมไม่
ดเพลิ่ยนวเนื
อายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั
สัอดีมตผัสกาลเราได้
กับโผฏฐัพมพะเช่
พระอรหันเช่ต์นยนี่อมไม่
ีวิญเพลิ
ญาณเกี
่องด้วยฉันทราคะที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า ใน้น
เพราะไม่
มีวิญญาณเกี
วยฉันทราคะ
ต์จดึงชืเพลิ
่อว่านไม่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั
ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วน้น
อดีตกาลเราได้
มีใจเช่น่ยนีวเนื
้ ่อรูงด้
้ธรรมารมณ์
เช่นนีพระอรหั
้ จึงไม่นเพลิ
เบื
้องต้น มเพราะไม่
ใยดี่ยใวเนื
นใจและธรรมารมณ์
ั้น อย่างนี
เพราะไม่
ีวิญญาณเกี
่องด้วยฉันทราคะ นพระอรหั
นต์้บจ้าึงงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วน
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อีกนัยหนึ่ง พระอรหันต์ย่อมไม่ชื่นใจ ไม่ใยดี ไม่ถึงความปลาบปลื้มใจ ด้วยการหัวเราะ การพูดจา
การปราศรั
นหัวกันบต์มาตุ
คามชื่นในครั
อน ไม่
แม้ถดึง้วความปลาบปลื
ยประการอย่า้มงนีใจ้ พระอรหั
นต์วจเราะ
ึงชื่อว่าการพู
ไม่ติดดอยู
อีกยนัยและการเล่
หนึ่ง พระอรหั
ย่อมไม่
ใจ ไม่้งใก่ยดี
ด้วยการหั
จา่
กับความเพลิ
เพลินที่มีอนยูหั่ในส่
การปราศรั
ย ดและการเล่
วกับวนเบื
มาตุ้อคงต้
ามน ในครั้งก่อน แม้ด้วยประการอย่างนี้ พระอรหันต์จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่
คำว่าดเพลิ
เวมชฺนทีเฌ่มีอนุยูป่ในส่
สงฺวเขยฺ
กับความเพลิ
นเบืโย้องต้(ใครๆ
น กำหนดไม่ ได้ในส่วนท่ามกลาง) อธิบายว่า ปัจจุบันกาล ตรัส
เรียกว่า คำว่
ส่วนท่
มกลาง
นต์โปยรารภปั
บันกาล ละตั
ว สลัดทิอธิ
้งทิฏบฐิายว่
ได้าแล้ปัวจเพราะเป็
ผู้ลสะ
า าเวมชฺ
เฌ พระอรหั
นุปสงฺเขยฺ
(ใครๆจจุกำหนดไม่
ได้ใณนส่หาได้
วนท่แาล้มกลาง)
จุบันกาลนตรั
ตัเรีณยกว่
หาา สลั
ดทิ้งาทิมกลาง
ฏฐิได้แพระอรหั
ล้ว ใครๆนต์ปจึงรารภปั
กำหนดไม่
ว่าเป็ละตั
นผู้กณำหนั
ด แเป็
ผู้ขัดดเคื
เป็นผู้ยนึดผูติ้ลดะ
ส่วนท่
จจุบไันด้กาล
หาได้
ล้วนสลั
ทิ้งอทิงฏฐิเป็ได้นแผูล้้หวลงเพราะเป็
ผู้ยึดสลั
มั่นดทิเป็้งนทิผูฏ้ฟฐิุ้งไซ่ด้าแนล้ว เป็ใครๆ
นผู้ลังเล
เป็นผู้ตกอยู
ตัเป็ณนหา
จึงกำหนดไม่
ได้ว่ในพลั
่าเป็นงผูกิ้กเลส
ำหนัด เป็นผู้ขัดเคือง เป็นผู้หลง เป็นผู้ยึดติด
ังขารเหล่
เพราะเป็
้ละอภิสังขารได้แล้ว ใคร ๆ จึงกำหนดไม่ได้โดย
เป็นผู้ยึดพระอรหั
มั่น เป็นนผู้ฟต์ลุ้งซ่ะอภิ
าน สเป็
นผู้ลังเลานั้นเป็ได้นแผูล้้ตวกอยู
่ในพลังนกิผูเลส
คติว่า เป็พระอรหั
นผู้เกิดในนรก
ผู้เกิดในกำเนิ
ฉาน เป็นนผูผู้เ้ลกิะอภิ
ดในเปตวิ
สัย แเป็ล้นว มนุ
นเทวดา เป็ได้นโผูดย้มี
นต์ละอภิเป็สนังขารเหล่
านั้นได้ดแเดรั
ล้วจเพราะเป็
สังขารได้
ใครษๆย์ จึเป็งกำหนดไม่
รูคติ
ป วเป็
เป็นผู้มเป็ีสนัญผูญา
นผู้ไม่มดีสเดรั
ัญญา
อเป็นผูน้เผูกิ้มดีสในเปตวิ
ัญญาก็มสัยิใช่ เป็ไม่นมมนุ
ีสัญษญาก็
ช่ พระอรหั
่า นเป็ผูน้ไม่ผู้เมกิีรดูปในนรก
้เกิดเป็
ในกำเนิ
จฉานหรืเป็
ย์ เป็มนิใเทวดา
เป็นนผู้มต์ี
นัรูป้นจะพึ
ย เป็
และการณ์
ปัจนจัผูย้มีสและการณ์
รวมความว่
า ใครนๆต์
เป็นงผูกำหนดด้
้ไม่มีรูป วเป็ยเหตุ
นผู้มีสปััญจจัญา
นผู้ไม่มีสใัญดญาเหตุ
หรือเป็
ัญญาก็มิใช่นั้นไม่ไม่มมีสี ัญญาก็
มิใช่ พระอรหั
กำหนดไม่
ได้ในส่ววนท่
ามกลาง
นั้นจะพึงกำหนดด้
ยเหตุ
ปัจจัย และการณ์ใด เหตุ ปัจจัย และการณ์นั้นไม่มี รวมความว่า ใคร ๆ
กำหนดไม่ได้ในส่วนท่ามกลาง
ว่าด้วยความมุ่งหวัง ๒ อย่าง
คำว่า นั้น ในคำว่า ตสฺส นตฺถิ ปุว่รากฺด้ขวยความมุ
ตํ (พระอรหั
่งหวังนต์๒นั้นอย่มิไาด้ง มุ่งหวังตั ณหาและทิฏฐิ(ในส่วนเบื้อง
ปลาย))คำว่
ได้าแก่นั้นพระอรหั
ในคำว่นา ตขีตสฺณสาสพ
นตฺถิ ปุรกฺขตํ (พระอรหันต์ นั้นมิได้มุ่งหวังตั ณหาและทิฏฐิ(ในส่วนเบื้อง
่งหวันงตขี
ตัณณหาและทิ
ปลาย))คำว่
ได้าแก่ความมุ
พระอรหั
าสพ ฏฐิ(ในส่วนเบื้องปลาย) ได้แก่ ความมุ่งหวังในส่วนเบื้องปลาย ๒
อย่าง คืคำว่
อ (๑)
ความมุ่ง่งหวั
หวังงตัด้ณวหาและทิ
ยอำนาจตัฏณฐิ(หาในส่
วนเบื
้องปลาย ได้
(๒)
วยอำนาจทิ
ฏฐิในส่วน๒
า ความมุ
ในส่วนเบื
้องปลาย)
แก่ ความมุ
ความมุ่งหวั
่งหวังด้งในส่
วนเบื้องปลาย
เบื
... นีความมุ
้ชื่อว่าความมุ
งด้วยอำนาจตั
ณหาในส่
นเบื้องปลาย
... นี้ช่งื่อหวั
ว่างความมุ
่งหวังด้ฏวฐิยอำนาจ
อย่้อางปลาย
ง คือ (๑)
่งหวังด้่งวหวั
ยอำนาจตั
ณหาในส่
วนเบื้อวงปลาย
(๒) ความมุ
ด้วยอำนาจทิ
ในส่วน
ทิเบืฏ้อฐิงปลาย
ในส่วนเบื
...้องปลาย
นี้ชื่อว่าความมุ่งหวังด้วยอำนาจตัณหาในส่วนเบื้องปลาย ... นี้ชื่อว่าความมุ่งหวังด้วยอำนาจ
นต์นั้นละความมุ่งหวังด้วยอำนาจตัณหาในส่วนเบื้องปลายได้แล้ว สลัดทิ้งความมุ่งหวังด้วย
ทิฏฐิในส่พระอรหั
วนเบื้องปลาย
อำนาจทิพระอรหั
ฏฐิในส่วนนเบื
ว งเพราะเป็
นผู้ละความมุ
งด้้อวงปลายได้
ยอำนาจตัแณล้หาในส่
้องปลาย
ต์น้อั้นงปลายได้
ละความมุแ่งล้หวั
ด้วยอำนาจตั
ณหาในส่่งวหวั
นเบื
ว สลัดวทินเบื
้งความมุ
่งหวังสลั
ด้วดย
ทิ้งความมุฏ่งฐิหวั
ยอำนาจทิ
ฏฐิในส่
้องปลายได้
แล้ว พระอรหั
จึงไม่เที่ยณวมุหาในส่
่งหวังตัวณ
หาหรื
อทิฏฐิสลัคืดอ
อำนาจทิ
ในส่งด้ววนเบื
้องปลายได้
แล้ววนเบื
เพราะเป็
นผู้ละความมุ
่งหวังด้นวต์ยอำนาจตั
นเบื
้องปลาย
ไม่
ีตัณหาเป็
ย ไม่มีตัณฏหาเป็
ยอดธง
ไม่มีตัณแล้หาเป็
นใหญ่ นไม่ต์มจีทึงไม่
ิฏฐิเทีเป็่ยนวมุธงชั
ีทิฏฐิเอป็ทินฏยอดธง
ทิ้งมความมุ
่งหวันงธงชั
ด้วยอำนาจทิ
ฐิในส่นวนเบื
้องปลายได้
ว พระอรหั
่งหวัย งตัไม่ณมหาหรื
ฐิ คือ
ไม่
ิฏฐิหาเป็
เป็นใหญ่
ถูกมตัีตณัณหาหรื
ฏฐิครอบงำเที
วไป นรวมความว่
ตัณหา
ไม่มมีทีตัณ
นธงชัยไม่ไม่
หาเป็อนทิยอดธง
ไม่มีตัณ่ยหาเป็
ใหญ่ ไม่มาีทิฏพระอรหั
ฐิเป็นธงชันยต์นไม่ั้นมมิีทได้ิฏมฐิุ่งเหวั
ป็นงยอดธง
และทิ
วนเบื้อไม่งปลาย)
ไม่
มีทฏิฏฐิฐิ(เป็ในส่
นใหญ่
ถูกตัณหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไป รวมความว่า พระอรหันต์นั้นมิได้มุ่งหวังตัณหา
นัยวหนึ
่ง ้อพระอรหั
และทิฏฐิอี(กในส่
นเบื
งปลาย)นต์ย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่า ในอนาคตกาล เรา
พึงมีรูปอย่
้ ...่งมีพระอรหั
เวทนาอย่นาต์งนี
... มีดสำเนิ
ัญญาอย่
างนี้ ... มีสังขารอย่
งนี้ ... พระอรหั
ต์ย่อมไม่ดำเนินเรา
ไป
อีกานังนียหนึ
ย่อ้ มไม่
นไปตามความเพลิ
ดเพลินาในเบญจขั
นธ์ว่า นในอนาคตกาล
ตามความเพลิ
ในเบญจขัานงนีธ์้ ว...่า ในอนาคตกาล
ิญญาณอย่
พระอรหันนต์ต์ยน่อมไม่
ั้นจึงชืด่อำเนิ
ว่านไม่ไปมี
พึงมีรูปอย่างนีด้ ...เพลิมีนเวทนาอย่
มีสัญญาอย่างนี้ เราพึ
... มีงสมีังวขารอย่
างนี้ า...งนี้ พระอรหั
ความมุ
่งหวังเบญจขั
ในอนาคตกาล
อย่างนี้บ้าง เราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ พระอรหันต์นั้นจึงชื่อว่าไม่มี
ตามความเพลิ
ดเพลินนธ์ในเบญจขั
นธ์ว่า ในอนาคตกาล
ยหนึ่ง นธ์พระอรหั
นต์ย่อมไม่อย่ตาั้งใจเพื
ความมุ่งอีหวักนังเบญจขั
ในอนาคตกาล
งนี้บ้า่องให้ได้ตาและรูปที่ยังไม่ได้ว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีตา
เช่นนี้ อีเห็
ปเช่่งนนีพระอรหั
้ เพราะไม่
วามตั
้งใจเช่่อนให้นัไ้นด้เป็ตาและรู
นปัจจัยปทีพระอรหั
ไม่เพลิดเพลินตาและรู
กนันยรูหนึ
นต์ยม่อีคมไม่
ตั้งใจเพื
่ยังไม่ได้นว่าต์จึงในอนาคตกาล
เราพึงปมีนัต้นา
เมืน่อไม่
นตาและรู
ปนั้น พระอรหั
นั้นจึนงไม่
งในอนาคตกาล
อย่ดางนี
เช่
นี้ เพลิเห็ดนเพลิ
รูปเช่
นนี้ เพราะไม่
มีความตันต์้งใจเช่
นั้นมเป็ีความมุ
นปัจจั่งยหวัพระอรหั
นต์จึงไม่เพลิ
เพลิ้บน้างตาและรูปนั้น
เมื่อไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้น พระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตกาล อย่างนี้บ้าง
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พระอรหันต์ย่อมไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้หูและเสียงที่ยังไม่ได้ว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีหูเช่นนี้ ได้ยิน
เสียงเช่นพระอรหั
นี้ ... ในอนาคตกาล
นี้ ได้ยกงทีลิย่นังเช่ไม่นไนีด้้.ว..่าในอนาคตกาล
งมีลงิ้นมีเช่หนูเช่นีน้ นีรู้รสเช่
นต์ย่อมไม่ตั้งเราพึ
ใจเพืง่อมีให้จมูได้กหเชู่แนละเสี
ในอนาคตกาลเราพึเราพึ
ได้นยินนี้
... ยในอนาคตกาล
เราพึงมีกายเช่
นนีงมี้ จมูสักมเช่
ผัสนโผฏฐั
ไม่ตั้งใจเพื่อให้ไเราพึ
ด้ใจและธรรมารมณ์
ที่ยังนไม่นี้
เสี
งเช่นนี้ ... ในอนาคตกาล
เราพึ
นี้ ได้พกพะเช่
ลิ่นเช่นนนีนี้ ้...... ในอนาคตกาล
งมีลิ้นเช่นนี้ รู้รสเช่
ได้
่า ในอนาคตกาล
งมีใจเช่
เช่นนนีนี้ ้ ...เพราะไม่
มีความตั
นนั้นเป็นปัจจัยที่ยพระ
... วในอนาคตกาล
เราพึงเราพึ
มีกายเช่
นนี้นนีสั้ มรูผั้ธสรรมารมณ์
โผฏฐัพพะเช่
ไม่ตั้งใจเพื
่อให้ไ้งด้ใจเช่
ใจและธรรมารมณ์
ังไม่
อรหัว่านต์ในอนาคตกาล
จึงไม่เพลิดเพลินเราพึ
ใจและธรรมารมณ์
ั้น เมื่อไม่เพลิ
นใจและมธรรมารมณ์
ั้นจึง
ได้
งมีใจเช่นนี้ รูน้ธรรมารมณ์
เช่นดนีเพลิ
้ เพราะไม่
ีความตั้งใจเช่นนั้นนั้นพระอรหั
เป็นปัจนจัยต์นพระ
ไม่มีคนวามมุ
อย่างนี้บ้านง ั้น เมื่อไม่เพลิดเพลินใจและ ธรรมารมณ์นั้น พระอรหันต์นั้นจึง
อรหั
ต์จึงไม่่งหวั
เพลิงในอนาคตกาล
ดเพลินใจและธรรมารมณ์
อีกนั่งหวั
ยหนึ
่ง พระอรหันต์ยอย่
่อมไม่
ไม่มีความมุ
งในอนาคตกาล
างนีต้บั้ง้าใจเพื
ง ่อให้ได้ภพที่ยังไม่ได้ว่า เราจักเป็นเทพเจ้า หรือเทวดาตนใด
ตนหนึ่งด้อีวกยศี
ร ตบะนต์หรื
พรหมจรรย์
ี้ ไเพราะการไม่
นนัก้นเป็
เป็นนเทพเจ้
ปัจจัยา พระอรหั
นต์จึงไม่
นัยลหนึ่งวัตพระอรหั
ย่ออมไม่
ตั้งใจเพื่อนให้
ด้ภพที่ยังไม่ไตด้ั้งวใจเช่
่า เราจั
หรือเทวดาตนใด
เพลิดเพลิ
ภพนั
เพลิดเพลิ
ภพนั้น พระอรหั
นต์จึงไม่มีคตวามมุ
อย่างนีน้บต์้าจงึงไม่
ตนหนึ
่งด้วนยศี
ล ้นวัเมื
ตร่อไม่ตบะ
หรือนพรหมจรรย์
นี้ เพราะการไม่
ั้งใจเช่่งนหวันัง้นในอนาคตกาล
เป็นปัจจัย พระอรหั
้มีพดระภาคจึ
งตรั้นสว่พระอรหั
า (พระผูน้มต์ีพจึงระภาคตรั
สตอบดั
นี้)
เพลิดเพลิด้นวยเหตุ
ภพนั้ นั้นเมื่อพระผู
ไม่เพลิ
เพลินภพนั
ไม่มีความมุ
่งหวังงในอนาคตกาล
อย่างนี้บ้าง
บขัน้มธปริ
นิพพานงตรั
พระอรหั
นต์เป็น้มผูีพ้คระภาคตรั
ลายตัณหา
ด้วยเหตุก่นอั้นนดัพระผู
ีพระภาคจึ
สว่า (พระผู
สตอบดังนี้)
ไม่ติดอยูก่่กอับนดั
ความเพลิ
ดเพลิ
นที่มีอพระอรหั
ยู่ในส่วนเบื
บขันธปริ
นิพพาน
นต์เ้อป็งต้
นผูน้คลายตัณหา
ใครติดๆอยูกำหนดไม่
ได้ในส่
วนท่นาทีมกลาง
ไม่
่กับความเพลิ
ดเพลิ
่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้น
พระอรหั
นต์นั้นมิไได้ด้มในส่
ุ่งหวัวงนท่
ถึงาตัมกลาง
ณหาและทิฏฐิ(ในส่วนเบื้องปลาย)
ใคร ๆ กำหนดไม่
พระอรหันต์นั้นมิได้มุ่งหวังถึงตัณหาและทิฏฐิ(ในส่วนเบื้องปลาย)
[๘๕]
(พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า)
ม่โกรธ้มไม่
สะดุ้ง ไม่โสอ้ต่ออวดไปว่า)
[๘๕] บุคคลผู้ไ(พระผู
ีพระภาคตรั
ไม่คะนองบุคพูคลผู
ดด้ว้ไยปั
ญญาไม่ไม่สฟะดุุ้งซ่้ง าไม่
น โอ้อวด
ม่โกรธ
เป็นคผูะนอง
้สำรวมวาจา
แล ไม่ชืฟ่อวุ่้งาซ่เป็
ไม่
พูดด้วยปันัญ้นญา
านนมุนี
เป็นผู้สำรวมวาจา นั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี
ว่าด้วยเหตุเกิดความโกรธ ๑๐ อย่าง
คำว่า อกฺโกธโน (ผู้ไม่ โกรธ) ในคำว่
า ผู้ไเม่กิโดกรธ
ไม่สะดุ้ง๑๐กล่อย่าวไว้
ว่าด้วยเหตุ
ความโกรธ
าง แล้วข้างต้น อนึ่งควรกล่าวถึง
ความโกรธก่
ความโกรธ
ดได้เพราะเหตุ
คือสะดุ้ง กล่าวไว้ แล้วข้างต้น อนึ่งควรกล่าวถึง
คำว่าอนอกฺ
โกธโน (ผูย่อ้ไม่มเกิ
โกรธ)
ในคำว่ า ผู๑๐
้ไม่โอย่
กรธาง ไม่
๑.
เพราะสำคั
ผู้นี้ได้ทำสิ๑๐
่งที่ไอย่
ม่เป็างนประโยชน์
แก่เรา
ความโกรธก่อน ความโกรธ
ย่อมเกิดญได้ว่าเพราะเหตุ
คือ
๒.
นประโยชน์
ก่เรา
๑.
เพราะสำคัญว่า ผู้นี้ไกด้ำลัทงำสิทำสิ
่งที่งไม่ทีเ่ไป็ม่นเป็ประโยชน์
แก่แเรา
๓.
เพราะสำคัญว่า ผู้นี้จกักำลัทำสิ
่งทีง่ไทีม่่ไเป็ม่นเป็ประโยชน์
แก่แเรา
๒.
งทำสิ
นประโยชน์
ก่เรา
๔.
... ผู้นี้ได้ทำสิ
ประโยชน์
นผู้เป็นทีแ่รักก่ทีเรา
่ชอบพอของเรา
๓.
เพราะสำคั
ญว่่งาที่ไผูม่้นเี้จป็ักนทำสิ
่งที่ไม่เแป็ก่นคประโยชน์
๕.
นประโยชน์
คนผู
่ชอบพอของเรา
๔.
... ผู้นี้ไกด้ำลัทงำสิทำสิ
่งที่งไม่ทีเ่ไป็ม่นเป็ประโยชน์
แก่แคก่นผู
้เป็น้เป็ทีน่รทีัก่รทีัก่ชทีอบพอของเรา
๖.
่งที่งไทีม่่ไเป็ม่นเป็ประโยชน์
แก่แคก่นผู
้เป็น้เป็ทีน่รทีัก่รทีัก่ชทีอบพอของเรา
๕.
... ผู้นี้กจักำลัทำสิ
งทำสิ
นประโยชน์
คนผู
่ชอบพอของเรา
๗.
... ผู้นี้ไจด้ักททำสิ
ำสิ่งที่เไป็ม่นเป็ประโยชน์
แก่แคก่นผู
้ไม่เ้ ป็นที่รักไม่
ป็นที่ชอบพอของเรา
๖.
นประโยชน์
คนผู
ที่ชเอบพอของเรา
๘.
นประโยชน์
คนผู
่ชอบพอของเรา
๗.
... ผู้นี้ไกด้ำลัทงำสิทำสิ
่งที่งเป็ทีน่เป็ประโยชน์
แก่แคก่นผู
้ไม่เ้ไป็ม่นเป็ทีน่รทีัก่รไม่ักเไม่
ป็นเป็ทีน่ชทีอบพอของเรา
๙.
่งที่งเป็ทีน่เป็ประโยชน์
แก่แคก่นผู
้ไม่้ไเป็ม่นเป็ทีน่รทีัก่รไม่ักไม่
เป็นเป็ทีน่ชทีอบพอของเรา
๘.
... ผู้นี้กจักำลัทำสิ
งทำสิ
นประโยชน์
คนผู
่ชอบพอของเรา
๑๐. ...
ความโกรธเกิ
นไม่
๙.
ผู้นี้จักทำสิ่งดทีขึ่เ้นป็ในฐานะอั
นประโยชน์
แก่สคมควร
นผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา
๑๐. ความโกรธเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควร

ว่าด้วยเหตุเกิดความโกรธ ๑๐ อย่าง
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ใจปองร้าย มุ่งร้าย ขัดเคือง ขุ่นเคือง เคือง เคืองมาก เคืองตลอด ชัง ชิงชัง เกลียดชัง ใจพยาบาท ใจ
าย มุ่งร้ากิยริยขัาที
ดเคื่โกรธ
อง ขุ่นภาวะที
เคือง ่โเคืกรธ
อง เคืความคิ
องมากดประทุ
เคืองตลอด
งชัง่คิดเกลี
ยดชัษงร้ใจพยาบาท
แค้นเคือใจปองร้
ง ความโกรธ
ษร้าย ชักิงริยชิาที
ประทุ
าย ภาวะที่คใจิด
แค้
นเคืษอร้งายความโกรธ
กิริยาาที
่โกรธ
กิริยาที่คิดประทุ
ษร้านย ความดุ
ภาวะทีร่ค้าิดย
ประทุ
ความคิดปองร้
ย ่โกิกรธ
ริยาทีภาวะที
่คิดปองร้
าย ความคิ
ภาวะที่คดิดประทุ
ปองร้ษาร้ยายความโกรธ
ความแค้
ประทุษร้า้ยยวกราด
ความคิความไม่
ดปองร้าแยช่มกิชืร่นิยแห่
าทีง่คจิิดตปองร้
าย ภาวะที
ความโกรธ ความแค้น ความดุร้าย
ความเกรี
เห็นปานนี
้ นี้ตรั่คสิดเรีปองร้
ยกว่าายความโกรธ
ความเกรีอี้ยกวกราด
แช่มชื่นแห่งจิตเห็นความโกรธน้
ปานนี้ นี้ตรัอสยเรีบางครั
ยกว่า ้งความโกรธ เพียงทำให้ใจขุ่นมัว ยังไม่
นัยหนึ่ง ความไม่
พึงทราบความโกรธมาก
หนึา่งงอก็
พึงมทราบความโกรธมาก
ความโกรธน้
้งความโกรธ
ว ยังไม่้ง
ถึงกับหน้อีากเง้นัายหน้
ี บางครั้งความโกรธเพี
ยงทำให้หน้อายเง้บางครั
าหน้างอ
แต่ยังไม่ถเพี
ึงกัยบงทำให้
คางสั่นใจขุ
ก็ม่นี มับางครั
ถึความโกรธเพี
งกับหน้าเง้ายหน้
างอก็คมางสั
ี บางครั
ยงทำให้หน้มาี เง้บางครั
าหน้า้งงอความโกรธเพี
แต่ยังไม่ถยึงกังทำให้
บคางสัพ่นูดคำหยาบ
ก็มี บางครั
งทำให้
่น แต่้งยความโกรธเพี
ังไ่ม่ถึงกับพูดคำหยาบก็
แต่้ง
ยงทำให้คางสั
่น แต่ยังไ่มมี ่ถบางครั
ึงกับพู้งดความโกรธเพี
คำหยาบก็มี ยบางครั
งทำให้พูดแต่
คำหยาบ
ยัความโกรธเพี
งไม่ถึงกับตาขวางมองทิ
ศมองทางก็
งทำให้้งตความโกรธเพี
าขวางมองทิศยมองทาง
ยังไม่ถึงกัแต่บ
ยัคว้งไม่
ศมองทางก็
มี บางครั
้งความโกรธเพี
ตาขวางมองทิ
ยังไม่ด(ที
ถึงกั่ถบือ
าไม้ถึงคกัว้บาตาขวางมองทิ
มีดก็มี บางครั
้งความโกรธเพี
ยงทำให้
คว้าไม้คว้ยางทำให้
มีด แต่
ยังไม่ถึงกับศเงืมองทาง
อดเงื้อไม้แต่
และมี
คว้
ว้ามีดก็้งมความโกรธเพี
ี บางครั้งความโกรธเพี
าไม้ดคว้าแต่
มีดยังไม่แต่ถึงยกัังบไม่ลงมื
ถึงกัอบฟาดฟั
เงือดเงื
และมีด้ง(ที
่ถือ
ไว้)าก็ไม้
มี คบางครั
ยงแค่ทำให้เงืยองทำให้
ดเงื้อไม้คแว้ละมี
นก็้อมไม้
ี บางครั
ความ
ไว้
)ก็มี ยบางครั
้งความโกรธเพี
ยงแค่
เงือเกิดเงื
้อไม้และมีมดี แต่
ยังไม่้งถความโกรธเพี
ึงกับลงมือฟาดฟั
นก็ทมำให้
ี บางครั
้งความ
โกรธเพี
งแต่ฟาดฟั
น แต่ยังไม่
ถึงกัทบำให้
ทำให้
ดบาดแผลก็
บางครั
ยงแต่
เกิดบาดแผล
โกรธเพี
าดฟักนระดูแต่กหัยังกไม่
บทำให้้งเความโกรธเพี
กิดบาดแผลก็ยมงแต่
ี บางครั
ความโกรธเพี
กิดบาดแผล
แต่ยังไม่ยถงแต่
ึงกับฟทำให้
ก็มถี ึงกับางครั
ทำให้ก้งระดู
กหัก แต่ยยงแต่
ังไม่ทถำให้
ึงกับเทำให้
อวัยวะ
แต่
ยังไม่ดถไปก็
ึงกับมทำให้
กระดู
กหักก็มี บางครั
ยงแต่ดทไป
ำให้แต่
กระดู
กหัถกึงกับแต่
ยังไม่
อวัยวะ้ง
ขาดหลุ
ี บางครั
้งความโกรธเพี
ยงแต่้งทความโกรธเพี
ำให้อวัยวะขาดหลุ
ยังไม่
ทำให้
เสีถยึงชีกัวบิตทำให้
ก็มี บางครั
ขาดหลุดไปก็มยี งแต่
บางครั
้งความโกรธเพี
งแต่ยทังไม่
ำให้ถึงอกัวับยวะขาดหลุ
ดไป่เพืแต่่อฆ่ยาังไม่
ถึงกับมทำให้
ยชีวิตก็มี บางครั้ง
ความโกรธเพี
ทำให้
ผู้อื่นเสียชีวิตยแต่
ทำให้ดำรงอยู
ตนเองก็
ี เมื่อเสีใดความโกรธทำให้
ความโกรธเพี
ยงแต่
ำให้ผู้อื่นยเสีด้ยวยชีวิตเมืแต่
ถึงกับทำให้นดไปรุ
ำรงอยู
่เพื่อฆ่าตนเองก็
มี เมื่อนใดความโกรธทำให้
ฆ่าบุคคลอื่นแล้
วฆ่าทตนเองเสี
่อนัย้นังไม่
ความโกรธเป็
นแรงมาก
ถึงความเป็
สิ่งร้ายแรงอย่างยิ่ง
ฆ่ความโกรธนั
าบุคคลอื่นแล้
าตนเองเสี
ย เมืแ่อล้นัว้นความโกรธเป็
นแรงมาก
ถึงความเป็
งยิ่ง
้น ผูวฆ่้ใดละได้
แล้วยตัด้ดวขาดได้
ทำให้สงบได้แนล้ไปรุ
ว ระงั
บได้แล้ว ทำให้
เกิดขึ้นนไม่สิไ่งด้ร้าอยแรงอย่
ีก เผาด้วายไฟ
ความโกรธนั
ล้ว ระงั
บได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นแไม่
เผาด้
คือญาณแล้ว้นผู้นผู้ใันดละได้
ตรัสเรีแยล้กว่ว าตัดผูขาดได้
้ไม่โกรธแล้บุวคทำให้
คลชื่อสว่งบได้
าผู้ไม่แโกรธ
เพราะละความโกรธได้
ล้วได้บุอคีกคลชื
่อว่วายไฟ
ผู้ไม่
คืโกรธ
อญาณแล้
ว ผู้นั้นตรัส้วเรีัตถุยแกว่ห่างความโกรธได้
ผู้ไม่โกรธ บุคแคลชื
ผู้ไม่่อโกรธ
บุคคลชื่อว่าแผูล้้ไม่ว
เพราะกำหนดรู
ล้ว บุ่อว่คาคลชื
ว่าผู้ไม่เพราะละความโกรธได้
โกรธ เพราะตัดเหตุแแห่ล้งวความโกรธได้
โกรธ
เพราะกำหนดรู
รวมความว่
า ผู้ไม่โกรธ้วัตถุแห่งความโกรธได้แล้ว บุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธ เพราะตัดเหตุแห่งความโกรธได้แล้ว
รวมความว่า ผู้ไม่โกรธ
ว่าด้วยผู้ไม่สะดุ้ง
ะดุ้ง นัยนี้ เป็นผู้ สะดุ้ง หวาดเสียว หวั่ น
คำว่า อสนฺตาสี (ไม่สะดุ้ง) อธิบายว่า ภิว่กาษุด้วบยผู
างรู้ไม่ปสในธรรมวิ
คำว่าอมสะดุ
อสนฺ้งตาสี
(ไม่สยะดุว ้ง)หวัอธิ
บายว่ากลัภิวกษุถึงบความสะดุ
างรูปในธรรมวิ
นัยนี้ ไเป็ด้นตระกู
ผู้ สะดุ
ยว หวั
หวาด เธอย่
หวาดเสี
่นหวาด
้งว่า เราไม่
ล ้งไม่หวาดเสี
ได้หมู่คณะ
ไ่ม่ไนด้
หวาด
ยวได้หวั
่นหวาดญ กลั
ตระกูลไม่ไม่
หมู่คณะ ไ่ไม่ม่ได้
อาวาส เธอย่
ไม่ได้อลมสะดุ
าภ ้งไม่หวาดเสี
ได้ยศ ไม่
สรรเสริ
ไม่วได้ถึสงุขความสะดุ
ไม่ได้จีว้งรว่าไม่เราไม่
ได้บิณได้ฑบาต
ได้ไเด้สนาสนะ
อาวาส
ด้ลาภ
ยศอไม่
ไม่ไได้ด้ผสู้พรรเสริ
ญ ไม่ได้บสปุ่ข วยไม่ย่ไอด้มสะดุ
จีวร ไม่
ได้บิณฑบาต
ได้เสนาสนะ
ไม่ได้
คิลานปัจไม่
จัยไเภสั
ชบริขไม่ารได้หรื
ยาบาลเวลาเจ็
้ง หวาดเสี
ยว หวั่นไม่หวาด
กลัว ถึงความ
คิลานปั
จัยเภสันชผูบริ
หรืยองปรากฏ
ไม่ได้ผู้พยาบาลเวลาเจ็บป่วย ย่อมสะดุ้ง หวาดเสียว หวั่นหวาด กลัว ถึงความ
สะดุ
้งว่าจเราเป็
้ไม่ขมาร
ีชื่อเสี
สะดุ้งว่า ภิเราเป็
นผู้ไม่มีชนื่อัยเสีนีย้ งปรากฏ
กษุในธรรมวิ
เป็นผู้ไม่สะดุ้ง ไม่หวาดเสียว ไม่หวั่นหวาด เธอย่อมไม่สะดุ้ง ไม่หวาดเสียว ไม่
ภิกไม่
ษุใกนธรรมวิ
นี้ เป็นผู้ไงม่ว่าสะดุ
้ง ไม่ได้หตวาดเสี
เธอย่
มไม่สไม่
ะดุไ้งด้ลไม่าภหวาดเสี
หวั่นหวาด
ลัว ไม่ถนึงัยความสะดุ
เราไม่
ระกูลยวไม่ไม่ได้หหวั่นมูหวาด
่คณะ ไม่
ได้ออาวาส
ไม่ได้ยศว ไม่
หวั
หวาดญไม่ไม่
กลัได้ว สไม่
ได้ตระกู
ไม่ได้หมู่คไม่ณะ
ได้อาวาส
ไม่ชได้บริลขาภาร ไม่
ยศได้ไม่ผู้
ได้ส่นรรเสริ
ุข ถไม่ึงความสะดุ
ได้จีวร ไม่้งว่ไาด้บเราไม่
ิณฑบาต
ไม่ไลด้เสนาสนะ
ได้คไม่ิลานปั
จจัยเภสั
หรืได้อไม่
ได้
สรรเสริญ ไม่บได้ป่สวุขย ไม่
ด้จีวสร ะดุไม่
ด้บหิณวาดเสี
ฑบาตยวไม่ไม่ได้หเวัสนาสนะ
จจัยเภสัช้งบริ
หรือนไม่ผู้ไม่ด้มผู้ี
พยาบาลเวลาเจ็
ย่อไมไม่
้ง ไไม่
่นหวาด ไม่ไม่กไลัด้วคิลไม่านปั
ถึงความสะดุ
ว่าขารเราเป็
ป่วย ย่อมไม่
ไม่หวาดเสี
ชืพยาบาลเวลาเจ็
่อเสียงปรากฏ บรวมความว่
า สผูะดุ
้ไม่้งโกรธ
ไม่สะดุยว้ง ไม่หวั่นหวาด ไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งว่า เราเป็นผู้ไม่มี
ชื่อเสียงปรากฏ รวมความว่า ผู้ไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง
ว่าด้วยผู้ไม่โอ้อวด
ว่าด้วยผู้ไม่โอ้อวด
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ว่าด้วยผู้ ไม่ โอ้อวด
คำว่า อวิกตฺถี (ไม่โอ้อวด) ไม่คะนอง อธิบายว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้อวด เป็นผู้โอ้อวด
เธอย่อมอวด โอ้อวดว่า เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้าง สมบูรณ์ด้วยวัตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยศีลวัตรบ้าง สมบูรณ์
ด้วยชาติบ้าง สมบูรณ์ด้วยโคตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้
มีรูปงามบ้าง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บ้าง สมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้าง สมบูรณ์ด้วยหน้าที่การงานบ้าง สมบูรณ์
ด้วยหลักแห่งศิลปวิทยาบ้าง สมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้คงแก่เรียนบ้าง สมบูรณ์
ด้วยปฏิภาณบ้าง สมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วบ้าง ออกบวชจากตระกูลสูงบ้าง ออกบวชจาก
ตระกูลใหญ่บ้าง ออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์มากบ้าง ออกบวชจากตระกูลมีโภคสมบัติมากบ้าง เป็นผู้มีชื่อ
เสียง มียศกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายบ้าง เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขารบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้าง ทรงจำพระวินัยบ้าง เป็นพระธรรมกถึกบ้าง เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็น
วัตรบ้าง เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัตรบ้าง
เป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือการนั่ง
เป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ได้ปฐมฌานบ้าง เป็นผู้ได้ทุติย
ฌานบ้าง เป็นผู้ได้ตติยฌานบ้าง เป็นผู้ได้จตุตถฌานบ้าง เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนสมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้
วิญญาณัญจายตนสมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้อากิญจัญญายตนสมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติบ้าง ภิกษุนี้ย่อมไม่อวด ไม่โอ้อวด อย่างนี้ คือ เป็นผู้งด งดเว้น เว้นขาด ออกแล้ว สลัดออกแล้ว หลุด
พ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องแล้วกับความอวด ความโอ้อวด มีใจเป็นอิสระ(จากกิเลส) อยู่ รวมความว่า ผู้ไม่
โอ้อวด

ว่าว่าด้ด้ววยผูยผู้ไม่ค้ ไะนอง
ม่คะนอง

คำว่า ความคะนอง ในคำว่า อกุกฺกุโจ (ผู้ไม่คะนอง) อธิบายว่า ความคะนองมือ ชื่อว่าความคะนอง
ความคะนองเท้า ชื่อว่าความคะนอง ความคะนองมือและเท้า ก็ชื่อว่าความคะนอง ความสำคัญในสิ่งไม่ควร
ว่าควร ความสำคัญในสิ่งที่ควรว่า ไม่ควร ความสำคัญในวิกาลว่าเป็นกาล ความสำคัญในกาลว่าเป็นวิกาล
ความสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษ ความสำคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษ ความคะนอง กิริยาที่คะนอง
ภาวะที่คะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่านเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า ความคะนอง
อีกนัยหนึ่ง ความคะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นเพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ
(๑) เพราะทำ
(๒) เพราะไม่ทำความคะนอง
ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำ เป็นอย่างไร
คือ ความคะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นว่า เราทำแต่กายทุจริต ไม่ทำกายสุจริต ...
เราทำแต่วจีทุจริต ไม่ทำวจีสุจริต ... เราทำแต่มโนทุจริต ไม่ทำมโนสุจริต ... เราทำแต่ปาณาติบาต ไม่
ทำความงดเว้นจากปาณาติปาต ... เราทำแต่อทินนาทาน ไม่ทำความงดเว้นจากอทินนาทาน ... เราทำแต่
กาเมสุมิจฉาจาร ไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ... เราทำแต่มุสาวาท ไม่ทำความงดเว้นจากมุสา
วาท ... เราทำแต่ปิสุณาวาจา ไม่ทำความงดเว้นจากปิสุณาวาจา ... เราทำแต่ผรุสวาจา ไม่ทำความงดเว้น
จากผรุสวาจา ... เราทำแต่สัมผัปปลาปะ ไม่ทำความงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ... เราทำแต่อภิชฌา ไม่ทำอ
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เราทำแต่วจีทุจริต ไม่ทำวจีสุจริต ... เราทำแต่มโนทุจริต ไม่ทำมโนสุจริต ... เราทำแต่ปาณาติบาต ไม่
ทำความงดเว้นจากปาณาติปาต ... เราทำแต่อทินนาทาน ไม่ทำความงดเว้นจากอทินนาทาน ... เราทำแต่
กาเมสุมิจฉาจาร ไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ... เราทำแต่มุสาวาท ไม่ทำความงดเว้นจากมุสา
วาท ... เราทำแต่ปิสุณาวาจา ไม่ทำความงดเว้นจากปิสุณาวาจา ... เราทำแต่ผรุสวาจา ไม่ทำความงดเว้น
จากผรุสวาจา ... เราทำแต่สัมผัปปลาปะ ไม่ทำความงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ... เราทำแต่อภิชฌา ไม่ทำอ
นภิ
ความเดื
นภิชชฌา
ฌา ...
... เราทำแต่
เราทำแต่พพยาบาท
ยาบาท ไม่
ไม่ททำอั
ำอัพพยาบาท
ยาบาท ความคะนอง
ความคะนอง
ความเดืออดร้
ดร้ออนจิ
นจิตต ใจฟุ
ใจฟุ้ง้งซ่ซ่าานน เกิ
เกิดดขึขึ้น้นว่ว่าา เรา
เรา
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พ
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ง
้
ซ่
า
น
เกิ
ด
ขึ
น
้
ว่
า
เรา
ทำแต่
ทำแต่มมิจิจฉาทิ
ฉาทิฏฏฐิฐิ ไม่
ไม่ททำสั
ำสัมมมาทิ
มาทิฏฏฐิฐิ ความคะนอง
ความคะนอง ความเดื
ความเดืออดร้
ดร้ออนจิ
นจิตต ใจฟุ
ใจฟุ้ง้งซ่ซ่าานน เกิ
เกิดดขึขึ้น้นเพราะทำและเพราะไม่
เพราะทำและเพราะไม่
ทำแต่
มิจฉาทิางนี
ฏฐิ ไม่ทำสัมมาทิฏฐิ ความคะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่
ทำ
ทำ เป็
เป็นนอย่
อย่างนี้้
ทำ เป็นอีอย่
างนี้ ่ง ความคะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นว่า เรามิได้รักษาศีลให้บริบูรณ์ ความ
อีกกนันัยยหนึ
หนึ่ง ความคะนอง ความเดือดร้อนจิต ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นว่า เรามิได้รักษาศีลให้บริบูรณ์ ความ
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ก
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เจริญสติปัฏฐาน ๔ ... ไม่เจริญสัมมัปปธาน ๔ ... ไม่เจริญอิทธิบาท ๔ ... ไม่เจริญอินทรีย์ ๕ ... ไม่เจริญพละ
เจริ
ญสติเปจริัฏญฐาน
๔ ... ไม่เจริไม่
ญสัมมัญปอริ
ปธาน ๔ ...อไม่
เจริญอิไม่
ทธิบาท ๔ ...
ไม่เจริไม่
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เจริญมรรค
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๕๕ ...
... ไม่
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โพชฌงค์ ๗๗ ...
... ไม่เเจริ
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... ไม่กกำหนดรู
ำหนดรู้ท้ทุกุกข์ข์ ...
... ไม่ลละสมุ
ะสมุทัย ... ไม่เจริญ
ญมรรค
๕เราไม่
... ไม่เจริโญ
โพชฌงค์ ก๗ษ์แ...จ้ไม่
เจริญอริยมรรคมี
องค์ ๘ แ...ล้วไม่คืกอำหนดรู
้ทุกข์ ... ไม่ละสมุทสงบได้
ัย ... ไม่เจริญมรรค
เราไม่ททำนิ
ำนิโรธให้
รธให้ปประจั
ระจักษ์แจ้งง ความคะนองนี
ความคะนองนี้ผ้ผู้ใู้ใดละได้
ดละได้แล้ว คือ ตัตัดดขาดได้
ขาดได้แแล้ล้วว ทำให้
ทำให้สงบได้แแล้ล้วว ระงั
ระงับบได้
ได้
เราไม่
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โ
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ทำให้เเกิกิดดขึขึ้น้นไม่
ไม่ไได้ด้ออีกีก เผาด้
เผาด้ววยไฟคื
ยไฟคืออญาณแล้
ญาณแล้วว ผูผู้น้นั้นั้น ตรั
ตรัสสเรี
เรียยกว่
กว่าา ผูผู้ไ้ไม่ม่คคะนอง
ะนอง รวมความว่
รวมความว่าา ผูผู้ไ้ไม่ม่โโอ้อ้ออวด
วด
แล้
ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ผู้นั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่คะนอง รวมความว่า ผู้ไม่โอ้อวด
ไม่คควะนอง
ะนอง
ไม่
ไม่คะนอง
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ว่าด้วยปัญญาเรี
กว่าา มัมัานนตาตามันตา
ยปัญ
ญญาเรี
ญาเรีย
กว่
ว่ว่าาด้ด้ววยปั
ยยกว่

ว่าด้วยปั
ญญาเรียกว่
า มันตา ญาตรัสเรียกว่า มันตา คือ ความรู้ทั่ว
คำว่
คำว่าา มนฺ
มนฺตตภาณี
ภาณี (ผู
(ผู้พ้พูดูดด้ด้ววยปั
ยปัญ
ญญา)
ญา) ไม่
ไม่ฟฟุ้งุ้งซ่ซ่าานน อธิ
อธิบบายว่
ายว่าา ปัปัญ
ญญาตรัสเรียกว่า มันตา คือ ความรู้ทั่ว
คำว่
า...มนฺ
ตภาณีห(ผู
้พูดด้วยปัความเลื
ญญา) อไม่กเฟ้
ฟุ้งนซ่ธรรม
าน อธิสับมายว่
า ฏปัฐิญญาตรั
สเรียกว่า มันตา คือ ความรู
้ทั่ว
กิกิรริยิยาที
ร
่
ช
้
ู
ด
ั
ความไม่
ลงงมงาย
มาทิ
าที่รู้ชัด ... ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ มีมีววิเิเคราะห์
คราะห์วว่า่า ผูผู้ใ้ใดกำหนดกล่
ดกำหนดกล่าาววาจา
ววาจา
กิด้รวิยยปัาทีญ่รญา
ู้ชัด ... พความไม่
หลงงมงาย ความเลื
อกเฟ้นธรรมชี้แสัจงมาก
มมาทิฏฐิ มีวิเคราะห์
ว่า ผู้ใดกำหนดกล่
าววาจา
ด้วยปัญญา แม้
แม้พูดูดมาก
มาก แม้
แม้กกล่ล่าาวมาก
วมาก แม้
แม้แแสดงมาก
สดงมาก แม้
แม้ชี้แจงมาก ก็ก็ไไม่ม่กกล่ล่าาวถ้
วถ้ออยคำที
ยคำที่เ่เป็ป็นนเรื
เรื่อ่องพู
งพูดดชัชั่ว่ว กล่
กล่าาวว
ด้ชั่ววยปั
ญญา แม้พูดมาก
แม้กาล่เรืาวมาก
แม้แสดงมาก แม้ชี้แจงมาก ก็ไม่ญกญา
ล่าวถ้อยคำที่เป็นเรื่องพูดชั่ว กล่าว
ชั่ว เจรจาชั
เจรจาชั่ว่ว ปราศรั
ปราศรัยยชัชั่ว่ว เล่
เล่าเรื่อ่องชั
งชั่ว่ว ฉะนั
ฉะนั้น้น ผูผู้น้นั้นั้น จึจึงงชืชื่อ่อว่ว่าาผูผู้พ้พูดูดด้ด้ววยปั
ยปัญญา
ชั่ว เจรจาชั
่ว ปราศรัยชั่ว เล่าเรื
่องชัท่วฺธโต
ฉะนั้น ฟผูุ้ง้นซ่ั้นาน)จึงชืเป็
่อว่าผู้พาูดงไร
ด้วยปัญญา
ความฟุ
ความฟุ้ง้งซ่ซ่าานน ในคำว่
ในคำว่าา อนุ
อนุทฺธโต (ไม่
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เป็นอย่างไรดวกวน นี้ตรัสเรียกว่า ความฟุ้งซ่าน
คืคืออ ความฟุ
ความฟุ้ง้งซ่ซ่าานน ความไม่
ความไม่สงบแห่งงจิจิตต ใจกวั
ใจกวัดดแกว่
แกว่งง ความคิ
ความคิดวกวน นี้ตรัสเรียกว่า ความฟุ้งซ่าน
คืความฟุ
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ความไม่
ส
งบแห่
ง
จิ
ต
ใจกวั
ด
แกว่
ง
ความคิ
ดวกวน นี้ตรัสบเรีได้ยแกว่ล้าว ทำให้
ความฟุ้งซ่าน ได้
ความฟุ้ง้งซ่ซ่าานนี
นนี้้ ผูผู้ใ้ใดละได้
ดละได้แแล้ล้วว คืคืออ ตัตัดดขาดได้
ขาดได้แแล้ล้วว ทำให้
ทำให้สสงบได้
งบได้แแล้ล้วว ระงั
ระงับได้แล้ว ทำให้เเกิกิดดขึขึ้น้นไม่
ไม่ได้
ความฟุ
ง
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อีอีกก เผาด้
เผาด้ววยไฟคื
ยไฟคืออญาณแล้
ญาณแล้วว ผูผู้น้นั้นั้น ตรั
ตรัสสเรี
เรียยกว่
กว่าา ผูผู้ไ้ไม่ม่ฟฟุ้งุ้งซ่ซ่าานน รวมความว่
รวมความว่าา ผูผู้พ้พูดูดด้ด้ววยปั
ยปัญ
ญญา
ญา ไม่
ไม่ฟฟุ้งุ้งซ่ซ่าานน
อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ผู้นั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่ฟุ้งซ่าน รวมความว่า ผู้พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน
ว่ว่วาาด้ด้ยการสำ
ววยการสำรวมวาจา
ยการสำรวมวาจา
ว่
า
ด้
�รวมวาจา
ว่
า
ด้
ว
ยการสำรวมวาจา
คำว่า ส เว วาจายโต มุนิ (บุคคล... เป็นผู้สำรวมวาจานั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี) อธิบายว่า ภิกษุใน

คำว่า ส เว วาจายโต มุนิ (บุคคล... เป็นผู้สำรวมวาจานั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี) อธิบายว่า ภิกษุใน
คำว่า ส เว วาจายโต
มุนิ (บุคคล... เป็านวเท็
ผู้สำรวมวาจานั
้นแลนคนพู
ชื่อว่าเป็นง มุนตั้งี)มัอธิ
บายว่า ภิกษุใน
ธรรมวิ
ธรรมวินนัยัยนีนี้ล้ละการกล่
ะการกล่าาวเท็
วเท็จจ เว้
เว้นนขาดจากการกล่
ขาดจากการกล่าวเท็จจได้
ได้แแล้ล้วว คืคืออเป็
เป็นคนพูดดจริ
จริง ตั้งมั่น่นในความสั
ในความสัตตย์ย์ มีมี
ธรรมวิ
นัยนี้ละการกล่
าวเท็จกล่าเว้วคำหลอกลวงชาวโลก
นขาดจากการกล่าวเท็จได้แล้ว อคืเสีอยเป็ดนเว้คนพู
ดจริง ตั้งมั่นในความสั
ตย์ มี
ถ้ถ้ออยคำมั
ยคำมั่น่นคง
คง เชื
เชื่อ่อถืถืออได้
ได้ ไม่
ไม่กล่าวคำหลอกลวงชาวโลก ละวาจาส่
ละวาจาส่อเสียด เว้นนขาดจากวาจาส่
ขาดจากวาจาส่ออเสี
เสียยดได้
ดได้แแล้ล้วว ฟัฟังง
ถ้จากข้
อยคำมั่น้แคง
เชื่อไถืปบอกข้
อได้ ไม่กล่าวคำหลอกลวงชาวโลก
ละวาจาส่อาเสี
ยด เว้นว ขาดจากวาจาส่
อเสียดได้
แล้ว ฟัง
จากข้าางนี
งนี้แล้ล้วว ไม่
ไม่ไปบอกข้าางโน้
งโน้นน เพื
เพื่อ่อทำลายคนหมู
ทำลายคนหมู่น่นี้ี้ ฟัฟังงจากข้
จากข้างโน้
งโน้นนแล้
แล้ว ไม่
ไม่ไไปบอกข้
ปบอกข้าางนี
งนี้้ เพื
เพื่อ่อทำลายคน
ทำลายคน
จากข้างนี้แนล้วผู้สไม่
ไปบอกข้างโน้น เพืน่อหรื
ทำลายคนหมู
่นี้ ฟังจากข้างโน้
นแล้นว มีไม่
ไปบอกข้างนี้ เพื่อทำลายคน
หมู
หมู่โ่โน้น้นน เป็
เป็นผู้สมานคนที
มานคนที่แ่แตกแยกกั
ตกแยกกัน หรืออส่ส่งงเสริ
เสริมมคนที
คนที่ม่มีปีประโยชน์
ระโยชน์รร่ว่วมกั
มกัน มีคความสามั
วามสามัคคคีคีเเป็ป็นนทีที่ช่ชื่นื่นชม
ชม ยิยินนดีดี
หมู
่โน้น เป็นผู้สมานคนที
่แตกแยกกัน หรืเป็อส่นงผูเสริ
มคนที่มีปอระโยชน์
ร่วมกัน มีความสามัคคีเป็นทีเว้่ชื่นนชม
ยินดี
ในความสามั
ในความสามัคคคีคี รืรื่น่นเริ
เริงงในสามั
ในสามัคคคีคีธธรรม
รรม เป็นผู้ก้กล่ล่าาววาจาก่
ววาจาก่อให้
ให้เเกิกิดดความสามั
ความสามัคคคีคี ละวาจาหยาบ
ละวาจาหยาบ เว้นขาดจาก
ขาดจาก
ในความสามั
คคี รื่นเริงในสามั
คคีธรรม
เป็นผู้กล่าววาจาก่อแบบชาวเมื
ให้เกิดความสามัคคีวนใหญ่
ละวาจาหยาบพอใจ
เว้นขาดจาก
วาจาหยาบได้
วาจาหยาบได้แแล้ล้วว วาจาใด
วาจาใด ไร้
ไร้โโทษ
ทษ สบายหู
สบายหู น่น่าารัรักก จัจับบใจ
ใจ แบบชาวเมือองง คนส่
คนส่วนใหญ่ชชอบใจ
อบใจ พอใจ ก็ก็กกล่ล่าาวว
วาจาหยาบได้
แล้ว วาจาใดอเจ้
ไร้โทษ นสบายหู
น่ารัก จับใจ
แบบชาวเมื
อง คนส่วนใหญ่
ชอบใจ พอใจ ก็พูกดล่อิาวง
วาจาเช่
วาจาเช่นนนันั้น้น ละการพู
ละการพูดดเพ้
เพ้อเจ้ออ เว้
เว้นขาดจากการพู
ขาดจากการพูดดเพ้
เพ้ออเจ้
เจ้ออได้
ได้แแล้ล้วว พูพูดดถูถูกกเวลา
เวลา พูพูดดจริ
จริงง พูพูดดอิอิงงอรรถ
อรรถ พูดอิง
วาจาเช่
น
นั
น
้
ละการพู
ด
เพ้
อ
เจ้
อ
เว้
น
ขาดจากการพู
ด
เพ้
อ
เจ้
อ
ได้
แ
ล้
ว
พู
ด
ถู
ก
เวลา
พู
ด
จริ
ง
พู
ด
อิ
ง
อรรถ พูดอินง
ธรรม
ธรรม พูพูดดอิอิงงวิวินนัยัย กล่
กล่าาววาจาเป็
ววาจาเป็นนหลั
หลักกฐาน
ฐาน มีมีทที่อี่อ้า้างอิ
งอิงง มีมีตต้น้น มีมีปปลาย
ลาย ประกอบด้
ประกอบด้ววยประโยชน์
ยประโยชน์ตตามกาลอั
ามกาลอัน
ธรรม
พู
ด
อิ
ง
วิ
น
ย
ั
กล่
า
ววาจาเป็
น
หลั
ก
ฐาน
มี
ท
อ
่
ี
า
้
งอิ
ง
มี
ต
น
้
มี
ป
ลาย
ประกอบด้
ว
ยประโยชน์
ต
ามกาลอันว
สมควร
สมควร ประกอบด้
ประกอบด้ววยวจี
ยวจีสสุจุจริริตต ๔๔ กล่
กล่าาววาจาปราศจากโทษ
ววาจาปราศจากโทษ ๔๔ สถาน
สถาน เป็
เป็นนผูผู้ง้งดแล้
ดแล้วว งดเว้
งดเว้นนแล้
แล้วว เว้
เว้นนขาดแล้
ขาดแล้ว
สมควร ประกอบด้วยวจีสุจริต ๔ กล่าววาจาปราศจากโทษ ๔ สถาน เป็นผู้งดแล้ว งดเว้นแล้ว เว้นขาดแล้ว
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11
ออกแล้ว สลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องแล้วกับเดรัจฉานกถา ๓๒ ประการ มีใจเป็นอิสระ (จาก
ออกแล้ว สลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องแล้วกับเดรัจฉานกถา ๓๒ ประการ มีใจเป็นอิสระ (จาก
กิเลส) อยู่
กิเลส) อยู่
ภิกษุย่อมกล่าวกถาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ
ภิกษุย่อมกล่าวกถาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ
๑.
ย่อมกล่าวอัปปิจฉกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย)
๑.
ย่อมกล่าวอัปปิจฉกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย)
๒.
สันตุฏฐิกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ)
๒.
สันตุฏฐิกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ)
๓.
ปวิเวกกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายใจ)
๓.
ปวิเวกกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายใจ)
๔.
อสังสัคคกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่)
๔.
อสังสัคคกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่)
๕.
วิริยารัมภกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นทำความเพียร)
๕.
วิริยารัมภกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นทำความเพียร)
๖.
สีลกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล)
๖.
สีลกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล)
๗.
สมาธิกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น)
๗.
สมาธิกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น)
๘.
ปัญญากถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา)
๘.
ปัญญากถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา)
๙.
วิมุตติกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์)
๙.
วิมุตติกถา(ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์)
๑๐. วิมุตติญาณทัสสนกถา (ถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ ความเห็นใน
๑๐. วิมุตติญาณทัสสนกถา (ถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ ความเห็นใน
ภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์)
ภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์)
ย่อมกล่าวสติปัฏฐานกถา สัมมัปปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทริยกถา พลกถา โพชฌงคกถา มัคค
ย่อมกล่าวสติปัฏฐานกถา สัมมัปปธานกถา อิทธิบาทกถา อินทริยกถา พลกถา โพชฌงคกถา มัคค
กถา ผลกถา นิพพานกถา
กถา ผลกถา นิพพานกถา
คำว่า ผู้สำรวมวาจา ได้แก่ ผู้สำรวม เคร่งครัด คุ้มครอง ปกปัก รักษา สังวร สงบ
คำว่า ผู้สำรวมวาจา ได้แก่ ผู้สำรวม เคร่งครัด คุ้มครอง ปกปัก รักษา สังวร สงบ
คำว่า มุนี อธิบายว่า ญาณ ท่านเรียกว่า โมนะ คือ ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ... ความไม่หลงงมงาย
คำว่า มุนี อธิบายว่า ญาณ ท่านเรียกว่า โมนะ คือ ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ... ความไม่หลงงมงาย
ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ... ผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาข่ายได้แล้ว ชื่อว่ามุนี รวม
ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ... ผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาข่ายได้แล้ว ชื่อว่ามุนี รวม
ความว่า บุคคล ... เป็นผู้สำรวมวาจานั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความว่า บุคคล ... เป็นผู้สำรวมวาจานั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
บุคคลผู้ไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง ไม่โอ้อวด
บุคคลผู้ไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง ไม่โอ้อวด
ไม่คะนอง พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน
ไม่คะนอง พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน
เป็นผู้สำรวมวาจา นั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี
เป็นผู้สำรวมวาจา นั้นแล ชื่อว่าเป็นมุนี
[๘๖]
[๘๖]

(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต
บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต
ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย
ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย
ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย
ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย
ยผู้ไม่้ ไมม่
ีตัณหา
ว่าว่ว่ด้าาด้ด้วววยผู
ยผู้ไม่มีตัณมหาีตัณหา

คำว่า นิราสตฺติ อนาคเต (บุคคลผู้ไม่มีตั ณหาเครื่ องเหนี่ยวรั้งในอนาคต) อธิบายว่า ตัณหา ตรัส
คำว่า นิราสตฺติ อนาคเต (บุคคลผู้ไม่มีตั ณหาเครื่ องเหนี่ยวรั้งในอนาคต) อธิบายว่า ตัณหา ตรัส
เรียกว่า เครื่องเหนี่ยวรั้ง คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ ตัณหาเครื่องเห
เรียกว่า เครื่องเหนี่ยวรั้ง คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ ตัณหาเครื่องเห
น่ียวรัั้งนั้น ผู้ใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือ
น่ียวรัั้งนั้น ผู้ใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือ
ญาณแล้ว รวมความว่า บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง
ญาณแล้ว รวมความว่า บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง
9 of 35
9 of 35

12
อีกนัยหนึ่ง บุคคลไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในรูปว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอย่างนี้ ... พึง
อีกนัยหนึ่ง บุคคลไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในรูปว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีรูปอย่างนี้ ... พึง
อีกนัางนี
ยหนึ
ดำเนิานงนีตามความเพลิ
ดเพลิานงนีในรู
ว่า ในอนาคตกาล
เราพึงดมีเพลิ
รูปอย่
างนีญ้ ...ญาณ
พึง
มีเวทนาอย่
้ ...่ง พึบุงคมีคลไม่
สัญญาอย่
้ ... พึงมีสังขารอย่
้ ย่ปอมไม่
ดำเนินตามความเพลิ
นในวิ
มีเวทนาอย่างนี้ ... พึงมีสัญญาอย่างนี้ ... พึงมีสังขารอย่างนี้ ย่อมไม่ดำเนินตามความเพลิดเพลินในวิญญาณ
มีว่าเวทนาอย่
างนี้ ... เราพึ
พึงมีสงมีัญวญาอย่
างนี้ า...งนีพึ้ งจึมีงสชืัง่อขารอย่
มไม่ดำเนิ
นตามความเพลิ
ดเพลิอย่
นในวิ
ในอนาคตกาล
ิญญาณอย่
ว่า ผู้ไาม่งนีมีต้ ย่ัณอหาเครื
่องเหนี
่ยวรั้งในอนาคต
างนีญ้บญาณ
้าง
ว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ จึงชื่อว่า ผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง
ว่า ในอนาคตกาล
งมีวิญตญาณอย่
งนีไ้ด้ตจึงาและรู
ชื่อว่า ปผูที้ไ่ยม่ังมไม่ีตไัณด้หาเครื
่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต
อย่นานีงนี้ เห็
้บ้านงรูป
อีกนัยหนึ่งเราพึ
บุคคลไม่
ั้งจิตเพื่อาให้
ว่า ในอนาคตกาล
เราพึงมีตาเช่
อีกนัยหนึ่ง บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ตาและรูปที่ยังไม่ได้ว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีตาเช่นนี้ เห็นรูป
อีกนัยหนึ
่ง บุตคั้งคลไม่
ให้ได้งตไม่าและรู
ที่ยนังตาและรู
ไม่ได้ว่า ปในอนาคตกาล
ตาเช่นนีป้ เห็
เช่นนี้ เพราะมี
การไม่
จิตเป็ตนั้งปัจิจตจัเพืย ่อเขาจึ
เพลิดปเพลิ
นั้น เมื่อไม่เพลิเราพึ
ดเพลิงนมีตาและรู
นั้นนรูจึปง
เช่นนี้ เพราะมีการไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัย เขาจึงไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้น จึง
้ เพราะมี
การไม่่อตงเหนี
ั้งจิต่ยเป็วรัน้งปัในอนาคต
จจัย เขาจึงอย่
ไม่าเงนี
พลิ้บด้าเพลิ
ปนั้น เมืขอเราพึ
่อไม่เพลิงมีดหเพลิ
ปนัย้นงเช่จึนง
ชืเช่่อนว่นีาไม่
มีตัณหาเครื
ง ...นตาและรู
ในอนาคตกาล
ูเช่นนนีตาและรู
้ ได้ยินเสี
ชื่อว่าไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง ... ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีหูเช่นนี้ ได้ยินเสียงเช่น
ชืนี่อ้ บุว่าคไม่
มีตัณตั้งหาเครื
งเหนี
วรั้งในอนาคต อย่ทาี่ยงนี
ขอเราพึ
มีหนูเช่นีน้ นีรู้ธได้
ยินเสียงเช่
คลไม่
จิตเพื่อให้
ได้ใ่ยจและธรรมารมณ์
ังไม่้บไ้าด้ง ว...่า ในอนาคตกาล เราพึ
งมีใงจเช่
รรมารมณ์
เช่น
นี้ บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ใจและธรรมารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่า ในอนาคตกาล เราพึงมีใจเช่นนี้ รู้ธรรมารมณ์เช่น
นี้ บุเพราะไม่
คคลไม่ตั้งมจิีคตวามตั
เพื่อให้้งจิไตด้เป็
ใจและธรรมารมณ์
ที่ยเพลิ
ังไม่ดไเพลิ
ด้ว่านในอนาคตกาล
เราพึนงั้นมีใจเช่
นี้ เรูพลิ
้ธรรมารมณ์
เช่น
นปัจจัย เขาจึงไม่
ใจและธรรมารมณ์
เมื่อนไม่
ดเพลินใจและ
นี้ เพราะไม่มีความตั้งจิตเป็นปัจจัย เขาจึงไม่เพลิดเพลินใจและธรรมารมณ์นั้น เมื่อไม่เพลิดเพลินใจและ
นี้ เพราะไม่นมั้นีคจึวามตั
จัย เขาจึ
งไม่่ยเวรั
พลิ้งดในอนาคต
เพลินใจและธรรมารมณ์
ธรรมารมณ์
งชื่อว่้งาจิตไม่เป็มนีตปััณจหาเครื
่องเหนี
อย่างนี้บ้าง นั้น เมื่อไม่เพลิดเพลินใจและ
ธรรมารมณ์นั้น จึงชื่อว่า ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง
ธรรมารมณ์
ไม่มตีตั้งัณจิตหาเครื
่ยวรั่ยัง้ ไม่
ในอนาคต
างนีนเทพ
้บ้าง หรือเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีล
อีกนันยั้นหนึจึง่ ชืบุ่อคว่าคลไม่
เพื่อให้่องเหนี
ได้ภพที
ได้ว่า เราจัอย่กเป็
อีกนัยหนึ่ง บุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อให้ได้ภพที่ยังไม่ได้ว่า เราจักเป็นเทพ หรือเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีล
นัยอหนึ
่ง บุคคลไม่
จิตเพื่อกให้ารไม่
ได้ภตพที
ไม่นไปัด้วจ่าจัยเราจั
ยศีนล
วัตร ตบะอีกหรื
พรหมจรรย์
นี้ ตั้งเพราะมี
ั้งจิ่ยตังเป็
เขาจึกเป็
งไม่นเเทพ
พลิดหรื
เพลิอเทวดาตนใดตนหนึ
นภพนั้น เมื่อไม่เพลิ่งด้ดวเพลิ
วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้ เพราะมีการไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัย เขาจึงไม่เพลิดเพลินภพนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน
วัภพนั
ตร ตบะ
นี้ เพราะมี
ตั้งจิตเป็นอย่
ปัจาจังนี
ย เขาจึ
้น จึงชืหรื
่อว่อาพรหมจรรย์
ไม่มีตัณหาเครื
่องเหนี่ยกวรัารไม่
้งในอนาคต
้บ้าง งไม่เพลิดเพลินภพนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน
ภพนั้น จึงชื่อว่า ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง
ภพนั้น จึงชื่อว่า ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต อย่างนี้บ้าง
ว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศก
ว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศก
้ไม่เศร้วา)โศก
คำว่า อตีตํ นานุโสจติ (ไม่เศร้าโศกถึงสิว่่งาทีด้่ลวยผู
่วงไปแล้
อธิบายว่า ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่แปรผันไป
คำว่า อตีตํ นานุโสจติ (ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว) อธิบายว่า ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่แปรผันไป
อตีตํ นนานุ
(ไม่าเโศก
ศร้าโศกถึ
งสิเ่งศร้ที่ลาโศก
่วงไปแล้
อธิบไม่
ายว่คร่าำครวญ
ไม่เศร้าไม่
โศกถึ
งสิ่งทีำเพ้
่แปรผั
หรือเมื่อคำว่
สิ่งนัา้นแปรผั
ไปแล้โสจติ
วก็ไม่เศร้
คือ ไม่
ไม่ลว)ำบาก
ตีอกพร่
อ ไม่นไป
ถึง
หรือเมื่อสิ่งนั้นแปรผันไปแล้วก็ไม่เศร้าโศก คือ ไม่เศร้าโศก ไม่ลำบาก ไม่คร่ำครวญ ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึง
หรื
อเมื่อสิ่งนั้นแปรผั
นไปแล้วก็ไม่เศร้
าโศกไม่เคืศร้
อ าไม่
เศร้ไม่
าโศก
ไม่ลำบาก
คร่ำครวญ
ไม่ตำีอเพ้
กพร่
เพ้ถอึงความ
ไม่ถึง
ความหลงใหลว่
า ตาของเราแปรผั
นไป
โศก
ลำบาก
ไม่คร่ำไม่
ครวญ
ไม่ตีอกพร่
อ ำไม่
ความหลงใหลว่า ตาของเราแปรผันไป ไม่เศร้าโศก ไม่ลำบาก ไม่คร่ำครวญ ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความ
ความหลงใหลว่
า ตาของเราแปรผั
นไป....ไม่ลิเ้นศร้ของเรา
าโศก ...ไม่ลกายของเรา
ำบาก ไม่ค...ร่ำครวญ
ไม่ต...ีอกพร่
เพ้อ ไม่ถ...ึงความ
หลงใหลว่
า หูของเรา
... จมูกของเรา
รูปของเรา
เสียำงของเรา
กลิ่น
หลงใหลว่า หูของเรา ... จมูกของเรา .... ลิ้นของเรา ... กายของเรา ... รูปของเรา ... เสียงของเรา ... กลิ่น
หลงใหลว่
หูของเรา ...... จมู
กของเรา
.... ลิ้น...ของเรา
กายของเรา
... รูปของเรา
เสียงของเรา... ...อาวาส
กลิ่น
ของเรา ...า รสของเรา
โผฏฐั
พพะของเรา
ตระกูล...ของเรา
... จีวรของเรา
... หมู...่คณะของเรา
ของเรา ... รสของเรา ... โผฏฐัพพะของเรา ... ตระกูลของเรา ... จีวรของเรา ... หมู่คณะของเรา ... อาวาส
ของเรา ... ลาภของเรา
รสของเรา ......โผฏฐั
พพะของเรา
... ตระกู
ลของเรา
จีวรของเรา
หมู่คณะของเรา... ...
อาวาส
ยศของเรา
... สรรเสริ
ญของเรา
... สุ...ขของเรา
... บิ...
ณฑบาตของเรา
เสนาสนะ
ของเรา ... ลาภของเรา ... ยศของเรา ... สรรเสริญของเรา ... สุขของเรา ... บิณฑบาตของเรา ... เสนาสนะ
ของเรา ... คิลาภของเรา
... ชยศของเรา
... สรรเสริ
ญของเรา ... ...สุขบิของเรา
... บิ...ณฑบาตของเรา
... เสนาสนะ
ลานปัจจัยเภสั
บริขารของเรา
... มารดาของเรา
ดาของเรา
พี่ชายน้องชายของเรา
... พี่
ของเรา ... คิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเรา ... มารดาของเรา ... บิดาของเรา ... พี่ชายน้องชายของเรา ... พี่
ของเรา
... คิลานปัจจั...ยเภสั
บริขารของเรา
... มารดาของเรา
... บิดาของเรา
... พี...่ชายน้
... พี่
สาวน้องสาวของเรา
บุตชรของเรา
... ธิดาของเรา
... มิตรและอำมาตย์
ของเรา
ญาติอขงชายของเรา
องเรา ผู้ร่วมสาย
สาวน้องสาวของเรา ... บุตรของเรา ... ธิดาของเรา ... มิตรและอำมาตย์ของเรา ... ญาติของเรา ผู้ร่วมสาย
สาวน้
องสาวของเรานไป
... บุดัตงนีรของเรา
... ธิาดไม่
าของเรา
... มิงสิต่งรและอำมาตย์
โลหิตของเราแปรผั
้ รวมความว่
เศร้าโศกถึ
ที่ล่วงไปแล้ว ของเรา ... ญาติของเรา ผู้ร่วมสาย
โลหิตของเราแปรผันไป ดังนี้ รวมความว่า ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
โลหิตของเราแปรผันไป ดังนี้ รวมความว่า ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ว่าด้วยผัสสะ
ว่าด้วยผัสสะ
ด้วยผั้งหลาย)
สสะ อธิบายว่า
คำว่า วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ (ผู้เห็นวิเวกในผัว่สาสะทั
คำว่า วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ (ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย) อธิบายว่า
คำว่า ผัวิสเวกทสฺ
วิเวกในผั
สะทั้งหลาย)
บายว่
สะ ได้สแี ก่ผสฺจัเกสสุ
ขุส(ผู
ัมผั้เสห็นโสตสั
มผัสสฆานสั
มผัส ชิอธิ
วหาสั
มผัาส กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจน
คำว่า ผัสสะ ได้แก่ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส อธิวจน
คำว่
แก่ยจัสักมขุผัสสัมทุผัสกขเวทนี
โสตสัมยสัผัมสผัฆานสั
ผัส ขชิเวทนี
วหาสัยมสัผัมสผัสกายสั
มผัส่เป็มโนสั
อธิว่เป็จนน
สัมผัส ปฏิ
ฆสัามผัผัสสสะสุขได้
เวทนี
ส อทุกมขมสุ
ผัสสะที
นกุศลมผัสสะที
สัมผัส ปฏิฆสัมผัส สุขเวทนียสัมผัส ทุกขเวทนียสัมผัส อทุกขมสุขเวทนียสัมผัส ผัสสะที่เป็นกุศล ผัสสะที่เป็น
สัอกุมศผัลส ผัปฏิ
ฆสัม่เป็ผัสนอัสุพขยากฤต
เวทนียสัผัมสผัสะที
ส ทุ่เกป็ขเวทนี
ยสัมผัสผัสอทุ
กขมสุ
ส ผั่เสป็สะที
นกุศลสุผัญสญตผั
สะทีส่เป็สะน
สสะที
นกามาวจร
สะที
่เป็นขรูเวทนี
ปาวจรยสัผัมสผัสะที
นอรู่เปป็าวจร
อกุศล ผัสสะที่เป็นอัพยากฤต ผัสสะที่เป็นกามาวจร ผัสสะที่เป็นรูปาวจร ผัสสะที่เป็นอรูปาวจร สุญญตผัสสะ
อกุ
ผัสสสะที
พยากฤต
ผัสสะที
่เป็นกามาวจร
่เป็น่เป็รูปนาวจร
ผัสสะทีผั่เสป็สะที
นอรู่เป็ปนาวจร
อนิศมลิตตผั
สะ ่เป็อันปอัปณิ
หิตผัสสะ
ผัสสะที
่เป็นโลกิยะผัสสะที
ผัสสะที
โลกุตตระ
อดีตสุผัญสญตผั
สะทีส่เป็สะน
อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิตผัสสะ ผัสสะที่เป็นโลกิยะ ผัสสะที่เป็นโลกุตตระ ผัสสะที่เป็นอดีต ผัสสะที่เป็น
อนิมิตตผัผัสสสะ
สะที่เป็กนต้โลกิ
ผัส่ถสะที
โลกุตตระ
สสะที
่เป็นอดี
ป็นา
อนาคต
สะทีอั่เป็ปนปณิ
ปัจหจุิตบผัันสสะ
ผัสสะผัสความถู
อง ยกิะริยาที
ูกต้อ่เป็งนภาวะที
่ถูกต้อผังเห็
นปานนี
้ ตนี้ตผัรัสสสะที
เรีย่เกว่
อนาคต ผัสสะที่เป็นปัจจุบัน ผัสสะ ความถูกต้อง กิริยาที่ถูกต้อง ภาวะที่ถูกต้องเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า
ผัอนาคต
สสะ ผัสสะที่เป็นปัจจุบัน ผัสสะ ความถูกต้อง กิริยาที่ถูกต้อง ภาวะที่ถูกต้องเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า
ผัสสะ
ผัสสะ คำว่า ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย อธิบายว่า บุคคลเห็นจักขุสัมผัสว่า ว่างจากตน จากธรรมที่เนื่อง
คำว่า ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย อธิบายว่า บุคคลเห็นจักขุสัมผัสว่า ว่างจากตน จากธรรมที่เนื่อง
คำว่า ผู้เห็น่ยวิงเวกในผั
สสะทั่ง้งยืหลาย
อธิบายว่บาต่บุอคหรื
คลเห็
นจักขุสัมผั่ไสม่ว่แาปรผั
ว่างจากตน
จากธรรมที
นื่อง
ในตน จากความเที
จากความยั
น จากความสื
อจากธรรมที
น เห็นโสตสั
มผัส ... ่เฆาน
ในตน จากความเที่ยง จากความยั่งยืน จากความสืบต่อ หรือจากธรรมที่ไม่แปรผัน เห็นโสตสัมผัส ... ฆาน
ในตน จากความเที่ยง จากความยั่งยืน จากความสืบต่อ หรือจากธรรมที่ไม่แปรผัน เห็นโสตสัมผัส ... ฆาน

ว่าด้วยผู้ ไม่เศร้าโศก

ว่าด้วยผัสสะ
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สัมผัส ... ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส ... อธิวจนสัมผัส ... ปฏิฆสัมผัส ... สุขเวทนียผัสสะ ...
สัมผัส ... ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส ... อธิวจนสัมผัส ... ปฏิฆสัมผัส ... สุขเวทนียผัสสะ ...
ทุกขเวทนียผัสสะ ... อทุกขมสุขเวทนียผัสสะ ... ผัสสะที่เป็นกุศล ... ผัสสะที่เป็นอกุศล ... ผัสสะที่เป็นอัพยาก
ทุกขเวทนียผัสสะ ... อทุกขมสุขเวทนียผัสสะ ... ผัสสะที่เป็นกุศล ... ผัสสะที่เป็นอกุศล ... ผัสสะที่เป็นอัพยาก
ฤต ... ผัสสะที่เป็นกามาวจร ... ผัสสะที่เป็นรูปาวจร ... ผัสสะที่เป็นอรูปาวจร ... ผัสสะที่เป็นโลกิยะ ... เห็น
ฤต ... ผัสสะที่เป็นกามาวจร ... ผัสสะที่เป็นรูปาวจร ... ผัสสะที่เป็นอรูปาวจร ... ผัสสะที่เป็นโลกิยะ ... เห็น
ผัสสะที่เป็นโลกุตตระว่า ว่างจากตน จากธรรมที่เนื่องในตน จากความเที่ยง จากความยั่งยืน จากความสืบ
ผัสสะที่เป็นโลกุตตระว่า ว่างจากตน จากธรรมที่เนื่องในตน จากความเที่ยง จากความยั่งยืน จากความสืบ
ต่อ หรือจากธรรมที่ไม่แปรผัน
ต่อ หรือจากธรรมที่ไม่แปรผัน
อีกนัยหนึ่ง บุคคลเห็นผัสสะที่เป็นอดีตว่า ว่างจากผัสสะที่เป็นอนาคตและผัสสะที่เป็นปัจจุบัน เห็น
อีกนัยหนึ่ง บุคคลเห็นผัสสะที่เป็นอดีตว่า ว่างจากผัสสะที่เป็นอนาคตและผัสสะที่เป็นปัจจุบัน เห็น
ผัสสะที่เป็นอนาคตว่า ว่างจากผัสสะที่เป็นอดีตและผัสสะที่เป็นปัจจุบัน เห็นผัสสะที่เป็นปัจจุบันว่า ว่างจาก
ผัสสะที่เป็นอนาคตว่า ว่างจากผัสสะที่เป็นอดีตและผัสสะที่เป็นปัจจุบัน เห็นผัสสะที่เป็นปัจจุบันว่า ว่างจาก
ผัสสะที่เป็นอดีตและผัสสะที่เป็นอนาคต
ผัสสะที่เป็นอดีตและผัสสะที่เป็นอนาคต
อีกนัยหนึ่ง บุคคลเห็นผัสสะที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ ปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรมว่า
อีกนัยหนึ่ง บุคคลเห็นผัสสะที่เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ ปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรมว่า
ว่างจากราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ
ว่างจากราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทุกชนิด ทุจริตทุกทาง ความกระวนกระวายทุกอย่าง ความเร่าร้อนทุก
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ กิเลสทุกชนิด ทุจริตทุกทาง ความกระวนกระวายทุกอย่าง ความเร่าร้อนทุก
สถาน ความเดือดร้อนทุกประการ อกุสลาภิสังขารทุกประเภท ด้วยประการอย่างนี้ รวมความว่า ผู้เห็นวิเวก
สถาน ความเดือดร้อนทุกประการ อกุสลาภิสังขารทุกประเภท ด้วยประการอย่างนี้ รวมความว่า ผู้เห็นวิเวก
ในผัสสะทั้งหลาย
ในผัสสะทั้งหลาย
คำว่า ทิฏฺฐีสุ จ น นียติ (ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย) อธิบายว่า ทิฏฐิ ๖๒ บุคคลนั้นละได้แล้ว
คำว่า ทิฏฺฐีสุ จ น นียติ (ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย) อธิบายว่า ทิฏฐิ ๖๒ บุคคลนั้นละได้แล้ว
ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว บุคคลนั้นย่อม
ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว บุคคลนั้นย่อม
ไม่ไป ไม่ออก ไม่ถูกพาไป ไม่ถูกนำไปด้วยทิฏฐิ บุคคลนั้นจึงไม่กลับถือ ไม่หวนกลับมาสู่ทิฏฐินั้นว่าเป็นสาระ
ไม่ไป ไม่ออก ไม่ถูกพาไป ไม่ถูกนำไปด้วยทิฏฐิ บุคคลนั้นจึงไม่กลับถือ ไม่หวนกลับมาสู่ทิฏฐินั้นว่าเป็นสาระ
อีก รวมความว่า ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
อีก รวมความว่า ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต
บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งในอนาคต
ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย
ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย
ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย
ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย
[๘๗]
[๘๗]

(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น ไม่หลอกลวง ไม่ทะเยอทะยาน
บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น ไม่หลอกลวง ไม่ทะเยอทะยาน
ไม่ตระหนี่ ไม่คะนอง ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ไม่ตระหนี่ ไม่คะนอง ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
และไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด
และไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด
ว่าด้้ห
วยผู้หลีกเร้นน
ว่าด้วยผู
ว่าด้วยผูลี้หกลีกเร้
เร้น

คำว่า ปติลีโน (บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น) ในคำว่า บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น ไม่หลอกลวง อธิ บายว่า ชื่อว่า
คำว่า ปติลีโน (บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น) ในคำว่า บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น ไม่หลอกลวง อธิ บายว่า ชื่อว่า
เป็นผู้หลีกเร้น เพราะละราคะได้แล้ว ... เพราะละโทสะได้แล้ว ... เพราะละโมหะได้แล้ว ... เพราะละโกธะ ...
เป็นผู้หลีกเร้น เพราะละราคะได้แล้ว ... เพราะละโทสะได้แล้ว ... เพราะละโมหะได้แล้ว ... เพราะละโกธะ ...
อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬาสะ ... อิสสา ... มัจฉริยะ ... ชื่อว่าเป็นผู้หลีกเร้น เพราะละอกุสลาภิสังขารทุก
อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬาสะ ... อิสสา ... มัจฉริยะ ... ชื่อว่าเป็นผู้หลีกเร้น เพราะละอกุสลาภิสังขารทุก
ประเภทได้แล้ว สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า
ประเภทได้แล้ว สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้น เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละอัสมิ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้น เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละอัสมิ
มานะได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มี
มานะได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มี
เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้น เป็นอย่างนี้ รวมความว่า เป็นผู้หลีกเร้น
เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้หลีกเร้น เป็นอย่างนี้ รวมความว่า เป็นผู้หลีกเร้น
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ว่าด้วยความหลอกลวง
ว่าด้วยความหลอกลวง ๓ ๓
อย่าอย่
ง าง

คำว่า อกุหโก (ไม่หลอกลวง) ได้แก่ ความหลอกลวง ๓ อย่าง คือ
๑.
ความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย
๒.
ความหลอกลวงเกี่ยวกับอิริยาบถ
๓.
ความหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียง
ความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย เป็นอย่างไร
คือ คหบดีในโลกนี้ ย่อมนิมนต์ภิกษุ ถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ภิกษุนั้น มีความปรารถนาเลวทราม ถูกความอยากครอบงำ มีความต้องการจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
เพราะต้องการได้ให้มากยิ่งขึ้น จึงบอกคืนจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
เธอพูดอย่างนี้ว่า จีวรที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะ สมณะควรเที่ยวเลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าช้า กอง
หยากเยื่อ หรือร้านตลาด เอามาทำสังฆาฏิใช้ จึงจะเป็นการเหมาะสม บิณฑบาตที่มีค่ามากจะมีประโยชน์
อะไรแก่สมณะ สมณะควรสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้ง โดยการเที่ยวแสวงหา จึงจะ
เป็นการเหมาะสม เสนาสนะที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะ สมณะควรอยู่ที่โคนไม้ อยู่ที่ป่าช้า หรือ
อยู่กลางแจ้ง จึงจะเป็นการเหมาะสม คิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่มีค่ามากจะมีประโยชน์อะไรแก่สมณะ สมณะ
ควรทำยาด้วยน้ำมูตรเน่า หรือชิ้นลูกสมอ จึงจะเป็นการเหมาะสม
เพราะต้องการได้ให้มากยิ่งขึ้นนั้น เธอจึงครองจีวรเศร้าหมอง ฉันบิณฑบาตเศร้าหมอง ใช้สอย
เสนาสนะซอมซ่อ ใช้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ คหบดีทั้งหลายรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า สมณะรูป
นี้ มีความปรารถนาน้อย สันโดษ สงบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ปรารภความเพียร มีวาทะกำจัดขัดเกลา
ก็ยิ่งนิมนต์เธอให้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากยิ่งขึ้น เธอจึงพูดอย่างนี้ว่า
เพราะพรั่งพร้อมด้วยเหตุ ๓ ประการ กุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมประสบบุญมาก คือ เพราะพรั่งพร้อมด้วย
ศรัทธา ... เพราะพรั่งพร้อมด้วยไทยธรรม ... เพราะพรั่งพร้อมด้วยพระทักขิไณยบุคคล กุลบุตรผู้มีศรัทธา
ย่อมประสบบุญมาก ท่านทั้งหลายมีศรัทธานี้อยู่ ไทยธรรมนี้ก็มีอยู่พร้อม ทั้งอาตมภาพก็เป็นปฏิคาหก ถ้า
อาตมภาพไม่รับ พวกท่านก็จักเสื่อมจากบุญไปเสีย อาตมภาพมิได้มีความต้องการด้วยปัจจัยนี้ แต่จักรับเพื่อ
อนุเคราะห์พวกท่าน เพราะอาศัยเหตุนั้น เธอจึงรับจีวรมากมาย รับบิณฑบาตมากมาย รับเสนาสนะ
มากมาย รับคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากมาย การทำหน้านิ่ว การทำคิ้วขมวด การหลอกลวง กิริยาที่หลอก
ลวง ภาวะที่หลอกลวง เห็นปานนี้ นี้ชื่อว่าความหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัย
ความหลอกลวงเกี่ยวกับอริยาบถ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มีความปรารถนาเลวทราม ถูกความอยากครอบงำ ปรารถนาจะให้
เขายกย่อง คิดว่า คนจักยกย่องเราด้วยอุบายอย่างนี้ จึงสำรวมการเดิน สำรวมการยืน สำรวมการนั่ง
สำรวมการนอน ตั้งสติเดิน ตั้งสติยืน ตั้งสตินั่ง ตั้งสตินอน ทำทีเหมือนภิกษุมีสมาธิเดิน เหมือนภิกษุมี
สมาธิยืน เหมือนภิกษุมีสมาธินั่ง เหมือนภิกษุมีสมาธินอน เป็นเหมือนภิกษุเจริญฌานอวดต่อหน้า การตั้ง
ท่า การวางท่า การดำรงมั่นอิริยาบถ การทำหน้านิ่ว การทำคิ้วขมวด การหลอกลวง กิริยาที่หลอกลวง
ภาวะที่หลอกลวง เห็นปานนี้ นี้เรียกว่า ความหลอกลวงเกี่ยวกับอิริยาบถ
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ความหลอกลวงเกี่ยวกับการพูดเลียบเคียง เป็นอย่างไร
ความหลอกลวงเกี
่ยวกับการพู
ยง เป็นอย่างไร ถูกความอยากครอบงำ ปรารถนาจะให้
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวิ
นัยนีด้ เลีมีคยบเคี
วามปรารถนาเลวทราม
างรูปกในธรรมวิ
นัยวนียอุ้ มีบคายอย่
วามปรารถนาเลวทราม
กความอยากครอบงำ
เขายกย่อคืงอ คิภิดกว่ษุา บคนจั
ยกย่องเราด้
างนี้ จึงกล่าววาจาอิงถูอริ
ยธรรม คือพูดว่า ภิกปรารถนาจะให้
ษุผู้ทรงจีวร มี
อง าคิงนีด้ว่เป็
า นคนจั
กยกย่ศอักงเราด้
จึงภกล่าชนะโลหะ
าววาจาอิงอริ
คือพู...ดว่ใช้า ผภิ้ากกรองน้
ษุผู้ทรงจี
รูเขายกย่
ปแบบอย่
สมณะมี
ดิ์ใหญ่วยอุ
ผู้ใบช้ายอย่
บาตรางนี
... ้ ใช้
... ยใช้ธรรม
ธมกรก
ำ ...วร ใช้มี
รูลูปกแบบอย่
นสมณะมี
ดิ์ใหญ่ ผู้ใ...ช้บใช้าตร
... ใช้ภาชนะโลหะ
... ใช้
ธมกรก
... ใช้ผมี้าศกรองน้
กุญแจ ...างนีใช้้ รเป็องเท้
า ... ใช้ศปักระคดเอว
สายโยกบาตร
มีรูปแบบอย่
างนี
้ เป็นสมณะ
ักดิ์ใหญ่ำ พู...ดว่ใช้า
ใช้รองเท้
ใช้นปสมณะมี
ระคดเอวศัก...ดิ์ใใช้
มีรบูปนีแบบอย่
้ เป็ปนัชสมณะ
มีศบักนีดิ้ ์ใ...หญ่มีพูผู้รด่วว่มา
ภิลูกกุษุญผู้มแจีอุป...ัชฌาย์
ระดับานี...้ เป็
หญ่สายโยกบาตร
มีอาจารย์ระดั
้ ... มีผาู้รงนี่วมอุ
ฌาย์ระดั
ภิกษุผู้มีอระดั
ุปัชบฌาย์
ศักดิ...์ใหญ่
มีอาจารย์
มีผู้ร่วมอุ
ัชฌาย์
ระดับนีศ้ัก...ดิ์ใหญ่
มีผู้รพู่วมด
อาจารย์
นี้ ...ระดั
มีมบิตนีร้ เป็
... นมีสมณะมี
พรรคพวก
มีคนที
่คบหากัรนะดั...บนีมี้ ส...หายระดั
บนีป้ เป็
นสมณะมี
้ ...หารมี
มีมิตรรูปแบบอย่
... มีพรรคพวก
คนที่คบหากั
น ... ...มีสอยู
หายระดั
นี้ หเป็ลันงคาด้
สมณะมี
ดิ์ใหญ่
พูด
ว่อาจารย์
า ภิกษุรผะดัู้อยูบ่ในีนวิ
างนี้ เป็...นมีสมณะมี
ศักดิ์ใหญ่
่ในเรือบนมี
านเดีศักยวมี
รูปแบบ
ว่า าภิงนีก้ ษุ...ผู้ออยู
ยู่ในวิ
หารมีรูปแบบอย่
งนี้ อนโล้เป็นนสมณะมี
ศักำดิ์ใ...หญ่อยู...่ในทีอยู่ห่ใลีนเรื
วมี่ใรนเรื
ูปแบบ
อย่
่ในปราสาท
... อยู่ใานเรื
... อยู่ในถ้
กเร้อนนมี...หลัอยูงคาด้
่ในกุาฎนเดี
ี ... ยอยู
อน
อย่างนี...้ ...อยู่ทอยูี่ป่ใ้อนปราสาท
... อยู่ในเรื...ออยู
นโล้่ในเรื
น ...อนพั
อยูก่ในถ้
อยูอ่ในรั
นทีบ่หรอง
ลีกเร้...น อยู
... ่ใอยู
่ในกุฎี ... อยู
อยู่ท่ในเรื
อน
ยอด
ม ... อยู่ในโรงกลม
... ำอยู...่ในเรื
นมณฑป
ี่โคนไม้
ยอด
... อยู่ทาี่ปงนี้อม้ เป็...นอยู
่ในโรงกลม
... อยู่ในเรือนพัก ... อยู่ในเรือนรับรอง ... อยู่ในมณฑป ... อยู่ที่โคนไม้
มีรูปแบบอย่
สมณะมี
ศักดิ์ใหญ่
มีรูปแบบอย่
ักดิ์ใหญ่
อีกนัายงนี
หนึ้ ่งเป็ภินกสมณะมี
ษุเป็นผูศ้วางหน้
าเฉยเมย ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด โกหกหลอกลวง ปลิ้นปล้อน ตลบตะแลง
นัยหนึ
่ง ภิวยการวางหน้
กษุเป็นผู้วางหน้
านิ่วคิ้วขมวด
เป็นผู้ได้อีรับกยกย่
องด้
าว่าาเฉยเมย
สมณะนีทำหน้
้ได้วิหารสมาบั
ติ อัโกหกหลอกลวง
นมีอยู่เห็นปานนีปลิ
้ ภิ้นกปล้
ษุนอนั้ ตลบตะแลง
ย่อมกล่าว
เป็
ผู้ได้รนับนัยกย่
าว่า ตตรธรรมและสุ
สมณะนี้ได้วิหญ
ารสมาบั
ิ อันอัมีนอลึยูก่เห็ซึ้งนปานนี
กษุนยั้นดอ่อย่นอมกล่
ถ้อนยคำเช่
้น ออังด้
นเกีวยการวางหน้
่ยวเนื่องด้วยโลกุ
ญตนิพตพาน
เร้นลับ้ ภิละเอี
ปิดบัาวง
ถ้การทำหน้
อยคำเช่นานันิ้น่ว การทำคิ
อันเกี่ยวเนื
่องด้วยโลกุ
ตตรธรรมและสุ
พพานภาวะที
อันลึก่หซึลอกลวง
้ง เร้นลับเห็ละเอี
ยดอ่้ อนีน้เรีปิยดกว่บัาง
้วขมวด
การหลอกลวง
กิริยาทีญ่หญตนิ
ลอกลวง
นปานนี
การทำหน้
านิ่ว การทำคิ
้วขมวดดเลีการหลอกลวง
กิริยาที่หลอกลวง ภาวะที่หลอกลวง เห็นปานนี้ นี้เรียกว่า
ความหลอกลวงเกี
่ยวกับการพู
ยบเคียง
ความหลอกลวงเกี
่ยวกับการพู
ยง แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้น
ความหลอกลวง
๓ อย่ดาเลีง ยผูบเคี
้ใดละได้
๓ อย่าวง ผูผู้น้ใั้นดละได้
แล้ยวกว่ตัาดผูขาดได้
แล้ว ทำให้รวมความว่
สงบได้แล้าว ระงั
ขึ้น
ไม่ได้อีกความหลอกลวง
เผาด้วยไฟคือญาณแล้
ตรัสเรี
้ไม่หลอกลวง
เป็นบผูได้้หแลีล้กวเร้ทำให้
น ไม่เหกิดลอก
ไม่
ลวงได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ผู้นั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่หลอกลวง รวมความว่า เป็นผู้หลีกเร้น ไม่หลอก
ลวง
คำว่า อปิหาลุ (ไม่ทะเยอทะยาน) อธิบายว่า ตัณหาตรัสเรียกว่า ความทะเยอทะยาน คือ ความ
า อปิหาลุ
ะเยอทะยาน)
า ตัณหาตรัสเรียกว่า ความทะเยอทะยาน คือ ความ
กำหนัด คำว่
ความกำหนั
ดนัก(ไม่...ทอภิ
ชฌา อกุศลมูอธิ
ลคืบอายว่
โลภะ
กำหนัด ตัความกำหนั
ดนัก ... อภิชฌา อกุ้นศลมู
ลคือโลภะ
ณหาคือความทะเยอทะยานนั
ผู้ใดละได้
แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้
อความทะเยอทะยานนั
แล้ว ทำให้ผูส้นงบได้
ระงับไม่
ได้ตแ้อล้งการได้
ว ทำให้
เกิดขึ้นไม่ตัไณด้หาคื
อีก เผาด้
วยไฟคือญาณแล้ว้นผู้นผูั้นใดละได้
ตรัสเรีแยล้กว่ว าตัผูด้ไขาดได้
่ม่ทะเยอทะยาน
ั้นไม่แมลุ้่งวหมาย
เกิ
ีก เผาด้วไม่
ยไฟคื
สเรี่นย...กว่รส
า ผู...้ไ่มโผฏฐั
่ทะเยอทะยาน
ผู้นั้นลไม่...มุ่งหมู
หมาย
้องการได้
ไม่ดยขึิน้นดีไม่ไม่ได้ปอรารถนา
มุ่งหวัอญาณแล้
ง รูป ... วเสีผูย้นงั้น...ตรักลิ
พพะ ... ตระกู
่คณะไม่...ตอาวาส
...
ไม่
ไม่ป...รารถนา
กลิ่น ... เสนาสนะ
รส ... โผฏฐั...พคิพะ
... ตระกู
ล ...ชบริ
หมูข่คารณะ......กามธาตุ
อาวาส ...
ลาภยิน...ดี ยศ
สรรเสริไม่
ญม...ุ่งหวั
สุขง ...รูปจีว...ร เสี
...ยบิงณ...ฑบาต
ลานปั
จจัยเภสั
ลาภ
... ยศ
... ปสรรเสริ
... สุข ......จีวรูรปภพ
... บิ...ณฑบาต
... คิ...ลานปั
จัยเภสั...
ชบริเนวสั
ขารญ...ญานาสั
กามธาตุ
...
รูปธาตุ
... อรู
ธาตุ ...ญกามภพ
อรูปภพ... ...เสนาสนะ
สัญญาภพ
อสัญจญาภพ
ญญา
รูภพ
ปธาตุ
... อรูปธาตุ ... ...กามภพ
... รูปภพ... ...ปัญอรูจโวการภพ...
ปภพ ... สัญญาภพ
อสัญญาภพ
ญญา
... เอกโวการภพ
จตุโวการภพ
อดีต ...... อนาคต
... ปั...จจุเนวสั
บัน ญ...ญานาสั
ไม่มุ่งหมาย
ภพต้อ...งการได้
เอกโวการภพ
โวการภพไม่ม...ุ่งหวั
ปัญงรูจโวการภพ...
อนาคตที่ร...ับรูปั้ จและธรรมารมณ์
จุบัน ... ไม่มุ่งหมาย
ไม่
ไม่ยินดี ...ไม่ปจตุรารถนา
ปที่เห็น เสียงทีอดี่ได้ตยิน... อารมณ์
ที่พึงรู้
ไม่
งการได้ ไม่ายินผูดี้ไม่ไม่
ปรารถนา ไม่มุ่งหวังรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน อารมณ์ที่รับรู้ และธรรมารมณ์ที่พึงรู้
แจ้ตง ้อรวมความว่
ทะเยอทะยาน
แจ้ง รวมความว่า ผู้ไม่ทะเยอทะยาน
ว่าด้วยความตระหนี่ ๕ อย่าง
คำว่า อมจฺฉรี (ไม่ตระหนี่) ได้แว่ก่าด้มัวจยความตระหนี
ฉริยะ ๕ อย่าง่ ๕คือย่
อ าง
คำว่า อมจฺ
ตระหนี
่) ยได้ะ แ๒.ก่ มัจฉริกุยละมัจ๕ฉริอย่ยาะง คือ
๑. ฉรี (ไม่
อาวาสมั
จฉริ
๑.
อาวาสมัจฉริยะ ๒.
กุลมัจฉริยะ

ว่าด้วยความตระหนี่ ๕ อย่าง
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๓.
ลาภมัจฉริยะ ๔.
วัณณมัจฉริยะ
๓.
ลาภมั
จ
ฉริ
ย
ะ
๔.
วัณณมัจฉริยะ
๕.
ธัมมมัจฉริยะ
๕. ่ กิรธัิยมาทีมมั่ตระหนี
จฉริยะ่ ภาวะที่ตระหนี่ ความเห็นแก่ได้ ความถี่เหนี่ยว ความที่จิตเจ็บร้อน(ใน
ความตระหนี
่ กิริยาที่ตระหนี
่ ภาวะที
นแก่ได้ ่ ความถี่เหนี่ยว ความที่จิตเจ็บร้อน(ใน
การให้) ความตระหนี
ความที่จิตหวงแหนเห็
นปานนี
้ นี้ตรั่ตสระหนี
เรียกว่่ าความเห็
ความตระหนี
การให้) อีความที
นปานนี
้ตรัสเรียกว่า ่ธความตระหนี
่
กนัยหนึ่จ่งิตหวงแหนเห็
ความตระหนี
่ขันธ์ก็ด้ ี นีความตระหนี
าตุก็ดี ความตระหนี
่อายตนะก็ดี ความมุ่งแต่จะได้ก็
อี
ก
นั
ย
หนึ
ง
่
ความตระหนี
ข
่
น
ั
ธ์
ก
ด
็
ี
ความตระหนี
ธ
่
าตุ
ก
ด
็
ี
ความตระหนี
ความมุ
จะได้
ดี นี้ตรัสเรียกว่า ความตระหนี่ ความตระหนี่นี้บุคคลใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แ่อล้ายตนะก็
ว ทำให้ดสี งบได้
แล้่งวแต่ระงั
บได้ก็
ดีแล้นีว ้ตทำให้
รัสเรียเกิกว่ดาขึ้นความตระหนี
่ ความตระหนี
่นี้บุควคลใดละได้
สงบได้
แล้ว ระงัาบไม่
ได้
ไม่ได้อีก เผาด้
วยไฟคือญาณแล้
บุคคลนั้นแล้วตรัตัสดเรีขาดได้
ยกว่า แผูล้้ไวม่ทำให้
ตระหนี
่ รวมความว่
แล้
ว ทำให้เกิดไม่
ขึ้นตไม่ระหนี
ได้อ่ีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว บุคคลนั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่ตระหนี่ รวมความว่า ไม่
ทะเยอทะยาน
ทะเยอทะยาน ไม่ตระหนี่
ว่าด้วยความคะนอง ๓ ๓
อย่าอย่
ง าง
ว่าด้วยความคะนอง
ว่าด้วยความคะนอง ๓ อย่าง

คำว่า อปฺปคพฺโภ (ไม่คะนอง) อธิบายว่าคำว่า ความคะนอง ได้แก่ ความคะนอง ๓ อย่าง คือ
คำว่า อปฺ
ภ (ไม่คะนอง) อธิบายว่า๒.คำว่า ความคะนอง
ได้แก่ ความคะนอง ๓ อย่าง คือ
๑.ปคพฺโความคะนองทางกาย
ความคะนองทางวาจา
๑.
ความคะนองทางกาย
ความคะนองทางวาจา
๓.
ความคะนองทางใจ ๒.
๓.
ความคะนองทางใจ
ความคะนองทางกาย
เป็นอย่างไร
ความคะนองทางกาย
เป็นนอย่
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวิ
ัยนีา้ งไร
อยู่ในหมู่สงฆ์ก็แสดงความคะนองทางกาย อยู่ในหมู่คณะ ... อยู่ใน
คือน ภิ...กษุอยู
บางรู
ัยนี่ท้ ี่ทอยู
งฆ์กง็แเข้สดงความคะนองทางกาย
อยู่ในหมู
่คณะว ...ก็แอยูสดง
่ใน
ศาลาโรงฉั
่ในเรืปอในธรรมวิ
นไฟ ... นอยู
่าน้่ใำนหมู
... ่สกำลั
าสู่ละแวกบ้าน ... เข้าสู่ละแวกบ้
านแล้
ศาลาโรงฉั
น ... อยู่ในเรือนไฟ ... อยู่ที่ท่าน้ำ ... กำลังเข้าสู่ละแวกบ้าน ... เข้าสู่ละแวกบ้านแล้ว ก็แสดง
ความคะนองทางกาย
ความคะนองทางกาย
ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างไร
ภิคือกษุภิอกยูษุ่ในหมู
แสดงความคะนองทางกาย
างไร
บางรู่สปงฆ์
ในธรรมวิ
นัยนี้ อยู่ในหมู่สงฆ์กเป็
็ไม่นทอย่
ำความยำเกรง
ยืนเบียดเสียดภิกษุเถระบ้าง นั่ง
อ าภิงกษุยืนบบัางรู
ปในธรรมวิ
นี้ อยู
งฆ์ก็ไม่ทำความยำเกรง
เบียดเสี
นั่ง
เบียดเสียคืดบ้
งหน้
าบ้าง นั่งนบััยงหน้
าบ้่ใานหมู
ง นั่ง่สบนอาสนะสู
งบ้าง นั่งคลุมศียืนรษะบ้
าง ยืยนดภิพูกดษุบ้าเถระบ้
ง แกว่างงแขน
นบังหน้
าง นั่งบังหน้าบ้าง นั่งบนอาสนะสู
พูเบีดยบ้ดเสี
าง ยภิดบ้
กษุาองยูยื่ในหมู
่สงฆ์าแบ้สดงความคะนองทางกาย
เป็นอย่งาบ้งนีาง้ นั่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง แกว่งแขน
พูดบ้าง ภิภิกกษุษุออยูยู่ใ่ในหมู
แสดงความคะนองทางกาย เป็
นหมู่ส่คงฆ์
ณะแสดงความคะนองทางกาย
เป็นนอย่
อย่าางนี
งไร้
ภิคือกษุภิอยูก่ใษุนหมู
างไร
บางรู่คปณะแสดงความคะนองทางกาย
ในธรรมวินัยนี้ อยู่ในหมู่คณะก็เป็ไม่นทอย่ำความยำเกรง
เมื่อภิกษุ เถระไม่สวมรองเท้า
คือ ภิ่ กก็ษุสบวมรองเท้
างรูปในธรรมวิ
นัยนี้ อยูเมื่ใ่อนหมู
ไม่นทจงกรมบนลานจงกรมต่
ำความยำเกรง เมื่อภิกำษุ ก็เถระไม่
สวมรองเท้า
เดินจงกรมอยู
าเดินจงกรม
ภิกษุ่คเณะก็
ถระเดิ
เดินจงกรมบนลาน
เดินจงกรมอยู
เดินจงกรม้นดิเมืน่อก็ภิเกดิษุนเจงกรมบนลานจงกรม
ถระเดินจงกรมบนลานจงกรมต่
ำ ยดบ้
ก็เดิานงจงกรมบนลาน
จงกรมสู
ง เมื่อ่ ภิก็กสษุวมรองเท้
เถระเดินาจงกรมบนพื
ยืนเบียดเสี
นั่งเบียดเสียด
จงกรมสู
ง
เมื
อ
่
ภิ
ก
ษุ
เ
ถระเดิ
น
จงกรมบนพื
น
้
ดิ
น
ก็
เ
ดิ
น
จงกรมบนลานจงกรม
ยื
น
เบี
ย
ดเสี
ย
ดบ้
า
ง
่งเบียพูดเสี
บ้าง ยืนบังหน้าบ้าง นั่งบังหน้าบ้าง นั่งบนอาสนะสูงบ้าง นั่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง แกว่งนัแขน
ดบ้ยาดง
งหน้่คาณะแสดงความคะนองทางกาย
บ้าง นั่งบังหน้าบ้าง นั่งบนอาสนะสู
งบ้าางนี
ง นั้ ่งคลุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง แกว่งแขน พูดบ้าง
ภิบ้ากงษุอยืยูน่ใบันหมู
เป็นอย่
ภิกษุอยู่ใภินหมู
เป็นอย่างนี้ เป็นอย่างไร
กษุอ่คยูณะแสดงความคะนองทางกาย
่ในศาลาโรงฉันแสดงความคะนองทางกาย
นแสดงความคะนองทางกาย
างไร
คืภิอกษุภิอกยูษุ่ในศาลาโรงฉั
บางรูปในธรรมวิ
นัยนี้ อยู่ในศาลาโรงฉัน ก็เป็ไม่นทอย่ำความยำเกรง
นั่งแทรกภิกษุเถระบ้าง นั่ง
คื
อ
ภิ
ก
ษุ
บ
างรู
ป
ในธรรมวิ
น
ย
ั
นี
้
อยู
ใ
่
นศาลาโรงฉั
น
ก็
ไ
ม่
ท
ำความยำเกรง
กษุาเถระบ้
นั่ง
กีดกันอาสนะภิกษุนวกะบ้าง ยืนเบียดเสียดบ้าง นั่งเบียดเสียดบ้าง ยืนบังหน้าบ้นัา่งงแทรกภิ
นั่งบังหน้
บ้าง านัง่งบน
กีดกันอาสนะภิ
ง ยืานงเบียืยนดเสี
ยดเสีดยบ้ดบ้
าบ้าง นั่งนบัแสดงความคะนอง
งหน้าบ้าง นั่งบน
อาสนะสู
งบ้าง กนัษุ่งนคลุวกะบ้
มศีราษะบ้
พูดยบ้ดบ้
างางแกว่นั่งงเบี
แขนพู
าง าภิง กยืษุนอบัยูง่ใหน้
นศาลาโรงฉั
อาสนะสู
คลุ้ มศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง ภิกษุอยู่ในศาลาโรงฉันแสดงความคะนอง
ทางกาย งบ้เป็านง อย่นัา่งงนี
ทางกายภิกเป็ษุนออย่
งนีอ้ นไฟแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างไร
ยู่ใานเรื
ภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างไร
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คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในเรือนไฟไม่ทำความยำเกรง ยืนเบียดเสียดภิกษุเถระบ้าง นั่ง
เบียดเสียดบ้าง ยืนบังหน้าบ้าง นั่งบังหน้าบ้าง นั่งบนอาสนะสูงบ้าง ไม่บอกก่อนแล้วใส่ฟืนบ้าง ไม่บอกก่อน
แล้วปิดประตูบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง ภิกษุอยู่ในเรือนไฟแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างนี้
ภิกษุอยู่ที่ท่าน้ำแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ที่ท่าน้ำไม่ทำความยำเกรง ลงเบียดเสียดภิกษุเถระบ้าง ลงข้าง
หน้าบ้าง อาบเบียดเสียดบ้าง อาบข้างหน้าบ้าง อาบเหนือน้ำบ้าง ขึ้นเบียดเสียดบ้าง ขึ้นข้างหน้าบ้าง ขึ้น
เหนือน้ำบ้าง ภิกษุอยู่ที่ท่าน้ำแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างนี้
ภิกษุกำลังเข้าสู่ละแวกบ้านแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ กำลังเข้าสู่ละแวกบ้าน ไม่ทำความยำเกรง เดินเบียดเสียดภิกษุเถระ
บ้าง เดินข้างหน้าบ้าง เดินแซงขึ้นหน้าภิกษุเถระบ้าง ภิกษุกำลังเข้าสู่ละแวกบ้านแสดงความคะนองทางกาย
เป็นอย่างนี้
ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เข้าสู่ละแวกบ้านแล้ว เมื่อเขาบอกว่า ขออย่าเข้าไปครับท่าน ก็ยัง
เข้าไป เมื่อเขาบอกว่า อย่ายืนครับท่าน ก็ยังยืนขึ้น เมื่อเขาบอกว่า ขออย่านั่งครับท่าน ก็ยังนั่งลง เข้าไปสู่ที่
เป็นโอกาสไม่สมควรบ้าง ยืนในที่เป็นโอกาสไม่สมควรบ้าง นั่งในที่เป็นโอกาสไม่สมควรบ้าง ผลุนผลันเข้าไป
ในห้องเล็กที่ซ่อนเร้นปกปิดของตระกูลบ้าง ในห้องที่กุลสตรี กุลธิดา สะใภ้ของตระกูล กุมารีของตระกูลนั่ง
อยู่บ้าง ลูบศีรษะเด็กเล่นบ้าง ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความคะนองทางกาย เป็นอย่างนี้ นี้ชื่อว่า
ความคะนองทางกาย
ความคะนองทางวาจา เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคะนองทางวาจาบ้าง อยู่ในหมู่คณะแสดง
ความคะนองทางวาจาบ้าง เข้าสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความคะนองทางวาจาบ้าง
ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคะนองทางวาจา เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในหมู่สงฆ์ไม่ทำความยำเกรง ไม่เรียนแจ้งภิกษุเถระหรือไม่ได้รับ
อาราธนา ก็แสดงธรรม วิสัชนาปัญหา สวดปาติโมกข์แก่ภิกษุที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง
ภิกษุอยู่ในหมู่สงฆ์แสดงความคะนองทางวาจา เป็นอย่างนี้
ภิกษุอยู่ในหมู่คณะแสดงความคะนองทางวาจา เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในหมู่คณะไม่ทำความยำเกรง ไม่เรียนแจ้งภิกษุเถระหรือไม่ได้รับ
อาราธนา ก็แสดงธรรม วิสัชนาปัญหาแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง แสดง
ธรรม วิสัชนาปัญหา แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในอาราม ยืนพูดบ้าง แกว่งแขนพูดบ้าง ภิกษุอยู่
ในหมู่คณะแสดงความคะนองทางวาจา เป็นอย่างนี้
ภิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านแล้ว แสดงความคะนองทางวาจา เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เข้าสู่ละแวกบ้านแล้ว พูดกับสตรีหรือเด็กหญิงอย่างนี้ว่า แม่หนูชื่อนี้
นามสกุลนี้ มีอะไรบ้างล่ะ ข้าวต้มมีไหม ข้้าวสวยมีไหม ของขบเคี้ยวมีบ้างไหม พวกอาตมาจักดื่มอะไร จักฉัน
อะไร จักเคี้ยวอะไร มีอะไรบ้าง หรือพวกเธอจักถวายอะไรแก่อาตมาบ้างล่ะ พูดพร่ำเพ้อไป การพูดพล่าม
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การพูดเพ้อ การพูดเพ้อเจ้อ การพูดพร่ำเพ้อ กิริยาที่พูดพร่ำเพ้อ ภาวะที่พูดพร่ำเพ้อ เห็นปานนี้ ภิกษุเข้าสู่
การพู
ดเพ้านแล้
อ การพู
ดเพ้อเจ้อ การพูดพร่ำเพ้อ เป็กิรนิยอย่
าทีา่พงนีูด้พร่นีำ้ชเพ้
ภาวะที่พูดพร่ำเพ้อ เห็นปานนี้ ภิกษุเข้าสู่
ละแวกบ้
ว แสดงความคะนองทางวาจา
ื่อว่อาความคะนองทางวาจา
ละแวกบ้ความคะนองทางใจ
านแล้ว แสดงความคะนองทางวาจา
เป็นอย่างไร เป็นอย่างนี้ นี้ชื่อว่าความคะนองทางวาจา
ความคะนองทางใจ
เป็นอย่นาัยงไร
คือ ภิกษบางรูปในธรรมวิ
นี้ มิใช่ออกบวชจากตระกูลสูง ก็มีจิตวางตัวเช่นเดียวกับภิกษุผู้ออกบวช
คื
อ
ภิ
ก
ษบางรู
ป
ในธรรมวิ
น
ย
ั
มิใช่ออกบวชจากตระกู
วเช่นเดียวกับภิกษุลใหญ่
ผู้ออกบวช
จากตระกูลสูง มิใช่ออกบวชจากตระกูนีล้ ใหญ่
ก็มีจิตวางตัวเช่นลเดีสูยงวกัก็มบีจภิิตกวางตั
ษุผู้ออกบวชจากตระกู
มิใช่
จากตระกู
ล
สู
ง
มิ
ใ
ช่
อ
อกบวชจากตระกู
ล
ใหญ่
ก็
ม
จ
ี
ต
ิ
วางตั
ว
เช่
น
เดี
ย
วกั
บ
ภิ
ก
ษุ
ผ
อ
้
ู
อกบวชจากตระกู
ล
ใหญ่
มิใช่
ออกบวชจากตระกูลที่มีโภคสมบัติมาก ... มิใช่ออกบวชจากตระกูลที่มีโภคสมบัติยิ่งใหญ่ ... มิใช่เป็นผู้ทรงจำ
ออกบวชจากตระกู
ติมนากัย ...
... มิมิใใช่่ชอ่เป็อกบวชจากตระกู
พระสูตร ... มิใช่เป็ลนทีผู่ม้ทีโภคสมบั
รงจำพระวิ
นพระธรรมกถึกลที...่มมิีโภคสมบั
ใช่เป็นผูต้อิยยูิ่ง่ปใหญ่
่าเป็น...วัตมิรใช่...เป็นมิผูใช่้ทเรงจำ
ป็นผู้
พระสู
... มิใช่เนป็วันตผูร้ทรงจำพระวิ
ผู้อยู่ป่าวเป็รเป็
นวันตวัรตร......มิมิใช่ใเช่ป็เป็นนผู้
เที
่ยวบิตณร ฑบาตเป็
... มิใช่เป็นนผูัย้นุ่ง...ห่มมิผ้ใา่ชบั่เป็งสุนกพระธรรมกถึ
ุลเป็นวัตร ...ก มิ...ใช่มิเป็ในช่เผูป็้ทนรงไตรจี
นวัตร ...บตรอกเป็
มิใช่เป็นนผู้นวัตุ่งห่ร ม...ผ้ามิบัใช่งสุเป็กนุลผูเป็้งดอาหารมื
นวัตร ... มิ้อใหลั
ช่เป็งเป็
นผูน้ทวัรงไตรจี
มิใช่่งเเป็ป็นน
ผูเที้เที่ยวบิ
่ยวบิณณฑบาตเป็
ฑบาตตามลำดั
ตร ... มิวใรเป็
ช่เป็นนวัผูต้ถรือ...
การนั
ผูวัต้เทีร่ยวบิ
บตรอกเป็
นวัตร ... มิใ่เช่ขาจั
เป็นดผูให้้งดอาหารมื
มิใช่เป็นผูม้ถีจือิตการนั
... ณมิใฑบาตตามลำดั
ช่เป็นผู้ถือการอยู
่ในเสนาสนะตามที
เป็นวัตร ...้อหลัมิใงช่เป็เป็นนวัตผู้ไรด้...ปฐมฌานก็
วางตั่งวเป็
เช่นน
วัเดีตยรวกั...บภิมิกใช่ษุเผป็ู้ไนด้ผูป้ถฐมฌาน
ือการอยู...่ในเสนาสนะตามที
ดให้เป็ญนญายตนสมาบั
วัตร ... มิใช่เป็ตนิ ผู้ได้ปฐมฌานก็มีจิตวางตัวเช่น
มิใช่เป็นผู้ได้เนวสั่เขาจั
ญญานาสั
เดียวกับก็ภิมกีจษุิตผวางตั
ู้ได้ปฐมฌาน
นวสัญญญานาสั
ญานาสัญญญายตนสมาบั
ญายตนสมาบัตติ ินี้ชื่อว่าความคะนองทางใจ
วเช่นเดีย...วกัมิบใภิช่เกป็ษุนผผูู้ไ้ได้ด้เเนวสั
ก็ความคะนอง
มีจิตวางตัวเช่๓นอย่
เดียาวกั
ษุผู้ได้แเนวสั
ว่าความคะนองทางใจ
งนีบ้ ผูภิ้ใกดละได้
ล้ว ตัญดญานาสั
ขาดได้แญล้ญายตนสมาบั
ว ทำให้สงบได้ตแิ นีล้ว้ชื่อระงั
บได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่
ความคะนอง
๓
อย่
า
งนี
้
ผู
ใ
้
ดละได้
แ
ล้
ว
ตั
ด
ขาดได้
แ
ล้
ว
ทำให้
ส
งบได้
แ
ล้
ว
ระงั
บได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่
ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ผู้นั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่คะนอง รวมความว่า ผู้ไม่คะนอง
ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ผู้นั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่คะนอง รวมความว่า ผู้ไม่คะนอง
ว่าด้วยผู้น่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียจ
ว่ายด้จ)
วยผูได้
้น่าแรัก่งเกีบุยคจและไม่
คำว่า อเชคุจฺโฉ ( ไม่เป็นที่น่ารังเกี
คลผู้น่ารันง่าเกีรังยเกีจก็ยมจี บุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจก็มี
คำว่
า อเชคุ
ฺโฉย(จ ไม่เป็เป็นนอย่ทีา่นงไร
่ารังเกียจ) ได้แก่ บุคคลผู้น่ารังเกียจก็มี บุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจก็มี
บุคคลผู
้น่ารัจงเกี
บุคือคคลผู
่ารังเกียจ เป็นอย่้ างไร
บุค้นคลบางคนในโลกนี
เป็นผู้ทุศีล ถือความชั่วเป็นเรื่องธรรมดา มีความประพฤติไม่สะอาดที่
บุคคลบางคนในโลกนี
เป็นผู้ท่ปุศกปิ
ีล ดถือความชั
นเรื่องธรรมดา
ความประพฤติ
ะอาดที่
นึกถึงได้คืดอ้วยความน่
ารังเกียจ มีก้ารงานที
มิได้เป็่วนเป็สมณะก็
ปฏิญญาว่ามีเป็
นสมณะ มิไได้ม่ปสระพฤติ
นึพรหมจรรย์
กถึงได้ด้วยความน่
ารังาเกี
ยจ มีพกรหมจรรย์
ารงานที่ปกปิ
มิได้าเภายใน
ป็นสมณะก็
ปฏิ่มญโชกด้
ญาว่วายความกำหนั
เป็นสมณะ ดมิไเป็
ด้ปนระพฤติ
ก็ปฏิญญาว่
ประพฤติ
เป็ดนคนเน่
มีใจชุ
ดุจขยะ
พรหมจรรย์
ก
ป
็
ฏิ
ญ
ญาว่
า
ประพฤติ
พ
รหมจรรย์
เป็
น
คนเน่
า
ภายใน
มี
ใ
จชุ
ม
่
โชกด้
ว
ยความกำหนั
ด
เป็
น
ดุจขยะ
นี้ตรัสเรียกว่า บุคคลผู้น่ารังเกียจ
นี้ตรัสเรียอีกว่
บุค่งคลผูเขาเป็
้น่ารันงเกีคนมั
ยจ กโกรธ มากไปด้วยความแค้นเคือง ถูกใครว่าหน่อยก็ขัดใจ โกรธเคือง
กนัายหนึ
เขาเป็นคนมัความแค้
กโกรธ นเคื
มากไปด้
วยความแค้ยินนดีเคืใอห้งปรากฏเสมอ
ถูกใครว่าหน่นีอ้ตยก็
อง้
พยาบาทอีกมุนั่งร้ยาหนึ
ย ่งทำความโกรธ
อง และความไม่
รัสขเรีัดยใจกว่าโกรธเคื
บุคคลผู
พยาบาท
น่่ารังเกียจมุ่งร้าย ทำความโกรธ ความแค้นเคือง และความไม่ยินดีให้ปรากฏเสมอ นี้ตรัสเรียกว่า บุคคลผู้
น่่ารังเกียอีจกนัยหนึ่ง เขาเป็นคนมักโกรธ ผูกโกรธ ลบหลู่ ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โอ้อวด หลอกลวง กระด้าง
นัยหนึ่ง เขาเป็
นคนมัมีกคโกรธ
่ ตีดเสมอ
ริษยา ตระหนี
่ โอ้อวด
กระด้าดง
ถือตัว มีอีคกวามอยากที
่เลวทราม
วามเห็ผูกนโกรธ
ผิด ถือลบหลู
ความคิ
เห็นของตนเองเป็
นใหญ่
ถือรัหลอกลวง
้น เปลี่ยนความคิ
ถืเห็อนตัยาก
ว มีคนีวามอยากที
้ตรัสเรียกว่่เาลวทราม
บุคคลผู้นมี่าครัวามเห็
งเกียจนผิด ถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ถือรั้น เปลี่ยนความคิด
เห็นยากบุนีค้ตคลผู
รัสเรี้ไม่ยนกว่่าารังบุเกีคยคลผู
้น่านรัอย่
งเกีายงไร
จ
จ เป็
บุคือคคลผู
น่ารังเกียนจัยนีเป็้ เป็นอย่
ภิกษุ้ไม่ในธรรมวิ
นผูา้มงไร
ีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร
ภิกษุในธรรมวิ
นัยกนีน้้ อเป็ยนสมาทานศึ
ผู้มีศีล สำรวมด้
วยการสั
งวรในปาติ
โมกข์ นีสมบู
ณ์ยดกว่
้วยอาจาระและโคจร
มองเห็นคืภัอยในโทษแม้
เพียงเล็
กษาอยู
่ในสิกขาบททั
้งหลาย
้ตรัสรเรี
า บุคคลผู้ไม่น่า
มองเห็
รังเกียจนภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย นี้ตรัสเรียกว่า บุคคลผู้ไม่น่า
รังเกียจ

ว่าด้วยผู้น่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียจ
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อีกนัยหนึ่ง เธอเป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความแค้นเคือง แม้ถูกใครว่ากล่าวมากมาย ก็ไม่
นัยหนึอ่งง เธอเป็
นคนไม่ไม่
มักมโกรธ
วยความแค้
นเคืนอเคื
ง อแม้
ใครว่ากล่าวมากมาย
ก็ไม่
ขัดใจ ไม่อีโกกรธเคื
ไม่พยาบาท
ุ่งร้าย ไม่
ไม่มทากไปด้
ำความโกรธ
ความแค้
ง ถูกและความไม่
ยินดีให้ปรากฏ
ขันีด้ตใจ
กรธเคื
ไม่้ไพม่ยาบาท
รัสเรีไม่ยโกว่
า บุอคงคลผู
น่ารังเกียไม่จมุ่งร้าย ไม่ทำความโกรธ ความแค้นเคือง และความไม่ยินดีให้ปรากฏ
นี้ตรัสเรียอีกว่
บุค่งคลผู
้ไม่นน่าคนไม่
รังเกียมจักโกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่ลบหลู่ ไม่ตีเสมอ ไม่ริษยา ไม่ตระหนี่ ไม่โอ้อวด
กนัายหนึ
เธอเป็
อีกนัยไม่
หนึแ่งข็งเธอเป็
ผูกโกรธ ไม่
ลบหลู่ ไม่
ไม่นรผิิษดยาไม่ไม่
ระหนี่ ดไม่เห็โอ้นอของ
วด
ไม่หลอกลวง
กระด้านงคนไม่
ไม่ถือมตัักวโกรธ
ไม่มีคไม่วามอยากที
่เลวทราม
ไม่ตมีเีคสมอ
วามเห็
ถือตความคิ
ไม่
หลอกลวง
ไม่แไม่ข็งถกระด้
ง ไม่่ยถนความคิ
ือตัว ไม่ดมเห็
ีความอยากที
ีความเห็
ความคิยดบุเห็
นของก
ตนเองเป็
นใหญ่
ือรั้น าเปลี
นง่าย นี้ตรั่เสลวทราม
เรียกว่า ไม่
บุคมคลผู
้ไม่นน่ารัผิงดเกีไม่
ยจถือพระอริ
คคลทุ
ตนเองเป็
นใหญ่้งกัไม่
ถือรั้น ถเปลี
เรียกว่า บุาคผูคลผู
ม่น่ารังไม่
เกีเยป็จนทีพระอริ
ยบุยคจคลทุก
ประเภท รวมทั
ลยาณปุ
ุชน ่ยเป็นความคิ
นบุคคลผูดเห็
้ไม่นนง่่าารัยงเกีนีย้ตจรัสรวมความว่
้ไม่ค้ไะนอง
่น่ารังเกี
ประเภท รวมทั้งกัลยาณปุถุชน เป็นบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจ รวมความว่า ผู้ไม่คะนอง ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
ว่าด้วยผู้มีวาจาส่อเสียด
ว่
าด้วปยผู
้มีวาจาส่อเสียด นผู้มีวาจาส่อเสียด) อธิบายว่า
คำว่า เปสุเณยฺเย จ โน ยุโต (และไม่
ระกอบในความเป็
คำว่
เณยฺนเยผู้มจีวาจาส่
โน ยุโอตเสี(และไม่
ระกอบในความเป็
นผู้มีวาจาส่
ด) อธิ
คำว่าา เปสุ
ความเป็
ยด อธิบปายว่
า คนบางคนในโลกนี
้ เป็นอผูเสี
้มีวยาจาส่
อเสีบยายว่
ด ฟัา งจากข้างนี้
คำว่า ความเป็
ีวาจาส่อเสียด่นอธิ
คนบางคนในโลกนี
้ เป็นผู้มีวาาจาส่
ยด ฟังจากข้่โาน้งนีน้
แล้วไปบอกคนข้
างโน้นนเพืผู่อ้มทำลายคนหมู
ี้ บหรืายว่
อฟัางจากข้
างโน้นแล้วไปบอกคนข้
งนี้เพือ่อเสีทำลายคนหมู
แล้
วไปบอกคนข้
างโน้
นเพื
หรืบอสนุ
ฟังนจากข้
งโน้นแล้นวไปบอกคนข้
างนี้เพืงพวกแบ่
่อทำลายคนหมู
ด้วยวิ
ธีนี้ ก็ทำคนที
่สามั
คคี่อใทำลายคนหมู
ห้แตกแยก หรื่นี้ อสนั
ผู้ที่แาตกแยกกั
แล้ว ชอบการแบ่
งเหล่า ยิ่โน้นนดี
ด้วยวิธีนงพวกแบ่
ี้ ก็ทำคนที
คีใกห้กัแบตกแยก
อสนับงสนุ
งพวกแบ่
งเหล่
การแบ่
งเหล่่สามั
า คสนุ
การแบ่งหรื
พวกแบ่
เหล่นาผู้ทพูี่แดตกแยกกั
แต่เรื่องก่นอแล้ให้วเกิชอบการแบ่
ดการแบ่งพวกแบ่
งเหล่
า านียิ้ตนรัดีส
การแบ่
สนุกอกัเสี
บการแบ่
เรี
ยกว่างพวกแบ่
ความเป็งเหล่
นผู้มาีวาจาส่
ยด งพวกแบ่งเหล่า พูดแต่เรื่องก่อให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งเหล่า นี้ตรัส
เรียกว่า อีความเป็
เสียด อเสียดเข้าไปด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ
กนัยหนึน่ง ผูบุ้มคีวาจาส่
คลย่ออมนำวาจาส่
อีกนัยหนึ๑.่ง บุคคลย่
อมนำวาจาส่
เสียนดเข้
ด้วยประสงค์
ให้ตอนเป็
ที่ราักไปด้วยเหตุ ๒ อย่
๒.าง คือด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน
ด้วยประสงค์
ตนเป็
นที่รัก ให้ตนเป็นที่ร๒.ัก เป็นด้อย่วยประสงค์
บุคคลย่อ๑.มนำวาจาส่
อเสียดเข้ใาห้ไปด้
วยประสงค์
างไร ให้เขาแตกกัน
บุคือคคลย่
มนำวาจาส่
อเสียดเข้
ให้ตนเป็นทีใ่รห้ักตนเป็
เป็นนอย่
บุคอคลย่
อมนำวาจาส่
อเสีายไปด้
ดเข้วายประสงค์
ไปด้วยความประสงค์
ที่ราักงไร
ด้วยคิดว่า เราจักเป็นที่รัก
คือ เป็บุนคทีคลย่
อมนำวาจาส่
ยดเข้เป็
าไปด้
ให้ตอนเป็
นที่รักด้วอยคิ
ว่า าไปด้
เราจัวกยประสงค์
เป็นที่รัก
เป็นที่พอใจ
่คุ้นเคย
เป็นที่สนิอทเสีสนม
นที่ดวยความประสงค์
ีใจของผู้นี้ บุคคลย่
มนำวาจาส่
เสียดดเข้
เป็
่พอใจ
ที่คนุ้นอย่
เคย
ให้นตทีนเป็
นที่รเป็ัก นเป็
างนีเป็้ นที่สนิทสนม เป็นที่ดีใจของผู้นี้ บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์
ให้ตนเป็บุนคทีคลย่
่รัก อเป็มนำวาจาส่
นอย่างนี้ อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์จะทำให้เขาแตกกันเป็นอย่างไร
บุคือคคลย่
อมนำวาจาส่
อเสียอดเข้
ไปด้าวไปด้
ยประสงค์
นเป็นานีอย่้พาึงงไร
บุคคลย่
อมนำวาจาส่
เสียาดเข้
วยคิดว่จาะทำให้
ทำอย่เาขาแตกกั
งไร ชนเหล่
เป็น คนแปลกแยก แตก
อ บุคคลย่
อมนำวาจาส่
เสียดเข้
างไร ชนเหล่
านี้พึงเป็นน อยู
คนแปลกแยก
ต่าง เป็นคืพรรคเป็
นเหล่
า เป็น ๒ อพวก
เป็านไปด้
๒ วฝัยคิ
ก ด๒ว่าฝ่าทำอย่
ย แตกแยก
ไม่ปรองดองกั
่ลำบาก ไม่สแตก
บาย
ต่บุาคงคลย่
เป็นอมนำวาจาส่
พรรคเป็นเหล่
เป็นาไปด้
๒ พวก
เป็น ๒จะให้
ฝักเขาแตกกั
๒ ฝ่าย แตกแยก
น อยู่ลำบาก ไม่สบาย
อเสีายดเข้
วยประสงค์
น เป็นอย่ไม่
างนีปรองดองกั
้
บุคคลย่อวาจาส่
มนำวาจาส่
อเสี้ ยผูดเข้
าไปด้แวล้ยประสงค์
จะให้แล้เขาแตกกั
เป็นแอย่
อเสียดนี
้ใดละได้
ว ตัดขาดได้
ว ทำให้นสงบได้
ล้วางนี
ระงั้ บได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก
วาจาส่
อเสียดนีว ้ ผูผู้น้ใดละได้
ล้วประกอบ
ตัดขาดได้
ล้ว ระงับไม่ได้พแัวล้พัวนในความเป็
ทำให้เกิดขึน้นผูไม่้มไีวด้าจา
อีก
เผาด้วยไฟคื
อญาณแล้
ั้น ชื่อว่าแไม่
คือแล้ไม่ว เทำให้
กี่ยวข้สองบได้
ง ไม่ขแวนขวาย
อญาณแล้า วและไม่
ผู้นั้น ปชืระกอบในความเป็
่อว่าไม่ประกอบ คือนผูไม่้มีวเกีาจาส่
่ยวข้อองเสีไม่
นในความเป็
นผู้มงีวตรั
าจาส
ส่เผาด้
อเสีวยยไฟคื
ด รวมความว่
ยดขวนขวาย
ด้วยเหตุไม่นพั้นัวพัพระผู
้มีพระภาคจึ
ส่ว่าอเสียด รวมความว่า และไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัส
ว่า
บุคคลเป็นผู้หลีกเร้น ไม่หลอกลวง ไม่ทะเยอทะยาน
บุค่ ไม่
คลเป็
นผู้หไม่
ลีกเเร้
ไม่ตระหนี
คะนอง
ป็นนทีไม่
่น่าหรัลอกลวง
งเกียจ ไม่ทะเยอทะยาน
ไม่
ตระหนี
่ ไม่คะนอง ไม่เป็นนผูที้ม่นีว่าาจาส่
รังเกียอจเสียด
และไม่
ประกอบในความเป็
และไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด
[๘๘] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
[๘๘] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
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[๘๘] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
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ไม่ประกอบในความดู
หมิ่น ละเอี
บุบุคคคลผู
่ง่งน่น่าายิยิยยนนดอ่
ดีดี ออนน มีมีปปฏิฏิภภาณ
ไม่ประกอบในความดู
่น ละเอี
ดอ่
าณ
คลผู้ไ้ไม่ม่ยยินินหดีดีมิใในสิ
นสิ
ไม่ตป้อระกอบในความดู
งเชื่อใคร และไม่หตมิ้อ่นงคลายกำหนั
ดน มีปฏิภาณ
ละเอี
ย
ดอ่
อ
งเชื่อใคร และไม่หตมิ้อ่นงคลายกำหนั
ไม่ปต้อระกอบในความดู
ละเอียดอ่อดน มีปฏิภาณ
ไม่
ต
อ
้
งเชื
อ
่
ใคร
และไม่
ต
อ
้
งคลายกำหนั
ไม่ต้องเชื่อใคร และไม่ต้องคลายกำหนัดด
ว่าด้วยกามคุณ ๕
ว่าด้วยกามคุณ ๕
คำว่า สาติเยสุ อนสฺสาวี (ไม่ยินดีในสิ่งน่ว่าายิด้นวดียกามคุ
) อธิบณายว่
ณ ๕ ตรัสเรียกว่า สิ่งน่ายินดี
๕๕ าา กามคุ
คำว่า สาติเยสุ อนสฺสาวี (ไม่ยินดีในสิ่งน่ว่าายิด้นวดียกามคุ
) อธิบณายว่
กามคุณ ๕ ตรัสเรียกว่า สิ่งน่ายินดี
เพราะเหตุ
ไร กามคุ
ณ ๕ จึ(ไม่
งตรัยสินเรีดียในสิ
กว่่งาน่สิา่งยิน่นาดียิ)นดีอธิเพราะโดยส่
วนมาก
เทวดาและมนุ
ษย์ทั้งหลาย
คำว่
าา สาติ
อนสฺ
บบายว่
ณ
ตรั
ยิยินนดีดี
เพราะเหตุ
๕ จึ(ไม่
งตรัยสินเรีดียในสิ
กว่่งาน่สิา่งยิน่นาดียิ)นดีอธิเพราะโดยส่
วนมาก
คำว่
สาติไรเเยสุ
ยสุกามคุ
อนสฺณสสาวี
าวี
ายว่าา กามคุ
กามคุ
ณ ๕๕ เทวดาและมนุ
ตรัสสเรี
เรียยกว่
กว่าา ษสิสิย์่ง่งทน่น่ั้งาาหลาย
ย่อมต้องการ
ยินดีไปรารถนา
มุ่งหมาย
มุ่งยหวักว่งากามคุ
๕ เพราะเหตุ
นั้นวนมาก
กามคุณเทวดาและมนุ
๕ จึงตรัสเรียษกว่
สิ่งน่า
เพราะเหตุ
รร กามคุ
จึจึงงตรั
สิสิ่ง่งน่น่ณ
เพราะโดยส่
ย์ย์ททาาั้งั้งหลาย
ย่อมต้องการ
ยินดีไปรารถนา
ณาายิยิ๕นนดีดีเพราะเหตุ
นั้นวนมาก
กามคุณเทวดาและมนุ
๕ จึงตรัสเรียษกว่
สิ่งน่า
เพราะเหตุ
กามคุณ
ณ มุ๕๕่งหมาย
ตรัสสมุเรี
เรี่งยหวักว่งากามคุ
เพราะโดยส่
หลาย
ดี องการ ยินดี ปรารถนา มุ่งหมาย มุ่งหวังกามคุณ ๕ เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ จึงตรัสเรียกว่า สิ่งน่า
ย่ย่ยิยิออนนมต้
ดี องการ ยินดี ปรารถนา มุ่งหมาย มุ่งหวังกามคุณ ๕ เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ จึงตรัสเรียกว่า สิ่งน่า
มต้
หานี้ชนเหล่าใดยังละไม่ได้ รูปตัณหาก็ย่อมไหล หลั่งไหล ซ่านไป เป็นไปทางตา
ยิยินนดีดี สิสิ่ง่งทีที่น่น่า่ายิยินนดีดีคคือือตัตัณ
ณหานี้ชนเหล่าใดยังละไม่ได้ รูปตัณหาก็ย่อมไหล หลั่งไหล ซ่านไป เป็นไปทางตา
ของชนเหล่
หาย่
อมไหล...
ทางหู
... ไคัด้นรูธตั
หาย่
อมไหล...
ทางจมู
ก ...ซ่ารสตั
ณหาย่
อมไหล...
สิสิ่ง่งทีทีาานันั่น่น้น้น่า่ายิยินนสัสัดีดีททคคทตั
ือือตัตัณ
หานี
นเหล่
งงละไม่
ปปตัตัณ
หาก็
่อ่อมไหล
หลั
นไป
นนไปทางตา
ของชนเหล่
ทตั
ณหาย่
ทางหู
... ไคัด้นรูธตั
ณณ
ก ...ซ่ารสตั
หาย่
อมไหล...
หานีอ้ช้ชมไหล...
นเหล่าาใดยั
ใดยั
ละไม่
ณหาย่
หาก็อยยมไหล...
มไหล ทางจมู
หลั่ง่งไหล
ไหล
นไปณเป็
เป็
ไปทางตา
ทางลิ
้น ... าโผฏฐั
พสัพตั
ณหาย่
อมไหล...
ทางกาย
...... ธัคัมนมตั
ณณหาก็
ยอ่อมไหล...
มไหล หลั
่งไหลกซ่...านไป
เป็
นหาย่
ไป อทางมโน
ของชนเหล่
นั
น
้
ท
ทตั
ณ
หาย่
อ
มไหล...
ทางหู
ธตั
หาย่
ทางจมู
รสตั
ณ
มไหล...
ทางลิ
้น ... าโผฏฐั
ณหาย่
อมไหล...
ทางกาย
มไหล หลั
่งไหลกซ่...านไป
ไป อทางมโน
ของชนเหล่
นั้น พสัพตั
ททตั
ณหาย่
อมไหล...
ทางหู ...... ธัคัมนมตั
ธตัณณหาก็
หาย่ยอ่อมไหล...
ทางจมู
รสตัเป็
ณนหาย่
มไหล...
วิญญาณของชนเหล่
านัณ้นหาย่อมไหล... ทางกาย ... ธัมมตัณหาก็ย่อมไหล หลั่งไหล ซ่านไป เป็นไป ทางมโน
ทางลิ
น
้
...
โผฏฐั
พ
พตั
วิญญาณของชนเหล่
านัณ้นหาย่อมไหล... ทางกาย ... ธัมมตัณหาก็ย่อมไหล หลั่งไหล ซ่านไป เป็นไป ทางมโน
ทางลิ
้น ... โผฏฐัพพตั
สิ่งน่ายินดีคาือนัตั้นณหานี้ชนเหล่าใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิด
วิวิญ
ญาณของชนเหล่
สิ่งน่ายินดีคาือนัตั้นณหานี้ชนเหล่าใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิด
ญญาณของชนเหล่
ขึ้นไม่ได้สิอีก่งน่เผาด้
อญาณแล้
ว รูาปใดละได้
ตัณหาแล้ย่วอมไม่
ไหล ไม่แล้หวลั่งทำให้
ไหล สไม่งบได้
ซ่านไป
เป็นไปทางตาของชน
าายิยินนดีดีววคคยไฟคื
ือือตัตัณ
้ช้ชนเหล่
ตัตัดดขาดได้
แแล้ล้วว ไม่
ระงั
แแล้ล้วว ทำให้
ขึ้นไม่ได้สิอีก่งน่เผาด้
ยไฟคื
ญาณแล้
ว รูาปใดละได้
ตัณหาแล้ย่วอมไม่
ไหล ไม่แล้หวลั่งทำให้
ไหล สไม่งบได้
ซ่านไป
ไม่
ไปทางตาของชน
ณอหานี
หานี
นเหล่
ขาดได้
ระงัเป็บบนได้
ได้
ทำให้เเกิกิดด
านั้น สัททตัณวหา
ย่ออมไม่
ไหล...ว ทางหู
... คัย่นอธตั
ณหาย่
อมไม่
ทางจมู
ก ... ไม่
รสตั
หาย่อมไม่ไหล...
ขึขึเหล่
้น้นไม่
ยไฟคื
ญาณแล้
รูรูปปตัตัณ
มไม่
ไไหล
หหลัลัไไหล...
่ง่งไหล
ไม่
เเป็ป็นนณ
เหล่
ทตัณวหา
ย่ออมไม่
ไหล...ว ทางหู
ณหาย่
มไม่
หล...
ก ... ไม่
รสตั
ณไปทางตาของชน
หาย่อมไม่ไหล...
ไม่านัไได้ด้้นออสัีกีกทเผาด้
เผาด้
ยไฟคื
ญาณแล้
ณ...หา
หาคัย่นอธตั
มไม่
หลอไม่
ไม่
ไหล ทางจมู
ไม่ซซ่า่านไป
นไป
ไปทางตาของชน
ทางลิ
้น้น...สัทโผฏฐั
พหา
พตัณย่อหาย่
อไมไม่
ไหล...
ทางกาย
...ณธัหาย่
มมตัอณมไม่
หาย่ไหล...
อมไม่ทางจมู
ไหล ไม่กห...ลั่งไหล
ไม่หาย่
ซ่านไป
ไม่
เป็น
เหล่
า
นั
ทตั
ณ
มไม่
หล...
ทางหู
...
คั
น
ธตั
รสตั
ณ
ออมไม่
ไไหล...
ทางลิ
พตัณย่อหาย่
...ณธัหาย่
มมตัอณมไม่
หาย่ไหล...
อมไม่ทางจมู
ไหล ไม่กห...ลั่งไหล
ซ่านไป
เป็น
เหล่านั้น้น...สัทโผฏฐั
ทตัณพหา
มไม่อไมไม่
หล...ไหล...
ทางหูทางกาย
... คันธตั
รสตัณไม่หาย่
มไม่ไม่
หล...
ไป ทางมโนวิ
ญญาณของชนเหล่
านัไ้นหล...
รวมความว่
า ไม่
ยธัินมดีมตั
ในสิ
่งหาย่
น่ายิอนมไม่
ดี ไหล ไม่หลั่งไหล ไม่ซ่านไป ไม่เป็น
ทางลิ
น
้
...
โผฏฐั
พ
พตั
ณ
หาย่
อ
มไม่
ทางกาย
...
ณ
ไป ทางมโนวิ
ญญาณของชนเหล่
านัไ้นหล...
รวมความว่
ในสิ
น่ายิอนมไม่
ดี ไหล ไม่หลั่งไหล ไม่ซ่านไป ไม่เป็น
ทางลิ
้น ... โผฏฐั
พพตัณหาย่อมไม่
ทางกายา ไม่
... ยธัินมดีมตั
ณ่งหาย่
ไป
ทางมโนวิ
ญ
ญาณของชนเหล่
า
นั
น
้
รวมความว่
า
ไม่
ย
น
ิ
ดี
ใ
นสิ
ง
่
น่
า
ยิ
น
ไป ทางมโนวิญญาณของชนเหล่านั้น รวมความว่า ไม่ยินดีในสิ่งน่ายินดีดี
ว่าด้วยความดูหมิ่น
ว่าด้วยความดูหมิ่น
คำว่า อติมาเน จ โน ยุโต ( ไม่ประกอบในความดู
หมิ่น) อธิบายว่า ความดูหมิ่น เป็นอย่างไร
าาด้ด้ววยความดู
คำว่า อติมาเน จ โน ยุโต ( ไม่ปว่ว่ระกอบในความดู
ยความดูหหมิมิห่น่นมิ่น) อธิบายว่า ความดูหมิ่น เป็นอย่างไร
คือ าคนบางคนในโลกนี
้ ดูหมิ่นปผูระกอบในความดู
้อื่นเพราะชาติบ้าง เพราะโคตรบ้
าง ... เพราะเรื
่องอื
่นนอกจากที
่
คำว่
อติ
่น่น)) อธิ
หหมิมิ่น่น เป็
นนอย่
าางไร
คืคำว่
อ าคนบางคนในโลกนี
้อื่นเพราะชาติบ้าหหง มิมิเพราะโคตรบ้
... เพราะเรื
่นนอกจากที
อติมมาเน
าเน จจ โน
โน ยุยุโโ้ ตตดู((หมิไม่
ไม่่นปผูระกอบในความดู
อธิบบายว่
ายว่าาางความดู
ความดู
เป็่องอื
อย่
งไร ่
กล่าวแล้วบ้าง ความถือตัว กิริยาที
ภาวะที
่ถือตัว ความลำพองตน
ความทะนงตน
ความเชิ
ดชูตนเป็น
้้ ดูดู่ถ่ถหหือือมิมิตัตั่น่นววผูผูภาวะที
้อ้อื่นื่นเพราะชาติ
้า้างง เพราะโคตรบ้
าางง ...
่อ่องอื
กล่าวแล้คืคืวบ้ออางคนบางคนในโลกนี
ความถือตัว กิริยาที
่ถือตัว บบความลำพองตน
ความเชิ
ดชูตนเป็น่่
คนบางคนในโลกนี
เพราะชาติ
เพราะโคตรบ้ความทะนงตน
... เพราะเรื
เพราะเรื
งอื่น่นนอกจากที
นอกจากที
ดุจธง
ความเห่
เหิม ความที
งการเชิ
ตนเป็นดุจธงเห็
นปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า ความดูความเชิ
หมิ่น ความดู
หมิ่น
าาวแล้
ววบ้บ้าางง ออความถื
ออตัตัวว กิกิ่ต่ตรริยิย้อ้อาที
่ถ่ถือือตัตัววดดชูชูภาวะที
วว ความลำพองตน
ดดชูชูตตนเป็
ดุกล่
ความเห่
เหิม ความที
งการเชิ
ตนเป็น่ถ่ถดุือือจตัตัธงเห็
นปานนี้ นี้ตรัสความทะนงตน
เรียกว่า ความดูความเชิ
หมิ่น ความดู
หมิ่น
กล่จธง
วแล้
ความถื
าที
ภาวะที
ความลำพองตน
ความทะนงตน
นเป็
นั้น ผู้ใความเห่
ดละได้แล้ว มตัดความที
ขาดได้แล้ว ทำให้ดสชูงบได้
แล้ว ระงับนได้ปานนี
แล้ว ทำให้
ดขึ้นไม่
ด้อีก เผาด้
ยไฟคื
อญาณ
ตตนเป็
นีนี้ต้ตรัรัสสเเกิกิเรี
าา ไไความดู
หหมิมิ่น่นววยไฟคื
ความดู
หหมิมิ่น่น
นัดุดุจจ้นธง
ดละได้แออล้เหิ
ขาดได้่ต่ตแ้อ้อล้งการเชิ
ว ทำให้ดสชูงบได้
ระงับนได้ปานนี
แล้ว ้้ ทำให้
้นไม่
ด้อีก เผาด้
อญาณ
ธงผู้ใความเห่
เหิว มตัดความที
งการเชิ
นเป็แนนล้ดุดุวจจธงเห็
ธงเห็
เรีดยยขึกว่
กว่
ความดู
ความดู
ว นั้นชื่อว่าแล้ไม่ว ปตัระกอบ
คือ ไม่
กี่ยวข้อง ไม่ขแวนขวาย
ไม่
พัวพันในความดู
่น รวมความว่
า ไม่ประกอบ
นัแล้
ดดขาดได้
วว เเทำให้
ล้ล้วว ระงั
ได้
เเกิกิดดขึขึหห้น้นมิมิไม่
ออีกีก เผาด้
ออญาณ
แล้
ั้นชื่อว่าแล้ไม่ว ปตัระกอบ
กี่ยวข้สสองบได้
ง ไม่ขแวนขวาย
ในความดู
ไม่ประกอบ
นั้น้นว ผูผู้ใ้ในดละได้
ดละได้
ขาดได้คืแแอล้ล้ไม่
ทำให้
งบได้
ระงับบไม่
ได้พแแัวล้ล้พัวว นทำให้
ทำให้
ไม่่นไได้ด้รวมความว่
เผาด้ววายไฟคื
ยไฟคื
ญาณ
ในความดู
ห่อมิว่่นา ไม่ประกอบ คือ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ขวนขวาย ไม่พัวพันในความดูหมิ่น รวมความว่า ไม่ประกอบ
แล้
ว
ผู
น
้
น
้
ั
ชื
ในความดู
แล้ว ผู้นั้นชืห่อมิว่่นา ไม่ประกอบ คือ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ขวนขวาย ไม่พัวพันในความดูหมิ่น รวมความว่า ไม่ประกอบ
ในความดู
ในความดูหหมิมิ่น่น
ว่าด้วยความละเอียดอ่อน
ว่าด้วยความละเอียดอ่อน
คำว่า สณฺโห (ละเอี ยดอ่อน) อธิ
บยความละเอี
ายว่า ชื่อว่าดอ่
ละเอี
ยดอ่อน เพราะประกอบด้วยกายกรรมอัน
คำว่า สณฺโห (ละเอี ยดอ่อน) ว่ว่าาอธิ
ายว่า ชื่อว่ยยาดอ่
ละเอี
ด้ด้ววบยความละเอี
ออนนยดอ่อน เพราะประกอบด้วยกายกรรมอัน
ละเอียดอ่อนา ...สณฺวจี
รรมอั
นละเอี
ยดอ่
อน ... บมโนกรรมอั
นละเอี
ยดอ่
อน ... สติปัฏฐานอันละเอี
ยดอ่อน ...
โโหหกกรรมอั
(ละเอี
ยดอ่
น)
ายว่
ละเอี
ดอ่
ววยกายกรรมอั
ละเอียดอ่คำว่
อนา ...สณฺวจี
สติปัฏฐานอันละเอี
ยดอ่อน ...นน
คำว่
(ละเอีนละเอี
ยดอ่ยออดอ่
น)อน ...อธิ
อธิบมโนกรรมอั
ายว่าา ชืชื่อ่อว่ว่นาาละเอี
ละเอียยยดอ่
ดอ่อออนนน ...เพราะประกอบด้
เพราะประกอบด้
ยกายกรรมอั
สัมมัปยปธานอั
นละเอี
ยดอ่อนนละเอี
... อิทธิบอาทอั
นละเอี
ยดอ่อน ... อิยนดอ่
ทรีย์อันละเอีสติยปดอ่ัฏอฐานอั
น ... พละอัยนดอ่ละเอี
ด
ดอ่
วจี
นน ...
มโนกรรมอั
ออนน ยย...
สัละเอี
มมัปยปธานอั
ดอ่อนนละเอี
... อิยยทดอ่
ธิบอาทอั
ยดอ่อนนนละเอี
... อิยนดอ่
ทรีออยนน์อัน...
น ...นนละเอี
พละอัยนดอ่ละเอี
ละเอี
ดอ่ออนน น...
...ละเอี
วจีกกยรรมอั
รรมอั
ดอ่
...นละเอี
มโนกรรมอั
ละเอี
...ละเอีสติยปดอ่ัฏอฐานอั
ละเอี
...ด
อ่อน ... โพชฌงค์
อันละเอี
ยดอ่
น ชื่อว่าละเอี
ยดอ่
อน เพราะประกอบด้
วยอริ
ยมรรคมี
งค์ ๘ อัพละอั
นละเอียดอ่อยนด
นนละเอี
ยยดอ่
นน ออ...
าทอั
ละเอี
ออนน ...
์อ์อันันละเอี
ยยดอ่
อ่สัสัอมมนมัมัปป...ปธานอั
โพชฌงค์
อันละเอี
อนยยดอ่
เพราะประกอบด้
ยมรรคมี
นละเอีนนละเอี
ยดอ่อยนด
ปธานอั
ละเอี
ดอ่ยออดอ่
...น อิอิชืทท่อธิธิว่าบบละเอี
าทอันนยดอ่
ละเอี
ดอ่
... อิอินนทรี
ทรีวยยยอริ
ละเอี
ดอ่ออนนงค์ ...
...๘ อัพละอั
ละเอี
อ่อ่ออนน ...
โพชฌงค์
อ
น
ั
ละเอี
ย
ดอ่
อ
น
ชื
อ
่
ว่
า
ละเอี
ย
ดอ่
อ
น
เพราะประกอบด้
ว
ยอริ
ย
มรรคมี
อ
งค์
๘
อั
น
ละเอี
... โพชฌงค์อันละเอียดอ่อน ชื่อว่าละเอียดอ่อน เพราะประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ อันละเอียยดอ่
ดอ่ออนน
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21
ว่าด้วยผูว่าด้้มวยผูีปฏิ้มีปภฏิภาณ
จำ�พวก
าณ ๓๓จำพวก

วยผูา้มีปบุฏิคภคลผู
าณ้ม๓ีปฏิจำพวก
คำว่า ปฏิภานวา (มีปฏิภาณ) อธิว่าบด้ายว่
ภาณ ๓ จำพวก คือ
คำว่า ปฏิ๑.ภานวาบุ(มี
ปฏิภ้มาณ)
อธิบายว่า บุยคัตคลผู
คคลผู
ีปฏิภาณเพราะปริ
ิ ้มีปฏิภาณ ๓ จำพวก คือ
๑.
ิ
๒. บุบุคคคลผู
คลผู้ม้มีปีปฏิฏิภภาณเพราะปริ
าณเพราะปริยปัตุจฉา
๒.
๓. บุบุคคคลผู
คลผู้ม้มีปีปฏิฏิภภาณเพราะปริ
าณเพราะอธิปคมุจฉา
บุคคลผู้มีปยฏิัตภิ าณเพราะอธิ
บุคคลผู้ม๓.
ีปฏิภาณเพราะปริ
เป็นอย่างไรคม
บุคือคคลผู
ีปฏิภาณเพราะปริยัต้ิ เป็
บุค้มคลบางคนในศาสนานี
ได้นเล่อย่
าเรีายงไร
นพระพุทธพจน์ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา
บุคคลบางคนในศาสนานี
ได้เลล่ละ
าเรีญาณ(ความรู
ยนพระพุทธพจน์
คือคคลนั
สุตตะ
อุทาน อิคืตอิวุตตกะ
ชาตกะ อัพภูตธรรม ้ เวทั
้) ของบุ
้นย่อเคยยะ
มแจ่มแจ้เวยยากรณะ
ง เพราะอาศัคาถา
ยการ
อุทาาน
ตกะ ้ชชาตกะ
ธรรม เวทัลยละัติ ญาณ(ความรู้) ของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้ง เพราะอาศัยการ
เล่
เรียอินตบุิวคุตคลนี
ื่อว่าผู้มอัีปพฏิภูภตาณเพราะปริ
เล่าเรียนบุบุคคคลผู
คลนี้ม้ชีปื่อฏิว่ภาาณเพราะปริ
ผู้มีปฏิภาณเพราะปริ
ปุจฉา เป็ยนัติอย่างไร
บุคือคคลผู
ีปฏิภาณเพราะปริปุจ้ ฉาเป็นเป็ผูน้ไต่อย่
างไร
บุค้มคลบางคนในศาสนานี
สวนในประโยชน์
ของตน ในความหมายที่ควรรู้ ในลักษณะ
คือ บุคคลบางคนในศาสนานี
้ เป็อนมแจ่
ผู้ไต่สมวนในประโยชน์
ของตน
กษณะ
ในเหตุ ในฐานะและอฐานะ
ญาณของเขาย่
แจ้งเพราะการไต่
สวนนั้นในความหมายที
บุคคลนี้ชื่อว่าผู่ค้มวรรู
ีปฏิ้ ภในลั
าณเพราะ
ในเหตุ
ปริปุจฉาในฐานะและอฐานะ ญาณของเขาย่อมแจ่มแจ้งเพราะการไต่สวนนั้น บุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีปฏิภาณเพราะ
ปริปุจฉาบุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะอธิคม เป็นอย่างไร
บุคือคคลผู
้มีปฏิภาณเพราะอธิคม้ ได้เป็
นอย่สาติงไร
บุคคลบางคนในศาสนานี
บรรลุ
ปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
้ ได้บรรลุ
สติปญัฏญผล
ฐาน ๔๔ ปฏิ
สัมสมััมปภิปธาน
บาท๖ ๔บุคอิคลนั
นทรี้นยรู์ ๕้เหตุ
พละรู้ผ๕ล
โพชฌงค์คื๗อ บุอริคยคลบางคนในศาสนานี
มรรคมีองค์ ๘ อริยมรรค
๔ สามั
ทา ๔๔อภิอิทญธิญา
ยมรรคมี
๘ งอริเมืยมรรค
สามั
ญผล
บุคคลนั้นรู้เหตุ
้ผล
รูโพชฌงค์
้นิรุตติ เมื๗่อรูอริ้เหตุ
เหตุกอ็แงค์
จ่มแจ้
่อรู้ผล ๔ผลก็
แจ่ญมแจ้
ง เมื๔่อปฏิ
รู้นิรสุตัมติภิทนิารุต๔ติกอภิ็แจ่ญมญา
แจ้ง๖ญาณในเหตุ
ผล รูและ
้เหตุานีเหตุ
แจ้ภง าณปฏิ
เมื่อรู้ผสลัมภิผลก็
แจ้ง เมื่อประกอบพร้
รู้นิรุตติ นิรอุตมติกดำเนิ
็แจ่มนแจ้ไปง ญาณในเหตุ
และน
นิรู้นรุติรุตติติทัเมื
้ง ๓่อรูเหล่
้ ชืก่อ็แว่าจ่มปฏิ
ทาแผูจ่้ปมระกอบ
ดำเนินไปพร้อผลม เป็
นิรุตเป็ตินทัไปพร้
้ง ๓ อเหล่
านีย้ บพร้
ชื่อว่าอมด้
ปฏิวภยปฏิ
าณปฏิ
สัมภิทสาัมภิผูท้ปานี
ระกอบ
ประกอบพร้
ม าดำเนิ
ดำเนินไปพร้อม เป็น
ไป
ม เพี
ภาณปฏิ
้ บุคคลนั
้นตรัสเรียอกว่
ผู้มีปนฏิไป
ภาณ
ไป เป็นไปพร้
าณปฏิ
ทานี้ บุคคลนัาจั้นกตรัแจ่สมเรีแจ้
ยกว่
้มีปฏิภรวมความว่
าณ
ผู้ใดไม่อมมีปเพีริยยัตบพร้
ิ ไม่อมมด้
ีปริวปยปฏิ
ุจฉาภไม่
มีอธิคสัมมภิญาณอะไรเล่
งแก่าผูเขาได้
า ละเอียด
อ่อน มีปผูฏิ้ใดไม่
ภาณมีปริยัติ ไม่มีปริปุจฉา ไม่มีอธิคม ญาณอะไรเล่าจักแจ่มแจ้งแก่เขาได้ รวมความว่า ละเอียด
อ่อน มีปฏิภาณ
ว่าด้วยรู้ธรรมแล้วไม่ต้องเชื่อใครอีก
ด้วยรู้ธา รรมแล้
วไม่่อตใคร
้องเชืไม่่อใครอี
ก
คำว่า น สทฺโธ (ไม่ต้ องเชื่อใคร)ว่าในคำว่
ไม่ต้องเชื
ต้องคลายกำหนั
ด อธิบายว่า ธรรมที่
คำว่นจริ
า นงด้สทฺ
โธ (ไม่ต้ วองเชื
ใคร)ต้อในคำว่
า ไม่ๆต้ออืงเชื
่อใคร
ไม่ตน้อสมณะ
งคลายกำหนั
ด อธิเทวดา
บายว่ามาร
ธรรมที
ตนรู้ยิ่ง เห็
วยตนเองแล้
บุค่อคลไม่
งเชื่อใคร
่น ไม่
ว่าจะเป็
พราหมณ์
หรือ่
ตนรู
้ยิ่ง ตเห็ามนจริคืองด้ธรรมที
วยตนเองแล้
งเชื่อใคร ๆวว่อืา่นสังไม่ขารทั
ว่าจะเป็
นสมณะ
หรืๆอ
พรหมก็
่ตนรู้ยวิ่ง บุเห็คนคลไม่
จริงด้ตว้อยตนเองแล้
้งปวงไม่
เที่ยงพราหมณ์
บุคคลนั้นเทวดา
ไม่่ต้องเชืมาร
่อใคร
พรหมก็
ธรรมทีพราหมณ์
่ตนรู้ยิ่ง เห็เทวดา
นจริงด้วมาร
ยตนเองแล้
วว่า สัตงขารทั
้นไม่
งเชื่อใคร ๆว
อื่น ไม่วต่าาม
จะเป็คืนอสมณะ
หรือพรหมก็
าม คื้งอปวงไม่
ธรรมทีเที่ต่ยนรูง ้ยบุิ่งคคลนั
เห็นจริ
งด้่ตว้อยตนเองแล้
ว่าจะเป็
นสมณะ
เทวดา
มารนอนั
หรืตอตา
พรหมก็
ตาม คือชธรรมที
นจริงมีงด้...วยตนเองแล้
ว่อืา่น สัไม่งขารทั
้งปวงเป็
นทุกพราหมณ์
ข์ ... ธรรมทั
้งปวงเป็
... เพราะอวิ
ชาเป็น่ตปันรู
จจัย้ยสัิ่ง งเห็
ขารจึ
เพราะชาติว
ว่านสัปังจขารทั
้งปวงเป็นทุงมีกข์......เพราะอวิ
ธรรมทัช้งชาดั
ปวงเป็
ตตางดั...บ ...เพราะอวิ
ชชาเป็
จจัยสังขารจึ
เป็
จัยชรามรณะจึ
บ นสัอนั
งขารจึ
เพราะชาติ
ดับนปัชรามรณะจึ
งดังบมี ...... นีเพราะชาติ
้ทุกข์ ... นี้
เป็
ปัจโรธคามิ
จัยชรามรณะจึ
งมี ...... เหล่
เพราะอวิ
ชชาดั...บ สันีง้อขารจึ
บ ... เพราะชาติ
ชรามรณะจึ
บ ...้แจ้นีง้ท...ุกข์ธรรม
... นี้
ทุกนขนิ
นีปฏิปทา
านี้อาสวะ
าสวนิงโดัรธคามิ
นีปฏิปทาด...ับ ธรรมเหล่
านีง้คดัวรรู
ทุเหล่
กขนิ
นีปแฏิจ้งปทา
... เหล่
้อาสวะ
้อาสวนิโรธคามิดนออกแห่
ีปฏิปทางผั...สสายตนะ
ธรรมเหล่๖านี...้ควรรู
ธรรม
านีโ้ครธคามิ
วรทำให้
... เหตุ
เกิดานีเหตุ
ดับ คุ...ณนีโทษและการสลั
เหตุ้แเจ้กิงด...เหตุ
ดับ
เหล่
นี้ควรทำให้
แจ้ง ด...ออกแห่
เหตุเกิงดอุปเหตุ
ดับ นคุธ์ณ๕โทษและการสลั
ดออกแห่
สสายตนะ
๖ ...ดออกแห่
เหตุเกิดงมหาภู
เหตุดับต
คุณ าโทษ
และการสลั
าทานขั
... เหตุเกิด เหตุ
ดับ คุณงผัโทษ
และการสลั
คุรูปณ ๔โทษ
นธ์ ๕ ...สิเหตุ
เหตุดวับนมีคุคณวามดั
โทษบและการสลั
ดออกแห่
งมหาภู
... สิและการสลั
่งใดสิ่งหนึ่งดมีออกแห่
ความเกิงอุดปขึาทานขั
้นเป็นธรรมดา
่งนั้นเทักิด้งหมดล้
ไปเป็นธรรมดา
บุคคลนั
้นไม่ต
๔ ่อ...ใคร
สิ่งใดสิ
วามเกิ
ดขึ้นเป็นพราหมณ์
ธรรมดา สิเทวดา
่งนั้นทั้งมาร
หมดล้หรื
วนมี
ความดัตบาม
ไปเป็นธรรมดา บุคคลนั้นไม่
ต้รูปองเชื
ๆ อื่ง่นหนึไม่่งวมี่าคจะเป็
นสมณะ
อพรหมก็
ต้องเชื่อใคร ๆ อื่น ไม่ว่าจะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร หรือพรหมก็ตาม
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สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สารีบุตร เธอเชื่อไหมว่า สัทธินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้
สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สารีบุตร เธอเชื่อไหมว่า สัทธินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้
มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด ... วิริยินทรีย์ ...
มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด ... วิริยินทรีย์ ...
สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมต
สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมต
ธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด
ธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด
ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ข้าพระองค์ไม่จำต้องดำเนินไปด้วยความ
ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ข้าพระองค์ไม่จำต้องดำเนินไปด้วยความ
เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเลยว่า สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคล
เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเลยว่า สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคล
เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด
เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ ชนเหล่าใด ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ มิได้ทำให้แจ้ง มิได้สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว ชน
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ ชนเหล่าใด ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ มิได้ทำให้แจ้ง มิได้สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว ชน
เหล่านั้น พึงต้องถึงความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่า สัทธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มาก
เหล่านั้น พึงต้องถึงความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่า สัทธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มาก
แล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้อนี้ ชนเหล่าใดรู้ เห็น เข้าใจ ทำให้แจ้ง สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว ชนเหล่านั้น ย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความ
ข้อนี้ ชนเหล่าใดรู้ เห็น เข้าใจ ทำให้แจ้ง สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว ชนเหล่านั้น ย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความ
แคลงใจในข้อนั้นเลยว่า สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญ
แคลงใจในข้อนั้นเลยว่า สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ... ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญ
แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด
แล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มีอมตธรรมเป็นที่สุด
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ข้าพระองค์รู้ เห็น เข้าใจ ทำให้แจ้ง สัมผัส ด้วยปัญญาแล้ว ข้าพระองค์
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ข้าพระองค์รู้ เห็น เข้าใจ ทำให้แจ้ง สัมผัส ด้วยปัญญาแล้ว ข้าพระองค์
ไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นเลยว่า สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ...
ไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นเลยว่า สัทธินทรีย์ ... วิริยินทรีย์ ... สตินทรีย์ ... สมาธินทรีย์ ...
ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
ปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
มีอมตธรรมเป็นที่สุด
มีอมตธรรมเป็นที่สุด
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ สารีบุตร ข้อนี้ ชนเหล่าใด ไ่ม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ มิได้ทำให้แจ้ ง
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ สารีบุตร ข้อนี้ ชนเหล่าใด ไ่ม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ มิได้ทำให้แจ้ ง
มิได้สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว ชนเหล่านั้น พึงต้องดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่า สัทธินทรีย์ ...
มิได้สัมผัสด้วยปัญญาแล้ว ชนเหล่านั้น พึงต้องดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่า สัทธินทรีย์ ...
ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มี
ปัญญินทรีย์ ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมหยั่งลงสู่อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า มี
อมตธรรม เป็นที่สุด
อมตธรรม เป็นที่สุด
(พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณ์ภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า)
(พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณ์ภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า)
นรชนใดผู้ไม่ต้องเชื่อใคร
นรชนใดผู้ไม่ต้องเชื่อใคร
รู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้
รู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้
ตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่
ตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่
ทำลายโอกาสแห่งการท่องเที่ยวไปในสงสาร
ทำลายโอกาสแห่งการท่องเที่ยวไปในสงสาร
คลายความหวังแล้ว นรชนนั้นแล เป็นบุรุษสูงสุด
คลายความหวังแล้ว นรชนนั้นแล เป็นบุรุษสูงสุด
ว่ยผู
าด้วยผู
้ไม่ค
คลายกำหนั
ดหนัด
ว่
า
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ว
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ด
คำว่า น วิรชฺช ติ (ไม่ต้องคลายกำหนั ด) อธิบายว่ า พาลปุถุชนทั้งหมดย่อมกำหนัด พระเสขะ ๗

คำว่า น วิรชฺช ติ (ไม่ต้องคลายกำหนั ด) อธิบายว่ า พาลปุถุชนทั้งหมดย่อมกำหนัด พระเสขะ ๗
จำพวก รวมทั้งกัลยาณปุถุชน ย่อมคลายกำหนัด พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนัด จึงไม่ต้องคลายกำหนัด พระ
จำพวก รวมทั้งกัลยาณปุถุชน ย่อมคลายกำหนัด พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนัด จึงไม่ต้องคลายกำหนัด พระ
อรหันต์ชื่อว่าผู้งดเว้นเพราะหมดสิ้นราคะแล้ว เพราะหมดสิ้นโทสะแล้ว เพราะหมดสิ้นโมหะแล้ว ท่านอยู่
อรหันต์ชื่อว่าผู้งดเว้นเพราะหมดสิ้นราคะแล้ว เพราะหมดสิ้นโทสะแล้ว เพราะหมดสิ้นโมหะแล้ว ท่านอยู่
ใน(อริยวาสธรรม)แล้ว ประพฤติจรณธรรมแล้ว ... พระอรหันต์ไม่มีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหม่ก็
ใน(อริยวาสธรรม)แล้ว ประพฤติจรณธรรมแล้ว ... พระอรหันต์ไม่มีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหม่ก็
ไม่มีอีก รวมความว่า ไม่ต้องเชื่อใคร และไม่ต้องคลายกำหนัด ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ไม่มีอีก รวมความว่า ไม่ต้องเชื่อใคร และไม่ต้องคลายกำหนัด ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
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บุคคลผู้ไม่ยินดีในสิ่งน่ายินดี
บุคคลผู้ไม่ยินหดีมิในสิ
่งน่ายิยนดอ่
ดี อน มีปฏิภาณ
ไม่ประกอบในความดู
่น ละเอี
ไม่ปต้อระกอบในความดู
ละเอียดอ่อดน มีปฏิภาณ
งเชื่อใคร และไม่หตมิ้อ่นงคลายกำหนั
ไม่ต้องเชื่อใคร และไม่ต้องคลายกำหนัด
[๘๙] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
[๘๙] บุ(พระผู
สว่า) ลาภ
คคลไม่้มศีพึกระภาคตรั
ษาเพราะอยากได้
บุคคลไม่ไศด้ึกลษาเพราะอยากได้
ไม่โกรธเพราะไม่
าภ ไม่เดือดดาลลาภ
ไม่
โกรธเพราะไม่
ได้ลาภ ณไม่หาเดือดดาล
และไม่
ยินดีในรสเพราะตั
และไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา
ว่าด้วยศึกษาเพราะอยากได้ลาภ
ว่าด้วศยศึึกษาเพราะอยากได้
กษาเพราะอยากได้ลาภ)
ลาภ ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภ อธิบาย
คำว่า ลาภกมฺยา น สิกฺขติ (บุคคลไม่
คำว่กาษาเพราะอยากได้
ลาภกมฺยา น สิลกาภ
ฺขติ (บุ
คลไม่
ว่า บุคคลศึ
เป็นคอย่
างไรศึกษาเพราะอยากได้ลาภ) ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภ อธิบาย
ว่า บุคคลศึ
เป็นอย่
คือกภิษาเพราะอยากได้
กษุทั้งหลาย ภิกษุลาภ
ในธรรมวิ
นัยานีงไร
้ เห็นภิกษุได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
คือ ภิดกอย่
ษุทางนี
ั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวิ
เห็น้มภิีอายุ
กษุนได้ี้ จึจงีวได้
ร จบิี วณรฑบาต
เสนาสนะ
และคิและคิ
ลานปัลจานปั
จัยเภสั
บริขาร เธอคิ
้ว่า เพราะเหตุ
ไรหนอนัยท่นีา้ นผู
บิณฑบาต
เสนาสนะ
จจัยช
บริขชารบริเธอคิ
อย่างนี
เพราะเหตุ
ีอายุนี้ จึงได้ตรจี วเพราะเหตุ
ร บิณฑบาต
จจัย
เภสั
ขาร ดเธอคิ
ดต่้วอ่าไปว่
า ท่านผูไรหนอ
้มีอายุนท่ี้เป็านนผูผู้ทมรงจำพระสู
นั้นเสนาสนะ
ท่านจึงได้และคิ
จีวร ลบิานปั
ณฑบาต
เภสั
ชบริขารและคิ
เธอคิ
ดต่อจไปว่
า ท่ชาบริ
นผูข้มารีอายุเธอหวั
นี้เป็นงผูลาภ
้ทรงจำพระสู
เพราะเหตุ
นั้น ท่านจึงได้
จีวร เพราะลาภ
บิณฑบาต
เสนาสนะ
ลานปั
จัยเภสั
จึงเล่าเรีตยรนพระสู
ตร เพราะลาภเป็
นเหตุ
เสนาสนะ
ลานปัจจันยต้เภสั
ชบริขเพราะมุ
าร เธอหวั
าเรียนพระสูตร บุเพราะลาภเป็
เหตุ เพราะลาภ
เป็นปัจจัย และคิ
เพราะลาภเป็
นเหตุ
่งหวังงลาภ
การเกิจึงดเล่ลาภโดยเฉพาะ
คคลชื่อว่าศึกนษาเพราะอยากได้
เป็นปัจเป็จัยนอย่เพราะลาภเป็
นต้นเหตุ เพราะมุ่งหวังการเกิดลาภโดยเฉพาะ บุคคลชื่อว่าศึกษาเพราะอยากได้
ลาภ
างนี้
ลาภ เป็อีนกอย่
งนี้ ่ง ภิกษุเห็นภิกษุได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เธอคิดอย่างนี้
นัยาหนึ
อีกนัยหนึ
่ง ภิกษุท่าเห็นผู
นภิ้มกีอษุายุได้นจี้ ีวจึรงได้บิณ
เสนาสนะ
และคิลานปั
จจัลยานปั
เภสัจชจับริยเภสั
ขารชเธอคิ
างนี้
ว่า เพราะเหตุ
ไรหนอ
จีวฑบาต
ร บิณฑบาต
เสนาสนะ
และคิ
บริขารดอย่เธอมี
ว่า เพราะเหตุ
ายุนผูี้ ้ทจึรงจำพระวิ
งได้จีวร บินณัยฑบาต
เสนาสนะ และคิ
านปัจจัยเภสั
ารงได้เธอมี
ความคิ
ดต่อไปว่ไรหนอ
า ท่านผูท่้มาีอนผู
ายุ้มนีอี้่ เป็
... ผู้ทรงจำพระอภิ
ธรรมลเพราะเหตุ
นั้นชบริ
ท่าขนจึ
จีวร
ดต่อเสนาสนะ
ไปว่า ท่านผู
้มีอายุ
นี้่ เป็จนจัยผูเภสั
้ทรงจำพระวิ
ัย ... ่งผูหวั
้ทรงจำพระอภิ
นจึงได้จีวร
บิความคิ
ณฑบาต
และคิ
ลานปั
ชบริขาร นเธอมุ
งลาภ จึงเล่าธเรีรรม
ยน เพราะเหตุ
... พระอภินธั้นรรมท่าเพราะลาภ
บิเป็ณนฑบาต
เสนาสนะ และคิ
จจัยเภสัชบรินขต้ารนเหตุ
เธอมุเพราะมุ
่งหวังลาภ
เล่าเรียดนลาภโดยเฉพาะ
... พระอภิธรรมบุเพราะลาภ
เหตุ เพราะลาภเป็
นปัจลจัานปั
ย เพราะลาภเป็
่งหวัจึงงการเกิ
คคลชื่อว่า
เหตุ เพราะลาภเป็
นปัจเป็จัยนอย่
เพราะลาภเป็
นต้นเหตุ เพราะมุ่งหวังการเกิดลาภโดยเฉพาะ บุคคลชื่อว่า
ศึเป็กนษาเพราะอยากได้
ลาภ
างนี้
ศึกษาเพราะอยากได้
อีกนัยหนึ่ง ภิลกาภ
ษุเห็เป็
นภินกอย่ษุาได้งนีจีว้ ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เธอมีความคิด
นัยหนึ่ง ภิไกรหนอ
ษุเห็นท่ภิากนผู
ษุได้้มจีอีวายุร นบิี้จณึงได้
ฑบาต
และคิลานปัและคิ
จจัยเภสั
ชบริจจัขยารเภสัเธอมี
วามคิ
อย่างนี้วอี่า กเพราะเหตุ
จีวร บิเสนาสนะ
ณฑบาต เสนาสนะ
ลานปั
ชบริคขาร
เธอด
งนี้ว่าดต่เพราะเหตุ
ได้จีวร่ปบิ่าเป็
ณฑบาต
ลานปั
จจัยเภสั
มีอย่คาวามคิ
อไปว่า ท่ไรหนอ
านผู้มีอท่ายุานผู
นี้ ้มเป็ีอนายุผูน้ถี้จือึงการอยู
นวัตร เสนาสนะ
... เป็นผู้เทีและคิ
่ยวบิณ
ฑบาตเป็
นวัตชรบริ...ขารเป็เธอ
นผู้
นผู้ถือวการอยู
ที่ยวบิณฑบาตเป็
นวัตร ...นวัตเป็รน...ผู้
นุมีค่งห่วามคิ
มผ้าบัดต่งสุอกไปว่
ุลเป็านท่วัตารนผู...้มีอเป็ายุนนผูี้ ้ทเป็
รงไตรจี
รเป็นวั่ปต่ารเป็...นวัเป็ตรนผู...้เที่ยเป็วบินณผู้เฑบาตตามลำดั
บตรอกเป็
นุ่งนห่ผูม้งผ้ดฉั
าบันงอาหารมื
สุกุลเป็น้อวัตหลัร ง...เป็นเป็วันตผูร ้ท...รงไตรจี
นวัต่งรเป็...นวัเป็ตรนผู...้เทีเป็
่ยวบิ
บตรอกเป็นวั่เตขาจั
ร ...ด
เป็
เป็นผูว้ถรเป็
ือการนั
นผูณ้ถฑบาตตามลำดั
ือการอยู่ในเสนาสนะตามที
เป็
้อหลั
วัตงรได้...จีวเป็
ือการนัเสนาสนะ
่งเป็นวัตร และคิ
... เป็ลนานปั
ผู้ถือจการอยู
ให้นเป็ผูน้งดฉั
วัตรนอาหารมื
เพราะเหตุ
นั้นงเป็ท่านนจึ
ร นบิผูณ้ถฑบาต
จัยเภสั่ใชนเสนาสนะตามที
บริขาร เธอมุ่งหวั่เงขาจั
ลาภด
เป็นผูวัต้ถือร การอยู
เพราะเหตุ
ฑบาต่ในเสนาสนะตามที
เสนาสนะ และคิล่เขาจั
านปัดจให้
จัยเป็เภสั
าร เธอมุ่งหวันงลาภ
จึให้งเป็
่ป่าเป็นนั้นวัตท่รานจึ...งได้เป็จนีวรผู้ถบิือณการอยู
นวัชตบริ
ร ขเพราะลาภเป็
เหตุ
จึเพราะลาภเป็
งเป็นผู้ถือการอยู
นวัตร ... เป็
้ถือการอยู
่ในเสนาสนะตามที
่เขาจัดให้เป็นวับุตครคลชื
เพราะลาภเป็
นเหตุ
นปัจจั่ปย่าเป็เพราะลาภเป็
นต้นนผูเหตุ
เพราะมุ
่งหวังการเกิดลาภโดยเฉพาะ
่อว่าศึกษาเพราะ
เพราะลาภเป็
ปัจนจัอย่
ย าเพราะลาภเป็
นต้นเหตุ เพราะมุ่งหวังการเกิดลาภโดยเฉพาะ บุคคลชื่อว่าศึกษาเพราะ
อยากได้ลาภ นเป็
งนี้
อยากได้บุลาภ
เป็นศอย่
างนี้
คคลไม่
ึกษาเพราะอยากได้
ลาภ เป็นอย่างไร
บุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ เป็นอย่างไร

ว่าด้วยศึกษาเพราะอยากได้ลาภ
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บุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ เป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มิได้มุ่งหวังลาภ เล่าเรียนพระสูตร เล่าเรียนพระวินัย เล่าเรียนพระอภิธรรม
คือ ภิกใษุนการฝึ
ในธรรมวิ
ด้มุ่งหวังลาภ
าเรียนพระสูตร เล่เพื
าเรี่อยประโยชน์
นพระวินัยในการทำตนให้
เล่าเรียนพระอภิ
เพื่อประโยชน์
กตนนนัยัยนีนีเพื้้ มิมิ่อไไประโยชน์
แก่คเล่
วามสงบของตน
ดับธธรรม
เย็น
คื
อ
ภิ
ก
ษุ
ใ
นธรรมวิ
ด้
ม
ง
่
ุ
หวั
ง
ลาภ
เล่
า
เรี
ย
นพระสู
ต
ร
เล่
า
เรี
ย
นพระวิ
น
ย
ั
เล่
า
เรี
ย
นพระอภิ
รรม
เพื
่
อ
ประโยชน์
ใ
นการฝึ
ก
ตน
เพื
่
อ
ประโยชน์
แ
ก่
ค
วามสงบของตน
เพื
่
อ
ประโยชน์
ใ
นการทำตนให้
ด
ั
บ
เย็น่ง
(ปริ
นประโยชน์
ิพพาน) ใมินการฝึ
ใช่เพราะลาภเป็
น่อเหตุ
มิใช่เพราะลาภเป็
นปัจจัย มิใช่เพืเพราะลาภเป็
นนการทำตนให้
ต้นเหตุ มิใช่เพราะมุ
เพื
่
อ
ก
ตน
เพื
ประโยชน์
แ
ก่
ค
วามสงบของตน
่
อ
ประโยชน์
ใ
ด
ั
บ
เย็น่ง
(ปริงการเกิ
นิพพาน)
มิใช่เพราะลาภเป็
นเหตุ
มิใศช่เึกพราะลาภเป็
นปัจจัลยาภมิใช่เป็เพราะลาภเป็
นต้นเหตุ มิใช่เพราะมุ
หวั
ด
ลาภโดยเฉพาะ
บุ
ค
คลชื
อ
่
ว่
า
ไม่
ษาเพราะอยากได้
น
อย่
า
งนี
้
(ปริงการเกิ
นิพพาน)
มิใช่เพราะลาภเป็
นเหตุ
มิใศช่เึกพราะลาภเป็
นปัจจัลยาภมิใช่เป็เพราะลาภเป็
นต้นเหตุ มิใช่เพราะมุ่ง
หวั
ดนัลาภโดยเฉพาะ
บุมคุ่งหวั
คลชื
่อว่าไม่
ษาเพราะอยากได้
นอย่
างนี้ นโดษ
อี
ก
ย
หนึ
ง
่
ภิ
ก
ษุ
ไ
ม่
ง
ลาภ
เพี
ย
งอาศั
ย
ความปรารถนาน้
อ
ย
ความสั
ดเกลากิเลส
หวังการเกิ
ดนัลาภโดยเฉพาะ
บุมคุ่งหวั
คลชื
่อว่าไม่เพีศยึกงอาศั
ษาเพราะอยากได้
ลาภ เป็
นอย่
างนี้ นโดษ ความขั
อี
ก
ย
หนึ
ง
่
ภิ
ก
ษุ
ไ
ม่
ง
ลาภ
ย
ความปรารถนาน้
อ
ย
ความสั
ความขั
เกลากิ
ความสงัอีดกนัความเป็
นกผูษุ้ตไ้อม่งการกุ
ศลาภ
ลนี้อย่เพีางเดี
ยวเท่ยความปรารถนาน้
านั้น จึงเป็นผู้ถอือยการอยู
่ป่าเป็
นวัตรความขั
... ดดเป็
นผู้เทีเเลส
่ยว
ย
หนึ
ง
่
ภิ
ม
ง
่
ุ
หวั
ง
ย
งอาศั
ความสั
น
โดษ
เกลากิ
ลส
ความสงั
ด
ความเป็
น
ผู
้
ต
้
อ
งการกุ
ศ
ลนี
้
อ
ย่
า
งเดี
ย
วเท่
า
นั
้
น
จึ
ง
เป็
น
ผู
้
ถ
ื
อ
การอยู
่
ป
่
า
เป็
น
วั
ต
ร
...
เป็
น
ผู
้
เ
ที
่ยว
บิความสงั
ณฑบาตเป็
นความเป็
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ว่าด้วยการไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา
ตณฺหาย รเสสุ นานุคิชฺฌติ (ไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา) คำว่า ตัณหา ได้แก่ รูปตัณหา สัททตัณหา
คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา
คำว่า รส ได้แก่ รสจากราก รสจากลำต้น รสจากเปลือก รสจากใบ รสจากดอก รสจากผล รสเปรี้ยว
รสหวาน รสขม รสเผ็ด รสเค็ม รสปร่า รสเฝื่อน รสฝาด รสอร่อย รสไม่อร่อย รสเย็น รสร้อน สมณ
พราหมณ์บางพวก ยินดีในรส สมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหารสเลิศด้วยปลายลิ้น ได้รสเปรี้ยวแล้วก็
แสวงหารสไม่เปรี้ยว ได้รสไม่เปรี้ยวแล้วก็แสวงหารสเปรี้ยว ได้รสหวานแล้วก็แสวงหารสไม่หวาน ได้รสไม่
หวานแล้วก็แสวงหารสหวาน ได้รสขมแล้วก็แสวงหารสไม่ขม ได้รสไม่ขมแล้วก็แสวงหารสขม ได้รสเผ็ดแล้วก็
แสวงหารสไม่เผ็ด ได้รสไม่เผ็ดแล้วก็แสวงหารสเผ็ด ได้รสเค็มแล้วก็แสวงหารสไม่เค็ม ได้รสไม่เค็มแล้วก็
แสวงหารสเค็ม ได้รสปร่าแล้วก็แสวงหารสไม่ปร่า ได้รสไม่ปร่าแล้วก็แสวงหารสปร่า ได้รสเปรี้ยวแล้วก็
แสวงหารสฝาด ได้รสฝาดแล้วก็แสวงหารสเปรี้ยว ได้รสอร่อยแล้วก็แสวงหารสไม่อร่อย ได้รสไม่อร่อยแล้วก็
แสวงหารสอร่อย ได้ของเย็นแล้วก็แสวงหาของร้อน ได้ของร้อนแล้วก็แสวงหาของเย็น สมณพราหมณ์เหล่า
นั้นได้รสใด ๆ แล้วก็ไม่ยินดีด้วยรสนั้น ๆ ยังแสวงหารสอื่น ๆ ต่อไปอีก เป็นผู้กำหนัด ยินดี ติดใจ สยบ
หมกมุ่น เกาะติด เกี่ยวพัน พัวพันในรสที่ชอบใจ ตัณหาในรสนี้ภิกษุใดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้
แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว ภิกษุนั้นพิจารณาแล้วโดยแยบคาย จึงฉัน
อาหาร มิใช่เพื่อเล่น มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อตบแต่ง มิใช่เพื่อประดับ แต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่
เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้ เพื่อระงับความลำบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้น ด้วย
มนสิการว่า เราจักบำบัดเวทนาเก่า ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น การดำเนินชีวิตของเรา ความไม่มีโทษและอยู่
สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้
คนทาแผลเพียงเพื่อปลูกเนื้อเยื่อ หยอดเพลาเพียงเพื่อจะขนภาระไป หรือกินอาหารที่ปรุงจากเนื้อ
บุตรเพียงเพื่อจะเดินทางออกจากทางกันดารให้พ้นเท่านั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาโดย
แยบคายแล้ว ฉันอาหาร มิใช่เพื่อเล่น มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อตบแต่ง มิใช่เพื่อประดับ แต่ฉันเพียงเพื่อจะให้
ร่างกายนี้ดำรงอยู่ เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้ เพื่อระงับความลำบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เท่านั้น
ด้วยมนสิการว่า เราจักบำบัดเวทนาเก่า ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น การดำเนินชีวิตของเรา ความไม่มีโทษและ
อยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ ย่อมละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัณหาในรส เป็นผู้งด
แล้ว งดเว้นแล้ว เว้นขาดแล้ว ออกแล้ว สลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาในรสแล้ว มีใจเป็น
อิสระ(จากกิเลส)อยู่ รวมความว่า ไม่เดือดดาล และไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระ
ภาคจึงตรัสว่า
บุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาภ
ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาภ ไม่เดือดดาล
และไม่ยินดีในรสเพราะตัณหา
[๙๐]

(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
บุคคลเป็นผู้วางเฉย มีสติทุกเมื่อ
ไม่สำคัญว่าเสมอเขา ไม่สำคัญว่าเลิศกว่าเขา
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ไม่สำคัญว่าด้อยกว่าเขา ในโลก
ไม่
สำคัญว่าอด้มไม่
อยกว่มาีแเขา
กิเลสหนาย่
ก่บุคในโลก
คลนั้น
กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น
ว่าด้วยอุเบกขามีองค์ ๖
ว่
า
ด้
ว
เบกขามี
อ๖งค์
๖ มีสติทุกเมื่อ อธิบายว่า บุคคล
ว่ายอุ
ด้วยอุในคำว่
เบกขามี
คำว่า อุเปกฺขโก (บุคคลเป็นผู้วางเฉย)
า บุอคงค์
คลเป็
นผู้วางเฉย

คำว่า อุเวปกฺ
โก (บุคอคลเป็
ในคำว่ว าก็บุไม่คดคลเป็
ทุกเมื่อมีสอธิ
คคล่
เป็นผู้ประกอบด้
ยอุขเบกขามี
งค์ ๖นเห็ผู้วนางเฉย)
รูปทางตาแล้
ีใจ ไม่นเผูสี้วยางเฉย
ใจ เป็นมีผูส้วติางเฉย
ติสบัมายว่
ปชัาญบุญะอยู
เป็
ระกอบด้...วยอุ
เบกขามี
องค์ ก๖ ...เห็นลิรูป้มทางตาแล้
ไม่เสียพใจพะทางกาย
เป็นผู้วางเฉย
ติสัมปชัญทญะอยู
ฟังนเสีผูย้ปงทางหู
ดมกลิ
่นทางจมู
รสทางลิ้นว ...ก็ไถูม่กดต้ีใจองโผฏฐั
... รูมี้ธสรรมารมณ์
างใจ่
ฟังเสี
... เสีดมกลิ
ก ... มีสลิติ้มสรสทางลิ
้น ... ่ ถูเห็กต้นอรูงโผฏฐั
พพะทางกาย
างใจ
แล้
ว ก็ยงทางหู
ไม่ดีใจ ไม่
ยใจ ่นเป็ทางจมู
นผู้วางเฉย
ัมปชัญญะอยู
ปทางตาแล้
ว ไม่ติดใจ... ไม่รู้ธยรรมารมณ์
ินดีรูปที่น่าทพอใจ
แล้
ดีใจ ไม่เสียใจ
เป็นผู้วางเฉย้งมัมี่นสติจิสตัมก็ปชั
่ เห็อนยูรู่ภปายใน
ทางตาแล้
ยินนดีรูรปูปทีที่ไม่่นช่าพอใจ
ไม่ใวห้ก็เกิไดม่ความกำหนั
ด กายของเขาตั
ตั้งญ
มั่นญะอยู
ดำรงดี
หลุดวพ้ไม่
นดีตแิดล้ใจว ทัไม่้งเห็
อบใจ
ไม่
ให้เกิดความกำหนั
่น พจิตยาบาท
ก็ตั้งมั่นกายของเขาตั
ดำรงดีอยู่ภ้งายใน
ล้ว ทั้งอเห็ยู่ภนายใน
รูปที่ไม่หลุ
ชอบใจ
ทางตาแล้
วก็ไม่เสียใจดไม่กายของเขาตั
โกรธ ไม่หดหู้งมั่ ไม่
มั่น จิหลุ
ตก็ดตพ้ั้งมัน่นดีแดำรงดี
ดพ้น
ทางตาแล้
ม่เยสีงทางหู
ยใจ ไม่แโล้กรธ
ดหู่ ไม่
พยาบาท
้งมั้น่ จิ...ตก็ตถูกั้งมัต้่นองโผฏฐั
ดำรงดีพอพะทางกาย
ยู่ภายใน หลุ...
ดพ้นรู้
ดีแล้ว ได้วยก็ินไเสี
ว ...ไม่หดมกลิ
่นทางจมู
ก กายของเขาตั
... ลิ้มรสทางลิ
ดีธรรมารมณ์
แล้ว ได้ยินทเสี
ยงทางหู
ลิ้มรสทางลิ
ถูกต้องโผฏฐั
างใจแล้
ว แก็ล้ไม่ว ติด...ใจดมกลิ
ไม่ยิน่นดีทางจมู
อารมณ์ก ท...ี่น่าพอใจ
ไม่ให้้นเกิด...ความกำหนั
ดขึ้นพพะทางกาย
กายของเขาตั...้งมั่นรู้
ธรรมารมณ์
ทางใจแล้
ก็ไม่ติดหลุ
ใจดพ้ไม่นยดีินแดีล้วอารมณ์
ี่น่าพอใจ ทไม่ี่ไม่ในห้่าเกิชอบใจทางใจแล้
ดความกำหนัดขึว้นก็ไกายของเขาตั
มั่น
จิตก็ตั้งมั่น ดำรงดี
อยูว่ภายใน
ทั้งรู้ธทรรมารมณ์
ม่เสียใจ ไม่โ้งกรธ
จิตหก็ดหู
ตั้งมั่ ไม่
่น พดำรงดี
่ภายใน หลุด้งพ้มัน่ ดีแจิล้ตวก็ตทัั้ง้งมัรู่น้ธรรมารมณ์
ม่น่าชอบใจทางใจแล้
ไม่
ยาบาทอยูกายของเขาตั
ดำรงดีอยูท่ภี่ไายใน
หลุดพ้นดีแล้ว ว ก็ไม่เสียใจ ไม่โกรธ
ไม่หดหู่ เห็
ไม่นพรูยาบาท
กายของเขาตั
้งมั่น จิตก็ั้งมัต่นั้งมัในรู
่น ปดำรงดี
อยู่ภายในชอบใจ
หลุดพ้นจิดีตแก็ล้ตวั้งมั่น ดำรงดีอยู่ภายใน
ปทางตาแล้
ว กายของเขาก็
ที่ชอบใจและไม่
ว กายของเขาก็
่นในรูปกที...
่ชอบใจและไม่
ตั้งมั่น พพะทางกาย
ดำรงดีอยู่ภายใน
หลุดพ้นดีเห็แนล้รูวปฟัทางตาแล้
งเสียงทางหู
แล้ว ... ดมกลิตั้ง่นมัทางจมู
ลิ้มรสทางลิช้นอบใจ
... ถูกจิต้ตอก็งโผฏฐั
... รู้
หลุ
ดพ้นดีแล้ทวางใจแล้
ฟังเสียวงทางหู
แล้ว้งมั...่นในธรรมารมณ์
ดมกลิ่นทางจมูทกั้งที...่ชอบใจและไม่
ลิ้มรสทางลิช้นอบใจ
... ถูกจิต้ตอก็งโผฏฐั
... รู้
ธรรมารมณ์
ก็มีกายตั
ตั้งมั่นพพะทางกาย
ดำรงดีอยู่ภายใน
ธรรมารมณ์
หลุ
ดพ้นดีแล้ทวางใจแล้ว ก็มีกายตั้งมั่นในธรรมารมณ์ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ จิตก็ตั้งมั่น ดำรงดีอยู่ภายใน
หลุดพ้นดีเห็แนล้รูวปทางตาแล้ว ก็ไม่กำหนัดในรูปที่ชวนให้กำหนัด ไม่ขัดเคืองในรูปที่ชวนให้ขัดเคือง ไม่หลงใน
เห็นหรูลง
ปทางตาแล้
ว ก็ปไม่ทีก่ชำหนั
กำหนัด ไม่
เคืองในรู
ที่ชวนให้ไม่ขมัดัวเคืเมาในรู
อง ไม่ปหทีลงใน
รูปที่ชวนให้
ไม่โกรธในรู
วนให้ดโในรู
กรธปทีไม่่ชวนให้
เศร้าหมองในรู
ปทีข่ชัดวนให้
เศร้าปหมอง
่ชวน
รูให้ปมทีัว่ชเมา
วนให้ได้
หลง
ไม่ยโงทางหู
กรธในรูป...ที่ชดมกลิ
วนให้โ่นกรธ
ไม่กเศร้...าหมองในรู
ปที่ช้นวนให้
มัวเมาในรูปที...่ชวนรู้
ยินเสี
ทางจมู
ลิ้มรสทางลิ
... เถูศร้กต้าหมอง
องโผฏฐัไม่พพะทางกาย
ให้
มัวเมา ได้ทยางใจแล้
ินเสียงทางหู
ดมกลิ
่นทางจมูก ...ที่ชลิวนให้
้มรสทางลิ
พพะทางกาย
... รู้
ธรรมารมณ์
ว ก็ไม่...กำหนั
ดในธรรมารมณ์
กำหนั้นด ...ไม่ถูขกัดต้เคืองโผฏฐั
องในธรรมารมณ์
ที่ชวนให้
ธรรมารมณ์
ว ก็ไม่กำหนั
ในธรรมารมณ์
ี่ชวนให้กำหนัด ไม่
ัดเคืองในธรรมารมณ์
ที่ชวนให้
ขัดเคือง ไม่ทหางใจแล้
ลงในธรรมารมณ์
ที่ชดวนให้
หลง ไม่โทกรธในธรรมารมณ์
ที่ชขวนให้
โกรธ ไม่เศร้าหมองใน
ขัธรรมารมณ์
ดเคือง ไม่ที่ชหวนให้
ลงในธรรมารมณ์
หลง ไม่โกรธในธรรมารมณ์
ที่ชอวนให้
เศร้
เศร้าหมอง ไม่ทมี่ชวนให้
ัวเมาในธรรมารมณ์
ที่ชวนให้มัวเมา เมื
เห็น ก็โเกรธ
ป็นเพียไม่งเห็
น าเมืหมองใน
่อได้ยิน
ธรรมารมณ์
ไม่มโผฏฐั
ัวเมาในธรรมารมณ์
เมื่อเห็น ก็เป็ก็นเป็เพีนยเพีงเห็
ได้ตยินด
ก็เป็นเพียงได้ทยี่ชินวนให้
เมื่อเรัศร้บรูา้หมอง
กลิ่น รส
พพะ ก็เป็นเพียทงรัี่ชบวนให้
รู้ เมืม่อรูัว้แเมา
จ้งธรรมารมณ์
ยงรูน้แเมื
จ้ง่อไม่
ก็ในรู
เป็ปนทีเพี่เห็ยงได้
ยินติดเมืในเสี
่อรับยรูงที
้ กลิ่ได้่นยินรส ไม่
โผฏฐั
พพะ ่นก็เป็ไม่นตเพีิดยในรส
งรับรู้ ไม่
เมืต่อิดรู้แในสั
จ้งธรรมารมณ์
ก็เตป็ิดนในธรรมารมณ์
เพียงรู้แจ้ง ไม่ตทิดี่รู้
น ไม่
ติดในกลิ
มผัสที่รับรู้ ไม่
ในรู
ปทีว่เห็ไม่
น มไม่
่ได้ยินษไม่
่น ไม่ตฏิดฐิในรส
ับรู้ ไม่ตเกีิด่ยในธรรมารมณ์
แจ้งแล้
ีตัณติดหาในเสี
ไม่ยมงที
ีใจประทุ
ร้าตยิดตัในกลิ
ณหาและทิ
ไม่อาศัไม่
ย ตไม่ิดในสั
พัวพัมนผัสพ้ทีน่รขาด
วข้องในรูปที่เห็ทนี่รู้
แจ้
แล้่ไวด้ไม่
ีตัณ่นหารสไม่โผฏฐั
มีใจประทุ
ตัณหาและทิฏฐิทไี่รมู่้แอจ้าศั
พัวนพัอินสระ(จากกิ
พ้นขาด เไม่
เกี่ยวข้่ องในรูปที่เห็น
เสียงงที
ยินมกลิ
พพะทีษ่รร้ับารูย้ และธรรมารมณ์
ง ยมีใไม่จเป็
ลส)อยู
เสียงที่ได้พระอรหั
ยิน กลิ่นนต์รสก็มโผฏฐั
พพะที
ับรู้ และธรรมารมณ์
มีใจเป็นอิสดระ(จากกิ
เลส)อยู
่ นต์จึงมีจิต
ีตา เห็
นรูป่รทางตา
แต่พระอรหันทต์ี่รไู้แม่จ้มงีความกำหนั
เพราะพอใจ
พระอรหั
นต์ก็มีตนาต์กเห็็มนีหรูู ได้
ปทางตา
แต่พระอรหั
ต์ไม่มนีคต์วามกำหนั
ดเพราะพอใจ
พระอรหัพระอรหั
นต์จึงมีนจิตต์
หลุดพ้นดีพระอรหั
แล้ว พระอรหั
ยินเสียงทางหู
แต่พนระอรหั
ไม่มีความกำหนั
ดเพราะพอใจ
หลุ
ดีแดล้พ้วนพระอรหั
นต์ก็มีหู นได้ต์กย็มินีจเสีมูยกงทางหู
พระอรหั
ต์ไพม่มระอรหั
ีความกำหนั
นต์
จึงมีดจพ้ิตนหลุ
ดีแล้ว พระอรหั
ได้กลิแต่
่นทางจมู
ก นแต่
นต์ไม่มดีคเพราะพอใจ
วามกำหนัดพระอรหั
เพราะพอใจ
จึพระอรหั
งมีจิตหลุนดต์พ้จึงนมีดีจแิตล้หลุ
ว ดพระอรหั
ก็มีจมูก นต์ได้กก็มลิีล่นิ้นทางจมู
ก แต่้นพระอรหั
นต์ไม่นมต์ีคไวามกำหนั
ดเพราะพอใจ
พ้นดีแล้วนต์พระอรหั
ลิ้มรสทางลิ
แต่พระอรหั
ม่มีความกำหนั
ดเพราะ
พระอรหั
นต์จึงมีนจิตต์หลุ
ดีแดล้พ้วนพระอรหั
นต์ก็มีลนิ้นต์กลิ็ม้มีกรสทางลิ
แต่พระอรหั
นต์ไม่มีคแต่
วามกำหนั
พอใจ พระอรหั
จึงมีดจพ้ิตนหลุ
ดีแล้ว พระอรหั
ายถูกต้้นองโผฏฐั
พพะทางกาย
พระอรหัดนเพราะ
ต์ไม่มี
พอใจ พระอรหันต์จึงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระอรหันต์ก็มีกายถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย แต่พระอรหันต์ไม่มี
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ความกำหนัดเพราะพอใจ พระอรหันต์จึงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระอรหันต์ก็มีใจ รู้ธรรมารมณ์ทางใจ แต่พระ
อรหันต์ไม่มีความกำหนัดเพราะพอใจ พระอรหันต์จึงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว
ตาชอบรูป ยินดีในรูป ชื่นชมในรูป พระอรหันต์ฝึก คุ้มครอง รักษาสำรวมตา และแสดงธรรมเพื่อ
สำรวมตานั้น หูชอบเสียง ... จมูกชอบกลิ่น ... ลิ้นชอบรส ... กายชอบโผฏฐัพพะ ... ใจชอบธรรมารมณ์ ยินดี
ในธรรมารมณ์ ชื่นชมในธรรมารมณ์ พระอรหันต์ฝึก คุ้มครอง รักษา สำรวมใจ และแสดงธรรม
เพื่อสำรวมใจนั้น
(สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า)
คนทั้งหลายนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม
พระราชาย่อมทรงราชพาหนะที่ฝึกแล้ว
ในหมู่มนุษย์ คนที่ฝึกแล้ว ซึ่งอดกลั้นต่อคำล่วงเกินได้ ประเสริฐสุด
ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ ช้างใหญ่
ที่ได้รับการฝึกหัดแล้ว ประเสริฐ
แต่คนที่ฝึกหัดแล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่านั้น
เพราะใครก็ไปถึงนิพพานอันเป็นทิศที่ไม่เคยไป
ด้วยยานพาหนะเหล่านั้นไม่ได้ เหมือนบุคคลผู้ฝึกแล้ว
มีตนฝึกหัดแล้วอย่างดี ไปถึงได้
พระอรหันต์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากภพใหม่แล้ว
บรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในมานะทั้งหลาย
ท่านเป็นผู้ชนะแล้วในโลก
ผู้ใดอบรมอินทรีย์แล้วในโลกทั้งปวง ทั้งภายในและภายนอก
ผู้นั้นเป็นผู้อบรมแล้ว ฝึกดีแล้ว รู้ชัดทั้งโลกนี้และปรโลก
รอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้น
คำว่า สทา สโต (บุคคลเป็นผู้มีสติอยู่ ทุกเมื่อ) อธิบายว่า ทุกเมื่อ คือ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลทั้ง
ปวง ตลอดกาลเป็นนิจ ตลอดกาลยั่งยืน ... ปัจฉิมวัย
คำว่า มีสติ อธิบายว่า มีสติด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ
๑.
ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย
๒.
ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
๓.
ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต
๔.
ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย
ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า มีสติ รวมความว่า บุคคลเป็นผู้วางเฉย มีสติทุกเมื่อ
คำว่า น โลเก มญฺ ญเต สมํ (ไม่สำคัญว่าเสมอเขา ... ในโลก) อธิบายว่า ไม่ให้เกิดความถือตัว
เพราะชาติ เพราะโคตร ... หรือเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่า เราเป็นผู้เสมอเขา รวมความว่า ไม่
สำคัญว่าเสมอเขา ... ในโลก
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คำว่า น วิเสสี น นีเจยฺโย (ไม่สำคัญว่าเลิศกว่าเขา ไม่ สำคัญว่าด้อยกว่าเขา) อธิบายว่ า ไม่ให้เกิด
น วิเสสี นเพราะโคตร
นีเจยฺโย (ไม่สำคั
ว่าเลิศกว่่งอืาเขา
ไม่ สำคัญ่กว่ล่าาด้วแล้
อยกว่
บายว่
ให้เกิด
ความดูหคำว่
มิ่นาาเพราะชาติ
หรืญ
่นนอกจากที
วว่าาาเขา)
เราเลิอธิ
ศกว่
าเขาาา ไม่
ไม่
คำว่
น วิเสสี น นีเจยฺโย (ไม่...สำคั
ญอว่เพราะสิ
าเลิศกว่าเขา
ไม่ สำคัญว่าด้อยกว่
เขา)
อธิ
บายว่
ไม่ใให้ห้เเกิกิดด
ความดู
เพราะชาติ เพราะโคตร
เพราะโคตร ... หรืออเพราะสิ
เพราะสิ่งอื่นนอกจากที่ก่กล่ล่าาวแล้
วแล้วว่า เราเลิ
ศกว่าาเขา
เขา ไม่ให้เกิด
ความถือหหตัมิมิว่น่น เพราะชาติ
อยกว่
ความดู
เพราะชาติ เพราะโคตร ...... หรื
หรือเพราะสิ่ง่งอือื่น่นนอกจากที
นอกจากที่กล่าวแล้ววว่ว่าาเราด้
เราเลิ
ศกว่าเขา รวมความ
ไม่ให้เกิด
อำคัตัญ
ว ว่เพราะชาติ
เพราะโคตร
...าด้หรื
อเพราะสิ
่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่า เราด้อยกว่าเขา รวมความ
ว่ความถื
า
ไม่
ส
า
เลิ
ศ
กว่
า
เขา
ไม่
ส
ำคั
ญ
ว่
อ
ยกว่
า
เขา
ความถือตัว เพราะชาติ เพราะโคตร ... หรือเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่า เราด้อยกว่าเขา รวมความ
ว่า ไม่สำคัญว่าเลิศกว่าเขา ไม่สำคัญว่าด้อยกว่าเขา
ว่า ไม่สำคัญว่าเลิศกว่าเขา ไม่สำคัญว่าด้อยกว่าเขา
ว่าด้วยกิเลสหนา ๗ อย่าง
ด้วยกิ
าง
คำว่า บุคคลนั้น ในคำว่า ตสฺสว่ว่าาโน
สนฺเเลสหนา
ติ อุสฺส๗๗ทาอย่
ด้วยกิ
ลสหนา
อย่าง(กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น) ได้แก่
คคลนั้น ในคำว่า ตสฺส โน สนฺติ อุสฺส ทา (กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น) ได้แก่
พระอรหัคำว่
นตขีาาณบุบุาสพ
คำว่
คคลนั้น ในคำว่า ตสฺส โน สนฺติ อุสฺส ทา (กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น) ได้แก่
พระอรหัคำว่
นตขีาณอุาสพ
สฺสทา (กิเลสหนา) ได้แก่ กิเลสหนา ๗ อย่าง คือ
พระอรหันตขีณาสพ
คำว่า อุส๑.ฺสทา (กิกิเเลสหนา)
แก่ กิเลสหนา
าง คือ อโทสะ
ลสหนาคือได้
๒. ๗๗ กิอย่
เลสหนาคื
คำว่า อุสฺสทา (กิเลสหนา)
ได้ราคะ
แก่ กิเลสหนา
อย่
าง คือ
๑.
กิกิเเลสหนาคื
ออราคะ
๒.
กิกิเเลสหนาคื
อโทสะ
๓.
ลสหนาคื
โมหะ
๔.
ลสหนาคื
๑.
กิเลสหนาคือราคะ
๒.
กิเลสหนาคืออมานะ
โทสะ
๓.
กิกิเเลสหนาคื
ออโมหะ
๔.
กิกิเเลสหนาคื
ออมานะ
๕.
ลสหนาคื
ทิ
ฏ
ฐิ
๖.
ลสหนาคื
กิ
เลส
๓.
กิเลสหนาคือโมหะ
๔.
กิเลสหนาคือมานะ
๕.
กิกิเเลสหนาคื
อทิฏฐิ
๖.
กิเลสหนาคือกิเลส
๗.
๕.
กิเลสหนาคื
ลสหนาคืออกรรม
ทิฏฐิ
๖.
กิเลสหนาคือกิเลส
๗. านักิ้นเไม่
ลสหนาคื
อยูกรรม
กิเลสหนาเหล่
ม
ี
ไม่
ม
อ
ี
่
คื
อ
ไม่
ป
รากฏ
หาไม่
ได้แก่พระอรหันต์นั้น คือ กิเลสหนาเหล่านั้น
๗.
กิเลสหนาคือกรรม
ไม่มี ไม่
ยู่ คือสไม่
ปรากฏ
หาไม่
ได้แแล้ก่วพทำให้
ระอรหันต์นั้น คือ กิเลสหนาเหล่
พระอรหักิกินเเต์ลสหนาเหล่
ละได้แล้ว าาตันันัด้น้นขาดได้
แล้มมวีอีอทำให้
งบได้
แล้ว ระงั
บได้
วยไฟคืาาอนันั้น้น
ลสหนาเหล่
ไม่มี ไม่
ยู่ คือ ไม่
ปรากฏ
หาไม่
ได้แก่พระอรหัเกินดต์ขึน้นั้นไม่ไคืด้ออีกกิเเผาด้
ลสหนาเหล่
พระอรหั
นต์ละได้แล้วาตักิดเขาดได้
แล้อว มไม่
ทำให้
แล้ว้นระงัด้บวยเหตุ
ได้แล้ว ทำให้
เกิด้มขึีพ้นระภาคจึ
ไม่ได้อีก เผาด้
อ
ญาณแล้
ลสหนาย่
มีแสสก่งบได้
บุคคลนั
พระผู
สว่ววายไฟคื
พระอรหัวนต์รวมความว่
ละได้แล้ว ตัดขาดได้
แล้ว ทำให้
งบได้
แล้ว ระงับได้แล้นวั้นทำให้
เกิดขึ้นไม่ได้อีกงตรั
เผาด้
ยไฟคือ
ญาณแล้ว รวมความว่
า กิเนลสหนาย่
้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
บุคคลเป็
ผู้วางเฉยออมไม่
มีสติมมทีแีแุกก่ก่เมืบบุคุค่อคลนั
ญาณแล้ว รวมความว่
า กิเลสหนาย่
มไม่
คลนั้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
นผู้วางเฉย
่อ
ไม่สำคัญบุบุว่คคาคลเป็
เสมอเขา
ไม่สำคัมีมีญสสว่ติติาททเลิุกุกศเมื
คลเป็
นผู้วางเฉย
เมืกว่่อาเขา
ไม่สสำคั
ำคัญว่าเสมอเขา
สำคัญว่าเลิศกว่าเขา
ไม่
อยกว่าเขาไม่
ไม่สำคัญญว่ว่าาด้เสมอเขา
ไม่ในโลก
สำคัญว่าเลิศกว่าเขา
ไม่
สำคัญว่าอด้มไม่
อยกว่มาีแเขา
ในโลก
กิไม่เลสหนาย่
ก่
บ
ค
ุ
คลนั้น
สำคัญว่าด้อยกว่าเขา ในโลก
กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น
กิเลสหนาย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น
[๙๑]
(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
[๙๑] บุคคลใดไม่
(พระผู
ีพระภาคตรั
สว่า)
มีที่อ้ม้มาศั
ย
[๙๑]
(พระผู
ีพระภาคตรั
สว่า)
บุคคลใดไม่มอในวิ
ีที่อาศั
ย
ไม่มีตัณหาในภพหรื
ภ
พ
บุคคลใดไม่มีที่อาศัย
ไม่
ม
ต
ี
ณ
ั
หาในภพหรื
ในวิ
ภพย
บุไม่คมคลนั
้นรู้ธรรมแล้วออไม่
อาศั
ีตัณหาในภพหรื
ในวิ
ภพ
บุคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่อาศัย
บุคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่อาศัย
ว่าด้วยที่อาศัย
าด้วถยที
ย มีที่อาศัย) ได้แก่ พระอรหันตขีณาสพ
คำว่า บุคคลใด ในคำว่า ยสฺส นิสฺสยนาว่ว่นตฺ
ิ (บุ่อ่อคาศั
าด้วยที
าศัคลใดไม่
ย
คำว่
า
บุ
ค
คลใด
ในคำว่
า
ยสฺ
ส
นิ
ส
ส
ฺ
ยนา
นตฺ
ถ
ิ
(บุ
ค
คลใดไม่
มีที่อความอาศั
าศัย) ได้แก่ พระอรหั
ตขีหา
ณาสพ
คำว่าา นิบุสคฺสคลใด
ยนา (ทีในคำว่
่อาศัยา)ยสฺ
ได้สแก่นิสความอาศั
ง คือ (๑)
ยอำนาจตันนณ
(๒)
คำว่
ฺสยนา นตฺย ถ๒ิ (บุอย่คาคลใดไม่
มีที่อาศัย) ได้แยก่ด้วพระอรหั
ตขีณาสพ
คำว่
า
นิ
ส
ส
ฺ
ยนา
(ที
อ
่
าศั
ย
)
ได้
แ
ก่
ความอาศั
ย
๒
อย่
า
ง
คื
อ
(๑)
ความอาศั
ย
ด้
ว
ยอำนาจตั
ณ
หา
(๒)
ความอาศัคำว่
ยด้าวยอำนาจทิ
ว่าแความอาศั
ยด้วยยอำนาจตั
... นีความอาศั
้ชื่อว่าความอาศั
ยด้วยอำนาจทิ
ฏฐิ
นิสฺสยนา ฏ(ทีฐิ่อ...าศันีย้ช)ื่อได้
ก่ ความอาศั
๒ อย่างณคืหา
อ (๑)
ยด้วยอำนาจตั
ณหา (๒)
ความอาศับุคยคลนั
ด้วยอำนาจทิ
ฏฐิ ... ยนีด้้ชวื่อยอำนาจตั
ว่าความอาศั
ยด้วยอำนาจตั
... นี้ชื่อยว่ด้าวความอาศั
ฏฐิ
้นละความอาศั
ณหาได้
แล้ว สลัดณ
ทิ้งหา
ความอาศั
ยอำนาจทิยยฏด้ด้ฐิววไยอำนาจทิ
ด้แล้ว เพราะ
ความอาศัยด้วยอำนาจทิ
ฏฐิ ... นี้ชื่อว่าความอาศั
ยด้วยอำนาจตั
ณ
หา
... นี้ชื่อว่าความอาศั
ยอำนาจทิ
ฏฐิ
บุคคลนั้นละความอาศั
ยด้ณวหา
ยอำนาจตั
ณความอาศั
หาได้แล้วยด้สลั
ดทิ้งความอาศั
ยแด้ล้ววยอำนาจทิ
ฏไม่
ฐิไมด้ี แคืล้อว ไม่เพราะ
เป็นผู้ละความอาศั
ย
ด้
ว
ยอำนาจตั
สลั
ด
ทิ
ง
้
ว
ยอำนาจทิ
ฏ
ฐิ
ไ
ด้
บุ
ค
คลใด
ม
ีอยู่
บุคคลนั้นละความอาศัยด้วยอำนาจตัณหาได้แล้ว สลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว เพราะ
เป็
้ละความอาศั
หา สลัดทิ้งความอาศั
ยด้วยอำนาจทิ
ฏฐิได้แแล้ล้วว บุทำให้
คคลใด
ไม่มแี ล้คืวอ ระงั
ไม่มีอยู่
ไม่นนปผูผูรากฏ
หาไม่ได้ยยซด้ด้ึ่งววทียอำนาจตั
่อาศัย คือณ
บุคคลนั้นละได้
แล้ว ตัดขาดได้
สงบได้
เป็
้ละความอาศั
ยอำนาจตั
ณทีหา่อาศัสลัยดนัทิ้น้งความอาศั
ยด้วยอำนาจทิ
ฏฐิได้แล้ว บุคคลใด
ไม่มี คือ ไม่มบีอได้ยู่
ไม่
ด้ซไึ่งด้ทีอ่อีกาศัเผาด้
ย คือ ที่อาศัอยญาณแล้
นั้น บุคคลนั
้นละได้แล้าว บุตัคดคลใดไม่
ขาดได้แล้ว ทำให้
แล้ว ระงับได้
แล้ปปว รากฏ
ทำให้เหาไม่
กิดขึ้นไไไม่
รวมความว่
าศัย สสงบได้
ไม่
รากฏ
หาไม่
ด้ซึ่งที่อาศัย คือวยไฟคื
ที่อาศัยนั้น บุควคลนั
้นละได้แล้ว ตัดขาดได้แมล้ีทว ี่อทำให้
งบได้แล้ว ระงับได้
แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า บุคคลใดไม่มีที่อาศัย
แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้26
ว รวมความว่
า บุคคลใดไม่มีที่อาศัย
of 35
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29
คำว่า รู้แล้ว ในคำว่า ญตฺวา ธมฺมํ อนิ สฺสิโต (รู้ธรรมแล้วไม่อาศัย) อธิบายว่า รู้แล้ว คือ ทราบแล้ว
ว ในคำว่าว ทำให้
ญตฺวากระจ่
ธมฺมางแล้
ํ อนิวสทำให้
ฺสิโต (รู
ย) อธิ้งปวงไม่
บายว่าเทีรู่ย้แงล้ว... คืสัองขารทั
ทราบแล้
เทียบเคียคำว่
งแล้าวรูพิ้แล้จารณาแล้
แจ่้ธมรรมแล้
แจ้งแล้ววไม่
ว่าอสัาศังขารทั
้งปวงว
เที
ว พิจารณาแล้
กระจ่
แจ่มแจ้งวแล้เทีวว่ยาบเคี
สังยขารทั
เที่ยง ...ว สัทำให้
งขารทั
้งปวง
เป็นยบเคี
ทุกข์ยงแล้
... ธรรมทั
้งปวงเป็วนทำให้
อนัตตา
... ารูงแล้
้แล้วว ทำให้
คือ ทราบแล้
งแล้ว้งปวงไม่
พิจารณาแล้
กระจ่
าง
เป็
น
ทุ
ก
ข์
...
ธรรมทั
ง
้
ปวงเป็
น
อนั
ต
ตา
...
รู
แ
้
ล้
ว
คื
อ
ทราบแล้
ว
เที
ย
บเคี
ย
งแล้
ว
พิ
จ
ารณาแล้
ว
ทำให้
ก
ระจ่
แล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็านง
แล้
ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็น
ธรรมดา
ธรรมดาคำว่า อนิสฺสิโต (ไม่อาศัย) ได้แก่ ความอาศัย ๒ อย่าง คือ (๑) ความอาศั ยด้วยอำนาจตัณหา (๒)
อนิสฺสิโต ฏ(ไม่
แก่ ความอาศั
ย ๒ อย่างณคืหา
อ (๑)
ยด้วยอำนาจตั
ณหา (๒)
ความอาศัคำว่
ยด้าวยอำนาจทิ
ฐิ ...อาศันี้ชยื่อ) ว่ได้
าความอาศั
ยด้วยอำนาจตั
... นีความอาศั
้ชื่อว่าความอาศั
ยด้วยอำนาจทิ
ฏฐิ
ความอาศับุคยด้คลนั
วยอำนาจทิ
ฏ
ฐิ
...
นี
ช
้
อ
่
ื
ว่
า
ความอาศั
ย
ด้
ว
ยอำนาจตั
ณ
หา
...
นี
ช
้
อ
่
ื
ว่
า
ความอาศั
ย
ด้
ว
ยอำนาจทิ
ฐิ
้นละความอาศัยด้วยอำนาจตัณหาได้แล้ว สลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว ฏไม่
ยด้ยวจมู
ยอำนาจตั
หาได้
ดทิย้งกาย
ความอาศั
ฐิได้ตแิดล้แล้ว ว ไม่
อาศัยตาบุ...คคลนั
ไม่อ้นาศัละความอาศั
ยหู ... ไม่อาศั
ก ... ไม่ณอาศั
ยลิ้นแล้...ว ไม่สลัอาศั
... ไม่ยอด้าศัวยอำนาจทิ
ยใจ ... คือฏไม่
ไม่
อาศั
ย
ตา
...
ไม่
อ
าศั
ย
หู
...
ไม่
อ
าศั
ย
จมู
ก
...
ไม่
อ
าศั
ย
ลิ
น
้
...
ไม่
อ
าศั
ย
กาย
...
ไม่
อ
าศั
ย
ใจ
...
คื
อ
ไม่
ต
ด
ิ
แล้
ว
ติดแน่นแล้ว ไม่ติดพันแล้ว ไม่ติดใจแล้ว ออกแล้ว สลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับรูป ... เสียง ไม่
...
ติกลิด่นแน่...นแล้
ว
ไม่
ต
ด
ิ
พั
น
แล้
ว
ไม่
ต
ด
ิ
ใจแล้
ว
ออกแล้
ว
สลั
ด
ออกแล้
ว
หลุ
ด
พ้
น
แล้
ว
ไม่
เ
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
รู
ป
...
เสี
ย
ง
รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ ... ตระกูล ... หมู่คณะ ... อาวาส ... รูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน กลิ...่น
กลิ่นโผฏฐั
... รส
... โผฏฐั
พะ ... ธรรมารมณ์
่คณะ ... อาวาส
รูปที่เห็น าเสียงที
ด้ยิน กลิ
รส
พพะที
่รับรู้ พและธรรมารมณ์
ที่พึงร้...ูแจ้ตระกู
ง มีใลจเป็...นหมู
อิสระ(จากกิ
เลส)อยู...่ รวมความว่
รู้ธ่ไรรมแล้
วไม่่น
รส โผฏฐั
อาศั
ย พพะที่รับรู้ และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้ง มีใจเป็นอิสระ(จากกิเลส)อยู่ รวมความว่า รู้ธรรมแล้วไม่
อาศัย
ด้วยตัณ
ณหา
หา
ว่าด้วว่ว่าายตั
ด้วยตัณหา

คำว่า ตัณหา ในคำว่า ภวาย วิ ภวาย วา ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ (ไม่มีตัณหาในภพหรือในวิภพ)
วิ ภวาย
หา พยสฺพตัสณนหาวิชธัฺชมติมตั(ไม่
มีตัณหาในภพหรือในวิภพ)
ได้แก่ รูปคำว่
ตัณาหาตัณสัหา
ททตัในคำว่
ณหา าคันภวาย
ธตัณหา
รสตัณวาหาตณฺโผฏฐั
ณหา
ได้แก่ รูปคำว่
ตัณาหาบุสัคทคลใด
ทตัณหา
ธตัณหา นรสตั
หา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา
ได้แก่คันพระอรหั
ตขีณณาสพ
คำว่
คคลใดได้แได้ก่แก่ในภวทิ
พระอรหั
คำว่าา บุในภพ
ฏฐิ นตขีณาสพ
คำว่
ฏฐิฏฐิ
คำว่าา ในภพ
ในวิภพ ได้ได้แแก่ก่ ในภวทิ
ในวิภวทิ
คำว่
ภพ ได้ได้แแก่ก่ ในสั
ในวิสภสตทิ
วทิฏฏฐิฐิ
คำว่าา ในวิ
ในภพ
คำว่
ฏฐิฏฐิ
คำว่าา ในภพ
ในวิภพ ได้ได้แแก่ก่ ในสั
ในอุสจสตทิ
เฉททิ
คำว่
ในวิภพอธิได้
แก่ าในอุ
จเฉททิ
ฏฐิในคติต่อไป ในการถือกำเนิดต่อไป ในปฏิสนธิต่อไป ในความ
คำว่าา ในภพ
บายว่
ในภพต่
อไป
คำว่ตา ภาพต่
ในภพอไป
อธิบายว่า ในภพต่อไป ในคติต่อไป ในการถือกำเนิดต่อไป ในปฏิสนธิต่อไป ในความ
บังเกิดของอั
บังเกิดของอั
ตภาพต่
ตัณหาไม่
มี อคืไป
อ ไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้แก่บุคคลใด คือ ตัณหานั้น บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดขาด
ตั
ณ
หาไม่
ม
ี
คื
ีอยูบ่ ได้
ไม่แปล้รากฏ
หาไม่
คือ ตัวยไฟคื
ณหานัอ้นญาณแล้
บุคคลนั
ละได้แล้ว าตัดไม่
ขาดมี
ได้แล้ว ทำให้สงบได้แอล้วไม่มระงั
ว ทำให้
เกิดได้ขึแ้นก่ไม่บไุคด้คลใด
อีก เผาด้
ว ้นรวมความว่
ได้
ล้ว ทำให้สองบได้
บได้นแั้นล้ว พระผู
ทำให้้มเีพกิระภาคจึ
ดขึ้นไม่ไงด้ตรั
อีกสว่าเผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า ไม่มี
ตัณแหาในภพหรื
ในวิภแล้พว ด้ระงั
วยเหตุ
ตัณหาในภพหรือบุในวิ
ภพ ด้วมยเหตุ
คคลใดไม่
ีที่อาศันยั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
บุคคลใดไม่มอในวิ
ีที่อาศั
ไม่มีตัณหาในภพหรื
ภพย
ไม่
ีตัณหาในภพหรื
ในวิ
ภพย
บุคมคลนั
้นรู้ธรรมแล้วอไม่
อาศั
บุคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่อาศัย
[๙๒]
(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
[๙๒] เราเรียกบุ
(พระผู
า) ้งหลายว่า
คคลนั้ม้นีพระภาคตรั
ผู้ไม่มุ่งหวัสงว่ในกามทั
เราเรียกบุคคลนั้น ผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายว่า
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เป็นผู้เข้าไปสงบ บุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด
เป็
นผู้เข้าไปสงบ
บุคคลนั้น้นไม่
เป็
ไปสงบ
ไม่แมมล้ีกีกวิเิเลสเครื
ลสเครื่อ่องร้
งร้ออยรั
ยรัดด
ข้านมตัผู้เณข้าหาที
่ชื่อว่าบุวิคสคลนั
ัตติกาได้
ข้ข้าามตั
ณหาที่ช่ชื่อื่อว่ว่าาวิวิสสัตัตติติกกาได้
แแล้ล้วว
คำว่มตัา ณตํ หาที
พฺรูมิ อุปสนฺโตติาได้
(เราเรี
ยกบุคคลนั้น... เป็นผู้เข้าไปสงบ) อธิบายว่า เราเรียกบุคคลนั้น คือ
คำว่
า
ตํ
พฺ
ร
ม
ู
ิ
อุ
ป
สนฺ
โ
ตติ
(เราเรี
ยกบุคคคลนั
้น้น...
ผูผู้เ้เข้ข้าาไปสงบ)
อธิบายว่าา เราเรี
ยกบุคคคลนั
า ตํ พฺชี้แรจง
ูมิ อุบุปคสนฺ
โตติ
... เป็
เป็นนสงบเย็
ไปสงบ)
เราเรี
คลนั้น้น คืคืออา
พูด บอกคำว่
แสดง
คลนั
้นว่า(เราเรี
เป็นผูย้สกบุ
งบ คลนั
เข้าไปสงบ
น คือ ดับอธิแล้บวายว่ระงั
บแล้ยวกบุรวมความว่
พูพูดด บอก
แสดง ชีชี้แ้แจง
บุคคลนั้น้นว่ว่าา เป็
นผู้สงบ เข้าไปสงบ สงบเย็น คือ ดับแล้ว ระงับแล้ว รวมความว่า
เราเรีบอก
ยกบุคแสดง
คลนั้น...จงเป็นบุผูค้เคลนั
ข้าไปสงบเป็นผู้สงบ เข้าไปสงบ สงบเย็น คือ ดับแล้ว ระงับแล้ว รวมความว่า
เราเรี
เราเรียยกบุ
กบุคคคลนั
คลนั้น้น...
... เป็
เป็นนผูผู้เ้เข้ข้าาไปสงบ
ไปสงบ
คำว่า กาเมสุ อนเปกฺขินํ ผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลาย อธิบายว่า
คำว่
กาเมสุ
อนเปกฺขขินินํํ ผูผู้ไ้ไม่ม่มมุ่งุ่งหวั
ในกามทั
อธิบายว่าา
คำว่าา กาม
กาเมสุ
หวังงงตามหมวด
ในกามทั้ง้งหลาย
หลาย
ได้แอนเปกฺ
ก่ กาม ๒ อย่าง แบ่
คือ (๑)อธิวับตถุายว่
กาม (๒) กิเลสกาม...
คำว่
า
กาม
ได้
แ
ก่
กาม
๒
อย่
า
ง
แบ่
ง
ตามหมวด
คื
อ
(๑)
วั
ต
ถุ
คำว่
๒ อย่
ง แบ่
คือ (๑) วัตถุกกาม
าม (๒)
(๒) กิกิเเลสกาม...
ลสกาม...
เหล่าานีกาม
้ เรียได้กว่แาก่วัตกาม
ถุกาม
... าเหล่
านีง้ ตามหมวด
เรียกว่ากิเลสกาม
เหล่
า
นี
้
เรี
ย
กว่
า
วั
ต
ถุ
ก
าม
...
เหล่
า
นี
้
เรี
ย
กว่
า
กิ
เ
ลสกาม
านี้ เรียกว่า้ววััตตถุถุกกามแล้
าม ...ว เหล่
ยกว่านกิเบรรเทา
ลสกาม ทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลส
บุเหล่
คคลกำหนดรู
ละ าคืนีอ้ เรีละเว้
บุบุคคคลกำหนดรู
ว
้
ต
ั
ถุ
ก
ามแล้
ว
ละ
คื
อ
ละเว้
น
บรรเทา
หหมดสิ
ให้
มีอีกีกซึซึ่ง่งกิกิเเลส
คลกำหนดรู
้วัตถุก้งามแล้
ละแก่คือเป็ละเว้
น บรรเทา วทำให้
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รวมความว่าา ผูผู้ไ้ไม่ม่มมุ่งุ่งหวั
หวังงในกามทั
ในกามทั้ง้งหลาย
หลาย
ว่าด้วยกิเลสเครื่องร้อยรัด ๔ อย่าง
ว่าด้ด้ววยกิ
่องร้อยรัดด ๔๔ อย่
าง
ยกิเเาลสเครื
ลสเครื
คำว่า คนฺถา (กิเลสเครื่องร้อยรัดว่)าในคำว่
คนฺถ่อา งร้ตสฺอยรั
ส น วิชอย่
ฺชนฺาตงิ (บุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อย
คำว่าา คนฺ
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คำว่า วิสัตติกา อธิบายว่า ตัณหาชื่อว่าวิสัตติกา เพราะมีความหมายอย่างไร
ตัคำว่
ณหาชื
กาบเพราะซ่
เพราะแผ่
ไป ชื่อว่าวิสาัตงไร
ติกา เพราะกระจายไป
า วิ่อสว่ัตาติวิสกัตา ติอธิ
ายว่า ตัาณนไป
หาชืชื่อ่อว่าว่วิาสวิสัตัตติติกกา า เพราะมี
ความหมายอย่
ชื่อว่าวิสัตตัติณกหาชื
า เพราะไม่
ชื่อว่าานไป
วิสัตติชืก่อาว่เพราะครอบงำ
ชื่อว่าไวิปสัตชืติ่อกว่าาวิเพราะสะท้
อนไป ชื่อว่าวิสัต
่อว่าวิสัตสติม่กำาเสมอ
เพราะซ่
าวิสัตติกา เพราะแผ่
สัตติกา เพราะกระจายไป
ติชื่อกว่าาวิเพราะเป็
ตัวการให้สม่พำูดเสมอ
ผิด ชื่อชื่อว่าว่วิาสวิสัตัตติติกกา าเพราะมี
รากเป็นพิชืษ่อว่าชืวิ่อสว่ัตาวิติสกัตาติเพราะสะท้
กา เพราะมีอนไป
ผลเป็ชืน่อพิว่ษาวิสชืัต่อ
สัตติกา นเพราะไม่
เพราะครอบงำ
ว่ติากวิาสัตเพราะเป็
ติกา เพราะเป็
นตัวการให้
นตัวการให้
พูดผิดบชืริ่อโภคสิ
ว่าวิส่งัตมีติพกิษา เพราะมีรากเป็นพิษ ชื่อว่าวิสัตติกา เพราะมีผลเป็นพิษ ชื่อ
ยหนึ่ง ตันณตัวหานั
้นซ่าบนไป
ว่าวิสัตติอีกกานัเพราะเป็
การให้
ริโภคสิแผ่่งมีไปพิษขยายไปในรูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ...
ตระกูล ...อีกหมู
ณะ่ง ...ตัณอาวาส
ซ่านไปแผ่แผ่
ขยายไปในรูปปที...่เห็เสี
น ยเสีง ย...งที่ไกลิ
ด้ย่นิน กลิ
พพะที
นัย่คหนึ
หานั้นซ่...านไป
ไปไปขยายไปในรู
... ่นรสรส...โผฏฐั
โผฏฐั
พพะ่รับ...รู้
และธรรมารมณ์
ที่พึง...รู้แอาวาส
จ้ง รวมความว่
า ตัณ
่ชื่อว่าวิสัตติกปาที่เห็น เสียงที่ได้ยิน กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่รับรู้
ตระกู
ล ... หมู่คณะ
... ซ่านไป
แผ่หาที
ไป ขยายไปในรู
คำว่า บุทคี่พคลนั
มตัณหาที่ชาื่อตัว่ณ
าวิหาที
สัตติ่ชกื่อาได้
และธรรมารมณ์
ึงรู้แ้นจ้งข้ารวมความว่
ว่าวิแสล้ัตวติกอธิา บายว่า บุคคลนั้นข้ามได้แล้ว คือ ข้ามไปได้
แล้ว ข้ามพ้
ก้าวล่้นวข้งแล้
วงเลยแล้
วิสบัตติายว่
กานี
บุคแคลนั
ณหาที่
คำว่นาแล้บุวคคลนั
ามตัวณล่หาที
่ชื่อว่าววิซึส่งัตตัติณกหาที
าได้แ่ชล้ื่อวว่าอธิ
า ้ บุรวมความว่
คคลนั้นข้าามได้
ล้ว ้นคืข้อามตั
ข้ามไปได้
ชื่อว่วาข้วิสามพ้
ัตติกนาได้
ด้ววยเหตุ
พระผู้มวีพซึระภาคจึ
งตรั
แล้
แล้วแล้ก้วาวล่
งแล้วนั้นล่วงเลยแล้
่งตัณหาที
่ชื่อสว่ว่าาวิสัตติกานี้ รวมความว่า บุคคลนั้นข้ามตัณหาที่
คคลนั
ผู้ไม่ม้มุ่งหวั
งในกามทั
ชื่อว่าวิสัตติกาได้เราเรี
แล้ว ด้ยวกบุ
ยเหตุ
นั้น้น พระผู
ีพระภาคจึ
งตรั้งหลายว่
สว่า า
เป็นผู้เข้าเราเรี
ไปสงบ
่องร้อยรั้งดหลายว่า
ยกบุบุคคลนั้น ไม่
ผู้ไมม่ีกมิเุ่งลสเครื
หวังในกามทั
ข้เป็านมตัผู้เณข้าหาที
่ชื่อว่าบุวิคสคลนั
ัตติก้นาได้
ไปสงบ
ไม่แมล้ีกวิเลสเครื่องร้อยรัด
ข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาได้แล้ว
[๙๓]
(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
ไม่มีบ้มุตีพรระภาคตรั
สัตว์เลี้ยงสนาไร่
[๙๓] บุคคลนั้น(พระผู
ว่า) และที่ดิน
ทิฏฐิว่ามีบุอคัตคลนั
ตา หรื
อทิมฏีบฐิุตวร่าไม่
หาไม่แไละที
ด้ในบุ
้นไม่
สัตมว์ีอเลีัต้ยตา
ง นาไร่
่ดินคคลนั้น
ทิฏฐิว่ามีอัตตา หรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา หาไม่ได้ในบุคคลนั้น
ว่าด้วยบุตรเป็นต้น
คำว่า ไม่ ในคำว่า น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว เขตฺ
ํ วตฺตถรเป็
ุญฺจนต้วินชฺชติ (บุคคลนั้น ไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยง นา
ว่าด้ตวยบุ
ไร่และที่ดคำว่
ิน)าเป็ไม่นคำปฏิ
ในคำว่เสธ
า น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว เขตฺตํ วตฺถุญฺจ วิชฺชติ (บุคคลนั้น ไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยง นา
คลนั้นเสธได้แก่ พระอรหันตขีณาสพ
ไร่และที่ดคำว่
ิน)าเป็บุนคคำปฏิ
ร ได้้นแก่ได้บุแตก่ร พระอรหั
๔ จำพวกนตขี
คือณาสพ
คำว่า บุคตคลนั
บุตรเกิดในเขต
คำว่า บุ๑.
ตร ได้แบุก่ตรเกิ
บุตดร จากตน
๔ จำพวก คือ ๒.
๓.
บุตรที
๔.
บุตรที
่ในสำนัก
๑.
รเกิ่เดขาให้
จากตน
๒.
รเกิ่อดยูในเขต
คำว่า สั๓.
ตว์เลี้ยง บุได้
แก่่เขาให้
แพะ แกะ ไก่ สุ๔.กร ช้างบุตโค
และลา
ตรที
รที่อม้ยูา่ในสำนั
ก
ไร่ถม้ั่วราชมาศ
คำว่า นาไร่
สัตว์เลีได้้ยแง ก่ได้นาข้
แก่าวสาลี
แพะ นาข้
แกะาวเจ้
ไก่ าสุไร่กรถั่วช้เขีายงว โค
า และลานาข้าวเหนียว นาข้าวละมาน ไร่
งา
คำว่า นาไร่ ได้แก่ นาข้าวสาลี นาข้าวเจ้า ไร่ถั่วเขียว ไร่ถั่วราชมาศ นาข้าวเหนียว นาข้าวละมาน ไร่
คำว่า ที่ดิน ได้แก่ ที่ปลูกเรือน ที่สร้างยุ้งฉาง ที่หน้าเรือน ที่หลังเรือน ที่สวน ที่อยู่
งา
คำว่า ทีบุ่ดคินคลนั
นาไร่
และที
ได้้นแก่ไม่ทีม่ปีบลูุตกรเรืสัอตนว์เทีลี่ส้ยร้งางยุ
้งฉาง
ที่ห่ดน้ินาเรือธิอบนายว่
ที่หาลังบุเรืคอคลนั
น ที้น่สไม่
วนมีทีคื่ออยู่ ไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ
หาไม่ได้ซคำว่
ึ่งความยึ
ดถือ้นว่าไม่
มีบมุตีบรุตความยึ
า มีสแัตละที
ว์เลี่ด้ยินง อธิ
ความยึ
มีนาไร่
ดถืมอีอว่ยูา่มีไม่ที่ดปินรากฏ
คือ
า บุคคลนั
ร สัตว์เดลีถื้ยอง ว่นาไร่
บายว่ดาถือบุว่คาคลนั
้นไม่ความยึ
มี คือ ไม่
ความยึได้ดซถืึ่งอความยึ
ว่า มีบดุตถืรเป็
สงบได้
แล้ว ดทำให้
หาไม่
อว่านมีต้บนุตเขาละได้
ร ความยึแดล้ถืวอตัว่าดขาดได้
มีสัตว์แเลีล้้ยวง ทำให้
ความยึ
ดถือแว่ล้ามีว นระงั
าไร่บได้
ความยึ
ถือว่เากิมีดทขึี่ด้นินไม่คืได้อ
อีก เผาด้ดถืวยไฟคื
้น ไม่แมล้ีบวุตทำให้
ร สัตว์สเงบได้
ลี้ยง นาไร่
ละที
่ดินแล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้
ความยึ
อว่า มีอบญาณแล้
ุตรเป็นต้ว นรวมความว่
เขาละได้แาล้บุวคตัคลนั
ดขาดได้
แล้ว แระงั
บได้
อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า บุคคลนั้น ไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยง นาไร่และที่ดิน
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ว่าด้ว่าวด้ยทิ
วยทิฏ
ฏฐิฐิ

คำว่า ทิฏฐิว่ามีอัตตา ในคำว่า อตฺตา วาปิ นิรตฺตา วา น ตสฺมึ อุปลพฺภติ (ทิฏฐิ ว่ามีอัตตา หรือ
ทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา หาไม่ได้ในบุคคลนั้น) ได้แก่ ไม่มีสัสสตทิฏฐิ
คำว่า ทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา ได้แก่ ไม่มีอุจเฉททิฏฐิ
คำว่า ทิฏฐิว่ามีอัตตา ได้แก่ ไม่มีสิ่งที่ยึดถือ
คำว่า ทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา ได้แก่ ไม่มีสิ่งที่พึงปล่อยวาง อธิบายว่า สิ่งที่ยึดถือไม่มีแก่บุคคลใด สิ่งที่พึง
ปล่อยวางก็ไม่มีแก่บุคคลนั้น สิ่งที่พึงปล่อยวางไม่มีแก่บุคคลใด สิ่งที่ยึดถือก็ไม่มีแก่บุคคลนั้น บุคคลนั้นผู้
เป็นพระอรหันต์ ก้าวพ้นการยึดถือ และการปล่อยวางแล้ว ล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมแล้ว บุคคลนั้น
อยู่ใน(อริยวาสธรรม)แล้ว ประพฤติจรณธรรมแล้ว ... บุคคลนั้น ไม่มีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหม่ก็
ไม่มีอีก รวมความว่า ทิฏฐิว่ามีอัตตา หรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา หาไม่ได้ในบุคคลนั้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระ
ภาคจึงตรัสว่า
บุคคลนั้น ไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยง นาไร่และที่ดิน
ทิฏฐิว่ามีอัตตา หรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา หาไม่ได้ในบุคคลนั้น
[๙๔]

(พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
เหล่าปุถุชนหรือสมณพราหมณ์
พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใด
โทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลนั้นเลย
เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย
คำว่า เหล่าปุถุชน ในคำว่า เยน นํ วชฺชุํ ปุถุชฺชนา อโถ สมณพฺราหฺมณา (เหล่าปุถุชนหรือสมณ
พราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใด) อธิบายว่า ชื่อว่าปุถุชน เพราะมีความหมายว่าอย่างไร
ชื่อว่าปุถุชน เพราะให้กิเลสหยาบเกิดขึ้น ชื่อว่าปุถุชน เพราะมีสักกายทิฏฐิ อันหนาแน่นยังละไม่ได้
ชื่อว่าปุถุชน เพราะปฏิญญาต่อหน้าศาสดาหลายองค์ ชื่อว่าปุถุชน เพราะถูกคติทุกอย่างร้อยรัดไว้มาก ชื่อว่า
ปุถุชน เพราะปรุงแต่งอภิสังขารต่าง ๆ เป็นอันมาก ชื่อว่าปุถุชน เพราะถูกโอฆะกิเลสต่าง ๆ เป็นอันมากพัด
พาไป ชื่อว่าปุถุชน เพราะเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆ เป็นอันมาก ชื่อว่าปุถุชน เพราะถูกความ
เร่าร้อนต่าง ๆ เป็นอันมากแผดเผา ชื่อว่าปุถุชน เพราะกำหนัด ยินดี ติดใจ สยบ หมกมุ่น เกาะติด เกี่ยวพัน
พัวพันในกามคุณ ๕ เป็นอันมาก ชื่อว่าปุถุชน เพราะถูกนิวรณ์ ๕ เป็นอันมาก หุ้มห่อ โอบล้อม ห้อมล้อม
ครอบคลุม ปกคลุม บดบัง
คำว่า สมณะ ได้แก่ คนพวกหนึ่ง เป็นผู้เข้าถึง สมบูรณ์ด้วยการบวชภายนอกศาสนานี้
คำว่า พราหมณ์ ได้แก่ คนพวกหนึ่ง ผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้เจริญ
คำว่า เหล่าปุถุชน หรือสมณพราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใด อธิบายว่า เหล่าปุถุชน พึง
กล่าวหาบุคคลนั้นด้วยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ใด ๆ ว่า เป็นผู้กำหนัด เป็น
ผู้ขัดเคือง เป็นผู้หลง เป็นผู้ยึดติด เป็นผู้ยึดมั่น เป็นผู้ฟุ้งซ่าน เป็นผู้ลังเล หรือเป็นผู้ตกอยู่ในพลังกิเลส
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บุคคลนั้นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้ว เพราะละอภิสังขารได้แล้ว เหล่าปุถุชน พึงกล่าวหาบุคคลนั้น
บุคาคลนั
สังขารเหล่
แล้ว เพราะละอภิ
ังขารได้
ว เหล่าสปุัยถุชเป็นนมนุ
พึงกล่
คคลนั
โดยคติใดว่
เป็น้น้นผูละอภิ
้เกิดในนรก
เป็นาาผูนันั้เ้น้นกิดได้
ดเดรัจฉานสสเป็
นผู้เกิแแดล้ล้ในเปตวิ
ษย์าาวหาบุ
เป็นเทพ
เป็้น้น
บุคคลนั
ละอภิ
สังขารเหล่
ได้ในกำเนิ
แล้ว เพราะละอภิ
ังขารได้
ว เหล่าปุถุชน พึงกล่
วหาบุ
คคลนั
โดยคติ
า เป็นผู้เกิดในนรก
นผูเป็
้เกิดในกำเนิ
ฉาน
นผู้เกิดในเปตวิ
ษย์มเป็
เป็น้
ผู้มีรูป ใใเป็ดว่
นผู้มีสัญเป็
ผู้ไม่มีสัญดดเดรั
ญา จจหรื
อเป็เป็
มิใช่สสัยัยไม่เป็
มีสนนัญมนุ
ญาก็
ิใช่นนบุเทพ
คคลนั
โดยคติ
ดว่นาผู้ไเป็ม่มนีรผููป้เกิดเป็ในนรก
เป็ญา
นผู้เกิดนในกำเนิ
เดรั
ฉาน
เป็นนผู้มผูีส้เกิัญดญาก็
ในเปตวิ
เป็
มนุ
ษย์ เป็
เทพ
เป็น
ผูไม่้มมีรีเูปหตุเป็ไม่
นผูม้ไีปม่ัจมจัีรยูป ไม่
เป็มนีกผูารณ์
้มีสัญญา
เป็นปผูุถ้ไุชม่นเป็
มีสนัญต้ญา
หรืาวหา
อเป็นพูผูด้มถึีสงัญเอ่
ญาก็
มง ิใแสดงถึ
ช่ ไม่มีสง ัญชีญาก็
มงิใได้
ช่ เบุลยคคลนั
ที
จ
่
ะให้
น
กล่
ย
ถึ
แ
้
จงถึ
รวม้น้น
ผู้มีรูป เป็นผู้ไม่มีรูป เป็นผู้มีสัญญา เป็นผู้ไม่มีสัญญา หรือเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ บุคคลนั
ไม่
มีเหตุ ไม่มาีปปุัจถจัุชยนหรื
ไม่มีการณ์ ที่จะให้ปพุถึงุชกล่
นเป็
นต้นกล่
าวหา
ดถึง เอ่ยถึง แสดงถึง ชี้แจงถึงได้เลย รวม
ความว่
าวหาบุ
คคลนั
้นด้พูพูวยโทษใด
ไม่มีเหตุา เหล่
ไม่มีปัจจัย ไม่มอีกสมณพราหมณ์
ารณ์ ที่จะให้ปุถุชนเป็
นต้นกล่
าวหา
ดถึง เอ่ยถึง แสดงถึง ชี้แจงถึงได้เลย รวม
ความว่า เหล่าปุถุชนหรือสมณพราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใด
ความว่า เหล่าปุถุชนหรือสมณพราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลนั้นด้วยโทษใด
ว่าด้วยการเชิดชู ๒ อย่าง
ด้วยการเชิ
ชู ๒ อย่้นาไม่ง เชิดชูบุคคลนั้นเลย) ได้แก่ พระอรหันต
คำว่า บุคคลนั้น ในคำว่า ตํ ตสฺสว่ว่าาอปุ
รกฺขตํ ดด(โทษนั
ด้วยการเชิ
ชู ๒ อย่าง
า บุคคลนั้น ในคำว่า ตํ ตสฺส อปุรกฺขตํ (โทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลนั้นเลย) ได้แก่ พระอรหันต
ขีณาสพ คำว่
คำว่า บุคคลนั้น ในคำว่า ตํ ตสฺส อปุรกฺขตํ (โทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลนั้นเลย) ได้แก่ พระอรหันต
ขีณาสพ คำว่า ปุเรกฺขารา (เชิดชู) อธิบายว่า การเชิดชู ๒ อย่าง คือ
ขีณาสพ
คำว่า ปุเ๑.รกฺขาราการเชิ
(เชิดชู) อธิ
บายว่า ณ
การเชิ
าง คือ ดชูด้วยอำนาจทิฏฐิ ...
้วยอำนาจตั
หา ดดชูชู ๒๒ อย่
คำว่า ปุเรกฺขารา (เชิดดชูชู) ดอธิ
บายว่า การเชิ
อย่าง๒.คืการเชิ
อ
๑. ดชูดการเชิ
ดชูด้วยอำนาจตั
ณ้ชหา
๒. การเชิฏดชูฐิด้วยอำนาจทิฏฐิ ...
นี้ชื่อว่าการเชิ
ว
้
ยอำนาจตั
ณ
หา
...
นี
อ
่
ื
ว่
า
การเชิ
ด
ชู
ด
ว
้
ยอำนาจทิ
๑.
การเชิดชูด้วยอำนาจตัณหา
๒. การเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิ ...
นีบุค้ชื่อคลนั
ว่าการเชิ
ดชูด้วดยอำนาจตั
ณหา ณ...หาได้
นี้ชื่อแว่ล้าการเชิ
ดทิชู้งดการเชิ
้วยอำนาจทิ
ฐิ
น
้
ละการเชิ
ชู
ด
ว
้
ยอำนาจตั
ว
สลั
ด
ดชูด้วฏฏยอำนาจทิ
ฏฐิได้แล้ว เพราะเป็น
นี้ชื่อว่าการเชิดชูด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าการเชิดชูด้วยอำนาจทิ
ฐิ
บุคดคลนั
ละการเชิณดหา
ชูด้วยอำนาจตั
ณหาได้
ว สลัดทิ้งฏการเชิ
ว เพราะเป็
ผู้ละการเชิ
ชูด้ว้น้นยอำนาจตั
สลัดทิ้งการเชิ
ดชูดแแล้ล้้วยอำนาจทิ
ฐิได้แดดล้ชูชูวดด้ว้วบุยอำนาจทิ
คคลนั้นจึฏฏงฐิฐิไม่ไได้ด้เทีแแล้ล้่ยวเชิ
ดชูตัณหานน
บุคคลนั
ละการเชิดชูด้วยอำนาจตั
ณหาได้
ว สลัดทิ้งการเชิ
ยอำนาจทิ
ว เพราะเป็
ผูหรื้ลอะการเชิ
ณหานธงชั
สลัดทิ้งการเชิ
ดชูด้วนยอำนาจทิ
ล้ว บุนคใหญ่
คลนั้นจึมงีทไม่ิฏเฐิทีเ่ยป็วเชิ
ดชูยตัณไม่หามี
ทิฏฐิไว้ดดชูชูคืดดอ้ว้วยอำนาจตั
ไม่มีตัณหาเป็
มีตัณหาเป็
ยอดธง ไม่ฏฏมฐิฐิีตไได้ด้ัณแแหาเป็
นธงชั
ผู้ละการเชิ
ยอำนาจตั
ณหา สลัยดทิไม่้งการเชิ
ดชูด้วยอำนาจทิ
ล้ว บุคคลนัไม่
้นจึงไม่เที่ยวเชิ
ดชูตัณหา
หรื
ไว้ คือ ไม่มีตทัณิฏฐิหาเป็
นใหญ่
ธงชัยไม่ไม่
มูกีตตััณณหาเป็
นยอดธง
ไม่มีตัณหาเป็
นใหญ่
ไม่มีทาิฏโทษนั
ฐิเป็นธงชั
ย ไม่มี
ทิหรืฏออฐิทิทิเป็ฏฏนฐิฐิยอดธง
เ
ป็
น
ไ
ด้
ถ
หาหรื
อ
ทิ
ฏ
ฐิ
ค
รอบงำเที
ย
่
วไป
รวมความว่
น
้
ไว้ คือ ไม่มีตัณหาเป็นธงชัย ไม่มีตัณหาเป็นยอดธง ไม่มีตัณหาเป็นใหญ่ ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชัไม่ย เชิไม่ดมชูี
ทิบุคฏคลนั
ฐิเป็นยอดธง
มีทิฏฐิเป็นใหญ่ ไม่ได้ถูกตัณหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไป รวมความว่า โทษนั้น ไม่เชิดชู
เลย ไม่
ทิฏฐิเป็น้นยอดธง
ไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่ ไม่ได้ถูกตัณหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไป รวมความว่า โทษนั้น ไม่เชิดชู
บุคคลนั้นเลย
บุคคลนั้นเลย
ว่าด้วยการไม่หวั่นไหวในวาทะทั้งหลาย
วยการไม่
หวั่นไหวในวาทะทั
้งหลาย้น บุคคลจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะ
คำว่า เพราะฉะนั้น ในคำว่ว่ว่าาด้ด้ตสฺ
มา วาเทสุ
เนชติ (เพราะฉะนั
วยการไม่
หวั่นไหวในวาทะทั
้งหลาย
า บเพราะฉะนั
้น ในคำว่้นาคืตสฺ
มา วาเทสุ เนชติ
(เพราะฉะนั
คคลจึงจไม่จั ยหนัวั่น้ ไหวในเพราะวาทะ
ทั้งหลาย)คำว่
อธิ
ายว่
า
เพราะฉะนั
อ
เพราะการณ์
น
น
้
ั
เพราะเหตุ
นั้น้น้น บุบุเพราะปั
เพราะต้นเหตุนั้น
คำว่า เพราะฉะนั้น ในคำว่า ตสฺมา วาเทสุ เนชติ (เพราะฉะนั
คคลจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะ
บายว่
เพราะฉะนั
นั้น่อมเพราะเหตุ
จั ยอนัน้นในเพราะวาทะ
เพราะต้นเหตุนั้น
บุทัทัค้ง้งหลาย)
คลนั้นย่อธิ
อมไม่
หวัาา่นไหว
คือ ไม่โ้น้นยกคืคืออไม่เพราะการณ์
โคลง ไม่กระเพื
ไม่สั่น ไม่นนสั้นั้นะท้เพราะปั
าน ไม่สจจะเทื
หลาย)
อธิ
บายว่
เพราะฉะนั
เพราะการณ์
นั้น เพราะเหตุ
เพราะปั
จั ยนั้น เพราะต้นเหตุนคืั้นอ
บุคคลนั้นย่อมไม่
ไม่โคลง ไม่
ระเพื
ไม่สั่น ไม่รวมความว่
สะท้าน ไม่สะเทื
อน ในเพราะวาทะ
ในเพราะการว่
าร้าหหยวัวั่น่นนิไหว
นทาคืคืออติเไม่
ตียโโนยก
ญ กกไม่
ยกย่่อ่ออมมงความดี
เพราะฉะนั
้น บุคคลนั้นคืคืจึออง
บุคคลนั้นย่อมไม่
ไหว
ไม่
ยกไม่ไม่สโรรเสริ
คลง ไม่
ระเพื
ไม่สั่น ไม่สะท้าน ไม่าสะเทื
อน ในเพราะวาทะ
ในเพราะการว่
าร้าย นินทา ้งติหลาย
เตียน ไม่สรรเสริ
ไม่ยกย่
รวมความว่
้น บุคคลนั้นจึง
ไม่
หวั่นไหวในเพราะวาทะทั
นั้นญ
้มีพอองความดี
ระภาคจึงตรั
สว่า าา เพราะฉะนั
ในเพราะการว่
าร้าย นินทา ติเตียน ด้ไม่วยเหตุ
สรรเสริ
ญ พระผู
ไม่ยกย่
งความดี
รวมความว่
เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นจึง
ไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั
้งหลาย
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เหล่าปุถุชนหรื
อสมณพราหมณ์
ไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั
้งหลาย
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เหล่าคปุคลนั
ถุชนหรื
อยโทษใด
สมณพราหมณ์
พึงกล่าวหาบุ
น
้
ด้
ว
เหล่าปุถุชนหรือสมณพราหมณ์
พึงกล่า้นวหาบุ
้นด้ว้นยโทษใด
โทษนั
ไม่
เชิดคคชูคลนั
บุคคลนั
เลย
พึงกล่าวหาบุ
คลนั
้นด้วยโทษใด
โทษนั้นไม่เ้นชิดบุชูคบคลนั
ุคคลนั
เพราะฉะนั
้นจึ้น้นงเลย
ไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย
โทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลนั
เลย
เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย
[๙๕] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
[๙๕] บุ(พระผู
)
คคลผู้ม้ม้เีพีพป็ระภาคตรั
นมุนี เป็นสสผูว่ว่้คาาลายความยิ
นดี
[๙๕] (พระผู
ระภาคตรั
)
บุค่ คลผู
ี เป็นผู่อ้คงเลิ
ลายความยิ
ไม่ตระหนี
ย่อมไ่้เ้เป็ป็มนน่กมุมุล่นนาวในเรื
ศกว่าเขานนดีดี
บุคคลผู
ี เป็นผู้คลายความยิ
ไม่กตล่ระหนี
่ ย่่ องเสมอเขา
มไ่ม่กล่าวในเรื
ศกว่่อางด้
เขา
าวในเรื
ไม่ก่อ่อล่งเลิ
าวในเรื
ไม่ตระหนี
่ ย่อมไ่ม่กล่าวในเรื
งเลิ
ศกว่าเขาอยกว่าเขา
ไม่นกล่ผู้ไาม่วในเรื
่องเสมอเขา ย่ไม่อมไม่
กล่าวในเรื
่องด้อยกว่าเขา
เป็
มีความกำหนด
ึงความกำหนด
ไม่กล่าวในเรื
่องเสมอเขา ไม่กล่าถวในเรื
่องด้อยกว่าเขา
เป็นผู้ไม่มีความกำหนด ย่อมไม่ถึงความกำหนด
เป็นผู้ไม่มีความกำหนด ย่อมไม่ถึงความกำหนด
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34
ว่าด้ว่วาด้ยการเป็นผู
้คลายความยิ
นดี
วยการเป็นผู้คลายความยิ
นดี

ว่าด้วยการเป็
คำว่า วีตเคโธ (เป็นผู้คลายความยิ
นดีนน)ผูผู้ค้คอธิลายความยิ
บายว่า ตันนณดีดีหา ตรัสเรียกว่า ความยินดี คือ ความ
ว่าด้วยการเป็
ลายความยิ
า วีตเคโธ
ผู้คชลายความยิ
นดีนล)ผูคื้คออธิลายความยิ
บายว่า ตันณดีหา ตรัสเรียกว่า ความยินดี คือ ความ
กำหนัด คำว่
ความกำหนั
ดนั(เป็
ก ...นนอภิ
อกุศลมู
ว่ฌา
าด้วยการเป็
คำว่
า วีตเคโธ
(เป็
ผู้คลายความยิ
นดี) อธิโลภะ
บายว่า ตัณหา ตรัสเรียกว่า ความยินดี คือ ความ
กำหนัด ความยิ
ความกำหนั
ดนับุ(เป็
กคคลใดละได้
...นอภิ
ชลายความยิ
ฌา แอกุ
ศตัลมู
ล)คืออธิโลภะ
น
ดี
น
น
้
ั
ล้
ว
ด
ขาดได้
ว ทำให้
งบได้
แล้ว นทำให้
ไม่ได้
คำว่
า
วี
ต
เคโธ
ผู
ค
้
น
ดี
บแล้ายว่
า ตัณสหา
ตรัแสล้เรีว ยระงั
กว่าบได้
ความยิ
ดี เคืกิอดขึ้นความ
กำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ
นั้นดนับุกควคลใดละได้
ล้วสศเรีตัลมู
ดขาดได้
ล้ว ทำให้สงบได้
แล้ว ทำให้
ได้
อีกำหนั
ก เผาด้
วความกำหนั
ยไฟคืนนอดีดีญาณแล้
คคลนั
้คแแลายความยิ
นดี คืแแอล้ล้ววผู้นระงั
ั้นไม่บบยได้
ติดใจเเกิกิไม่ดดสขึขึ้น้นยบไม่
ด ความยิ
...บุอภิ
ชฌา้นแแตรั
อกุ
ลคืาอผูโลภะ
ความยิ
นั้น บุคคลใดละได้
ล้ว ตัยดกว่
ขาดได้
ล้ว ทำให้สงบได้
ระงั
ได้ินแดีล้วไม่ทำให้
ไม่ไม่
ได้
อีก เผาด้
วยไฟคื
อดีในรู
ญาณแล้
วคลใดละได้
บุคเสีคลนั
้น่ไแด้ตรั
สเรีตักลิ
ยดกว่
ารสผู้คโผฏฐั
ลายความยิ
นับดีรู้ คืและธรรมารมณ์
อล้วผู้นระงั
ั้นไม่บยได้ินแดีล้ทวไม่
ตรูิด้แใจ
ไม่
สขึแ้นยบ
ไม่
หมกมุ
น
่
ในรู
ป
...
ป
ที
เ
่
ห็
น
ย
งที
ย
น
ิ
น
่
พ
พะที
ร
่
พ
่
ี
ง
ึ
จ้
ง
ได้
ก่
เป็
ความยิ
น
น
น
้
ั
บุ
ค
ล้
ว
ขาดได้
แ
ล้
ว
ทำให้
ส
งบได้
แ
ทำให้
เ
กิ
ด
ไม่
ไนด้
อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว บุคคลนั้นตรัสเรียกว่า ผู้คลายความยินดี คือ ผู้นั้นไม่ยินดี ไม่ติดใจ ไม่สยบ ไม่
หมกมุ
่นในรู
ป น...ดีอในรู
ยงที้น่ได้ตรัยินสเรีกลิ
่นดีแารสล้ผูว้คโผฏฐั
พพะที่รนนับดีดีรู้ แคืและธรรมารมณ์
ี่พดีึงแตรูล้ิด้แวใจ
จ้ง ไม่
ได้อสแยความ
ก่ เป็ไม่น
ผูอีก้คลายความยิ
แล้วปปทีทีคื่เ่เอห็ห็ว นนปราศจากความยิ
สละความยิ
ล้อว ผูคายความยิ
เผาด้
วยไฟคื
ญาณแล้
บุคเสี
ยนกว่
ลายความยิ
้นั้นไม่ยินดีททนไม่
หมกมุ
่นในรู
ป ... ในรู
เสีคลนั
ยงที่ได้ยิน กลิ
่น รส โผฏฐั
พพะที่รับรู้ และธรรมารมณ์
ี่พึงรู้แจ้งปล่
ได้แยบ
ก่ เป็น
ผูน้คลายความยิ
น...นดีดีในรู
แแล้ล้วปว ทีคืสลั
อห็ดนปราศจากความยิ
น่นเป็
ดีแรส
ล้ผูว้หโผฏฐั
สละความยิ
นับดีรู้ แและธรรมารมณ์
ล้วว เป็คายความยิ
นี่พเป็
ดีึงแนรูล้้แผูวจ้้เย็งปล่
อแยความ
ยิหมกมุ
ดี
ละความยิ
ทิ
ง
้
ความยิ
น
ดี
แ
ล้
ว
น
มดความอยากแล้
น
ผู
ด
้
บ
ั
แล้
ว
น
แล้
ว
น
่
ในรู
ป
เ
่
เสี
ย
งที
ไ
่
ด้
ย
น
ิ
กลิ
พ
พะที
ร
่
ท
ได้
ก่ มีเป็ตน
ผู้คลายความยินดีแล้ว คือ ปราศจากความยินดีแล้ว สละความยินดีแล้ว คายความยินดีแล้ว ปล่อยความ
ยิอัผูน้คลายความยิ
ดี ละความยิ
ล้วว ่ คืสลั
ทิ้งความยิ
นดีนแผูล้้ควลายความยิ
เป็
นผู้ดับแล้วนเป็
นแล้อยความ
ว มีตน
ฐเสวยสุ
รวมความว่
า เป็
นดี
นนนดีดีดีแแแขล้อยู
อ ดดปราศจากความยิ
ดีแนนล้ผูผูว้ห้หมดความอยากแล้
สละความยิ
นดีแล้ววว เป็
ดีแนนล้ผูผูว้เ้เย็ย็ปล่
ยินดีประเสริ
ละความยิ
ล้ว สลั
ทิ้งความยิ
นดีแล้วนเป็
มดความอยากแล้
เป็คายความยิ
นผู้ดับแล้ว เป็
นแล้ว มีตน
ฐเสวยสุ
รวมความว่
า เป็
นดี
ยิอัอันนดีประเสริ
ละความยิ
นดีแขขอยู
ล้ว ่่ สลั
ดทิ้งความยิ
นดีนนแผูผูล้้ค้ควลายความยิ
เป็นผู้หมดความอยากแล้
ว เป็นผู้ดับแล้ว เป็นผู้เย็นแล้ว มีตน
ประเสริ
ฐเสวยสุ
อยู
รวมความว่
า เป็
ลายความยิ
นดี
ว่าาด้วเป็
ยการเป็
นผู้ไม่ตระหนี
อันประเสริฐเสวยสุขอยู่ รวมความว่
นผู้คลายความยิ
นดี่
วยการเป็
่
คำว่า อมจฺฉรี (ไม่ตระหนีว่ว่่)าาด้ด้อธิ
บายว่านนผูผู้ไ้ไม่ม่ตตระหนี
วยการเป็
ระหนี่
คำว่า อมจฺ
ฉรี (ไม่ตระหนี
อธิ
ายว่
ความตระหนี
่ ได้แว่ก่่)่)าด้อธิ
จบบฉริายว่
ยะาาน๕ผู้ไม่อย่ตาระหนี
ง คือ่
วมัยการเป็
คำว่า อมจฺ
ฉรี (ไม่ตระหนี
คำว่า ความตระหนี
่ ได้แก่ มัยจะบฉริ๒.
ยะ ๕ อย่
๑. ฉรี (ไม่
อาวาสมั
ลมัาาจงงฉริคืคืยออะ
ตระหนี
คำว่า อมจฺ
ความตระหนี
่ ได้แจก่่)ฉริอธิ
มัจฉริายว่
ยะา ๕ กุอย่
๑.
อาวาสมั
ฉริ
๒.
ลมัาจงฉริจคืฉริ
ยะ
๓.
ลาภมั
ยะมัยยจะะฉริ๒.
๔.ยะ ๕ กุกุวัอย่
ณ
คำว่า ความตระหนี
่ ได้จฉริ
แจจก่ฉริ
๑.
อาวาสมั
ลมัณมั
จฉริยอะยะ
๓.
ลาภมั
ฉริ
ยะ ๔.
ณ
ณมั
ฉริ
๕.
ธัมมมัจจฉริ
๑.
อาวาสมั
จฉริ
กุวัวัณ
ลมัณมั
จฉริจจฉริ
ยะยยะะ
๓.
ลาภมั
ยะยะ ๒.
๔.
๕.
ธัมมมัจุงฉริ
ความตระหนี
แต่ยยจะะะได้๔.
เห็นปานนี
นี้ตจรัฉริ
สเรียยะกว่า ความตระหนี่
๓.
วัณ้ ณมั
๕. ่ ... ลาภมั
ธัความม่
มมมัจฉริ
ความตระหนี
...ั้นธับุความม่
แต่จะได้
ปานนี
้ นี้ตรัสเรียกว่สางบได้
ความตระหนี
่
คลใดละได้
แล้เเวห็ห็ตันนดปานนี
ขาดได้
แล้ว ระงับได้
๕. ่่น...
มคมมั
จุงุงฉริ
ความตระหนี
ความม่
แต่ยจะะได้
้ นีแล้้ตวรัสทำให้
เรียกว่า ความตระหนี
่ แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้
ความตระหนี
่นั้นบุควคลใดละได้
ล้ว ตัดยขาดได้
ทำให้
งบได้
แล้ว ระงั
ได้
ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้
อีก เผาด้
วยไฟคือญาณแล้
บุคุงคลนั
้นแแตรั
กว่า ้ ผูนีแแ้ไม่ล้ล้้ตตววรัสระหนี
รวมความว่
า บบเป็ได้
แต่จะได้
เรียกว่่ สสางบได้
ความตระหนี
่ นแแผูล้ล้้คววลายความยิ
ความตระหนี
่น...ั้นบุความม่
คคลใดละได้
ล้เวห็สตันเรีดปานนี
ขาดได้
ทำให้
แล้ว ระงั
ทำให้เกิดขึน้นดีไม่ไม่
ได้
อีก เผาด้
วยไฟคือญาณแล้
วคลใดละได้
บุคคลนั้นแตรั
สตัเรีดยขาดได้
กว่า ผูแ้ไม่ล้ตว ระหนี
่ สงบได้
รวมความว่
า บเป็ได้นแผูล้้ควลายความยิ
น้นดีไม่ไม่
ตระหนี
่
ความตระหนี
น
่
น
้
ั
บุ
ค
ล้
ว
ทำให้
แ
ล้
ว
ระงั
ทำให้
เ
กิ
ด
ขึ
ได้
อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว บุคคลนั้นตรัสเรียกว่า ผู้ไม่ตระหนี่ รวมความว่า เป็นผู้คลายความยินดี ไม่
่
อีตระหนี
ก เผาด้
ตระหนี
่ วยไฟคือญาณแล้ว บุคคลนั้นตรัสเรียกว่า ผู้ไม่ตระหนี่ รวมความว่า เป็นผู้คลายความยินดี ไม่
ว่าด้วยการเป็นผู้ไม่มีมานะ ๓
ตระหนี่
ด้วยการเป็
านะ ๓
คำว่า มุนี ในคำว่า น อุสว่วฺ่เาาสสุ
วทเต มุนนนผูผูิ .้ไ้ไม่ม่นมมีมีมสเมสุ
ด้วยการเป็
านะ ๓น โอเมสุ (บุคคลผู้เป็นมุนี ... ย่อมไม่กล่าวใน
ี ในคำว่
า น อุ่อสงเสมอเขา
ฺเสสุ
วทเตไม่มุนกนผูล่ิ .้ไาม่วในเรื
น สเมสุ
โอเมสุ
คคลผู
้เป็นา มุญาณ
นี ... ย่อมไม่
วในา
เรื่องเลิศคำว่
กว่าาาเขามุมุนนไม่
กล่าวในเรื
่องด้๓นนอยกว่
าเขา)(บุ
บายว่
าน กกเรีล่ล่ยาากว่
ด้วยการเป็
านะ
คำว่
ี ในคำว่
า น อุสวฺ่เาสสุ
วทเต มุนิ . นมีมสเมสุ
โอเมสุ
(บุคอธิคลผู
้เป็นมุนี ... ย่ท่อมไม่
วใน
เรื่องเลิ...ศคำว่
กว่
า้าเขา
ไม่
กลสเป็
ล่าวในเรื
่อ่อสงเสมอเขา
ไม่มุหาดุ
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่อยได้
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ผู
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งและตั
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มุ
น
ี
มุ
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า
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วทเต
น
สเมสุ
โอเมสุ
(บุ
ค
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เ
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น
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ี
...
ย่
อ
วใน
เรื่องเลิศกว่าเขา ไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขา ไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขา) อธิบายว่า ญาณ ท่าน เรียกว่า
โมนะ
ผูค้กาคลผู
้าวล่้เวป็งกิ
เครืก่อ่อล่งเสมอเขา
งข้องและตั
ล้ว ชืาไม่
่อว่ชาี้แมุจงว่
นี าบเราเลิ
นเเมุกลสเป็
นล่าียวในเรื
่อนนมไม่
คือ ไม่ณ
พหาดุ
ูดกล่ไม่
บตาข่
อกาา่อยได้
ไม่
กว่าเขาท่าเราเสมอเขา
เรื
่องเลิ...
ไม่
ไม่
าจจวในเรื
งด้แอแแสดง
ยกว่
น เรียกว่า
โมนะ
...ศบุกว่
ผู้ก้าเขา
วล่วงกิ
ลสเป็
เครื่องข้าวองและตั
ณ
หาดุ
ตาข่
ยได้
ล้ว ชื่อเขา)
ว่ามุนอธิ
ี ายว่า ศญาณ
คลผู
ป็งกินเมุรวมความว่
นีย่อนมไม่
คือ ้เไม่
ูดนไม่
ไม่กแแล่สดง
จงว่
กว่กาเขา
เราเสมอเขา
หรือเราด้
คลผู
ป็ณนพพมุหาดุ
ี ...จบบตาข่
ย่อก
อมไม่
าเขา ศศไม่
ล่าวในเรื
่องเสมอ
โมนะ
...บุบุผูอคค้กยกว่
้าวล่าว้เ้เเขา
เครืกก่อาล่ล่งข้าาบุววอคงและตั
ายได้
ล้าววในเรื
ชืไม่
่อว่ชช่อาี้แี้แมุงเลิ
นี ศาากว่เราเลิ
คลผู
ป็นมุลสเป็
นีย่อมไม่
คือ ไม่
ูด ไม่
อก
ไม่แสดง
ไม่
จงว่
เราเลิ
กว่าเขา
เราเสมอเขา
หรือเราด้
า้เเขา
ป็นพมุูดนไม่
ี ... ย่อมไม่
าวในเรื
าเขา ศไม่
ล่าวในเรื
่องเสมอ
เขา
ไม่กบุล่ออคายกว่
วในเรื
าเขา
คลผู
ป็่อนงด้
มุรวมความว่
นอียยกว่
่อมไม่
กาาล่าบุบุวคคคลผู
คือ ้เ้เไม่
ไม่กกแล่ล่สดง
ไม่ช่อ่อี้แงเลิ
จงว่ศศากว่
กว่กกาเขา
เราเสมอเขา
หรือเราด้
ยกว่
าเขา
รวมความว่
คลผู
ป็นมุนี ...บย่อก
อมไม่
าวในเรื
งเลิ
กว่เราเลิ
าเขา ไม่
ล่าวในเรื
่องเสมอ
เขาอเราด้
ไม่กล่อายกว่
วในเรื
่องด้รวมความว่
อยกว่าเขาา บุคคลผู้เป็นมุนี ... ย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศกว่าเขา ไม่กล่าวในเรื่องเสมอ
หรื
า
เขา
เขา ไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขา
ว่าด้วยการกำหนด ๒ อย่าง
เขา ไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขา
ว่าด้วยการกำหนด
อย่าง
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ว่าด้วยการกำหนด
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คำว่า ความกำหนด
ได้แก่ ความกำหนด
อย่า๒.
ง คือ
๑.ปํ เนติ ความกำหนดด้
วยอำนาจตัณ๒๒อธิ
หา
วยอำนาจทิฏฐิ ...
(ย่อมไม่
คำว่า กปฺ
ความกำหนด
ได้แถก่ึงความกำหนด)
ความกำหนด
อย่บาายว่
ง คืาความกำหนดด้
อ
๑.
ความกำหนดด้
วยอำนาจตัณ๒หา
๒.
ความกำหนดด้
วยอำนาจทิฏฐิ ...
คำว่า ความกำหนด
ได้แก่ ความกำหนด
อย่า๒.
ง คืความกำหนดด้
อ
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ความกำหนดด้
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นี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ
บุนีค้ชื่อคลนั
้นละความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ว สลัดทิ้งความกำหนดด้
ว่าความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหา ...ณหาได้
นี้ชื่อว่แาล้ความกำหนดด้
วยอำนาจทิฏฐิวยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว
เพราะเป็บุนคผูคลนั
้ละความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหา สลั
ดทิ้งความกำหนดด้
ยอำนาจทิฏฐิได้วแยอำนาจทิ
ล้ว จึงไม่ถฏึงฐิไคืด้อแล้ไม่ว
้นละความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหาได้
แล้ว สลัดทิ้งวความกำหนดด้
เข้าถึง ไม่นเผูข้้ลาไปถึ
ง ไม่ถือ ไม่ยวึดยอำนาจตั
มั่น ไม่ถณ
ือมัหา
่นความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหา หรืฏอฐิความกำหนดด้
เพราะเป็
ะความกำหนดด้
สลัดทิ้งความกำหนดด้
วยอำนาจทิ
ได้แล้ว จึงไม่ถวึงยอำนาจ
คือ ไม่
ทิเข้ฏาฐิถึงรวมความว่
า
ย่
อ
มไม่
ถ
ง
ึ
ความกำหนด
ไม่เข้าไปถึง ไม่ถือ ไม่ยึดมั่น ไม่ถือมั่นความกำหนดด้วยอำนาจตัณหา หรือความกำหนดด้วยอำนาจ
คำว่า อกปฺ
(เป็ถนึงความกำหนด
ผู้ไม่มีความกำหนด) อธิบายว่า
ทิฏฐิ รวมความว่
า ปย่ิโอยมไม่
คำว่
อย่บาายว่
ง คือา
คำว่าา ความกำหนด
อกปฺปิโย (เป็นได้ผูแ้ไม่ก่มความกำหนด
ีความกำหนด)๒ อธิ
๑.
ณหา
คำว่ความกำหนดด้
า ความกำหนดวยอำนาจตั
ได้แก่ ความกำหนด
๒ อย่าง คื๒.อ ความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ ...
นี๑.้ชื่อความกำหนดด้
ว่าความกำหนดด้
วยอำนาจตั
วยอำนาจทิ
ฏฐิ ฏฐิ ...
วยอำนาจตั
ณหาณหา...นี้ชื่อว่าความกำหนดด้
๒. ความกำหนดด้
วยอำนาจทิ
บุนีค้ชื่อคลนั
้นละความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหาได้
แล้ว สลัดทิ้งความกำหนดด้
ว่าความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหา...นี
้ชื่อว่าความกำหนดด้
วยอำนาจทิฏฐิ วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว
เพราะเป็บุนคผูคลนั
้ละความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหา ณสลัหาได้
ดทิ้งแความกำหนดด้
วยอำนาจทิฏฐิไวด้ยอำนาจทิ
แล้ว จึงไม่
้นละความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ล้ว สลัดทิ้งความกำหนดด้
ฏฐิกไำหนด
ด้แล้ว
คืเพราะเป็
อ ไม่ให้นเกิผูด้ละความกำหนดด้
ไม่ให้เกิดขึ้น ไม่วใยอำนาจตั
ห้บังเกิด ไม่
ใ
ห้
บ
ง
ั
เกิ
ด
ขึ
น
้
ซึ
ง
่
ความกำหนดด้
ว
ยอำนาจตั
ณ
หาหรื
อ
ความกำหนด
ณหา สลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว จึงไม่กำหนด
ด้คือวยอำนาจทิ
ฏ
ฐิ
รวมความว่
า
เป็
น
ผู
ไ
้
ม่
ม
ค
ี
ถึงความกำหนด
ด้วยเหตุ
นั้น พระผู
้มีพระภาค
ไม่ให้เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น ไม่ให้บังเกิด ไม่วามกำหนด
ให้บังเกิดขึ้นย่ซึอ่งมไม่
ความกำหนดด้
วยอำนาจตั
ณหาหรื
อความกำหนด
จึด้งวตรั
สว่า ฏฐิ รวมความว่า เป็นผู้ไม่มีความกำหนด ย่อมไม่ถึงความกำหนด ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
ยอำนาจทิ
บุคคลผู้เป็นมุนี เป็นผู้คลายความยินดี
จึงตรัสว่า
ไม่ตระหนี
อมไ่้เมป็่กนล่มุานวในเรื
ศกว่าเขา นดี
บุค่ ย่คลผู
ี เป็น่อผูงเลิ
้คลายความยิ
ไม่
าวในเรื
งเสมอเขา
ไม่ก่อล่งเลิ
าวในเรื
งด้อยกว่าเขา
ไม่กตล่ระหนี
่ ย่อ่อมไ่
ม่กล่าวในเรื
ศกว่า่อเขา
เป็
มีความกำหนด
อมไม่
ึงความกำหนด
ไม่นกล่ผู้ไาม่วในเรื
่องเสมอเขาย่ไม่
กล่าถวในเรื
่องด้อยกว่าเขา
เป็นผู้ไม่มีความกำหนด ย่อมไม่ถึงความกำหนด
[๙๖] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
บุคคลใดไม่
มีความถื
[๙๖] (พระผู
้มีพระภาคตรั
สว่อาว่)าเป็นของตนในโลก
เมื่อไม่มีคบุวามถื
อว่าเป็
ของตน
อมไม่
เศร้าโศก
คคลใดไม่
มีคนวามถื
อว่าย่เป็
นของตนในโลก
ไม่
ึงความลำเอี
้งหลาย
เมื่อถไม่
มีความถือยว่งในธรรมทั
าเป็นของตน
ย่อมไม่เศร้าโศก
บุไม่คถคลนั
น
้
แล
เรี
ย
กว่
า
ผู
ส
้
งบ
ึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลาย
บุคคลนั้นแล เรียกว่า ผู้สงบ

ว่าด้วยผู้ไม่มีความถือว่าเป็นของตน
คำว่า บุคคลใด ในคำว่า ยสฺส โลเก
(บุคคลใด
มีความถือว่ าเป็นของตน) ได้แก่ พระ
ว่าด้สกํ
วยผูนตฺ
้ไม่มถีคิ วามถื
อว่าเป็ไม่
นของตน
อรหันตขีคำว่
ณาสพ
า บุคคลใด ในคำว่า ยสฺส โลเก สกํ นตฺถิ (บุคคลใด ไม่มีความถือว่ าเป็นของตน) ได้แก่ พระ
คำว่
า
อรหันตขีณาสพไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลก อธิบายว่า บุคคลใดไม่มีความถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น
ความติดคำว่
ใจ ความน้
มใจถึองว่รูาปเป็เวทนา
สัญญา สังอธิ
ขารบายว่
วิญาญาณไร
ๆ ว่ามนีีค้ขวามถื
องเราอ ความยึ
หรือ สิ่งดนีมั้ข่นองผู
้อื่น ความ
า ไม่มีคอวามถื
นของตนในโลก
บุคคลใดไม่
ความถื
อมั่น
ถืความติ
อว่าเป็ดนใจของตน
บุ
ค
คลนั
น
้
ละได้
แ
ล้
ว
...
เผาด้
ว
ยไฟคื
อ
ญาณแล้
ว
รวมความว่
า
บุ
ค
คลใด
ไม่
ม
ค
ี
วามถื
อ
ว่
า
เป็น
ความน้อมใจถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไร ๆ ว่า นี้ของเรา หรือ สิ่งนี้ของผู้อื่น ความ
ของตนในโลก
ถือว่าเป็นของตน บุคคลนั้นละได้แล้ว ... เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า บุคคลใด ไม่มีความถือว่าเป็น

ว่าด้วยผู้ ไม่มีความถือว่าเป็นของตน

ของตนในโลก

ว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศก
ว่าด้วยผู33
้ไม่เofศร้35
าโศก
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ว่าด้วยผู้ ไม่เศร้าโศก
คำว่า อสตา จ น โสจติ (เมื่อไม่มี ความถือว่าเป็นของตน ย่อมไม่เศร้าโศก) อธิบายว่า ไม่เศร้าโศก
ถึงวัตถุที่แปรผันไป หรือเมื่อวัตถุแปรผันไปแล้วก็ไม่เศร้าโศก ย่อมไม่เศร้าโศก คือ ไม่ลำบาก ไม่คร่ำครวญ
ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความหลงใหลว่า ตาของเราแปรผันไป ... หูของเรา ... จมูกของเรา .... ลิ้นของเรา ...
กายของเรา ... ใจของเรา ... รูปของเรา ... เสียงของเรา ... กลิ่นของเรา ... รสของเรา ... โผฏฐัพพะ ของ
เรา ... ตระกูลของเรา ... หมู่คณะของเรา ... อาวาสของเรา ... ลาภของเรา ... ยศของเรา ... สรรเสริญของ
เรา ... สุขของเรา ... จีวรของเรา ... บิณฑบาตของเรา ... เสนาสนะของเรา ...คิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเรา
... มารดาของเรา ... บิดาของเรา ... พี่ชายน้องชายของเรา ... พี่สาวน้องสาวของเรา ... บุตรของเรา ... ธิดา
ของเรา ... มิตรและอำมาตย์ของเรา ... ญาติของเรา ... ย่อมไม่เศร้าโศก คือ ไม่ลำบากใจ ไม่คร่ำครวญ ไม่ตี
อกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความหลงใหลว่า ผู้ร่วมสายโลหิตของเรา แปรผันไป รวมความว่า เมื่อไม่มีความถือว่า
เป็นของตน ย่อมไม่เศร้าโศก อย่างนี้บ้าง
อีกนัยหนึ่ง บุคคลใดถูกความไม่ยินดี คือ ทุกขเวทนากระทบ ครอบงำ กลุ้มรุม ประกอบ ย่อมไม่
เศร้าโศก คือ ไม่ลำบาก ไม่คร่ำครวญ ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความหลงใหล ได้แก่ ถูกโรคทางตากระทบ
ครอบงำ กลุ้มรุม ประกอบ ย่อมไม่เศร้าโศก คือ ไม่ลำบาก ไม่คร่ำครวญ ไม่ตี อกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความ
หลงใหล ถูกโรคทางหู .... โรคทางจมูก ... โรคทางลิ้น ... โรคทางกาย ... โรคศีรษะ ... โรคหู ... โรคปาก ...
โรคฟัน ... โรคไอ ... โรคหืด ... ไข้หวัด ... ไข้พิษ ... ไข้เชื่อมซึม ... โรคท้อง ... เป็นลมสลบ ... ลงแดง ... จุก
เสียด ... อหิวาตกโรค ... โรคเรื้อน ... ฝี ... กลาก ... มองคร่อ ... ลมบ้าหมู ... หิดเปื่อย ... หิดด้าน ... หิด ...
หูด ... โรคละลอก ... โรคดีซ่าน ... โรคเบาหวาน ... โรคเริม ... โรคพุพอง ... โรคริดสีดวงทวาร ... ความเจ็บ
ป่วย ที่เกิดจากดี ... ความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะ ... ความเจ็บป่วยที่เกิดจากลม ... ไข้สันนิบาต ... ความ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล ... ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอริยาบถไม่ได้ส่วนกัน ...
ความเจ็บป่วยที่เกิดจากความพากเพียรเกินกำลัง ... ความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรม ... ความหนาว ...
ความร้อน ... ความหิว ... ความกระหาย ... ปวดอุจจาระ ... ปวดปัสสาวะ ... ทุกข์ที่เกิดจากสัมผัสแห่ง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานกระทบ ครอบงำ กลุ้มรุม ประกอบ ย่อมไม่เศร้าโศก คือ ไม่ลำบาก
ใจ ไม่คร่ำครวญ ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความหลงใหล รวมความว่า เมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตน ย่อมไม่
เศร้าโศก อย่างนี้บ้าง
อีกนัยหนี่ง เมื่อความถือว่าเป็นของตนไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ ย่อมไม่เศร้าโศก คือ ไม่ลำบากใจ
ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความหลงใหลว่า โอ เราไม่มีสิ่งนั้นหนอ เราพึงมีสิ่งนั้นหนอ และเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอ
รวมความว่า เมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตน ก็ย่อมไม่เศร้าโศก อย่างนี้บ้าง
ว่าด้วยผู้ไม่ลำเอียง
คำว่า ธมฺเมสุ จ น คจฺฉ ติ (ไม่ถึงความลำเอี ยงในธรรมทั้งหลาย) อธิบายว่า ไม่ถึงฉันทาคติ ไม่ถึง
โทสาคติ ไม่ถึงโมหาคติ ไม่ถึงภยาคติ คือ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจราคะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจโทสะ ไม่
ดำเนินไปตามอำนาจโมหะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจมานะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจทิฏฐิ ไม่ดำเนินไปตาม
อำนาจอุทธัจจะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจวิจิกิจฉา ไม่ดำเนินไปตามอำนาจอนุสัย ได้แก่ ไม่ไป ไม่ออกไป ไม่
ถูกพาไป ไม่ถูกนำไป ด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝ่าย รวมความว่า ไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลาย
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ไม่ตีอกพร่ำเพ้อ ไม่ถึงความหลงใหลว่า โอ เราไม่มีสิ่งนั้นหนอ เราพึงมีสิ่งนั้นหนอ และเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอ
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ว่าด้ว่วายผู
ด้วยผู้ ไ้ไม่ม่ลล
ำเอีำ�ยเอี
ง ยง

คำว่า ธมฺเมสุ จ น คจฺฉ ติ (ไม่ถึงความลำเอี ยงในธรรมทั้งหลาย) อธิบายว่า ไม่ถึงฉันทาคติ ไม่ถึง
โทสาคติ ไม่ถึงโมหาคติ ไม่ถึงภยาคติ คือ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจราคะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจโทสะ ไม่
ดำเนินไปตามอำนาจโมหะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจมานะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจทิฏฐิ ไม่ดำเนินไปตาม
อำนาจอุทธัจจะ ไม่ดำเนินไปตามอำนาจวิจิกิจฉา ไม่ดำเนินไปตามอำนาจอนุสัย ได้แก่ ไม่ไป ไม่ออกไป ไม่
ถูกพาไป ไม่ถูกนำไป ด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝ่าย รวมความว่า ไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลาย
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ว่าด้ว่วายผู
้สงบ
ด้วยผู้สงบ

คำว่า ส เว สนฺโตติ วุจฺจติ (บุคคลนั้นแล เรียกว่า ผู้สงบ) อธิบายว่า บุคคลนั้น เรียก คือ กล่าว พูด
บอก แสดง ชี้แจงว่าผู้สงบ คือ เข้าไปสงบ สงบเย็น ดับ สงัด รวมความว่า ผู้นั้นแล เรียกว่า ผู้สงบ ด้วยเหตุ
นั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
บุคคลใดไม่มีความถือว่าเป็นของตนในโลก
เมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตน ย่อมไม่เศร้าโศก
ไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลาย
บุคคลนั้นแล เรียกว่า ผู้สงบ
ปุราเภทสุตตนิทเทสที่ ๑๐ จบ

__________________________________________________________________________________
พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส
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