
๒. คุหฺกสุตฺตนิทฺเทส
อถ คุหฺกสุตฺตนิทฺเทสํ วกฺขติ :-
[๗] 5 0 0 สตฺโต คุหายํ พหุนาภิฉนฺโน 

ติฺํ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห
 0 0 0 ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส 

กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายา.
สตฺโต คุหายํ พหุนาภิฉนฺโนต ิสตฺโตติ : หิ โข วุตฺตํ, อปจ คุหา ตาว วตฺตพฺพา. คุหา วุจฺจติ 

กาโย. กาโยติ วา คุหาต ิ วา เทโหต ิ วา สนฺเทโหติ วา นาวาต ิ วา รโถติ วา ธโชติ วา วมฺมิโกติ วา      
นีฬนฺต1ิ  วา นครนฺติ วา กุฏีต ิ วา คณฺโฑต ิ วา กุมฺโภต ิ วา นาโคติ วา กายสฺเสตํ อธิวจนํ. สตฺโต           
คุหายนฺติ : คุหายํ สตฺโต วิสตฺโต อาสตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพุทฺโธ, ยถา ภิตฺติขีเล วา นาคทนฺเต วา 
ภณฺฑํ2 สตฺต ํวิสตฺต ํอาสตฺต ํลคฺค ํลคฺคิต ํปลิพุทฺธํ. เอวเมวํ คุหายํ สตฺโต วิสตฺโต อาสตฺโต ลคฺโค ลคฺคิโต 
ปลิพุทฺโธ. วุตฺตํ เหตํ ภควตา :-

รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺที ยา ตณฺหา เย อุปยุปาทานา เจตโส                          
อธิฺานาภินิเวสานุสยา, ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต,3  ตสฺมา “สตฺโต”ต ิ วุจฺจติ. เวทนาย โข ราธ... 
สฺาย โข ราธ… สงฺขาเรส ุโข ราธ… วิฺาเณ โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺที ยา ตณฺหา เย 
อุปยุปาทานา เจตโส อธิฺานาภินิเวสานุสยา, ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต, ตสฺมา “สตฺโต”ต ิ วุจฺจติ.       
สตฺโตต ิ ลคฺคนาธิวจนนฺต ิ สตฺโต คุหายํ. พหุนาภิฉนฺโนติ : พหุเกห ิ กิเลเสห ิ ฉนฺโน, ราเคน  ฉนฺโน,      
โทเสน  ฉนฺโน, โมเหน  ฉนฺโน, โกเธน ฉนฺโน, อุปนาเหน  ฉนฺโน, มกฺเขน  ฉนฺโน, ปฬาเสน  ฉนฺโน, อิสฺสาย 
ฉนฺโน, มจฺฉริเยน  ฉนฺโน, มายาย ฉนฺโน, สาเยฺเยน  ฉนฺโน, ถมฺเภน  ฉนฺโน, สารมฺเภน ฉนฺโน, มาเนน   
ฉนฺโน, อติมาเนน  ฉนฺโน, มเทน  ฉนฺโน, ปมาเทน ฉนฺโน, สพฺพกิเลเสห ิ ... สพฺพทุจฺจริเตห ิ ...             
สพฺพทรเถหิ ... สพฺพปริฬาเหห ิ ... สพฺพสนฺตาเปห ิ ... สพฺพากุสลาภิสงฺขาเรหิ ฉนฺโน  วิฉนฺโน  อุจฺฉนฺโน 
อาวุโต นิวุโต โอวุโต4 ปหิโต ปฏิจฺฉนฺโน ปฏิกุชฺชิโตติ สตฺโต คุหายํ พหุนาภิฉนฺโน.

ติฺ ํนโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺหติ ติฺํ นโรติ : ติฺนฺโต นโร. รตฺโต ราควเสน  ติฺติ, ทฺุโ 
โทสวเสน  ติฺติ, มูโฬฺห โมหวเสน  ติฺติ, วินิพทฺโธ มานวเสน  ติฺติ, ปรามฺโ ทิฺิวเสน  ติฺติ,   
วิกฺเขปคโต อุทฺธจฺจวเสน  ติฺติ, อนิฺงฺคโต วิจิกิจฺฉาวเสน  ติฺติ, ถามคโต อนุสยวเสน  ติฺตีติ.   
เอวมฺป ติฺํ นโร.

วุตฺต ํ เหต ํ ภควตา : สนฺต ิ ภิกฺขเว จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฺา กนฺตา มนาปา ปยรูปา             
กามูปสฺหิตา รชนียา, ตฺเจ ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฺติ. สนฺต ิภิกฺขเว โสตวิฺเยฺยา 
สทฺทา...ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา…ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา…กายวิฺเยฺยา โผฺพฺพา…มโนวิฺเยฺยา 
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ธมฺมา อิฺา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา, ตฺเจ ภิกฺข ุอภินนฺทติ อภิวทต ิอชฺโฌสาย 
ติฺตีติ. เอวมฺป ติฺํ นโร.

วุตฺต ํ เหต ํ ภควตา : รูปูปยํ วา ภิกฺขเว วิฺาณํ ติฺมาน ํ ติฺติ, รูปารมฺมณํ รูปปฺปติฺํ      
นนฺทูปเสจนํ วุฑฺฒ ึ วิรูฬฺห ึ เวปุลฺลํ อาปชฺชติ. เวทนูปยํ วา ภิกฺขเว... สฺูปยํ วา ภิกฺขเว … สงฺขารูปยํ 
วา ภิกฺขเว วิฺาณํ ติฺมานํ ติฺติ, สงฺขารารมฺมณํ สงฺขารปติฺ ํนนฺทูปเสจนํ วุฑฺฒ ึ วิรูฬฺห ึเวปุลฺลํ 
อาปชฺชตีติ. เอวมฺป ติฺํ นโร.

วุตฺตมฺป เหตํ ภควตา : กพงฺกาเร เจ ภิกฺขเว อาหาเร อตฺถิ ราโค, อตฺถิ นนฺที, อตฺถิ ตณฺหา,   
ปติฺิตํ ตตฺถ วิฺาณํ วิรูฬฺหํ. ยตฺถ ปติฺิต ํ วิฺาณํ วิรูฬฺหํ, อตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺสาวกนฺติ. ยตฺถ 
อตฺถิ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ, อตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ อตฺถิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ    
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ อตฺถิ อายต ึปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, อตฺถิ ตตฺถ อายต ึชาติชรามรณํ. ยตฺถ อตฺถิ 
อายตึ ชาติชรามรณํ, สโสกนฺตํ ภิกฺขเว สรชํ สอุปายาสนฺติ วทามีติ. เอวมฺป ติฺํ นโร.

ผสฺเส เจ ภิกฺขเว อาหาเร... มโนสฺเจตนาย เจ ภิกฺขเว อาหาเร… วิฺาเณ  เจ ภิกฺขเว         
อาหาเร อตฺถิ ราโค, อตฺถิ นนฺที, อตฺถิ ตณฺหา, ปติฺิต ํตตฺถ วิฺาณํ วิรูฬฺหํ. ยตฺถ ปติฺิต ํ วิฺาณํ 
วิรูฬฺหํ, อตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ. ยตฺถ อตฺถิ นามรูปสฺสาวกฺกนฺติ, อตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. 
ยตฺถ อตฺถ ิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, อตฺถ ิ ตตฺถ อายต ึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ อตฺถ ิ อายตึ                           
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, อตฺถิ ตตฺถ อายต ึชาติชรามรณํ. ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณํ, สโสกนฺต ํภิกฺขเว 
สรชํ สอุปายาสนฺติ วทามีติ. เอวมฺป ติฺํ นโร.

โมหนสฺมึ ปคาโฬฺหต ิ : โมหนา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา. จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฺา กนฺตา 
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา. โสตวิฺเยฺยา สทฺทา… ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา… ชิวฺหา
วิฺเยฺยา รสา… กายวิฺเยฺยา โผฺพฺพา อิฺา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา. 
กึการณา โมหนา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา ? เยภุยฺเยน  เทวมนุสฺสา ปฺจสุ กามคุเณสุ มุยฺหนฺติ         
สมฺมุยฺหนฺต ิ สมฺปมุยฺหนฺติ, มูฬฺหา สมฺมูฬฺหา สมฺปมูฬฺหา อวิชฺชาย อนฺธีกตา อาวุตา นิวุตา โอวุตา         
ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชฺชิตา, ต ํการณา โมหนา วุจฺจนฺติ ปฺจ กามคุณา. โมหนสฺมึ ปคาโฬฺหติ :   
โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห โอคาโฬฺห อชฺโฌคาโฬฺห นิมุคฺโคติ ติฺํ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห.

ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โสติ วิเวกาติ : ตโย วิเวกา : กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโก. 
กตโม กายวิเวโก ? อิธ ภิกฺขุ วิวิตฺต ํเสนาสน ํภชต ิอรฺํ รุกฺขมูล ํปพฺพต ํกนฺทร ํคิริคุหํ สุสานํ 

วนปตฺถํ อพฺโภกาส ํปลาลปฺุชํ. กาเยน  จ5 วิวิตฺโต วิหรติ. โส เอโก คจฺฉติ, เอโก ติฺติ, เอโก นิสีทติ, 
เอโก เสยฺยํ กปฺเปติ, เอโก คาม ํ ปณฺฑาย ปวิสติ, เอโก ปฏิกฺกมติ, เอโก รโห นิสีทติ, เอโก จงฺกมํ          
อธิฺาติ, เอโก จรติ วิหรติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ. อยํ กายวิเวโก.

กตโม จิตฺตวิเวโก ? ปมํ ฌาน ํ สมาปนฺนสฺส นีวรเณห ิ จิตฺต ํ วิวิตฺต ํ โหติ. ทุติยํ ฌานํ             
สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจาเรหิ จิตฺตํ วิวิตฺต ํโหติ. ตติยํ ฌาน ํสมาปนฺนสฺส ปติยา จิตฺตํ วิวิตฺต ํโหติ. จตุตฺถํ 
ฌานํ สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺเขห ิ จิตฺตํ วิวิตฺตํ โหติ. อากาสานฺจายตน ํ สมาปนฺนสฺส รูปสฺาย         
ปฏิฆสฺาย นานตฺตสฺาย จิตฺตํ วิวิตฺต ํ โหติ. วิฺาณฺจายตน ํ สมาปนฺนสฺส                         
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อากาสานฺจายตนสฺาย จ ิต ฺต ํ ว ิว ิต ฺต  ํ โหต ิ . อากิฺจฺายตน  ํ สมาปนฺนส ฺส                   
วิฺาณฺจายตนสฺาย จิตฺตํ วิวิตฺตํ โหติ. เนวสฺานาสฺายตนํ สมาปนฺนสฺส 
อากิฺจฺายตนสฺาย จิตฺต ํ วิวิตฺต ํ โหติ. โสตาปนฺนสฺส สกฺกายทิฺิยา วิจิกิจฺฉาย             
สีลพฺพตปรามาสา ทิฺานุสยา วิจิกิจฺฉานุสยา, ตเทกฺเหิ จ กิเลเสหิ จิตฺตํ วิวิตฺตํ โหติ. สกทาคามิสฺส 
โอฬาริกา กามราคสฺโชนา ปฏิฆสฺโชนา โอฬาริกา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา,                  
ตเทกฺเห ิจ กิเลเสหิ จิตฺต ํวิวิตฺต ํโหติ. อนาคามิสฺส อนุสหคตา กามราคสฺโชนา ปฏิฆสฺโชนา 
อณุสหคตา กามราคานุสยา ปฏิฆานุสยา, ตเทกฺเห ิ จ กิเลเสห ิจิตฺตํ วิวิตฺตํ โหติ. อรหโต รูปราคา 
อรูปราคา มานา อุทฺธจฺจา อวิชฺชาย มานานุสยา ภวราคานุสยา อวิชฺชานุสยา, ตเทกฺเหิ จ กิเลเสหิ 
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตหิ จิตฺตํ วิวิตฺตํ โหติ. อยํ จิตฺตวิเวโก.

กตโม อุปธิวิเวโก ? อุปธิ วุจฺจนฺติ กิเลสา จ ขนฺธา จ อภิสงฺขารา จ. อุปธิวิเวโก วุจฺจต ิ อมตํ     
นิพฺพานํ. โย สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. อยํ อุปธิวิเวโก. 

กายวิเวโก จ วูปกฺกายานํ6  เนกฺขมฺมาภิรตานํ, จิตฺตวิเวโก จ ปริสุทฺธจิตฺตานํ                    
ปรมโวทานปฺปตฺตานํ, อุปธิวิเวโก จ นิรูปธีนํ ปุคฺคลานํ วิสงฺขารคตานํ.

ทูเร วิเวกา หีต ิ : โย โส เอวํ คุหายํ สตฺโต เอวํ พหุเกห ิกิเลเสหิ ฉนฺโน  เอวํ โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห, 
โส กายวิเวกาป ทูเร, จิตฺตวิเวกาป ทูเร, อุปธิวิเวกาป ทูเร วิทูเร สุวิทูเร น  สนฺติเก น  สามนฺตา อนาสนฺเน 
อนุปกฺเ7. ตถาวิโธต ิ : ตถาวิโธ ตาทิโส ตสฺสณฺิโต ตปฺปกาโร ตปฺปฏิภาโค โย โส โมหนสฺมึ             
ปคาโฬฺหติ ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส.

กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายาติ กามาต ิ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ              
กิเลสกามา จ. 

กตเม วตฺถุกามา ? มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา 
โผฺพฺพา อตฺถรณา ปาวุรณา ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกฺุสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺตํ วตฺถุ หิรฺํ 
สุวณฺณํ คามนิคมราชธานิโย รฺฺจ ชนปโท จ โกโส จ โกฺาคารฺจ, ยงฺกิฺจ ิ รชนียวตฺถุ วตฺถุ
กามา. อปจ อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา กามา, อชฺฌตฺตา กามา พหิทฺธา กามา 
อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา, หีนา กามา มชฺฌิมา กามา ปณีตา กามา, อาปายิกา กามา มานุสิกา กามา 
ทิพฺพา กามา ปจฺจุปฺิตา กามา นิมฺมิตา กามา อนิมฺมิตา กามา ปรนิมฺมิตา กามา ปริคฺคหิตา กามา 
อปริคฺคหิตา กามา, มมายิตา กามา อมมายิตา กามา, สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา สพฺเพป รูปาวจรา 
ธมฺมา สพฺเพป อรูปาวจรา ธมฺมา, ตณฺหาวตฺถุกา ตณฺหารมฺมณา กามนียฺเน  รชนียฺเน                 
มทนียฺเน กามา. อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา.

กตเม กิเลสกามา ? ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม ฉนฺทราโค กาโม, สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม 
สงฺกปฺปราโค กาโม, โย กาเมส ุกามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺท ีกามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห 
กามมุจฺฉา กามชฺโฌสานํ กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทานํ กามจฺฉนฺทนีวรณํ.
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 5 5 อทฺทสํ กาม เต มูลํ 5 5 สงฺกปฺปา กาม ชายสิ
 5 5 น ตํ สงฺกปฺปยิสฺสามิ 5 5 เอวํ กาม น โหหิสีติ.
อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา. โลเกติ : อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก, ขนฺธโลเก ธาตุโลเก        

อายตนโลเก. กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายาต ิ : กามา ห ิ โลเก ทุปฺปหายา ทุจฺจชา ทุปฺปริจฺจชา8    
ทุนฺนิมฺมทยา ทุนฺนิเวยา ทุพฺพินิเวยา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา ทุสฺสมติกฺกมา ทุพฺพินิวตฺตาต ิกามา หิ โลเก 
น หิ สุปฺปหายา. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 สตฺโต คุหายํ พหุนาภิฉนฺโน 
ติฺํ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห

 5 5 5 ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส 
กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายาติ.

[๘] 5 5 5 อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธา 
เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา 0
ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา 
อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺป.

อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธาติ อิจฺฉาติ : วุจฺจต ิตณฺหา. โย ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ 
นนฺท ีนนฺทิราโค จิตฺตสฺส สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสานํ เคโธ ปลิเคโธ สงฺโค ปงฺโก เอชา มายา ชนิกา 
สฺชนนี สิพฺพิน ีชาลินี สริตา วิสตฺติกา สุตฺต ํวิสฏา อายูหน9ี ทุติยา ปณิธิ ภวเนตฺติ วนํ วนโถ สนฺถโว 
เสฺนโห อเปกฺขา ปฏิพนฺธุ อาสา อาสึสนา อาสึสิตตฺต ํรูปาสา สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา โผฺพฺพาสา 
ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา อภิชปฺปา ชปฺปนา ชปฺปตตฺตํ โลลุปฺป              
โลลุปฺปายนา โลลุปฺปายิตตฺต ํ ปุจฺฉฺฉิกตา10  สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค วิสมโลโภ นิกนฺติ นิกามนา     
ปตฺถนา ปหนา สมฺปตฺถนา กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา, รูปตณฺหา อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา,    
รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฺพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา, โอโฆ โยโค คนฺโถ อุปาทานํ 
อาวรณํ นีวรณํ ฉทนํ พนฺธนํ อุปกฺกิเลโส อนุสโย ปริยฺุาน ํ ลตา เววิจฺฉ ํ ทุกฺขมูลํ ทุกฺขนิทานํ              
ทุกฺขปฺปภโว มารปาโส มารพสํ มารวิสโย ตณฺหานที ตณฺหาชาล ํ ตณฺหาคทฺทุล ํ ตณฺหาสมุทฺโท        
อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูลํ. อิจฺฉานิทานาต ิ : อิจฺฉานิทานกา อิจฺฉาเหตุกา อิจฺฉาปจฺจยา อิจฺฉาการณา 
อิจฺฉาปภวาติ อิจฺฉานิทานา.

ภวสาตพทฺธาต ิเอกํ ภวสาต ํ : สุขา เวทนา. เทฺว ภวสาตาน ิ : สุขา จ เวทนา อิฺฺจ วตฺถุ. 
ตีณิ ภวสาตานิ : โยพฺพฺํ อาโรคฺยํ ชีวิตํ. จตฺตาริ ภวสาตาน ิ : ลาโภ ยโส ปสํสา สุขํ. ปฺจ              
ภวสาตาน ิ : มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฺพฺพา. ฉ     
ภวสาตาน ิ : จกฺขุสมฺปทา โสตสมฺปทา ฆานสมฺปทา ชิวฺหาสมฺปทา กายสมฺปทา มโนสมฺปทา               
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10 ก. ปุจฺฉฺจิกตา



ภวสาตพทฺธา, สุขาย เวทนาย พทฺธา11, อิฺสฺม ึวตฺถุสฺมึ พทฺธา, โยพฺพฺเ พทฺธา, อาโรเคฺย พทฺธา, 
ชีวิเต พทฺธา, ลาเภ พทฺธา, ยเส พทฺธา, ปสํสาย พทฺธา, สุเข พทฺธา, มนาปเกส ุรูเปส ุพทฺธา, สทฺเทสุ… 
คนฺเธสุ… รเสสุ…มนาปเกสุ โผฺพฺเพสุ พทฺธา, จกฺขุสมฺปทาย พทฺธา โสตสมฺปทาย...ฆานสมฺปทาย... 
ชิวฺหาสมฺปทาย... กายสมฺปทาย... มโนสมฺปทาย พทฺธา วิพทฺธา อาพทฺธา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพทฺธาติ 
อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธา.

เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขาติ : เต วา ภวสาตวตฺถู ทุปฺปมฺุจา, สตฺตา วา เอตฺโต     
ทุมฺโมจยา. กถํ เต ภวสาตวตฺถู ทุปฺปมฺุจา ? สุขา เวทนา ทุปฺปมฺุจา, อิฺ ํ วตฺถุ ทุปฺปมฺุจํ, 
โยพฺพฺํ ทุปฺปมฺุจํ, อาโรคฺยํ ทุปฺปมฺุจํ, ชีวิตํ ทุปฺปมฺุจํ, ลาโภ ทุปฺปมฺุโจ, ยโส ทุปฺปมฺุโจ,     
ปสํสา ทุปฺปมฺุจา, สุขํ ทุปฺปมฺุจํ, มนาปกา รูปา ทุปฺปมฺุจา, มนาปกา สทฺทา… คนฺธา… รสา… 
โผฺพฺพา ทุปฺปมฺุจา, จกฺขุสมฺปทา ทุปฺปมฺุจา, โสตสมฺปทา... ฆานสมฺปทา... ชิวฺหาสมฺปทา...    
กายสมฺปทา... มโนสมฺปทา ทุปฺปมฺุจา ทุมฺโมจยา ทุปฺปโมจยา ทุนฺนิเวยา ทุพฺพินิเวยา. ทุตฺตรา 
ทุปฺปตรา ทุสฺสมติกฺกมา ทุพฺพินิวตฺตา. เอวนฺเต ภวสาตวตฺถู ทุปฺปมฺุจา.

กถํ สตฺตา เอตฺโต ทุมฺโมจยา ? สุขาย เวทนาย สตฺตา ทุมฺโมจยา, อิฺสฺมา วตฺถุสฺมา             
ทุมฺโมจยา, โยพฺพฺา ทุมฺโมจยา, อาโรคฺยา ทุมฺโมจยา, ชีวิตา ทุมฺโมจยา, ลาภา ทุมฺโมจยา, ยสา   
ทุมฺโมจยา, ปสํสาย ทุมฺโมจยา, สุขาย ทุมฺโมจยา, มนาปเกห ิ รูเปหิ ทุมฺโมจยา, มนาปเกหิ สทฺเทหิ… 
คนฺเธหิ… รเสหิ… โผฺพฺเพห ิทุมฺโมจยา, จกฺขุสมฺปทาย ทุมฺโมจยา, โสตสมฺปทาย... ฆานสมฺปทาย... 
ชิวฺหาสมฺปทาย...กายสมฺปทาย... มโนสมฺปทาย ทุมฺโมจยา ทุปฺปโมจยา. ทุรุทฺธรา ทุสฺสมุทฺธรา         
ทุพฺพฺุาปยา ทุสฺสมฺุาปยา ทุนฺนิเวยา ทุพฺพินิเวยา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา ทุสฺสมติกฺกมา              
ทุพฺพินิวตฺตา. เอวํ สตฺตา เอตฺโต ทุมฺโมจยาติ เต ทุปฺปมฺุจา. 

น หิ อฺโมกฺขาต ิ : เต อตฺตนา ปลิปปลิปนฺนา น  สกฺโกนฺต ิปรํ ปลิปปลิปนฺน ํอุทฺธริตุ. วุตฺตํ 
เหตํ ภควตา : โส วต จุนฺท อตฺตนา ปลิปปลิปนฺโน  ปร ํ ปลิปปลิปนฺนํ อุทฺธริสฺสตีติ เนต ํ าน ํ วิชฺชติ.       
โส วต จุนฺท อตฺตนา อทนฺโต อวินีโต อปรินิพฺพุโต ปร ํทเมสฺสติ วิเนสฺสต ิปรินิพฺพาเปสฺสตีติ เนต ํานํ 
วิชฺชตีติ. เอวํป น หิ อฺโมกฺขา.

อถ วา นตฺถฺโ โกจ ิ โมเจตา, เต ยท ิมฺุเจยฺยุ, สเกน  ถาเมน  สเกน  พเลน  สเกน  วีริเยน       
สเกน  ปรกฺกเมน  สเกน  ปุริสถาเมน  สเกน  ปุริสพเลน  สเกน ปุริสวีริเยน สเกน  ปุริสปรกฺกเมน  อตฺตนา 
สมฺมาปฏิปทํ อนุโลมปฏิปท ํ อปจฺจนีกปฏิปทํ อนฺวตฺถปฏิปทํ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทํ ปฏิปชฺชมานา        
มฺุเจยฺยุนฺติ. เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขา.

วุตฺตํ เหตํ ภควตา :-
 5 5 5 นาหํ สหิสฺสาม1ิ2 ปโมจนาย 

กถํกถี โธตก กฺจิ โลเก
 5 5 5 ธมฺมฺจ เสฺํ อภิชานมาโน 
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เอวํ ตุวํ โอฆมิมํ ตเรสีติ.
เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขา.

วุตฺตํ เหตํ ภควตา :-
 5 5 อตฺตนา หิ กตํ ปาป 5 5 อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
 5 5 อตฺตนา อกตํ ปาป 5 5 อตฺตนาว วิสุชฺฌติ
 5 5 สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ 5 5 นาฺโ อฺํ วิโสธเยติ.

เอวมฺป น หิ อฺโมกฺขา.
วุตฺต ํ เหตํ ภควตา “เอวเมว โข, พฺราหฺมณ  ติฺเตว นิพฺพานํ, ติฺต ิ นิพฺพานคามิมคฺโค, 

ติฺามห ํสมาทเปตา. อถ จ ปน  มม สาวกา มยา เอวํ โอวทิยมานา เอวํ อนุสาสิยมานา อปฺเปกจฺเจ 
อจฺจนฺตนิฺํ นิพฺพานํ อาราเธนฺติ, เอกจฺเจ นาราเธนฺติ, เอตฺถ กฺยาหํ พฺราหฺมณ กโรมิ, มคฺคกฺขายี         
พฺราหฺมณ  ตถาคโต, มคฺคํ พุทฺโธ อาจิกฺขติ, อตฺตนา ปฏิปชฺชมานา มฺุเจยฺยุนฺ”ติ. เอวมฺป น  หิ 
อฺโมกฺขาติ เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา.

ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานาติ : ปจฺฉา วุจฺจต ิ อนาคตํ, ปุเร วุจฺจต ิ อตีตํ. อป จ อตีตํ            
อุปาทาย อนาคตฺจ ปจฺจุปฺปนฺนฺจ ปจฺฉา, อนาคตํ อุปาทาย อตีตฺจ ปจฺจุปฺปนฺนฺจ ปุเร. 

กถํ ปุเร อเปกฺข ํ กโรติ ? “เอวํรูโป อโหสึ อตีตมทฺธานนฺ”ต ิ ตตฺถ นนฺทึ สมนฺวาคเมติ.13            
“เอวํเวทโน  อโหสึ… เอวํสฺโ อโหสึ… เอวํสงฺขาโร อโหสึ… เอวํวิฺาโณ อโหสึ อตีตมทฺธานนฺ”ติ 
ตตฺถ นนฺทึ สมนฺวาคเมติ. เอวมฺป ปุเร อเปกฺขํ กโรติ.

อถ วา “อิติ เม จกฺขุ อโหส ิ อตีตมทฺธานํ อิติ รูปา”ติ ตตฺถ ฉนฺทราคปฏิพทฺธํ โหต ิ วิฺาณํ.    
ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส ตทภินนฺทติ, ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปุเร อเปกฺขํ กโรติ. อิติ เม โสตํ 
อโหสิ อตีตมทฺธานํ อิติ สทฺทาติ... อิติ เม ฆานํ อโหส ิอตีตมทฺธานํ อิติ คนฺธาติ… อิต ิ เม ชิวฺหา อโหสิ    
อตีตมทฺธาน ํ อิต ิ รสาติ… อิติ เม กาโย อโหสิ อตีตมทฺธานํ อิต ิ โผฺพฺพาติ… “อิต ิ เม มโน  อโหสิ         
อตีตมทฺธาน ํอิต ิธมฺมา”ต ิตตฺถ ฉนฺทราคปฏิพทฺธํ โหติ วิฺาณํ, ฉนฺทราคปฏิพทฺธตฺตา วิฺาณสฺส 
ตทภินนฺทติ, ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปุเร อเปกฺขํ กโรติ.

อถ วา ยานิสฺส ตาน ิ ปุพฺเพ มาตุคาเมน  สทฺธึ หสิตลปตกีตานิ ตทสฺสาเทติ, ต ํ นิกาเมติ,      
เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ. เอวมฺป ปุเร อเปกฺขํ กโรติ.

กถํ ปจฺฉา อเปกฺขํ กโรต ิ ? “เอวํรูโป สิยํ อนาคตมทฺธานนฺติ ตตฺถ นนฺท ึ สมนฺวาคเมติ.           
“เอวํเวทโน  สิยํ… เอวํสฺโ สิยํ… เอวํสงฺขาโร สิยํ… เอวํวิฺาโณ  สิยํ อนาคตมทฺธานนฺ”ติ ตตฺถ 
นนฺทึ สมนฺวาคเมติ. เอวมฺป ปจฺฉา อเปกฺขํ กโรติ.

อถ วา “อิติ เม จกฺข ุสิยา อนาคตมทฺธานํ อิติ รูปา”ต ิอปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต ํปณิทหติ, 
เจตโส ปณิธานปจฺจยา ตทภินนฺทติ, ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปจฺฉา อเปกฺขํ กโรติ. อิต ิ เม โสตํ สิยา 
อนาคตมทฺธาน ํอิติ สทฺทาติ… อิติ เม ฆาน ํ สิยา อนาคตมทฺธานํ อิติ คนฺธาติ… อิต ิ เม ชิวฺหา สิยา 
อนาคตมทฺธาน ํอิต ิรสาติ… อิติ เม กาโย สิยา อนาคตมทฺธาน ํอิต ิโผฺพฺพาติ… “อิต ิ เม มโน  สิยา 
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อนาคตมทฺธาน ํ อิติ ธมฺมา”ต ิ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺตํ ปณิทหติ. เจตโส ปณิธานปจฺจยา         
ตทภินนฺทติ, ตทภินนฺทนฺโต เอวมฺป ปจฺฉา อเปกฺขํ กโรติ.

อถ วา “อิมินาหํ สีเลน  วา วเตน  วา ตเปน  วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสาม ิเทวฺตโร 
วา”ติ อปฺปฏิลทฺธสฺส ปฏิลาภาย จิตฺต ํ ปณิทหติ, เจตโส ปณิธานปจฺจยา ตทภินนฺทติ. ตทภินนฺทนฺโต 
เอวมฺป ปจฺฉา อเปกฺขํ กโรตีติ ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา.

อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺปนฺติ อิเมว กาเมติ : ปจฺจุปฺปนฺเน  ปฺจ กามคุเณ  อิจฺฉนฺตา     
สาทิยนฺตา ปตฺถยนฺตา ปหยนฺตา อภิชปฺปนฺตา. ปุริเมว ชปฺปนฺติ อตีเต ปฺจ กามคุเณ ชปฺปนฺตา      
ปชปฺปนฺตา อภิชปฺปนฺตาติ อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺป. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 อิจฺฉานิทานา ภวสาตพทฺธา 
เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา

 5 5 5 ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา 
อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺปนฺติ.

[๙] 5 5 5 กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา 
อวทานิยา เต วิสเม นิวิฺา

 0 0 0 ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺติ 
กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเส.

กาเมส ุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหาติ กามาติ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ                
กิเลสกามา จ ... อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา... อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา. เคโธ วุจฺจติ ตณฺหา. โย ราโค      
สาราโค... อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูลํ. กิเลสกาเมน  วตฺถุกาเมส ุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา              
อชฺโฌสนฺนา14 ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ กาเมสุ คิทฺธา.

ปสุตาติ : เยป กาเม เอสนฺต ิ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา       
ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทธิปเตยฺยา, เตป กามปสุตา. เยป ตณฺหาวเสน รูเป เอสนฺติ       
คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ… สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฺพฺเพ เอสนฺต ิ คเวสนฺติ ปริเยสนฺติ. ตจฺจริตา         
ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ปเตยฺยา, ตทธิเตป กามปสุตา. เยป 
ตณฺหาวเสน  รูเป ปฏิลภนฺติ… สทฺเท… คนฺเธ รเส… โผฺพฺเพ ปฏิลภนฺต ิตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา 
ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทธิปเตยฺยา, เตป กามปสุตา. เยป ตณฺหาวเสน  รูเป    
ปริภฺุชนฺติ... สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฺพฺเพ ปริภฺุชนฺติ ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา  ตนฺนินฺนา 
ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทธิปเตยฺยา, เตป กามปสุตา. ยถา กลหการโก กลหปสุโต,         
กมฺมการโก กมฺมปสุโต, โคจเร จรนฺโต โคจรปสุโต, ฌายี ฌานปสุโต. เอวเมว เยป กาเม เอสนฺต ิคเวสติ 
ปริเยสนฺติ, ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทธิปเตยฺยา, 
เตป กามปสุตา. เยป ตณฺหาวเสน รูเป เอสนฺต ิ คเวสนฺต ิ ปริเยสนฺติ… สทฺเท… คนฺเธ… รเส…      
โผฺพฺเพ เอสนฺติ คเวสนิติ ปริเยสนฺต ิตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา 
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ตทธิมุตฺตา ตทธิปเตยฺยา เตป กามปสุตา. เยป ตณฺหาวเสน รูเป ปฏิลภนฺติ… สทฺเท… คนฺเธ… รเส… 
โผฺพฺเพ ปฏิลภนฺต ิ ตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา          
ตทธิปเตยฺยา, เตป กามปสุตา. เยป ตณฺหาวเสน  รูเป ปริภฺุชนฺติ… สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฺพฺเพ 
ปริภฺุชนฺต ิตจฺจริตา ตพฺพหุลา ตคฺครุกา ตนฺนินฺนา ตปฺโปณา ตปฺปพฺภารา ตทธิมุตฺตา ตทธิปเตยฺยา, 
เตป กามปสุตา.

ปมูฬฺหาต ิ : เยภุยฺเยน  เทวมนุสฺสา ปฺจส ุ กามคุเณสุ มุยฺหนฺติ สมฺมุยฺหนฺติ สมฺปมุยฺหนฺติ     
มูฬฺหา สมฺมูฬฺหา สมฺปมูฬฺหา, อวิชฺชาย อนฺธีกตา อาวุตา นิวุตา โอวุตา ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา                
ปฏิกุชฺชิตาติ. กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา. 

อวทานิยา เต วิสเม นิวิฺาติ อวทานิยาติ : อวคจฺฉนฺตีติป15  อวทานิยา, มจฺฉริโนป         
วุจฺจนฺติ อวทานิยา, พุทฺธานํ พุทฺธสาวกานํ16 วจนํ พฺยปฺปถํ เทสนํ อนุสิฺึ นาทิยนฺตีติ อวทานิยา. 

กถํ อวคจฺฉนฺตีต ิ อวทานิยา ? อวคจฺฉนฺตีติ นิรยํ คจฺฉนฺติ, ติรจฺฉานโยนึ คจฺฉนฺติ, ปตฺติวิสยํ 
คจฺฉนฺตีติ, เอวํ อาคจฺฉนฺตีติ อวทานิยา. 

กถํ มจฺฉริโน  วุจฺจนฺติ อวทานิยา ? ปฺจ มจฺฉริยาน ิ : อาวาสมจฺฉริยํ กุลมจฺฉริยํ, ลาภมจฺฉริยํ 
วณฺณมจฺฉริยํ ธมฺมมจฺฉริยํ. ยํ เอวรูป มจฺฉริยํ มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต ํ เววิจฺฉํ กทริยํ กกฺจุกตา    
อคฺคหิตตฺต ํ จิตฺตสฺส. อิท ํ วุจฺจติ มจฺฉริยํ. อปจ ขนฺธมจฺฉริยมฺป มจฺฉริยํ, ธาตุมจฺฉริยมฺป มจฺฉริยํ,       
อายตนมจฺฉริยมฺป มจฺฉริยํ คาโห. อิทํ วุจฺจติ มจฺฉริยํ. อิมินา มจฺฉริเยน  อวทฺุตาย สมนฺนาคตา ชนา 
ปมตฺตา. เอวํ มจฺฉริโน วุจฺจนฺติ อวทานิยา. 

กถํ พุทฺธาน ํ พุทฺธสาวกาน ํ วจนํ พฺยปฺปถํ เทสนํ อนุสิฺึ นาทิยนฺตีติ อวทานิยา ? พุทฺธานํ     
พุทฺธสาวกาน ํวจนํ พฺยปฺปถํ เทสนํ อนุสิฺ ึนาทิยนฺติ น สุสฺสุสนฺติ, น  โสต ํ โอทหนฺติ, น  อฺา จิตฺตํ 
อุปฺเปนฺติ อนสฺสวา อวจนกรา ปฏิโลมวุตฺติโน, อฺเเนว มุข ํ กโรนฺติ. เอวํ พุทฺธานํ พุทฺธสาวกานํ     
วจนํ พฺยปฺปถํ เทสนํ อนุสิฺึ นาทิยนฺตีติ อวทานิยาติ อวทานิยา.

เต วิสเม นิวิฺาต ิ : วิสเม กายกมฺเม นิวิฺา, วิสเม วจีกมฺเม นิวิฺา, วิสเม มโนกมฺเม        
นิวิฺา, วิสเม ปาณาติปาเต นิวิฺา, วิสเม อทินฺนาทาเน  นิวิฺา, วิสเม กาเมสุมิจฺฉาจาเร นิวิฺา, 
วิสเม มุสาวาเท นิวิฺา, วิสมาย ปสุณาย วาจาย นิวิฺา, วิสมาย ผรุสาย วาจาย นิวิฺา, วิสเม 
สมฺผปฺปลาเป นิวิฺา,วิสมาย อภิชฺฌาย นิวิฺา, วิสเม พฺยาปาเท นิวิฺา, วิสมาย มิจฺฉาทิฺิยา      
นิวิฺา, วิสเมสุ สงฺขาเรสุ นิวิฺา, วิสเมส ุ ปฺจส ุ กามคุเณสุ นิวิฺา, วิสเมส ุ ปฺจส ุ นีวรเณสุ         
นิวิฺา วินิวิฺา 17 (วิสมาย เจตนาย... วิสมาย ปตฺถนาย... วิสมาย ปณิธิยา นิวิฺา วินิวิฺา)๓      
ปติฺิตา, อลฺลีนา อุปคตา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตา ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาต ิ อวทานิยา เต วิสเม          
นิวิฺา.
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ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺตีต ิ ทุกฺขูปนีตาต ิ : ทุกฺขูปนีตา ทุกฺขปฺปตฺตา ทุกฺขสมฺปตฺตา              
ทุกฺขูปคตา, มารปฺปตฺตา มารสมฺปตฺตา มารูปคตา, มรณปฺปตฺตา มรณสมฺปตฺตา มรณูปคตาติ           
ทุกฺขูปนีตา. ปริเทวยนฺตีต ิ : ลปนฺต ิลาลปนฺต1ิ8 โสจนฺต ิกิลมนฺติ ปริเทวนฺติ อุรตฺตา กนฺทนฺติ สมฺโมหํ 
อาปชฺชนฺตีติ ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺติ.

กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตา เสต ิ: อิโต จุตา กึสุ19 ภวิสฺสาม : เนรยิกา ภวิสฺสาม, ติรจฺฉานโยนิกา 
ภวิสฺสาม, ปตฺติวิสยิกา ภวิสฺสาม, มนุสฺสา ภวิสฺสาม, เทวา ภวิสฺสาม, รูป ภวิสฺสาม, อรูป ภวิสฺสาม, 
สฺี ภวิสฺสาม, อสฺี ภวิสฺสาม, เนวสฺีนาสฺี ภวิสฺสาม “ภวิสฺสาม นุ โข มยํ อนาคตมทฺธานํ, 
น  น ุ โข ภวิสฺสาม อนาคตมทฺธานํ, กึ น ุ โข ภวิสฺสาม อนาคตมทฺธานํ, กถํ นุ โข ภวิสฺสาม              
อนาคตมทฺธานํ, กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสาม นุ โข มยํ อนาคตมทฺธานนฺ”ต ิ สํสยปกฺขนฺนา20  วิมติปกฺขนฺนา 
เทฺวฬฺหกชาตา ลปนฺติ ลาลปนฺต ิ โสจนฺต ิ กิลมนฺต ิ ปริเทวนฺต ิ อุรตฺตา กนฺทนฺติ สมฺโมห ํ อาปชฺชนฺตีติ     
กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเส. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา 
อวทานิยา เต วิสเม นิวิฺา

 5 5 5 ทุกฺขูปนีตา ปริเทวยนฺติ 
กึสู ภวิสฺสาม อิโต จุตาเสติ.

[๑๐] 5 5 5 ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ 
ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺติ โลเก

 0 0 0 น ตสฺส เหตู วิสมํ จเรยฺย 
อปฺปฺหิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา.

ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตูติ ตสฺมาต ิ : ตสฺมา ตํการณา ตํเหตุ ตปฺปจฺจยา ตํนิทานา เอตํ 
อาทีนวํ สมฺปสฺสมาโน  กาเมสูติ ตสฺมา. สิกฺเขถาติ : ติสฺโส สิกฺขา : อธิสีลสิกฺขา, อธิจิตฺตสิกฺขา,        
อธิปฺาสิกฺขา.

กตมา อธิสีลสิกฺขา ? อิธ ภิกฺข ุ สีลวา โหติ, ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรต ิ อาจารโคจรสมฺปนฺโน, 
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขต ิสิกฺขาปเทสุ. ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ, มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ, 
สีลํ ปติฺา, อาทิ จรณํ สํยโม สํวโร, มุข2ํ1 ปมุข๑ํ กุสลานํ ธมฺมานํ สมาปตฺติยา. อยํ อธิสีลสิกฺขา.

กตมา อธิจิตฺตสิกฺขา ? อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมห ิวิวิจฺจ อกุสเลห ิธมฺเมห ิสวิตกฺกํ สวิจาร ํวิเวกชํ 
ปติสุขํ ปม ํฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ    
อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ ปติสุข ํทุติยํ ฌาน ํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ,     
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18 สี. สลฺลปนฺติ

19 ฉ.ม. กึ

20 ฉ.ม. สํสยปกฺขนฺทา

21 - ๑ ฉ.ม. โมกฺขํ ปาโมกฺขํ



สโต จ สมฺปชาโน  สุขฺจ กาเยน  ปฏิสํเวเทติ. ยนฺต ํ อริยา อาจิกฺขนฺติ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี”ติ 
ตติยํ ฌาน ํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสานํ    
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา.

กตมา อธิปฺาสิกฺขา ? อิธ ภิกฺข ุ ปฺวา โหต ิ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต      
อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา, โส “อิท ํทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูต ํปชานาติ, “อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ 
ยถาภูต ํ ปชานาติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ยถาภูต ํ ปชานาติ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ต ิ ยถาภูตํ      
ปชานาติ, “อิเม อาสวา”ติ ยถาภูต ํ ปชานาติ, “อยํ อาสวสมุทโย”ต ิ ยถาภูต ํ ปชานาติ, “อยํ                 
อาสวนิโรโธ”ต ิ ยถาภูต ํ ปชานาติ, “อยํ อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ. อยํ              
อธิปฺาสิกฺขา.

อิมา ติสฺโส สิกฺขา โย อาวชฺชนฺโต สิกฺเขยฺย, ชานนฺโต สิกฺเขยฺย, ปสฺสนฺโต สิกฺเขยฺย,              
ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺเขยฺย, จิตฺตํ อธิฺหนฺโต สิกฺเขยฺย, สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกฺเขยฺย, วีริยํ ปคฺคณฺหนฺโต 
สิกฺเขยฺย, สตึ อุปฺเปนฺโต สิกฺเขยฺย, จิตฺตํ สมาทหนฺโต สิกฺเขยฺย, ปฺาย ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย,        
อภิฺเยฺยํ อภิชานนฺโต สิกฺเขยฺย, ปริฺเยฺยํ ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย, ปหาตพฺพํ ปชหนฺโต สิกฺเขยฺย,    
ภาเวตพฺพํ ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย, สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย     
วตฺเตยฺย.

อิธาต ิ : อิมิสฺสา ทิฺิยา อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺมึ อาทาเย อิมสฺมึ ธมฺเม อิมสฺมึ 
วินเย อิมสฺม ึธมฺมวินเย อิมสฺม ึปาวจเน  อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย อิมสฺม ึสตฺถุสาสเน  อิมสฺม ึอตฺตภาเว อิมสฺมึ 
มนุสฺสโลเก, เตน วุจฺจติ อิธาติ. ชนฺตูติ : สตฺโต นโร... มนุโชติ ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ.

ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺต ิ โลเกติ. ยงฺกิฺจีติ : สพฺเพน  สพฺพํ สพฺพถา สพฺพํ อเสสํ นิสฺเสสํ      
ปริยาทิยนวจนเมต2ํ2  ยงฺกิฺจีติ. ชฺา วิสมนฺต ีต ิ : วิสมํ กายกมฺมํ วิสมนฺติ ชาเนยฺย, วิสม ํวจีกมฺมํ    
วิสมนฺติ ชาเนยฺย, วิสม ํ มโนกมฺม ํ วิสมนฺติ ชาเนยฺย, วิสมํ ปาณาติปาต ํ วิสโมติ ชาเนยฺย, วิสมํ              
อทินฺนาทาน ํ วิสมนฺต ิ ชาเนยฺย, วิสม ํ กาเมสุ มิจฺฉาจารํ วิสโมต ิ ชาเนยฺย, วิสม ํ มุสาวาท ํ วิสโมติ          
ชาเนยฺย, วิสมํ ปสุณํ วาจํ วิสมาต ิชาเนยฺย, วิสม ํผรุสํ วาจ ํวิสมาติ ชาเนยฺย, วิสมํ สมฺผปฺปลาป วิสโมติ 
ชาเนยฺย, วิสมํ อภิชฺฌํ วิสมาติ ชาเนยฺย, วิสม ํ พฺยาปาท ํ วิสโมต ิ ชาเนยฺย, วิสมํ มิจฺฉาทิฺ ึ วิสมาติ     
ชาเนยฺย, วิสเม สงฺขาเร วิสมาติ ชาเนยฺย, วิสเม ปฺจ กามคุเณ วิสมาต ิชาเนยฺย, วิสเม ปฺจ นีวรเณ 
วิสมาต ิชาเนยฺย, 23 วิสมํ เจตน ํ วิสมาต ิ ชาเนยฺย, วิสมํ ปตฺถน ํ วิสมาติ ชาเนยฺย, วิสม ํปณิธึ วิสมาติ     
ชาเนยฺย๑ อาชาเนยฺย วิชาเนยฺย ปฏิวิชาเนยฺย ปฏิวิชฺเฌยฺย. โลเกติ : อปายโลเก... อายตนโลเกติ 
ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺติ โลเก.

น ตสฺส เหต ูวิสมํ จเรยฺยาต ิ : วิสมสฺส กายกมฺมสฺส เหตุ วิสม ํน  จเรยฺย, วิสมสฺส วจีกมฺมสฺส 
เหตุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมสฺส มโนกมฺมสฺส เหต ุ วิสม ํน  จเรยฺย, วิสมสฺส ปาณาติปาตสฺส เหต ุ วิสม ํน   
จเรยฺย, วิสมสฺส อทินฺนาทานสฺส เหตุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมสฺส กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส เหต ุวิสม ํน  จเรยฺย, 

10

22 ก. ปริยาทายวจนเมตํ

23 - ๑ ฉ.ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ



วิสมสฺส มุสาวาทสฺส เหต ุวิสม ํน  จเรยฺย, วิสมาย ปสุณาย วาจาย เหตุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมาย ผรุสาย 
วาจาย เหตุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมสฺส สมฺผปฺปลาปสฺส เหตุ วิสม ํน  จเรยฺย, วิสมาย อภิชฺฌาย เหต ุ วิสมํ 
น  จเรยฺย, วิสมสฺส พฺยาปาทสฺส เหต ุวิสม ํน  จเรยฺย, วิสมาย มิจฺฉาทิฺิยา เหตุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมานํ 
สงฺขาราน ํ เหต ุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมานํ ปฺจนฺน ํกามคุณานํ เหตุ วิสม ํน จเรยฺย, วิสมาน ํปฺจนฺนํ      
นีวรณาน ํ เหต ุ วิสม ํน  จเรยฺย, วิสมาย เจตนาย เหตุ วิสมาย ปตฺถนาย เหตุ วิสมํ น  จเรยฺย, วิสมาย 
ปณิธิยา เหตุ วิสม ํน  จเรยฺย, น  อาจเรยฺย น  สมาจเรยฺย น สมาทาย วตฺเตยฺยาต ิน  ตสฺส เหต ู วิสมํ     
จเรยฺย.

อปฺปฺหิทํ ชีวิตมาหุ ธีราต ิชีวิตนฺติ : อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิตํ 
ชีวิตินฺทฺริยํ อปจ ทฺวีห ิการเณห ิอปฺปกํ ชีวิต ํ : ิติปริตฺตตาย วา อปฺปกํ ชีวิตํ, สรสปริตฺตตาย วา อปฺปกํ 
ชีวิตํ. 

กถํ ิติปริตฺตตาย อปฺปกํ ชีวิตํ ? อตีเต จิตฺตกฺขเณ  ชีวิตฺถ น  ชีวติ น  ชีวิสฺสติ, อนาคเต             
จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ, น ชีวติ น ชีวิตฺถ, ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ ชีวติ, น ชีวิตฺถ, น ชีวิสฺสติ.

 5 5 ชีวิตํ อตฺตภาโว จ 5 5 สุขทุกฺขา จ เกวลา
 5 5 เอกจิตฺตสมายุตฺตา 5 5 ลหุโส วตฺตเต ขโณ.
 5 5 จูฬาสีติสหสฺสานิ 5 5 กปฺปา ติฺนฺติ เย มรู
 5 5 น เตฺวว เตป ชีวนฺติ 5 5 ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สํยุตา.24

 5 5 เย นิรุทฺธา มรนฺตสฺส5  5 ติฺมานสฺส วา อิธ
 5 5 สพฺเพป สทิสา ขนฺธา 5 5 คตา อปฺปฏิสนฺธิกา.
 5 5 อนนฺตรา จ เย ภคฺคา25 5 เย จ ภคฺคา๒ อนาคตา
 5 5 ตทนฺตเร นิรุทฺธานํ 5 5 เวสมํ นตฺถิ ลกฺขเณ.
 5 5 อนิพฺพตฺเตน น ชาโต 5 5 ปจฺจุปฺปนฺเนน ชีวติ
 5 5 จิตฺตภงฺคา26 มโต โลโก 5 ปฺตฺติ ปรมตฺถิยา.
 5 5 ยถา นินฺนา ปวตฺตนฺติ 55 ฉนฺเทน ปริณามิตา
 5 5 อจฺฉินฺนธารา วตฺตนฺติ 55 สฬายตนปจฺจยา.
 5 5 อนิธานคตา ภคฺคา 5 5 ปฺุโช นตฺถิ อนาคเต
 5 5 นิพฺพตฺตาเยว27 ติฺนฺติ 5 อารคฺเค สาสปูปมา.
 5 5 นิพฺพตฺตานฺจ ธมฺมานํ 5 ภงฺโค เนสํ ปุรกฺขโต
 5 5 ปโลกธมฺมา ติฺนฺติ 5 5 ปุราเณหิ อมิสฺสิตา.
 5 5 อทสฺสนโต อายนฺติ 5 5 ภงฺคา คจฺฉนฺติทสฺสนํ
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24 ก. สโมหิตา

25 ก., สี. ภงฺคา. เอวมุปริป

26 ฉ.ม. จิตฺตภคฺคา

27 ฉ. นิพฺพตฺตา เย จ



 5 5 วิชฺชุปฺปาโทว อากาเส 55 อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จาติ.
เอวํ ิติปริตฺตาย อปฺปกํ ชีวิตํ.

กถํ สรสปริตฺตตาย อปฺปก ํ ชีวิต ํ ? อสฺสาสูปนิพนฺธ ํ ชีวิต ํ ปสฺสาสูปนิพนฺธํ ชีวิตํ,                      
อสฺสาสปสฺสาสูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, มหาภูตูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, กพงฺการาหารูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, อุสฺมูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, 
วิฺาณูปนิพนฺธํ ชีวิตํ, มูลมฺป อิเมสํ ทุพฺพลํ, ปุพฺพเหตูป อิเมสํ ทุพฺพลา, เยป ปจฺจยา เตป ทุพฺพลา, 
เยป ปภาวิกา เตป ทุพฺพลา, สหภูมิ อิเมสํ ทุพฺพลา, สมฺปโยคาป อิเมส ํ ทุพฺพลา, สหชาป อิเมสํ         
ทุพฺพลา, ยาป ปโยชิกา, สาป ทุพฺพลา, อฺมฺํ อิเม นิจฺจทุพฺพลา อฺมฺํ อนวฺิตา อิเม, 
อฺมฺํ ปริปาตยนฺติ อิเม, อฺมฺสฺส ห ินตฺถิ ตายิตา, น  จาป เปนฺติ อฺมฺมิเม, โยป 
นิพฺพตฺตโก โส น วิชฺชติ.

 5 5 5 น จ เกนจิ โกจิ หายติ 
5 5 5 ปุริเมหิ ปภาวิตา อิเม
5 5 5 ปุริมาป จ ปจฺฉิมาป จ
5 5 5 คนฺธพฺพา จ อิเม หิ สพฺพโส
5 5 5 เยป ปภาวิตา เต ปุเร มตา
 5 5 5 อฺมฺํ น กทาจิ มทฺทสํสูติ.

เอวํ สรสปริตฺตตาย อปฺปกํ ชีวิตํ.
อปจ จาตุมฺมหาราชิกาน ํ เทวานํ ชีวิตํ อุปาทาย มนุสฺสานํ อปฺปกํ ชีวิต ํปริตฺตกํ ชีวิต ํโถกํ ชีวิตํ 

ขณิกํ ชีวิตํ ลหุกํ ชีวิต ํ อิตฺตร ํ ชีวิตํ อนทฺธนียํ ชีวิต ํ น จิรฺิติกํ ชีวิตํ, ตาวตึสาน ํ เทวานํ... ยามานํ         
เทวานํ… ตุสิตานํ เทวานํ… นิมฺมานรตีนํ เทวานํ… ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน ํ เทวานํ… พฺรหฺมกายิกานํ       
เทวานํ ชีวิต ํอุปาทาย มนุสฺสานํ อปฺปกํ ชีวิตํ ปริตฺตกํ ชีวิตํ โถกํ ชีวิต ํขณิกํ ชีวิตํ ลหุกํ ชีวิตํ อิตฺตร ํชีวิตํ   
อนทฺธนียํ ชีวิต ํ นจิรฺิติกํ ชีวิตํ. วุตฺตํ เหต ํ ภควตา : อปฺปมิทํ ภิกฺขเว มนุสฺสานํ อายุ, คมนีโย             
สมฺปราโย, มนฺตาย โพทฺธพฺพํ, กตฺตพฺพํ กุสลํ, จริตพฺพํ พฺรหฺมจริยํ, นตฺถิ ชาตสฺส อมรณํ. โย ภิกฺขเว จิรํ 
ชีวติ, โส วสฺสสตํ อปฺป วา ภิยฺโย.

 5 5 อปฺปมายุ มนุสฺสานํ 5 5 หีเฬยฺย นํ สุโปริโส
 5 5 จเรยฺยาทิตฺตสีโสว 5 5 นตฺถิ มจฺจุสฺสนาคโม.
 5 5 อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา 5 5 ชีวิตํ อุปรุชฺฌติ
 5 5 อายุ ขียติ มจฺจานํ 5 5 กุนฺนทีนํว อูทกนฺติ.28

อปฺปฺหิทํ ชีวิตมาหุ ธีราติ : ธีราต ิธีรา, ธิติมาต ิธีรา, ธิติสมฺปนฺนาต ิธีรา, ธีกตปาปาต ิธีรา. 
ธี วุจฺจต ิปฺา, ยา ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา 
ปณฺฑิจฺจํ โกสลฺลํ เนปฺุํ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูริ เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชฺํ        
ปโตโท ปฺา ปฺินฺทฺริยํ ปฺาพลํ ปฺาสตฺถํ ปฺาปาสาโท ปฺาอาโลโก               
ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน ํ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฺิ, ตาย ปฺาย              
สมนฺนาคตตฺตา ธีรา. อปจ ขนฺธธีรา ธาตุธีรา อายตนธีรา ปฏิจฺจสมุปฺปาทธีรา สติปฺานธีรา 
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สมฺมปฺปธานธีรา อิทฺธิปาทธีรา อินฺทฺริยธีรา พลธีรา โพชฺฌงฺคธีรา มคฺคธีรา ผลธีรา นิพฺพานธีรา, เต  ธีรา 
เอวมาหํส ุ “มนุสฺสาน ํ อปฺปกํ ชีวิตํ, ปริตฺตกํ ชีวิตํ, โถกํ ชีวิตํ, ขณิกํ ชีวิตํ, ลหุกํ ชีวิตํ, อิตฺตร ํ ชีวิตํ,            
อนทฺธนียํ ชีวิตํ, น  จิรฺิติกํ ชีวิตนฺ”ต ิ เอวมาหํส ุ เอวํ ภณนฺต ิ เอวํ ทีปยนฺติ เอวํ โวหรนฺตีต ิอปฺปฺหิทํ     
ชีวิตมาหุ ธีรา. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ 
ยงฺกิฺจิ ชฺา วิสมนฺติ โลเก

 5 5 5 น ตสฺส เหตู วิสมํ จเรยฺย 
อปฺปฺหิทํ ชีวิตมาหุ ธีราติ.

[๑๑] 5 5 5 ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมานํ 
ปชํ อิมํ ตณฺหคตํ ภเวสุ

 0 0 0 หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺติ 
อวีตตณฺหา เส ภวาภเวสุ.

ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมานนฺติ ปสฺสามีต ิ : มํสจกฺขุนาป ปสฺสามิ, ทิพฺพจกฺขุนาป ปสฺสามิ, 
ปฺาจกฺขุนาป ปสฺสามิ, พุทฺธจกฺขุนาป ปสฺสามิ, สมนฺตจกฺขุนาป ปสฺสามิ ทกฺขามิ โอโลเกมิ      
นิชฺฌายามิ อุปปริกฺขามิ. โลเกติ : อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก, ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก.

ปริผนฺทมานนฺต ิ : ตณฺหาผนฺทนาย ผนฺทมานํ, ทิฺิผนฺทนาย ผนฺทมานํ, กิเลสผนฺทนาย      
ผนฺทมานํ, ปโยคผนฺทนาย ผนฺทมานํ, วิปากผนฺทนาย ผนฺทมานํ, ทุจฺจริตผนฺทนาย ผนฺทมานํ, รตฺตํ      
ราเคน  ผนฺทมานํ, ทฺุ ํโทเสน  ผนฺทมานํ, มูฬฺห ํโมเหน ผนฺทมานํ, วินิพทฺธํ มาเนน  ผนฺทมานํ, ปรามฺํ 
ทิฺิยา ผนฺทมานํ, วิกฺเขปคต ํอุทฺธจฺเจน  ผนฺทมานํ, อนิฺงฺคตํ วิจิกิจฺฉาย ผนฺทมานํ, ถามคต ํอนุสเยหิ 
ผนฺทมานํ, ลาเภน  ผนฺทมานํ, อลาเภน  ผนฺทมานํ, ยเสน  ผนฺทมานํ, อยเสน ผนฺทมานํ, ปสํสาย          
ผนฺทมานํ, นินฺทาย ผนฺทมานํ, สุเขน  ผนฺทมานํ, ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, ชาติยา ผนฺทมานํ, ชราย ผนฺทมานํ, 
พฺยาธินา ผนฺทมานํ, มรเณน  ผนฺทมานํ, โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ผนฺทมานํ, เนรยิเกน ทุกฺเขน 
ผนฺทมานํ, ติรจฺฉานโยนิเกน ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, ปตฺติวิสยิเกน ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, มานุสิเกน  ทุกฺเขน    
ผนฺทมานํ, คพฺโภกฺกนฺติมูลเกน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, คพฺเภ ิติมูลเกน ทุกฺเขน ผนฺทมานํ,            
คพฺภวฺุานมูลเกน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, ชาตสฺสูปนิพนฺธเกน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, ชาตสฺส ปราเธยฺยเกน 
ทุกฺเขน ผนฺทมานํ, อตฺตูปกฺกเมน  ทุกฺเขน ผนฺทมานํ, ปรูปกฺกเมน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, ทุกฺขทุกฺเขน         
ผนฺทมานํ, สงฺขารทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, วิปริณามทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, จกฺขุโรเคน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ,         
โสตโรเคน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ, ฆานโรเคน  ทุกฺเขน... ชิวฺหาโรเคน  ทุกฺเขน… กายโรเคน  ทุกฺเขน… สีสโร
เคน  ทุกฺเขน… กณฺณโรเคน… มุขโรเคน… ทนฺตโรเคน… กาเสน… สาเสน… ปนาเสน… ฑาเหน… 
ชเรน… กุจฺฉิโรเคน… มุจฺฉาย… ปกฺขนฺทิกาย… สูลาย... วิสูจิกาย… กฺุเน… คณฺเฑน… กิลาเสน… 
โสเสน… อปมาเรน… ททฺทุยา… กณฺฑุยา… กจฺฉุยา… รขสาย… วิตจฺฉิกาย… โลหิเตน… ปตฺเตน… 
มธุเมเหน… อํสาย… ปฬกาย… ภคนฺทลาย29  … ปตฺตสมฺุาเนน  อาพาเธน… เสมฺหสมฺุาเนน     
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อาพาเธน… วาตสมฺุาเนน  อาพาเธน… สนฺนิปาติเกน  อาพาเธน… อุตุปริณามเชน อาพาเธน… 
วิสมปริหารเชน  อาพาเธน… โอปกฺกมิเกน อาพาเธน  … กมฺมวิปากเชน  อาพาเธน… สีเตน…         
อุเณฺหน… ชิฆจฺฉาย… ปปาสาย อุจฺจาเรน… ปสฺสาเวน… ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺเสน           
ทุกฺเขน… มาตุมรเณน ทุกฺเขน… ปตุมรเณน  ทุกฺเขน… ภาตุมรเณน  ทุกฺเขน… ภคินิมรเณน  ทุกฺเขน… 
ปุตฺตมรเณน  ทุกฺเขน… ธีตุมรเณน ทุกฺเขน… าติพฺยสเนน… โภคพฺยสเนน… โรคพฺยสเนน… 
สีลพฺยสเนน… ทิฺิพฺยสเนน  ทุกฺเขน  ผนฺทมานํ สมฺผนฺทมาน ํ วิปฺผนฺทมานํ เวธมานํ ปเวธมานํ     
สมฺปเวธมานํ ปสฺสามิ ทกฺขามิ โอโลเกมิ นิชฺฌายามิ อุปปริกฺขามีติ ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมานํ.

ปชํ อิมํ ตณฺหคตํ ภเวสูต ิ ปชาต ิ : สตฺตาธิวจนํ. ตณฺหาติ : รูปตณฺหา, สทฺทตณฺหา      
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฺพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา. ตณฺหคตนฺติ : ตณฺหาคตํ ตณฺหานุคตํ              
ตณฺหานุสฏํ ตณฺหายาสนฺนํ30  ตณฺหาย ปาติต3ํ1  อภิภูต ํ ปริยาทินฺนจิตฺตํ. ภเวสูต ิ : กามภเว รูปภเว    
อรูปภเวติ ปชํ อิมํ ตณฺหคตํ ภเวสุ.

หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺตีต ิ หีนา นราต ิ : หีนา นรา. หีเนน  กายกมฺเมน สมนฺนาคตาติ       
หีนา นรา, หีเนน  วจีกมฺเมน  สมนฺนาคตาติ หีนา นรา, หีเนน  มโนกมฺเมน  สมนฺนาคตาติ หีนา นรา. 
หีเนน  ปาณาติปาเตน  สมนฺนาคตาติ หีนา นรา, หีเนน อทินฺนาทาเนน... หีเนน  กาเมสุมิจฺฉาจาเรน… 
หีเนน  มุสาวาเทน… หีนาย ปสุณาย วาจาย… หีนาย ผรุสาย วาจาย… หีเนน  สมฺผปฺปลาเปน…        
หีนาย อภิชฺฌาย… หีเนน  พฺยาปาเทน… หีนาย มิจฺฉาทิฺิยา… หีเนหิ สงฺขาเรหิ… หีเนหิ ปฺจหิ    
กามคุเณหิ... หีเนหิ ปฺจหิ นีวรเณหิ… หีนาย เจตนาย… หีนาย ปตฺถนาย… หีนาย ปณิธิยา        
สมนฺนาคตาติ หีนา นรา. หีนา นิหีนา โอหีนา โอมกา ลามกา ฉตุกฺกา ปริตฺตาติ หีนา นรา. มจฺจุมุเข 
ลปนฺตีติ มจฺจุมุเขต ิ : มารมุเข มรณมุเข, มจฺจุปฺปตฺตา มจฺจุสมฺปตฺตา มจฺจูปาคตา, มารปฺปตฺตา      
มารสมฺปตฺตา มารูปาคตา, มรณปฺปตฺตา มรณสมฺปตฺตา มรณูปาคตา ลปนฺต ิ ลาลปนฺต ิ โสจนฺติ          
กิลมนฺติ ปริเทวนฺติ อุรตฺตา กนฺทนฺติ สมฺโมหํ อาปชฺชนฺตีติ หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺติ.

อวีตตณฺหา เส ภวาภเวสูติ ตณฺหาต ิ : รูปตณฺหา... ธมฺมตณฺหา. ภวาภเวสูต ิ : ภวาภเว 
กมฺมภเว ปุนพฺภเว กามภเว, กมฺมภเว กามภเว ปุนพฺภเว รูปภเว, กมฺมภเว รูปภเว ปุนพฺภเว อรูปภเว, 
กมฺมภเว อรูปภเว ปุนพฺภเว ปุนปฺปุนภเว, ปุนปฺปุนคติยา ปุนปฺปุนอุปปตฺติยา ปุนปฺปุนปฏิสนฺธิยา     
ปุนปฺปุนอตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา. อวีตตณฺหา เสติ : อวีตตณฺหา อวิคตตณฺหา อจตฺตตณฺหา           
อวนฺตตณฺหา. อมุตฺตตณฺหา อปฺปหีนตณฺหา อปฺปฏินิสฺสฺตณฺหาติ อวีตตณฺหา เส ภวาภเวสุ. เตนาห 
ภควา :-

 5 5 5 ปสฺสามิ โลเก ปริผนฺทมานํ 
ปชํ อิมํ ตณฺหคตํ ภเวสุ

 5 5 5 หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺติ 
อวีตตณฺหา เส ภวาภเวสูติ.
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30 ก. ตณฺหายาปนฺนํ

31 ก. ปริปาติตํ



[๑๒] 5 5 5 มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน 
มจฺเฉว32 อปฺโปทกขีณโสเต33

 0 0 0 เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย 
ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโน.

มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเนติ มมตฺตาติ : เทฺว มมตฺตา : ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฺิมมตฺตฺจ. 
กตมํ ตณฺหามมตฺตํ ? ยาวตา ตณฺหาสงฺขาเตน  สีมกต ํมริยาทิกตํ : โอธิกต ํปริยนฺตกต ํปริคฺคหิตํ 

มมายิตํ, อิทํ มมํ, เอตํ มมํ, เอตฺตกํ มมํ, เอตฺตาวตา มมํ, มม รูปา สทฺทา คนฺธา รสา โผฺพฺพา,       
อตฺถรณา ปาปุรณา ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา, เขตฺต ํ วตฺถุ หิรฺํ สุวณฺณํ 
คามนิคมราชธานิโย รฺฺจ ชนปโท จ โกโส จ โกฺาคารฺจ, เกวลมฺป มหาปวึ ตณฺหาวเสน        
มมายติ. ยาวตา อฺสตํ ตณฺหาวิจริตํ, อิทํ ตณฺหามมตฺตํ.

กตมํ ทิฺิมมตฺต ํ? วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฺิ, ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฺิ, ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา 
ทิฺิ, ยา เอวรูปา ทิฺิ ทิฺิคต ํทิฺิคหนํ ทิฺิกนฺตาโร ทิฺิวิสูกายิกํ ทิฺิวิปฺผนฺทิกํ ทิฺิสฺโชนํ, 
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺตํ ติตฺถายตนํ วิปริเยสคฺคาโห            
วิปรีตคฺคาโห วิปลฺลาสคฺคาโห มิจฺฉาคาโห “อยาถาวกสฺมึ ยาถาวกนฺ”ติ คาโห, ยาวตา                       
ทฺวาสฺิทิฺิคตานิ, อิทํ ทิฺิมมตฺตํ. 

มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเนต ิ: มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ, อจฺฉินฺทนฺเตป ผนฺทนฺติ, 
อจฺฉินฺเนป ผนฺทนฺติ, มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ, วิปริณามนฺเตป ผนฺทนฺติ, วิปริณเตป     
ผนฺทนฺติ ปผนฺทนฺติ สมฺผนฺทนฺต ิ วิปฺผนฺทนฺต ิ เวเธนฺติ34  ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺติ. เอวํ ผนฺทมาเน          
ปผนฺทมาเน สมฺผนฺทมาเน  วิปฺผนฺทมาเน  เวธมาเน  ปเวธมาเน สมฺปเวธมาเน  ปสฺสถ ทกฺขถ โอโลเกถ 
นิชฺฌายถ อุปปริกฺขถาติ มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน.

มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเตต ิ : ยถา มจฺฉา อปฺโปทเก ปริตฺโตทเก อุทกปริยาทนา กาเกหิ วา 
กุลเลห ิ วา พลากาห ิ วา ปริปาติยมานา อุกฺขิปยมานา ขชฺชมานา ผนฺทนฺต ิ ปผนฺทนฺติ สมฺผนฺทนฺติ 
วิปฺผนฺทนฺต ิ เวเธนฺต ิ ปเวเธนฺต ิ สมฺปเวเธนฺติ. เอวเมว ปชา มมายิตวตฺถุอจฺเฉทสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ,         
อจฺฉินฺทนฺเตป ผนฺทนฺติ, อจฺฉินฺเนป ผนฺทนฺติ, มมายิตวตฺถุวิปริณามสงฺกิโนป ผนฺทนฺติ, วิปริณามนฺเตป 
ผนฺทนฺติ, วิปริณเตป ผนฺทนฺต ิ ปผนฺทนฺต ิ สมฺผนฺทนฺติ วิปฺผนฺทนฺติ เวเธนฺต ิ ปเวเธนฺติ สมฺปเวเธนฺตีติ      
มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเต.

เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺยาติ : เอตํ อาทีนวํ ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา               
วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา มมตฺเตสูติ เอตมฺป ทิสฺวา. อมโม จเรยฺยาต ิ มมตฺตาต ิ : เทฺว มมตฺตา :       
ตณฺหามมตฺตฺจ ทิฺิมมตฺตฺจ... อิท ํ ตณฺหามมตฺตํ... อิท ํ ทิฺิมมตฺตํ. ตณฺหามมตฺตํ ปหาย 
ทิฺิมมตฺต ํ ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา จกฺขุ อมมายนฺโต โสต ํ อมมายนฺโต ฆานํ อมมายนฺโต ชิวฺห ํ อมมายนฺโต 
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32 สี. มจฺโฉว

33 ฉ.ม. อปฺโปทเก ขีณโสเต. เอวมุปริป

34 ฉ.ม. เวธนฺติ



กายํ อมมายนฺโต มน ํอมมายนฺโต, รูเป… สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฺพฺเพ… ธมฺเม… กุลํ… คณํ… 
อาวาสํ… ลาภํ… ยสํ… ปสํสํ… สุขํ… จีวรํ… ปณฺฑปาตํ… เสนาสนํ… คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ… 
กามธาตุ… รูปธาตุ… อรูปธาตุ… กามภวํ… รูปภวํ… อรูปภวํ… สฺาภวํ… อสฺาภวํ… 
เนวสฺานาสฺาภวํ… เอกโวการภวํ… จตุโวการภวํ… ปฺจโวการภวํ… อตีตํ… อนาคตํ…      
ปจฺจุปฺปนฺนํ… ทิฺสุตมุตวิฺาตพฺเพ ธมฺเม อมมายนฺโต อคฺคณฺหนฺโต อปรามสนฺโต อนภินิวิสนฺโต 
จเรยฺย วิหเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย.

ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโนต ิ ภเวสูต ิ : กามภเว รูปภเว อรูปภเว. อาสตฺติ วุจฺจต ิ ตณฺหา.     
โย ราโค สาราโค... อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูลํ. ภเวส ุ อาสตฺติมกุพฺพมาโนติ : ภเวส ุ อาสตฺตึ          
อกุพฺพมาโน, ฉนฺท ํ เปมํ ราคํ ขนฺตึ อกุพฺพมาโน อชนยมาโน  อสฺชนยมาโน  อนิพฺพตฺตยมาโน            
อนภินิพฺพตฺตยมาโนติ ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโน. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน 
มจฺเฉว อปฺโปทกขีณโสเต

 5 5 5 เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย 
ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโนติ.

[๑๓] 5 5 5 อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทํ 
ผสฺสํ ปริฺาย อนานุคิทฺโธ

 0 0 0 ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน 
น ลิมฺปต3ี5 ทิฺสุเตสุ ธีโร.

อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทนฺต ิ อนฺตาต ิ : ผสฺโส เอโก อนฺโต ผสฺสสมุทโย ทุติโย อนฺโต,       
อตีโต เอโก อนฺโต อนาคโต ทุติโย อนฺโต, สุขา เวทนา เอโก อนฺโต ทุกฺขา เวทนา ทุติโย อนฺโต, นามํ     
เอโก อนฺโต รูป ทุติโย อนฺโต, ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ เอโก อนฺโต ฉ พาหิราน ิ อายตนาน ิ ทุติโย     
อนฺโต, สกฺกาโย เอโก อนฺโต สกฺกายสมุทโย ทุติโย อนฺโตติ. ฉนฺโทติ : โย กาเมส ุกามจฺฉนฺโท กามราโค 
กามนนฺท ี กามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสาน ํ กาโมโฆ กามโยโค            
กามุปาทาน ํ กามจฺฉนฺทนีวรณํ. อุโภส ุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทนฺต ิ : อุโภส ุ อนฺเตส ุ ฉนฺท ํ วิเนยฺย          
ปฏิวิเนยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวํ คเมยฺยาติ อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทํ.

ผสฺสํ ปริฺาย อนานุคิทฺโธติ ผสฺโสติ : จกฺขุสมฺผสฺโส โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส            
ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส, อธิวจนสมฺผสฺโส ปฏิฆสมฺผสฺโส สุขเวทนีโย สมฺผสฺโส       
ทุกฺขเวทนีโย สมฺผสฺโส อทุกฺขมสุขเวทนีโย สมฺผสฺโส, กุสโล ผสฺโส อกุสโล ผสฺโส อพฺยากโต ผสฺโส,      
กามาวจโร ผสฺโส รูปาวจโร ผสฺโส อรูปาวจโร ผสฺโส, สฺุโต ผสฺโส อนิมิตฺโต ผสฺโส อปฺปณิหิโต ผสฺโส, 
โลกิโย ผสฺโส โลกุตฺตโร ผสฺโส, อตีโต ผสฺโส อนาคโต ผสฺโส ปจฺจุปฺปนฺโน ผสฺโส, โย เอวรูโป ผสฺโส ผุสนา 
สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺตํ, อยํ วุจฺจต ิ ผสฺโส. ผสฺสํ ปริฺายาต ิ : ผสฺส ํ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา :      
าตปริฺาย ตีรณปริฺาย ปหานปริฺาย. 
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35 สี. ลิปฺปติ



กตมา าตปริฺา ? ผสฺส ํชานาต ิ“อยํ จกฺขุสมฺผสฺโส อยํ โสตสมฺผสฺโส อยํ ฆานสมฺผสฺโส อยํ 
ชิวฺหาสมฺผสฺโส อยํ กายสมฺผสฺโส อยํ มโนสมฺผสฺโส อยํ อธิวจนสมฺผสฺโส อยํ ปฏิฆสมฺผสฺโส, อยํ          
สุขเวทนีโย ผสฺโส อยํ ทุกฺขเวทนีโย ผสฺโส อยํ อทุกฺขมสุขเวทนีโย ผสฺโส, อยํ กุสโล ผสฺโส อยํ อกุสโล 
ผสฺโส อยํ อพฺยากโต ผสฺโส อยํ กามาวจโร ผสฺโส อยํ รูปาวจโร ผสฺโส อยํ อรูปาวจโร ผสฺโส อยํ สฺุโต 
ผสฺโส อยํ อนิมิตฺโต ผสฺโส อยํ อปฺปณิหิโต ผสฺโส, อยํ โลกิโย ผสฺโส อยํ โลกุตฺตโร ผสฺโส, อยํ อตีโต 
ผสฺโส อยํ อนาคโต ผสฺโส อยํ ปจฺจุปฺปนฺโน ผสฺโส”ติ ชานาติ ปสฺสติ. อยํ าตปริฺา.

กตมา ตีรณปริฺา ? เอวํ าต ํกตฺวา ผสฺสํ ตีเรต ิอนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต 
อฆโต อาพาธโต ปรโต  ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต อทฺธุวโต อตาณโต 
อเลณโต อสรณโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต สฺุโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต อสารกโต อฆมูลโต 
วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต       
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต สงฺกิเลสธมฺมโต36  สมุทยโต อตฺถงฺคมโต อสฺสาทโต อาทีนวโต 
นิสฺสรณโต ตีเรติ. อยํ ตีรณปริฺา.

กตมา ปหานปริฺา ? เอวํ ตีรยิตฺวา ผสฺเส ฉนฺทราคํ ปชหติ วิโนเทต ิ พฺยนฺตีกโรต ิ อนภาวํ      
คเมติ. วุตฺต ํ เหต ํ ภควตา “โย ภิกฺขเว ผสฺเสสุ ฉนฺทราโค, ต ํ ปชหถ. เอวํ โส ผสฺโส ปหีโน ภวิสฺสติ          
อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวํกโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม”ติ. อยํ ปหานปริฺา. 

ผสฺสํ ปริฺายาต ิ : ผสฺส ํอิมาห ิตีห ิปริฺาหิ ปริชานิตฺวา. อนานุคิทฺโธต ิ : เคโธ วุจฺจติ 
ตณฺหา. โย ราโค สาราโค... อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูลํ. ยสฺเสโส เคโธ ปหีโน  สมุจฺฉินฺโน  วูปสนฺโต         
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก าณคฺคินา ทฑฺโฒ, โส วุจฺจต ิอคิทฺโธ. โส รูเป อคิทฺโธ, สทฺเท อคิทฺโธ, 
คนฺเธ อคิทฺโธ, รเส อคิทฺโธ, โผฺพฺเพ อคิทฺโธ, กุเล… คเณ… อาวาเส… ลาเภ… ยเส… ปสํสาย…      
สุเข… จีวเร… ปณฺฑปาเต… เสนาสเน… คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร... กามธาตุยา… รูปธาตุยา… 
อรูปธาตุยา… กามภเว… รูปภเว… อรูปภเว… สฺาภเว… อสฺาภเว… เนวสฺา
นาสฺาภเว… เอกโวการภเว… จตุโวการภเว… ปฺจโวการภเว… อตีเต… อนาคเต…                
ปจฺจุปฺปนฺเน… ทิฺสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมส ุ อคิทฺโธ อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺโฌสนฺโน, วีตเคโธ 
วิคตเคโธ จตฺตเคโธ วนฺตเคโธ มุตฺตเคโธ, ปหีนเคโธ ปฏินิสฺสฺเคโธ, วีตราโค วิคตราโค จตฺตราโค     
วนฺตราโค มุตฺตราโค, ปหีนราโค ปฏินิสฺสฺราโค, นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสํเวที พฺรหฺมภูเตน 
อตฺตนา วิหรตีติ ผสฺสํ ปริฺาย อนานุคิทฺโธ.

ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโนติ ยทนฺติ : ยํ. อตฺตครหีติ : ทฺวีหิ การเณห ิ อตฺตานํ ครหติ        
กตตฺตา จ อกตตฺตา จ. 

กถํ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน ํครหติ ? กตํ เม กายทุจฺจริตํ, อกตํ เม กายสุจริตนฺต ิอตฺตานํ 
ครหติ. กตํ เม วจีทุจฺจริตํ, อกตํ เม วจีสุจริตนฺต ิ อตฺตานํ ครหติ. กต ํ เม มโนทุจฺจริตํ, อกต ํ เม             
มโนสุจริตนฺต ิอตฺตานํ ครหติ. กโต เม ปาณาติปาโต, อกตา เม ปาณาติปาตา เวรมณีต ิอตฺตานํ ครหติ. 
กตํ เม อทินฺนาทานํ, อกตา เม อทินฺนาทานา เวรมณีติ อตฺตานํ ครหติ. กโต เม กาเมสุมิจฺฉาจาโร,      
อกตา เม กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณีต ิ อตฺตานํ ครหติ. กโต เม มุสาวาโท, อกตา เม มุสาวาทา      
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เวรมณีติ อตฺตาน ํครหติ. กตา เม ปสุณา วาจา, อกตา เม ปสุณาย วาจาย เวรมณีต ิอตฺตานํ ครหติ. 
กตา เม ผรุสา วาจา, อกตา เม ผรุสาย วาจาย เวรมณีต ิอตฺตานํ ครหติ. กโต เม สมฺผปฺปลาโป, อกตา 
เม สมฺผปฺปลาปา เวรมณีต ิอตฺตาน ํครหติ. กตา เม อภิชฺฌา, อกตา เม อนภิชฺฌาต ิอตฺตาน ํครหติ. 
กโต เม พฺยาปาโท, อกโต เม อพฺยาปาโทต ิอตฺตาน ํครหติ. กตา เม มิจฺฉาทิฺิ, อกตา เม สมฺมาทิฺีติ 
อตฺตาน ํครหติ. เอวํ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน ํครหติ. อถ วา สีเลสุมฺห ิน  ปริปูรการีต ิ อตฺตานํ   
ครหติ. อินฺทฺริเยสุมฺห ิ อคุตฺตทฺวาโรติ อตฺตาน ํครหติ. โภชเนมฺห ิ อมตฺตฺูติ อตฺตาน ํ ครหติ. ชาคริยํ    
อนนุยุตฺโตติ อตฺตาน ํ ครหติ. สติสมฺปชฺเน อสมนฺนาคโตต ิ อตฺตาน ํ ครหติ. อภาวิตา เม จตฺตาโร   
สติปฺานาต ิ อตฺตานํ ครหติ. อภาวิตา เม จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ อตฺตาน ํ ครหติ. อภาวิตา เม       
จตฺตาโร อิทฺธิปาทาติ อตฺตาน ํ ครหติ. อภาวิตานิ เม ปฺจินฺทฺริยานีติ อตฺตาน ํ ครหติ. อภาวิตานิ เม 
ปฺจ พลานีต ิ อตฺตานํ ครหติ. อภาวิตา เม สตฺต โพชฺฌงฺคาต ิ อตฺตานํ ครหติ. อภาวิโต เม อริโย 
อฺงฺคิโก มคฺโคต ิ อตฺตาน ํ ครหติ. ทุกฺขํ เม อปริฺาตนฺต ิ อตฺตาน ํ ครหติ. สมุทโย เม อปฺปหีโนติ      
อตฺตาน ํ ครหติ. มคฺโค เม อภาวิโตต ิ อตฺตาน ํ ครหติ. นิโรโธ เม อสจฺฉิกโตติ อตฺตานํ ครหติ. เอวํ         
กตตฺตา จ อกตตฺตา จ อตฺตาน ํครหติ. เอวํ อตฺตครหิยํ37 กมฺมํ อกุพฺพมาโน  อชนยมาโน  อสฺชนยมาโน 
อนิพฺพตฺตยมาโน อนภินิพฺพตฺตยมาโนติ ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน. 

น ลิมฺปต ี ทิฺสุเตสุ ธีโรติ เลปาติ38  : เทฺว เลปา : ตณฺหาเลโป จ ทิฺิเลโป จ... อยํ         
ตณฺหาเลโป... อยํ ทิฺิเลโป. ธีโรติ : ธีโร ปณฺฑิโต ปฺวา พุทฺธิมา าณี วิภาวี เมธาวี, ธีโร          
ตณฺหาเลป ปหาย ทิฺิเลป ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ทิฺเ น  ลิมฺปต ิสุเต น  ลิมฺปต ิมุเต น  ลิมฺปต ิ วิฺาเต น 
ลิมฺปติ น ปลิมฺปติ น อุปลิมฺปติ, อลิตฺโต อปลิตฺโต อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต  นิสฺสโฏ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต 
วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ น ลิมฺปตี ทิฺสุเตสุ ธีโรติ. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺทํ 
ผสฺสํ ปริฺาย อนานุคิทฺโธ

 5 5 5 ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน 
น ลิมฺปตี ทิฺสุเตสุ ธีโรติ.

[๑๔] 5 5 5 สฺํ ปริฺา วิตเรยฺย โอฆํ 
ปริคฺคเหสุ มุนิ โนปลิตฺโต

 0 0 0 อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต 
นาสึสตี โลกมิมํ ปรฺจ.

สฺ ํปริฺา วิตเรยฺย โอฆนฺติ สฺาติ : กามสฺา พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา, 
เนกฺขมฺมสฺา อพฺยาปาทสฺา อวิหึสาสฺา, รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา รสสฺา 
โผฺพฺพสฺา ธมฺมสฺา, ยา เอวรูปา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺตํ, อยํ วุจฺจต ิ สฺา 
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สฺ ํ ปริฺาต ิ : สฺํ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตฺวา : าตปริฺาย ตีรณปริฺาย              
ปหานปริฺาย.

กตมา าตปริฺา ? สฺํ ชานาต ิ “อยํ กามสฺา อยํ พฺยาปาทสฺา อยํ                   
วิหึสาสฺา, อยํ เนกฺขมฺมสฺา อยํ อพฺยาปาทสฺา อยํ อวิหึสาสฺา, อยํ รูปสฺา อยํ 
สทฺทสฺา อยํ คนฺธสฺา อยํ รสสฺา อยํ โผฺพฺพสฺา อยํ ธมฺมสฺา”ติ ชานาติ ปสฺสติ, 
อยํ าตปริฺา.

กตมา ตีรณปริฺา ? เอวํ าตํ กตฺวา สฺํ ตีเรต ิอนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต 
อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต  ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต... สมุทยโต      
อตฺถงฺคมโต อสฺสาทโต อาทีนวโต นิสฺสรณโต ตีเรติ, อยํ ตีรณปริฺา.

กตมา ปหานปริฺา ? เอวํ ตีเรตฺวา สฺาย ฉนฺทราค ํปชหติ วิโนเทต ิพฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ 
คเมติ. วุตฺต ํ เหตํ ภควตา : โย ภิกฺขเว สฺาย ฉนฺทราโค, ตํ ปชหถ. เอวํ สา สฺา ปหีนา ภวิสฺสติ 
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมาติ, อยํ ปหานปริฺา. 

สฺ ํปริฺาติ : สฺํ อิมาห ิตีหิ ปริฺาห ิปริชานิตฺวา. วิตเรยฺย โอฆนฺติ : กาโมฆํ     
ภโวฆ ํ ทิฺโฆ ํ อวิชฺโชฆ ํ ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาต ิ สฺํ ปริฺา 
วิตเรยฺย โอฆํ.

ปริคฺคเหสุ มุนิ โนปลิตฺโตติ ปริคฺคหาต ิ : เทฺว ปริคฺคหา : ตณฺหาปริคฺคโห จ ทิฺิปริคฺคโห 
จ... อยํ ตณฺหาปริคฺคโห... อยํ ทิฺิปริคฺคโห. มุนีติ : โมนํ วุจฺจติ าณํ. ยา ปฺา ปชานนา... อโมโห 
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฺิ, เตน  าเณน  สมนฺนาคโต มุน ิ โมนปฺปตฺโตติ. ตีณิ โมเนยฺยาน ิ : กายโมเนยฺยํ    
วจีโมเนยฺยํ มโนโมเนยฺยํ.

กตมํ กายโมเนยฺยํ ? ติวิธาน ํกายทุจฺจริตานํ ปหานํ กายโมเนยฺยํ, ติวิธํ กายสุจริตํ กายโมเนยฺยํ, 
กายารมฺมเณ 39 าณํ กายโมเนยฺยํ, กายปริฺา กายโมเนยฺยํ, ปริฺาสหคโต มคฺโค กายโมเนยฺยํ, 
กาเย ฉนฺทราคสฺส ปหานํ กายโมเนยฺยํ, กายสงฺขารนิโรโธ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺต ิ กายโมเนยฺยํ, อิทํ   
กายโมเนยฺยํ.

กตมํ วจีโมเนยฺยํ ? จตุพฺพิธานํ วจีทุจฺจริตาน ํปหานํ วจีโมเนยฺยํ, จตุพฺพิธํ วจีสุจริตํ วจีโมเนยฺยํ, 
วาจารมฺมเณ40 าณํ วจีโมเนยฺยํ, วาจาปริฺา วจีโมเนยฺยํ, ปริฺาสหคโต มคฺโค วจีโมเนยฺยํ, วา
จาย ฉนฺทราคสฺส ปหาน ํ วจีโมเนยฺยํ, วจีสงฺขารนิโรโธ ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ วจีโมเนยฺยํ, อิทํ                
วจีโมเนยฺยํ.

กตมํ มโนโมเนยฺยํ ? ติวิธาน ํมโนทุจฺจริตานํ ปหาน ํมโนโมเนยฺยํ, ติวิธํ มโนสุจริตํ มโนโมเนยฺยํ, 
จิตฺตารมฺมเณ41 าณํ มโนโมเนยฺยํ, จิตฺตปริฺา มโนโมเนยฺยํ, ปริฺาสหคโต มคฺโค มโนโมเนยฺยํ, 
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จิตฺเต ฉนฺทราคสฺส ปหานํ มโนโมเนยฺยํ, จิตฺตสงฺขารนิโรโธ สฺาเวทยิตนิโรธํ มโนโมเนยฺยํ, อิทํ        
มโนโมเนยฺยํ.

 5 5 กายมุนึ วาจามุนึ 5 5 มโนมุนิมนาสวํ
 5 5 มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺนํ 5 5 อาหุ สพฺพปฺปหายินํ
 5 5 กายมุนึ วาจามุนึ 5 5 มโนมุนิมนาสวํ
 5 5 มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺนํ 5 5 อาหุ นินฺหาตปาปกํ.
อิเมห ิ ตีห ิ โมเนยฺเยหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ฉ มุนโย42  อคารมุนโย อนคารมุนโย, เสขมุนโย     

อเสขมุนโย ปจฺเจกมุนโย มุนิมุนโยติ. กตเม อคารมุนโย ? เย เต อาคาริกา ทิฺปทา วิฺาตสาสนา, 
อิเม อาคารมุนโย. กตเม อนาคารมุนโย ? เย เต ปพฺพชิตา ทิฺปทา วิฺาตสาสนา, อิเม                
อนาคารมุนโย. สตฺต เสขา เสขมุนโย. อรหนฺโต อเสขมุนโย. ปจฺเจกพุทฺธา ปจฺเจกมุนโย. มุนิมุนโย       
วุจฺจนฺติ ตถาคตา อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา.

 5 5 น โมเนน มุนิ โหติ 5 5 มูฬฺหรูโป อวิทฺทสุ
 5 5 โย จ ตุลํว ปคฺคยฺห 5 5 วรมาทาย ปณฺฑิโต.
 5 5 ปาปานิ ปริวชฺเชติ 5 5 ส มุนี เตน โส มุนิ
 5 5 โย มุนาติ อุโภ โลเก 5 5 มุนิ เตน ปวุจฺจติ.
 5 5 5 อสตฺจ สตฺจ ตฺวา ธมฺมํ 

อชฺฌตฺตํ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก
 5 5 5 เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโต โย 

สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ.
เลปาติ : เทฺว เลปา : ตณฺหาเลโป จ ทิฺิเลโป จ... อยํ ตณฺหาเลโป... อยํ ทิฺิเลโป. มุนิ      

ตณฺหาเลป ปหาย ทิฺิเลป ปฏินิสฺสชฺชิตฺวา ปริคฺคเหส ุ น  ลิมฺปต ิ น สํลิมฺปต ิ น  อุปลิมฺปติ, อลิตฺโต      
อสํลิตฺโต อนุปลิตฺโต นิกฺขนฺโต นิสฺสโฏ วิปฺปมุตฺโต วิสฺุตฺโต, วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ            
ปริคฺคเหสุ มุนิ โนปลิตฺโต.

อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโตติ สลฺลนฺต ิ : สตฺต สลฺลานิ : ราคสลฺล ํ โทสสลฺลํ โมหสลฺลํ    
มานสลฺลํ ทิฺิสลฺลํ โสกสลฺลํ กถํกถาสลฺล4ํ3‚ ยสฺเสตานิ สลฺลาน ิ ปหีนานิ สมุจฺฉินฺนาน ิ วูปสนฺตานิ     
ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ าณคฺคินา ทฑฺฒานิ, โส วุจฺจติ อพฺพูฬฺหสลฺโล อพฺพูหิตสลฺโล44   
อุทฺธฏสลฺโล สมุทฺธฏสลฺโล อุปฺปาฏิตสลฺโล สมุปฺปาฏิตสลฺโล จตฺตสลฺโล วนฺตสลฺโล มุตฺตสลฺโล             
ปหีนสลฺโล ปฏินิสฺสฺสลฺโล นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสํเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ       
อพฺพูฬฺหสลฺโล. จรนฺติ : จรนฺโต วิหรนฺโต อิริยนฺโต วตฺเตนฺโต ปาเลนฺโต ยเปนฺโต ยาเปนฺโต.               
อปฺปมตฺโตติ : สกฺกจฺจการี สาตจฺจการี อฺิตการี อโนลีนวุตฺติโก อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺโท อนิกฺขิตฺตธุโร      
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42 ฉ.ม. มุนิโน

43 สี. ทุจฺจริตสลฺลํ

44 ฉ.ม. อพฺพหิตสลฺโล



กุสเลสุ ธมฺเมส ุ “กถาห ํ อปริปูรํ วา สีลกฺขนฺธํ ปริปูเรยฺยํ, ปริปูร ํ วา สีลกฺขนฺธํ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย        
อนุคฺคเณฺหยฺยนฺ”ต ิ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาน ี จ สต ิ จ 
สมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธานํ อธิฺาน ํ อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลส ุ ธมฺเมสุ. กถาหํ อปริปูรํ วา      
สมาธิกฺขนฺธํ ปริปูเรยฺยํ, ปริปูรํ วา สมาธิกฺขนฺธํ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเณฺหยฺยนฺติ... กุสเลสุ ธมฺเมสุ. 
กถาห ํอปริปูรํ วา ปฺากฺขนฺธํ ปริปูเรยฺยํ, วิมุตฺติกฺขนฺธํ. วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธํ ปริปูเรยฺยํ. ปริปูรํ วา 
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธํ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคณฺเหยฺยนฺ”ติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห 
จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาน ีจ สต ิจ สมฺปชฺฺจ อาตปฺป ปธาน ํอธิฺาน ํอนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลสุ 
ธมฺเมสุ. “กถาหํ อปริฺาตํ วา ทุกฺข ํ ปริชาเนยฺยํ, อปฺปหีเน  วา กิเลเส ปชเหยฺยํ, อภาวิตํ วา มคฺคํ 
ภาเวยฺยํ. อสจฺฉิกตํ วา นิโรธํ สจฺฉิกเรยฺยนฺ”ต ิ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺห ี จ       
อปฺปฏิวาน ี จ สต ิ จ สมฺปชฺฺจฺ อาตปฺป ปธาน ํ อธิฺานํ อนุโยโค อปฺปมาโท กุสเลส ุ ธมฺเมสูติ     
อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต.

นาสึสต ี โลกมิมํ ปรฺจาต ิ : อิมํ โลกํ นาสึสติ สกตฺตภาวํ, ปรโลกํ นาสึสติ ปรตฺตภาวํ, อิมํ 
โลกํ นาสึสติ สกรูปเวทนาสฺาสงฺขารวิฺาณํ, ปรโลกํ นาสึสติ ปรรูปเวทนาสฺาสงฺขาร 
วิฺาณํ. อิม ํ โลกํ นาสึสติ ฉ อชฺฌตฺติกาน ิอายตนานิ, ปรโลกํ นาสึสติ ฉ พาหิราน ิอายตนานิ. อิมํ 
โลกํ นาสึสต ิมนุสฺสโลกํ, ปรโลกํ นาสึสต ิเทวโลกํ, อิม ํโลกํ นาสึสต ิกามธาตุ, ปรโลกํ นาสึสติ รูปธาตุ 
อรูปธาตุ, อิม ํ โลกํ นาสึสต ิ กามธาตุ รูปธาตุ, ปรโลกํ นาสึสต ิ อรูปธาตุ. ปุน  คต ึ วา อุปปตฺตึ วา         
ปฏิสนฺธึ วา ภวํ วา สํสารํ วา วฺฏํ วา นาสึสต ิน  อิจฺฉต ิน  สาทิยต ิน  ปตฺเถต ิน  ปเหต ินาภิชปฺปตีติ 
นาสึสตี โลกมิมํ ปรฺจาติ. เตนาห ภควา :-

 5 5 5 สฺํ ปริฺา วิตเรยฺย โอฆํ 
ปริคฺคเหสุ มุนิ โนปลิตฺโต

 5 5 5 อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต 
นาสึสตี โลกมิมํ ปรฺจาติ.

คุหฺกสุตฺตนิทฺเทโส ทุติโย.

_____________________
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๒. คุหัฏฐกสุตตนิทเทส45

อธิบายคุหัฏฐกสูตร
วาดวยนรชนผูของอยูในถ้ำคือกาย

พระสารีบุตรเถระจะกลาวอธิบายคุหัฏฐกสูตร ดังตอไปนี้ 
[๗] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)

นรชนผูของอยูในถ้ำ ถูกกิเลสมากหลายปดบังไว
เม่ือดำรงตนอยู(อยางน้ี) ก็จมลงในเหตุใหลุมหลง 
ผูเปนเชนน้ันแล ยอมอยูไกลจากวิเวก 
เพราะกามท้ังหลายในโลกไมเปนของท่ีนรชนละไดงายเลย

คำวา ผูของอยู ในคำวา ผูของอยูในถ้ำ ถูกกิเลสมากหลายปดบังไว กลาวไวแลวขางตน  อนึ่ง คำวา 
ถ้ำ ควรกลาวถึงกอน กาย ตรัสเรียกวา ถ้ำ 

คำวา กาย ถ้ำ รางกาย รางกายตน เรือ รถ ธง จอมปลวก รัง นคร กระทอม ฝ หมอ หรือนาค นี้
เปนชื่อของกาย

คำวา ผูของอยูในถ้ำ ไดแก ผูของ คือ ติด เก่ียว เกาะติด เก่ียวพัน  พัวพัน  อยูในถ้ำ อธิบายวา  นรชน  ของ 
คือ ติด เก่ียว เกาะติด เก่ียวพัน  พัวพันอยูในถ้ำ เหมือนสิ่งของที่ของ ติด เก่ียว แขวน  เก่ียวพัน  ติดตรึงอยูที่ตะปูขาง
ฝา หรือที่ ไมแขวน ฉะนั้น

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา  “ราธะ46  ผูของ ติดอยูในความพอใจ ความกำหนัด ความ
เพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก อุบายและความยึดมั่นอันเปนเหตุที่ใจเขาไปตั้งมั่น  ถือมั่น  นอนเนื่องในรูป เพราะ
ฉะนั้น  เราจึงเรียกวา ผูของ ... ราธะ ผูของ ติดอยู ในความพอใจ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน  ความทะยาน
อยาก อุบายและความยึดมั่นอันเปนเหตุที่ใจเขาไปตั้งมั่น ถือมั่น  นอนเนื่องในเวทนา ... ในสัญญา ...ในสังขาร ... 
ในวิญญาณ  เพราะฉะนั้น  เราจึงเรียกวา ผูของ”47   คำวา ผูของ เปนชื่อของความเก่ียวของ รวมความวา ผูของอยู
ในถ้ำ

คำวา ถูกกิเลสมากหลายปดบังไว อธิบายวา ถูกกิเลสเปนอันมากปดบังไว คือ ถูกราคะปดบังไว ถูก
โทสะปดบังไว ถูกโมหะปดบังไว ถูกโกธะปดบังไว ถูก อุปนาหะปดบังไว ถูกมักขะปดบังไว ถูกปฬาสะปดบังไว ถูก
อิสสาปดบังไว ถูก มัจฉริยะปดบังไว ถูกมายาปดบังไว ถูกสาเถยยะปดบังไว ถูกถัมภะปดบังไว ถูก สารัมภะปดบัง
ไว ถูกมานะปดบังไว ถูกอติมานะปดบังไว ถูกมทะปดบังไว ถูก ปมาทะปดบังไว ไดแก ถูกกิเลสทุกชนิด ... ทุจริต
ทุกทาง ...ความกระวนกระวาย ทุกอยาง ... ความเรารอนทุกสถาน  ... ความเดือดรอนทุกประการ ...                   
อกุสลาภิสังขาร ทุกประเภท ปดบัง ปกปด ปดลอม หุมหอ โอบลอม หอมลอม ครอบคลุม ปกคลุม บดบังไว รวม
ความวา ผูของอยูในถ้ำ ถูกกิเลสมากหลายปดบังไว

คำวา นรชน ... เม่ือดำรงตนอยู ในคำวา นรชน ... เม่ือดำรงตนอยู ก็จมลงในเหตุใหลุมหลง 
อธิบายวา นรชนเมื่อดำรงตนอยู คือ ผูกำหนัดก็ดำรงตนอยูตามอำนาจราคะ ผูขัดเคืองก็ดำรงตนอยูตามอำนาจ
โทสะ ผูหลงก็ดำรงตนอยูตามอำนาจโมหะ ผูยึดติดก็ดำรงตนอยูตามอำนาจมานะ ผูยึดถือก็ดำรงตนอยูตาม
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45 ดูเทียบ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗๙-๗๘๖/๖๘๘-๖๙๐

46 ราธะ เปนชื่อของภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรซึ่งบวชเมื่อแก

47 ดูเทียบ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๖๑/๒๕๔



อำนาจทิฏฐ4ิ8  ผูฟุงซานก็ดำรงตนอยูตามอำนาจอุทธัจจะ(ความฟุงซาน) ผูลังเล ก็ดำรงตนอยูตามอำนาจ
วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) ผูตกอยูในพลังกิเลสก็ดำรงตนอยูตามอำนาจอนุสัย(กิเลสที่นอนเนื่อง) รวมความวา   
นรชน ... เมื่อดำรงตนอยู ยอมเปนอยางนี้

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย รูปที่รูไดทางตา ที่นา ปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจใหกำหนัด ก็มีอยู ถาภิกษ ุเพลิดเพลิน  เชยชม ยึดติดรูปนั้นอยู ภิกษุทั้งหลาย เสียงที่รูได
ทางห ู ... มีอยู ... กลิ่นที่รูไดทางจมูก ... มีอยู ... รสที่รูไดทางลิ้น  ... มีอยู ... โผฏฐัพพะที่รูไดทางกาย ... มีอยู ... 
ธรรมารมณที่รูไดทางใจ ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจใหกำหนัด ก็มีอยู ถาภิกษุ
เพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดธรรมารมณนั้นอยู”49 รวมความวา นรชน ... เมื่อดำรงตนอยู ยอมเปนอยางนี้

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ(ความรูแจง อารมณ) ที่เขาถึงรูป เมื่อดำรง
อยู ก็มีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง เขาไปเสพเสวยความเพลิดเพลิน  ตั้งอยู ถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลยได 
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ  ที่เขาถึงเวทนา ... วิญญาณ ที่เขาถึงสัญญา ... วิญญาณ  ที่เขาถึงสังขาร เมื่อดำรงอยู ก็มี
สังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง เขาไปเสพเสวยความเพลิดเพลิน  ตั้งอยู ถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลยได”50 
รวมความวา นรชน ... เมื่อดำรงตนอยู ยอมเปนอยางนี้

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ถาความกำหนัด ความเพลิดเพลิน  ความทะยาน
อยาก มีอยูในกวงการาหาร(อาหารคือคำขาว) วิญญาณ  ก็ตั้งอยู งอกงามในกวงการาหารนั้นได วิญญาณ  ตั้ง
อยู งอกงามไดในที่ใด การกาวลงแหงนามรูปก็มีไดในที่นั้น ความกาวลงแหงนามรูปมีอยูในที่ใด ความเจริญแหง
สังขารก็มีไดในที่นั้น  ความเจริญแหงสังขารมีอยูในที่ใด ความเกิดในภพใหมก็มีไดในที่นั้น  ความเกิดในภพใหมมี
อยูในที่ใด ชาติ ชรา  มรณะ ตอไปก็มีไดในที่นั้น  ชาติ ชรา  มรณะ ตอไป มีอยูในที่ใด เราก็กลาววา ที่นั้นมีความเศรา
โศก มีความ หมนหมอง มีความคับแคนใจ” รวมความวา นรชน ... เมื่อดำรงตนอยู ยอมเปน อยางนี้

ภิกษุทั้งหลาย ถาความกำหนัด ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยากมีอยูใน  ผัสสาหาร(อาหารคือ       
ผัสสะ) ... ภิกษุทั้งหลาย ถาความกำหนัด ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยากมีอยูในมโนสัญเจตนาหาร(อาหาร
คือมโนสัญเจตนา) ... ภิกษุทั้งหลาย ถาความกำหนัด ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยากมีอยูในวิญญาณาหาร 
(อาหารคือวิญญาณ) วิญญาณก็ตั้งอยู งอกงามในวิญญาณาหารนั้นได วิญญาณ  ตั้งอยูงอกงามไดในที่ใด การ
กาวลงแหงนามรูปก็มีไดในที่นั้น  ความกาวลงแหง นามรูปมีอยูในที่ใด ความเจริญแหงสังขารก็มีไดในที่นั้น  ความ
เจริญแหงสังขารมีอยูในที่ใด ความเกิดในภพใหมก็มีไดในที่นั้น ความเกิดในภพใหมมีอยูในที่ใด ชาติ ชรา มรณะ 
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48 ทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึง ทิฏฐิ ๖๒ แบงออกเปน ๒ ฝาย คือ
๑. ปุพพันตกัปปกวาทะ ความเห็นกำหนดขันธสวนอดีตมี ๑๘ คือ
(๑)  สัสสตวาทะ เห็นวาอัตตาและโลกเที่ยงม ี๔ อยาง (๒)  เอกัจจสัสสตวาทะ เห็นวาอัตตาและโลกเที่ยงเปนบางอยางมี ๔ อยาง 

(๓)  อันตานันติกวาทะ เห็นวาโลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุดมี ๔ อยาง (๔)  อมราวิกเขปวาทะ ความเห็นหลบเลี่ยง ไมแนนอนม ี๔ อยาง 
(๕) อธิจจสมุปปนนวาทะ เห็นวาอัตตาและโลก เกิดขึ้นเองไมมีเหตุปจจัยมี ๒ อยาง
๒. อปรันตกัปปกวาทะ ความเห็นกำหนดขันธสวนอนาคตมี ๔๔ คือ
(๑)  สัญญีวาทะ เห็นวาอัตตาหลังจากตายแลวมีสัญญามี ๑๖  อยาง (๒) อสัญญีวาทะ เห็นวาอัตตาหลัง จากตายแลวไมมี

สัญญามี ๘ อยาง (๓) เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ เห็นวาอัตตาหลังจากตายแลวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชมี ๘ อยาง (๔) 
อุจเฉทวาทะ เห็นวาหลังจากตายแลวอัตตาขาดสูญม ี๗ อยาง (๕)  ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ เห็นวามีสภาพบางอยางเปนนิพพานใน
ปจจุบันมี ๕ อยาง (ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘-๑๐๔/๑๑-๓๙)

49 ดูเทียบ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๑๔/--

50 ดูเทียบ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๓/--



ตอไปก็มีไดในที่นั้น  ชาต ิชรา มรณะ ตอไป มีอยูในที่ใด เราก็กลาววา ที่นั้น  มีความเศราโศก มีความหมนหมอง มี
ความคับแคนใจ51” รวมความวา นรชน ... เมื่อดำรงตนอยู ยอมเปนอยางนี้

คำวา จมลงในเหตุใหลุมหลง อธิบายวา กามคุณ ๕ ตรัสเรียกวา เหตุ ใหลุมหลง 
คือ รูปที่รูไดทางตา ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจใหกำหนัด เสียงที่รูไดทาง

หู ... กลิ่นที่รูไดทางจมูก ... รสที่รูไดทางลิ้น  ... โผฏฐัพพะที่รูไดทางกาย ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก 
ชักใหใคร พาใจใหกำหนัด เพราะเหตุไร กามคุณ ๕ จึงตรัสเรียกวา เหตุใหลุมหลง เพราะโดยมากเทวดาและ
มนุษย ยอมหลง ลุมหลง หลงงมงายในกามคุณ  ๕ เทวดาและมนุษยเหลานั้น  จึงชื่อวา เปนผูหลง ลุมหลง หลง
งมงาย คือ ถูกอวิชชาทำใหมืดบอด หุมหอ โอบลอม หอมลอม ครอบคลุม ปกคลุม บดบังไว เพราะเหตุนั้น 
กามคุณ ๕ จึงตรัสเรียกวา เปนเหตุใหลุมหลง 

คำวา จมลงในเหตุใหลุมหลง ไดแก จมลง หมกมุน  หย่ังลง ดิ่งลง ในเหตุ ใหลุมหลง รวมความวา       
นรชน ... เมื่อดำรงตนอยู ก็จมลงในเหตุใหลุมหลง

วาดวยวิเวก ๓ อยาง
คำวา วิเวก ในคำวา ผูเปนเชนน้ันแล ยอมอยูไกลจากวิเวก ไดแก วิเวก ๓ อยาง คือ (๑) กาย

วิเวก(ความสงัดกาย) (๒) จิตตวิเวก(ความสงัดใจ) (๓) อุปธิวิเวก(ความสงัดอุปธิ) 
กายวิเวก เปนอยางไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมใชสอยเสนาสนะที่สงัด คือ ปา โคนตนไม ภูเขา ซอกเขา ชองเขา สุสาน ปาดง

ดิบ กลางแจง ลอมฟาง และมีกายสงัดอยู คือ เดินรูปเดียว ยืนรูปเดียว นั่งรูปเดียว นอนรูปเดียว เขาหมูบาน
บิณฑบาตรูปเดียว  กลับรูปเดียว นั่งในที่ลับรูปเดียว อธิษฐานจงกรมรูปเดียว เที่ยวไป อยู เคลื่อนไหว เปนไป เลี้ยง
ชีวิต ดำเนินไป ยังชีวิตใหดำเนินไปลำพังรูปเดียว นี้ชื่อวากายวิเวก

จิตตวิเวก เปนอยางไร 
คือ ผูบรรลุปฐมฌานยอมมีจิตสงัดจากนิวรณ52  ผูบรรลุทุติยฌานยอมมีจิตสงัดจากวิตกและวิจาร ผูบรรลุ

ตติยฌานยอมมีจิตสงัดจากปต ิ ผูบรรลุจตุตถฌานยอมม ี จิตสงัดจากสุขและทุกข ผูบรรลุอากาสานัญจายตน
สมาบัติ53  ยอมมีจิตสงัดจาก รูปสัญญา54  ปฏิฆสัญญา55  นานัตตสัญญา56  ผูบรรลุวิญญาณัญจายตน
สมาบัติ57ยอมม ี จิตสงัดจากอากาสานัญจายตนสัญญา  ผูบรรลุอากิญจัญญายตนสมาบัติ58ยอมมีจิต สงัดจาก
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51 ดูเทียบ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๔/๑๒๓-๑๒๖

52 นิวรณ ดูรายละเอียดขอ ๕/๑๗

53  อากาสานัญจายตนสมาบัติ คือสมาบัติที่กำหนดอากาศ คือความวางอันหาที่สุดมิไดเปนอารมณ เปน  ขั้นที ่๑ ของอรูปฌาน 
(ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๙๖)

54  รูปสัญญา คือความจำไดหมายรูเรื่องรูป หมายถึงสัญญาในรูปฌาน ๑๕ ดวยสามารถกุศลวิบากและกิริยา (ขุ.ม.อ. (บาลี) 
๗/๙๖)

55  ปฏิฆสัญญา คือความจำไดหมายรู ความกระทบกระทั่งในใจ ที่เกิดจากการกระทบกันแหงตากับรูป เปนตน  (ขุ.ม.อ. (บาลี) 
๗/๙๖)

56 นานัตตสัญญา คือความหมายรูไมใชตนก็มิใช หมายถึงกามาวจรสัญญา ๔๔ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๙๗)

57 วิญญาณัญจายตนสมาบัติ คือสมาบัติที่กำหนดวิญญาณเปนอารมณ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๙๗)

58 อากิญจัญญายตนสมาบัติ คือสมาบัติที่กำหนดความไมมีอะไรเหลือเปนอารมณ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๙๗)



วิญญาณัญจายตนสัญญา ผูบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ59  ยอมมีจิตสงัดจากอากิญจัญญายตน
สัญญา 

ผูเปนพระโสดาบันยอมมีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐ6ิ0  วิจิกิจฉา61  สีลัพพตปรามาส62  ทิฏฐานุสัย63              
วิจิกิจฉานุสัย64 และเหลากิเลสที่อยูในพวกเดียวกับสักกายทิฏฐิ เปนตนนั้น 

ผูเปนพระสกทาคาม ี ยอมมีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน65  ปฏิฆสังโยชนอยาง หยาบ กามราคานุสัย      
ปฏิฆานุสัย อยางหยาบ และเหลากิเลสที่อยูในพวกเดียวกับ กามราคสังโยชนเปนตนนั้น 

ผูเปนพระอนาคามี ยอมมีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนอยาง ละเอียด กามราคานุสัย       
ปฏิฆานุสัย อยางละเอียด และเหลากิเลสที่อยูในพวกเดียว กับกามราคสังโยชนเปนตนนั้น 

ผูเปนพระอรหันต ยอมมีจิตสงัดจากรูปราคะ66  อรูปราคะ67  มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย68            
ภวราคานุสัย69  อวิชชานุสัย70  เหลากิเลสที่อยูในพวกเดียวกับรูปราคะเปนตนนั้น  และสังขารนิมิตทั้งปวงใน
ภายนอก นี้ชื่อวาจิตตวิเวก

อุปธิวิเวก เปนอยางไร 
คือ กิเลสก็ดี ขันธก็ด ีอภิสังขารก็ด ีตรัสเรียกวา อุปธิ อมตนิพพาน  ตรัส เรียกวา อุปธิวิเวก คือธรรมเปนที่

ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมด เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่คลายกำหนัด เปนที่ดับกิเลส เปนที่เย็นสนิท นี้
ชื่อวาอุปธิวิเวก
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59 เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัต ิคือสมาบัติที่เขาถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช (ขุ.ม.อ.
 (บาลี) ๗/๙๘)

60 สักกายทิฏฐิ ดูเชิงอรรถขอ ๑๒/๕๙

61  วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในฐานะ ๘ อยาง คือ (๑)  ความสงสัยในทุกข (๒) ความสงสัยในทุกขสมุทัย  (๓)  ความสงสัยใน
ทุกขนิโรธ (๔)  ความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (๕) ความสงสัยในสวนเบื้องตน  (๖) ความสงสัยในสวนเบื้องปลาย (๗) ความ
สงสัยทั้งในสวนเบื้องตนและสวนเบื้องปลาย (๘)  ความสงสัย ในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น คือ  ความที่ปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชานี้เปน
ปจจัย ดูรายละเอียด ขอ ๑๗๔/๔๙๔

62  สีลัพพตปรามาส คือความถือมั่นศีลพรต โดยสักวาทำตาม  ๆ กันไปอยางงมงาย เห็นวาจะบริสุทธ์ิ หลุดพน  ไดดวยศีลพรต 
(ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๙๘)

63 ทิฏฐานุสัย ดูเชิงอรรถขอ ๓/๑๑

64 วิจิกิจฉานุสัย ดูเชิงอรรถขอ ๓/๑๑

65  กามราคสังโยชน กิเลสอันผูกใจสัตว ธรรมที่มัดสัตวไวกับทุกขหรือผูกกรรมไวกับผล คือความกำหนัดในกาม ความติดใจใน
กาม (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๖๙/๖๒๐)

66 รูปราคะ คือความกำหนัดดวยอำนาจความพอในรูปภพ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๑๐๐)

67 อรูปราคะ คือความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจในอรูปภพ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๗/๑๐๐)

68 มานานุสัย ดูเชิงอรรถขอ ๓/๑๑

69 ภวราคานุสัย ดูเชิงอรรถขอ ๓/๑๑

70 อวิชชานุสัย ดูเชิงอรรถขอ ๓/๑๑



กายวิเวกยอมมีแกบุคคลผูมีกายหลีกออกแลว ยินดีในเนกขัมมะ จิตตวิเวก ยอมมีแกบุคคลผูมีจิตบริสุทธ์ิ 
ถึงความเปนผูผองแผวย่ิง และอุปธิวิเวกยอมมีแกบุคคลผูปราศจากอุปธิ บรรลุนิพพานอันปราศจากปจจัยปรุงแตง
แลว

คำวา ไกลจากวิเวก อธิบายวา ผูของอยูในถ้ำอยางนี ้ถูกกิเลสมากหลาย ปดบังไวอยางนี้ จมลงในเหตุให
ลุมหลงอยางนี้ ยอมอยูไกลจากกายวิเวกบาง ไกลจาก จิตตวิเวกบาง ไกลจากอุปธิวิเวกบาง คือ ไกล หางไกล แสน
ไกล ไมใกล ไมใกลเคียง ไมชิด ไมใกลชิด 5

คำวา ผูเปนเชนน้ัน ไดแก ผูเปนเชนนั้น  คือ ผูเปนอยางนั้น ผูดำรงอยู อยางนั้น  ผูเปนประการนั้น ผูมีสวน
อยางนั้น จมลงในเหตุใหลุมหลง รวมความวา ผูเปนเชนนั้นยอมอยูไกลจากวิเวก

วาดวยกาม ๒ อยาง
คำวา กาม ในคำวา เพราะกามท้ังหลายในโลกไมเปนของท่ีนรชนละไดงายเลย ไดแก กาม ๒ อยาง 

แบงตามหมวด คือ (๑) วัตถุกาม (๒) กิเลสกาม 
วัตถุกาม คืออะไร 
คือ รูป เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ เครื่องปูลาด เครื่องนุงหม ทาสหญิงชาย แพะ แกะ ไก สุกร 

ชาง โค มา ลา ที่นา ที่สวน  เงิน ทอง หมูบาน  นิคม ราชธานี แควน  ชนบท กองพลรบ คลังหลวง และวัตถุที่นายินดี
อยางใดอยางหนึ่ง (เหลานี้)ชื่อวาวัตถุกาม

อีกนัยหนึ่ง กามที่เปนอดีต ที่เปนอนาคต ที่เปนปจจุบัน  กามที่เปนภายใน ที่เปนภายนอก ที่เปนทั้งภายใน
และภายนอก กามอยางหยาบ อยางกลาง อยางประณีต กามที่เปนของสัตวในอบาย ที่เปนของมนุษย ที่เปนของ
ทิพย กามที่ปรากฏเฉพาะหนา ที่เนรมิตขึ้นเอง ที่ไมไดเนรมิตขึ้นเอง ที่ผูอื่นเนรมิตให กามที่มีผู ครอบครอง ที่ไมมีผู
ครอบครอง ที่ยึดถือวาเปนของเรา ที่ไมยึดถือวาเปนของเรา สภาวธรรมที่เปนกามาวจร ที่เปนรูปาวจร ที่เปนอรูปาว
จรแมทั้งปวง กามที ่ เปนเหตุเกิดแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ชื่อวากาม เพราะมีความหมายวา นา
ปรารถนา นายินดี นาลุมหลง เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม

กิเลสกาม คืออะไร 
คือ ความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจ ความดำริ ความกำหนัด ความ

กำหนัดดวยอำนาจความดำร ิชื่อวากาม ไดแก ความพอใจ ดวยอำนาจความใคร ความกำหนัดดวยอำนาจความ
ใคร ความเพลิดเพลินดวย อำนาจความใคร ความทะยานอยากดวยอำนาจความใคร ความเย่ือใยดวยอำนาจ 
ความใคร ความเรารอนดวยอำนาจความใคร ความสยบดวยอำนาจความใคร ความติดใจดวยอำนาจความใคร 
หวงน้ำคือความใคร กิเลสเครื่องประกอบคือ ความใคร กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร กิเลสเครื่องก้ันจิตคือความ
พอใจดวยอำนาจความใครในกามทั้งหลาย

(สมจริงดังที่พระเจาอัฑฒมาสกเปลงอุทานวา)
เจากามเอย เราเห็นรากเหงาของเจาแลว 

เจาเกิดเพราะความดำริ เราจักไมดำริถึงเจาอีก 
เจาจักไมเกิดมาเปนอยางนี้ไดอีกละเจากามเอย71

เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม
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71 ดูเทียบ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๙/๒๙๑, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๘/๖๗



คำวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก72 มนุษยโลก เทวโลก73 ขันธโลก ธาตุโลก74 อายตนโลก75

คำวา เพราะกามท้ังหลายในโลกไมเปนของท่ีนรชนละไดงายเลย อธิบายวา เพราะกามทั้งหลายใน
โลกเปนของที่นรชนละไดยาก คือ สละไดยาก สละออก ไดยาก ย่ำยีไดยาก แกออกไดยาก แหวกออกไดยาก ขาม
ไดยาก ขามพนไดยาก กาวพนไดยาก กลับตัวหลีกไดยาก รวมความวา เพราะกามทั้งหลายในโลกไมเปนของที่   
นรชนละไดงายเลย ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

นรชนผูของอยูในถ้ำ ถูกกิเลสมากหลายปดบังไว 
เมื่อดำรงตนอยู(อยางนี้) ก็จมลงในเหตุใหลุมหลง 
ผูเปนเชนนั้นแล ยอมอยูไกลจากวิเวก 
เพราะกามทั้งหลายในโลกไมเปนของที่นรชนละไดงายเลย

[๘] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
สัตวเหลาน้ัน มีความปรารถนาเปนตนเหตุ 

ติดพันอยูกับความพอใจในภพ 
มุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลัง หรือในกาลกอน
ปรารถนากามเหลาน้ีและกามท่ีมีอยูกอน 
ยอมเปนผูหลุดพนไดยาก (และ)ทำใหผูอ่ืนหลุดพนไมไดเลย

คำวา มีความปรารถนาเปนตนเหต ุ ติดพันอยูกับความพอใจในภพ อธิบายวา ตัณหา ตรัสเรียกวา 
ความปรารถนา 
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72  อบายโลก คือโลกที่ปราศจากความเจริญ ไดแก (๑)  นิรย นรก (๒)  ติรัจฉานโยนิ กำเนิดสัตวดิรัจฉาน  (๓)  ปตติวิสัย แดนเปรต 
(๔) อสุรกาย พวกหวาดหว่ันไรความเจริญ (ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๓/๔๖๗)

73  เทวโลก คือโลกของหมูเทพในสวรรคชั้นกามาวจรทั้ง ๖ เปนภพที่มีอารมณเลิศ โลกที่มีแตความสุข แตยัง เก่ียวของกับกามอยู 
ไดแก (๑)  จาตุมหาราชิกา สวรรคที่ทาวมหาราชทั้ง ๔ ปกครองอยู (ทาวธตรฐ จอม- คนธรรพครองทิศตะวันออก, ทาววิรุฬหกจอม
กุมภัณฑครองทิศใต, ทาววิรูปกษจอมนาคครองทิศตะวันตก, ทาวกุเวรหรือเวสวัณจอมยักษครองทิศเหนือ)  (๒) ดาวดึงส แดนที่อยู
แหงเทพ ๓๓ มีทาวสักกะ เปน  จอมเทพ (๓)  ยามา แดนที่อยูแหงเทพผูปราศจากทุกข มีทาวสุยามาเปนจอมเทพ (๔) ดุสิต แดนที่
อยูแหงเทพผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน มีทาวสันดุสิตเปนจอมเทพ (๕) นิมมานรด ี แดนแหงเทพผูมีความยินดีในการเนรมิต มี
ทาวสุนิมมิตเปนจอมเทพ (๖)  ปรนิมมิตวสวัตดี แดนที่อยูแหงเทพผูยังอำนาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นเนรมิต คือเสวยสมบัติที่เทพ
พวกอื่นเนรมิตให มีทาววสวัตดีเปนจอมเทพ (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๕-๕๙๖)

74  ธาตุโลก หมายถึงธาตุ ๑๘ คือสิ่งที่ทรงสภาวะของตนเองอยู ตามที่เหตุปจจัยปรุงแตงขึ้นเปนไปตาม ธรรมนิยาม คือ  กำหนด
แหงธรรมดา ไมมีผูสราง ผูบันดาล และมีรูปลักษณะ กิจ อาการเปนแบบ จำเพาะตัว อันพึงกำหนดเอาเปนหลักไดแตละอยาง ๆ 
ไดแก (๑) จักขุธาตุ ธาตุคือจักขุปสาท (๒) รูปธาตุ ธาตุคือรูปารมณ (๓) จักขุวิญญาณธาต ุธาตุคือจักขุวิญญาณ  (๔)  โสตธาต ุธาตุ
คือโสตปสาท (๕) สัทท-ธาตุ ธาตุคือสัททารมณ (๖) โสตวิญญาณธาต ุธาตุคือโสตวิญญาณ  (๗)  ฆานธาตุ ธาตุคือฆานปสาท (๘) 
คันธธาตุ ธาตุคือคันธารมณ (๙)  ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุคือฆานวิญญาณ  (๑๐) ชิวหาธาต ุธาตุคือชิวหาปสาท (๑๑)  รสธาตุ ธาตุ
คือรสารมณ (๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ ธาตุคือชิวหาวิญญาณ  (๑๓) กาย-ธาต ุ ธาตุคือกายปสาท (๑๔)  โผฏฐัพพธาต ุ ธาตุคือ
โผฏฐัพพารมณ (๑๕) กายวิญญาณธาตุ ธาตุคือกายวิญญาณ  (๑๖)  มโนธาตุ ธาตุคือมโน  (๑๗)  ธรรมธาตุ ธาตุคือธรรมารมณ 
(๑๘) มโนวิญญาณธาตุ ธาตุคือมโนวิญญาณ (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๘๓-๑๘๔/๑๔๒-๑๔๖)

75  อายตนโลก หมายถึงอายตนะ ๑๒ คือ (สิ่งที่เชื่อมตอกันใหเกิดความรู แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู) อายตนะภายใน  ๖ 
ไดแก (๑)  ตา (๒)  หู (๓)  จมูก (๔)  ลิ้น  (๕)  กาย (๖) ใจ อายตนะภายนอก ๖  ไดแก (๑)  รูป (๒)  เสียง (๓) กลิ่น  (๔)  รส (๕) 
โผฏฐัพพะ (๖)  ธรรมารมณ ทั้ง ๖ นี ้ เรียกทั่วไปวา อารมณ ๖  คือ เปนสิ่งสำหรับใหจิตยึดหนวง (อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๑๕๔-๑๖๗/๑๑๒-๑๑๘)



คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน  ความกำหนัด
ดวยอำนาจความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดนัก แหงจิต ความอยาก ความสยบ ความหมกมุน  ความหื่น  ความหื่น
กระหาย ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติที่ทำใหพลุกพลาน ธรรมชาติที่หลอกลวง ธรรมชาต ิที่ยังสัตวใหเกิด 
ธรรมชาติที่ยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติที่รอยรัด ธรรมชาติที่ มีขาย ธรรมชาติที่กำซาบใจ ธรรมชาติที่ซานไป 
ธรรมชาติดุจเสนดาย ธรรมชาติที่แผไป ธรรมชาติที่ประมวลมา ธรรมชาติที่เปนเพ่ือน  ความคนึงหา ตัณหาที่นำ พา
ไปสูภพ ตัณหาดุจปา ตัณหาดุจปาทึบ ความเชยชิด ความเย่ือใย ความหวงใย ความผูกพัน ความหวัง กิริยาที่หวัง 
ภาวะที่หวัง ความหวังในรูป ความหวังในเสียง ความหวังในกลิ่น  ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความ
หวังในลาภ ความหวังในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ธรรมชาติที่กระซิบ ธรรมชาติที่กระซิบบอยๆ 
ธรรมชาติที่กระซิบย่ิง ความกระซิบ กิริยาที่กระซิบ ภาวะที่กระซิบ ความละโมบ กิริยาที่ละโมบ ภาวะที่ละโมบ 
ธรรมชาติที่ทำใหหว่ันไหว ภาวะที่ใครแตอารมณดี ๆ ความกำหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินพอดี ความ
ติดใจ กิริยาที่ติดใจ ความปรารถนา  ความใฝหา ความหมายปอง กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูป
ภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา 
โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน  อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน  ตัณหาดุจเถาวัลย 
ความปรารถนาวัตถุอยางตาง ๆ รากเหงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร วิสัย
แหงมาร ตัณหาดุจแมน้ำ ตัณหาดุจตาขาย ตัณหา ดุจโซตรวน ตัณหาดุจสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ 

คำวา มีความปรารถนาเปนตนเหตุ ไดแก มีความปรารถนาเปนตนเหตุ คือ มีความปรารถนาเปน
สาเหตุ มีความปรารถนาเปนปจจัย มีความปรารถนาเปนเหตุ มีความปรารถนาเปนแดนเกิด รวมความวา มีความ
ปรารถนาเปนตนเหตุ

คำวา ติดพันอยูกับความพอใจในภพ อธิบายวา ความพอใจในภพอยางเดียว คือ สุขเวทนา
ความพอใจในภพ ๒ อยาง คือ 

๑.5 สุขเวทนา 5 5 ๒.5 วัตถุที่นาปรารถนา 
ความพอใจในภพ ๓ อยาง คือ 

๑.5 ความเปนหนุมสาว 5 ๒.5 ความไมมีโรค
๓.5 ชีวิต

ความพอใจในภพ ๔ อยาง คือ 
๑.5 ลาภ 5 5 ๒.5 ยศ 
๓.5 สรรเสริญ5 ๔.5 สุข

ความพอใจในภพ ๕ อยาง คือ 
๑.5 รูปที่นาพอใจ 5 ๒.5 เสียงที่นาพอใจ 
๓.5 กลิ่นที่นาพอใจ 5 ๔.5 รสที่นาพอใจ 
๕.5 โผฏฐัพพะที่นาพอใจ

ความพอใจในภพ ๖ อยาง คือ 
๑.5 ความสมบูรณแหงตา 5 ๒.5 ความสมบูรณแหงหู 
๓.5 ความสมบูรณแหงจมูก5 ๔.5 ความสมบูรณแหงลิ้น 
๕.5 ความสมบูรณแหงกาย 5 ๖.5 ความสมบูรณแหงใจ

ผูติดพันอยูกับความพอใจในภพ ไดแก ของ คือ ติด เก่ียว  เกาะติด เก่ียวพัน  พัวพันในสุขเวทนา ... ในวัตถุ
ที่นาปรารถนา ... ในความเปนหนุมสาว ... ในความ ไมมีโรค ... ในชีวิต ... ในลาภ ... ในยศ ... ในสรรเสริญ ... ใน
สุข ... ในรูป ... เสียง ... กลิ่น  ... รส ... โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ ... ในความสมบูรณแหงตา ... ห ู ... จมูก ... ลิ้น  ... 
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กาย ของ คือ ติด เก่ียว เกาะติด เก่ียวพัน  พัวพันในความสมบูรณแหงใจ รวมความวา มีความปรารถนาเปนตนเหตุ 
ติดพันอยูกับความพอใจในภพ

คำวา สัตวเหลาน้ัน ... ยอมเปนผูหลุดพนไดยาก (และ)ทำใหผูอ่ืนหลุดพนไมไดเลย อธิบายวา 
ธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความพอใจในภพเหลานั้น  อันสัตวหลุดพนไดยาก หรือสัตวทั้งหลายปลดเปลื้อง(ตน)ไดยาก 
จากธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความพอใจในภพนั้น

ธรรมท่ีเปนท่ีตั้งแหงความพอใจในภพเหลาน้ัน อันสัตวหลุดพนไดยาก เปนอยางไร 
คือ สุขเวทนา อันสัตวหลุดพนไดยาก คือ ปลดเปลื้องไดยาก ทรงตัวไดยาก แกออกไดยาก แหวกออกได

ยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวพนไดยาก กลับตัวหลีกไดยาก วัตถุที่นาปรารถนา ... ความเปนหนุมสาว ... 
ความไมมีโรค ... ชีวิต ... ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... สุข ... รูปที่นาพอใจ ... เสียงที่นาพอใจ ... กลิ่นที่นาพอใจ ... 
รสที่นาพอใจ ... โผฏฐัพพะที่นาพอใจ ... ความสมบูรณแหงตา ... ความสมบูรณแหงห ู ... ความสมบูรณแหง
จมูก ... ความสมบูรณแหงลิ้น ... ความสมบูรณแหงกาย ... ความสมบูรณแหงใจ อันสัตวหลุดพนไดยาก คือ 
ปลดเปลื้องไดยาก ทรงตัว ไดยาก แกออกไดยาก แหวกออกไดยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวพน ไดยาก 
กลับตัวหลีกไดยาก ธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความพอใจในภพเหลานั้น อันสัตวหลุดพนไดยากเปนอยางนี้ 

สัตวท้ังหลายปลดเปลื้อง(ตน)ไดยาก จากธรรมท่ีเปนท่ีตั้งแหงความพอใจในภพน้ัน เปนอยางไร 
คือ สัตวทั้งหลายปลดเปลื้อง(ตน)ไดยาก คือ ปลดเปลื้องขึ้นไดยาก ทรงตัวไดยาก ทรงตัวขึ้นไดยาก ยกตัว

ขึ้นไดยาก ยกตัวขึ้นไดยากอยางย่ิง แกออกไดยาก แหวกออกไดยาก ขามไดยาก ขามพนไดยาก กาวพนไดยาก 
กลับตัวหลีกไดยาก จากสุขเวทนา ... จากวัตถุที่นาปรารถนา ... จากความเปนหนุมสาว ... จากความไมมีโรค ... 
จากชีวิต ... จากลาภ ... จากยศ ... จากสรรเสริญ ... จากสุข ... จากรูป ที่นาพอใจ ... จากเสียงที่นาพอใจ ... จาก
กลิ่นที่นาพอใจ ... จากรสที่นาพอใจ ... จาก โผฏฐัพพะที่นาพอใจ ... จากความสมบูรณแหงตา ... จากความ
สมบูรณแหงห ู ... จาก ความสมบูรณแหงจมูก ... จากความสมบูรณแหงลิ้น  ... จากความสมบูรณแหงกาย 
ปลดเปลื้อง(ตน)ไดยาก คือ ปลดเปลื้องขึ้นไดยาก ทรงตัวไดยาก ทรงตัวขึ้นไดยาก ยกตัวขึ้นไดยาก ยกตัวขึ้นได
ยากอยางย่ิง แกออกไดยาก แหวกออกไดยาก ขาม ไดยาก ขามพนไดยาก กาวพนไดยาก กลับตัวหลีกไดยาก 
จากความสมบูรณแหงใจ สัตวทั้งหลายปลดเปลื้อง(ตน)ไดยาก จากธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความพอใจในภพนั้น เปน
อยางนี้ รวมความวา สัตวเหลานั้น ... ยอมเปนผูหลุดพนไดยาก

คำวา ทำใหผูอ่ืนหลุดพนไมไดเลย อธิบายวา  สัตวเหลานั้น  ตนเองก็จมดิ่งอยู จึงไมสามารถฉุดรั้งคนอื่น
ที่จมดิ่งอยูแลวขึ้นมาได สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “จุนทะ ขอที่บุคคลซึ่งตนเองก็จมดิ่งอยูจักฉุดรั้งผูอื่น
ที่จมดิ่งอยูแลวขึ้นมาได เปนไปไมไดเลย จุนทะ ขอที่บุคคลผูมิไดฝกฝน  มิไดอบรม ยังมิไดดับกิเลสดวย ตนเอง จัก
ฝกฝนอบรมผูอื่น  ทำผูอื่นใหดับกิเลส เปนไปไมไดเลย” (สัตวเหลานั้น) จึง ชื่อวาทำใหผูอื่นหลุดพนไมไดเลย เปน
อยางนี้บาง

อีกนัยหนึ่ง ไมมีใครอื่นที่จะทำใหสัตวเหลานั้นหลุดพนได ถาสัตวเหลานั้นจะ พึงหลุดพนได สัตวเหลานั้น
เมื่อปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเหมาะสม ปฏิบัติไมเปนขาศึก ปฏิบัติเอื้อประโยชน ปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักธรรมดวย
ตนเอง ก็จะพึงหลุดพนไดดวยเรี่ยวแรง ดวยกำลัง ดวยความพากเพียร ดวยความบากบั่น  ดวยเรี่ยวแรง ของบุรุษ 
ดวยกำลังของบุรุษ ดวยความพากเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของ บุรุษของตนเองเทานั้น  (สัตวเหลานั้น) จึง
ชื่อวาทำใหผูอื่นหลุดพนไมไดเลย เปน อยางนี้บาง

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา
โธตกะ76 เราไมสามารถปลดเปลื้องใคร ๆ 
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76 โธตกะ เปนชื่อของมาณพซึ่งเปนศิษยของพราหมณพาวรี ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๓๓/๑๖๖



ที่มีความสงสัยในโลกได 
แตเธอเมื่อรูแจงธรรมอันประเสริฐ
ก็จะขามโอฆะนี้ไดเอง ดวยประการฉะนี7้7 

(สัตวเหลานั้น)จึงชื่อวา ทำใหผูอื่นหลุดพนไมไดเลย เปนอยางนี้บาง
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา

ตนทำชั่วเอง ก็เศราหมองเอง ไมทำชั่ว ก็บริสุทธ์ิเอง 
ความบริสุทธ์ิและไมบริสุทธ์ิเปนของเฉพาะตน 
คนอื่นจะทำคนอื่นใหบริสุทธ์ิไมได785 5 5

สัตวเหลานั้นจึงชื่อวา ทำใหผูอื่นหลุดพนไมไดเลย เปนอยางนี้บาง
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ฉันนั้นเหมือนกันแหละพราหมณ นิพพานมีอยู ทางไปนิพพานมีอยู 

เรา(ตถาคต)ผูชักชวนก็มีอยู ก็เมื่อเปนเชนนี ้ สาวกที่เราสั่งสอนอยูอยางนี้ พร่ำสอนอยูอยางนี ้ บางพวกสำเร็จ
นิพพานอันถึงที่สุดโดยสวนเดียว บางพวกก็ไมสำเร็จ ในเรื่องนี ้ เราจะทำอยางไรได ตถาคตก็เปนแตผูบอกทาง 
พระพุทธเจาก็เพียงบอกทางให ผูที่ปฏิบัติดวยตนเองเทานั้น  จึงจะพึง หลุดพนได”79  สัตวเหลานั้นจึงชื่อวา  ทำใหผู
อื่นหลุดพนไมไดเลย อยางนี้บาง รวมความวา สัตวเหลานั้น ยอมเปนผูหลุดพนไดยาก (และ)ทำใหผูอื่นหลุดพนไม
ไดเลย

คำวา มุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลัง หรือในกาลกอน อธิบายวา อนาคต ตรัสเรียกวา ในกาลภายหลัง 
อดีต ตรัสเรียกวา ในกาลกอน  อีกนัยหนึ่ง อนาคตใกลอดีตก็ดี ปจจุบันใกลอดีตก็ด ี ตรัสเรียกวา ในกาลภายหลัง 
อดีตใกลอนาคตก็ดี ปจจุบันใกลอนาคตก็ดี ตรัสเรียกวา ในกาลกอน

บุคคลทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลกอนอยางไร 
คือ บุคคลยอมหวนระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอดีตอันยาวนาน  เราไดมีรูปอยางนี้มา

แลว ... ไดมีเวทนาอยางนี้มาแลว  ... ไดมีสัญญาอยางนี้มาแลว ... ไดมีสังขารอยางนี้มาแลว บุคคลยอมหวนระลึก
ถึงความเพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอดีตอันยาวนาน  เราไดมีวิญญาณอยางนี้มาแลว บุคคลจึงชื่อวา ทำความ
มุงหวัง(กาม)ในกาลกอน เปนอยางนี้บาง

อีกนัยหนึ่ง บุคคลมีวิญญาณเก่ียวเนื่องดวยฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตอันยาวนาน  เราไดมีตา
อยางนี ้ ไดเห็นรูปอยางนี้ เพราะมีวิญญาณเก่ียวเนื่องดวย ฉันทราคะ เขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณนั้น  เมื่อ
เพลิดเพลินกับอารมณนั้น  บุคคลจึง ชื่อวา ทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลกอน อยางนี้บาง ... ไดมีหูอยางนี ้ ไดยิน
เสียงอยางนี ้ ... ไดมีจมูกอยางนี ้ ไดกลิ่นอยางนี ้ ... ไดมีลิ้นอยางนี ้ ไดรูรสอยางนี้ ... ไดมีกายอยางนี ้ รูสึกผัสสะ
อยางนี้ ... มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องดวยฉันทราคะในอารมณนั้นวา ในอดีตอันยาวนาน  เราไดมีใจอยางนี้ รู
ธรรมารมณอยางนี ้ เพราะมีวิญญาณเก่ียวเนื่องดวยฉันทราคะ เขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณนั้น  เมื่อเพลิดเพลินกับ
อารมณนั้น บุคคลจึงชื่อวา ทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลกอน เปนอยางนี้บาง

อีกนัยหนึ่ง บุคคลยินด ี มุงหวัง ถึงความปลื้มใจ ดวยการหัวเราะ พูดจา เลนหัว กับมาตุคามในกาลกอน 
บุคคลจึงชื่อวา ทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลกอน เปนอยางนี้บาง

บุคคลทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลังอยางไร 
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คือ บุคคลตามระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณนั้นวา ในอนาคตอันยาว นาน  เราพึงมีรูปอยางนี้ ... พึง
มีเวทนาอยางนี ้ ... พึงมีสัญญาอยางนี้ ... พึงมีสังขารอยางนี้ บุคคลตามระลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณนั้นวา 
ในอนาคตอันยาวนาน  เราพึงมีวิญญาณอยางนี้ บุคคลจึงชื่อวา ทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลัง เปนอยางนี้
บาง

อีกนัยหนึ่ง บุคคลตั้งจิตเพ่ือใหไดอารมณที่ยังไมไดวา ในอนาคตอันยาวนาน  ขอเราพึงมีตาอยางนี ้เห็นรูป
อยางนี ้เพราะมีการตั้งจิตเปนปจจัย เขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณนั้น  เมื่อเพลิดเพลินกับอารมณนั้น  บุคคลจึงชื่อวา 
ทำความมุงหวัง (กาม)ในกาลภายหลัง อยางนี้บาง ... พึงมีหูอยางนี ้ไดยินเสียงอยางนี้ ... พึงมีจมูกอยางนี้ ไดกลิ่น
อยางนี ้ ... พึงมีลิ้นอยางนี้ รูรสอยางนี ้ ... พึงมีกายอยางนี้ รูสึกผัสสะอยางนี ้ ... บุคคลตั้งจิตเพ่ือใหไดอารมณที่ยัง
ไมไดวา ในอนาคตอันยาวนาน ขอเราพึงมีใจอยางนี ้ รูธรรมารมณอยางนี้ เพราะมีการตั้งจิตเปนปจจัย เขาจึง
เพลิดเพลินกับอารมณนั้น  เมื่อเพลิดเพลินกับอารมณนั้น  บุคคลจึงชื่อวาทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลัง เปน
อยางนี้บาง

อีกนัยหนึ่ง บุคคลตั้งจิตเพ่ือใหไดอารมณที่ยังไมไดวา ดวยศีลพรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปน
เทวดา หรือเทพองคใดองคหนึ่ง เพราะการตั้งจิตเปนปจจัย เขาจึงเพลิดเพลินกับอารมณนั้น  เมื่อเพลิดเพลินกับ
อารมณนั้น  บุคคลจึงชื่อวาทำความมุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลัง เปนอยางนี้บาง รวมความวา มุงหวัง(กาม)ใน
กาล ภายหลัง หรือในกาลกอน

คำวา (ปรารถนา)กามเหลาน้ี ในคำวา ปรารถนากามเหลาน้ีและกามท่ีมีอยูกอน ไดแก ตองการ ยินดี 
ปรารถนา มุงหมาย มุงหวัง กามคุณ ๕ ที่เปน ปจจุบัน

คำวา ปรารถนากามท่ีมีอยูกอน ไดแก ปรารถนา คือ ครวญหา พร่ำหา กามคุณ  ๕ ที่เปนอดีต รวมความ
วา ปรารถนากามเหลานี้และกามที่มีอยูกอน ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

สัตวเหลานั้น มีความปรารถนาเปนตนเหตุ 
ติดพันอยูกับความพอใจในภพ 
มุงหวัง(กาม)ในกาลภายหลัง หรือในกาลกอน 
ปรารถนากามเหลานี้และกามที่มีอยูกอน 
ยอมเปนผูหลุดพนไดยาก (และ)ทำใหผูอื่นหลุดพนไมไดเลย

[๙] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
สัตวเหลาน้ัน ยินดี ขวนขวาย ลุมหลงในกามท้ังหลาย

เปนผูตกต่ำ ตั้งอยูในกรรมท่ีผิด ประสบทุกขแลว
จึงคร่ำครวญอยูวา เราจุติจากภพน้ี จักเปนอะไรหนอ

วาดวยกาม ๒ อยาง
คำวา ยินดี ขวนขวาย ลุมหลงในกามท้ังหลาย อธิบายวา 
คำวา กาม ไดแก กาม ๒ อยาง แบงตามหมวด คือ (๑) วัตถุกาม (๒) กิเลสกาม ... เหลานี้เรียกวา วัตถุ

กาม ... เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม80

ตัณหาตรัสเรียกวา ความยินด ีคือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ81 สัตวทั้ง
หลาย กำหนัด ยินดี คือ ติดใจ สยบ หมกมุน  เกาะติด เก่ียวพัน  พัวพันในวัตถุกามดวยกิเลสกาม รวมความวา ยินดี
ในกามทั้งหลาย
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80 ดูรายละเอียดขอ ๑/๑-๒

81 ดูรายละเอียดขอ ๓/๑๐-๑๑



คำวา ขวนขวาย อธิบายวา แมสัตวผูแสวงหา เสาะหา คนหากามทั้งหลาย เที่ยวไปเพ่ือกามนั้น  มากไป
ดวยกามนั้น หนักในกามนั้น  เอนไปในกามนั้น โอนไป ในกามนั้น  โนมไปในกามนั้น  นอมใจไปในกามนั้น  มุงกาม
นั้นเปนใหญ ชื่อวาผูขวนขวายในกาม

แมสัตวผูแสวงหา เสาะหา คนหารูปดวยอำนาจตัณหา ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... ผูแสวงหา เสาะหา 
คนหาโผฏฐัพพะดวยอำนาจตัณหา เที่ยวไปเพ่ือกามนั้น 

มากไปดวยกามนั้น  หนักในกามนั้น  เอนไปในกามนั้น โอนไปในกามนั้น  โนมไปใน  กามนั้น  นอมใจไปใน
กามนั้น มุงกามนั้นเปนใหญ ชื่อวาผูขวนขวายในกาม

แมสัตวผูไดเฉพาะรูปดวยอำนาจตัณหา  ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... ผูไดเฉพาะ โผฏฐัพพะดวยอำนาจ
ตัณหา เที่ยวไปเพ่ือกามนั้น  มากไปดวยกามนั้น  หนักใน  กามนั้น  เอนไปในกามนั้น  โอนไปในกามนั้น โนมไปใน
กามนั้น นอมใจไปในกามนั้น มุงกามนั้นเปนใหญ ชื่อวาผูขวนขวายในกาม

แมสัตวผูบริโภครูปดวยอำนาจตัณหา ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... ผูบริโภค โผฏฐัพพะดวยอำนาจตัณหา 
เที่ยวไปเพ่ือกามนั้น มากไปดวยกามนั้น  หนักใน  กามนั้น เอนไปในกามนั้น  โอนไปในกามนั้น  โนมไปในกามนั้น 
นอมใจไปในกามนั้น มุงกามนั้นเปนใหญ ชื่อวาผูขวนขวายในกาม

เปรียบเหมือนสัตวผูกอการทะเลาะ ชื่อวาผูขวนขวายในการทะเลาะ ผูทำการ งาน ชื่อวาผูขวนขวายใน
การทำงาน  ผูเที่ยวไปในโคจร ชื่อวาผูขวนขวายในโคจร82  ผูเจริญฌาน  ชื่อวาผูขวนขวายในฌาน  ฉันใด แมสัตวผู
แสวงหา  เสาะหา คนหากามทั้งหลาย เที่ยวไปเพ่ือกามนั้น  มากไปดวยกามนั้น  หนักในกามนั้น  เอนไปในกามนั้น 
โอนไปในกามนั้น โนมไปในกามนั้น นอมใจไปในกามนั้น มุงกามนั้นเปนใหญ ชื่อวา ผูขวนขวายในกาม

แมสัตวผูบริโภครูปดวยอำนาจตัณหา ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... ผูบริโภค โผฏฐัพพะดวยอำนาจตัณหา 
เที่ยวไปเพ่ือกามนั้น มากไปดวยกามนั้น  หนักในกามนั้น  เอนไปในกามนั้น  โอนไปในกามนั้น โนมไปในกามนั้น 
นอมใจไปในกามนั้น มุงกามนั้นเปนใหญ ชื่อวาผูขวนขวายในกาม ฉันนั้นเหมือนกัน

คำวา ลุมหลง อธิบายวา โดยมากเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมหลง ลุมหลง หลงงมงายในกามคุณ ๕ 
เทวดาและมนุษยเหลานั้น  จึงชื่อวาเปนผูหลง ลุมหลง หลงงมงาย คือถูกอวิชชาทำใหมืดบอด หุมหอ โอบลอม 
หอมลอม ครอบคลุม ปกคลุม บดบังไว รวมความวา ยินดี ขวนขวาย ลุมหลงในกามทั้งหลาย5

คำวา ผูตกต่ำ ในคำวา เปนผูตกต่ำ ตั้งอยูในกรรมท่ีผิด อธิบายวา แมผู ไปต่ำ ก็ชื่อวาผูตกต่ำ แมผู
ตระหนี่ก็ตรัสเรียกวา ผูตกต่ำ ผูไมเอื้อเฟอคำ คำที ่ เปนแนวทาง เทศนา คำพร่ำสอน  ของพระพุทธเจาและสาวก
ของพระพุทธเจา ก็ชื่อวาผูตกต่ำ

ผูไปต่ำอยางไร จึงชื่อวาผูตกต่ำ ผูไปต่ำ อธิบายวา ไปสูนรก ไปสูกำเนิด เดรัจฉาน  ไปสูเปตวิสัย รวมความ
วา ผูไปต่ำอยางนี้ ชื่อวาผูตกต่ำ

วาดวยความตระหน่ี ๕ อยาง
ผูตระหนี่อยางไร จึงตรัสเรียกวาผูตกต่ำ มัจฉริยะ มี ๕ อยาง คือ 

๑.5 อาวาสมัจฉริยะ(ความตระหนี่ที่อยู) 
๒.5 กุลมัจฉริยะ(ความตระหนี่ตระกูล) 
๓.5 ลาภมัจฉริยะ(ความตระหนี่ลาภ) 
๔.5 วัณณมัจฉริยะ(ความตระหนี่วรรณะ) 
๕.5 ธัมมมัจฉริยะ(ความตระหนี่ธรรม) 
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82 โคจร หมายถึงที่ควรเที่ยวไป อารมณหรือหนาที่ที่จำเปน มีสติปฏฐานเปนตน (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๙/๑๐๗) 
ดูรายละเอียดขอ ๑๙๖/๕๗๖-๕๗๗



ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความเห็นแกได ความถ่ีเหนียว ความที่จิตเจ็บรอน(ในการให) 
ความมีจิตหวงแหนเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกวา ความตระหนี่

อีกนัยหนึ่ง ความตระหนี่ขันธก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะ ก็ดี ความมุงแตจะไดก็ดี 
เรียกวา ความตระหนี่ ชนทั้งหลายผูประกอบดวยความ ตระหนี่นี้ คือ ความเปนผูไมรูจักถอยคำของยาจก เปนผู
ประมาท ผูตระหนี่อยางนี้ ตรัสเรียกวา ผูตกต่ำ

ผูไมเอื้อเฟอพระดำรัส คำที่เปนแนวทาง เทศนา คำพร่ำสอนของพระพุทธเจา และสาวกของพระพุทธเจา
อยางไร จึงชื่อวาผูตกต่ำ ผูไมเอื้อเฟอ ไมยอมฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งใจเพ่ือใหรูพระดำรัส คำที่เปนแนวทาง 
เทศนา คำพร่ำสอนของพระพุทธเจา และสาวกของพระพุทธเจา  เปนผูไมเชื่อฟง ไมทำตามคำ ประพฤติฝาฝน 
เบือนหนาไปทางอื่น  ผูไมเอื้อเฟอพระดำรัส คำที่เปนแนวทางเทศนา คำพร่ำสอนของพระพุทธเจา และสาวกของ
พระพุทธเจา อยางนี้ชื่อวาผูตกต่ำ รวมความวา เปนผูตกต่ำ

คำวา สัตวเหลาน้ัน ... ตั้งอยูในกรรมท่ีผิด อธิบายวา ตั้งอยู คือตั้งมั่น  ตั้งเฉพาะ ติด ติดแนน  ติดใจ 
นอมใจเชื่อ เกาะติด เก่ียวพัน พัวพันในกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรมที่ผิด ปาณาติบาต(การฆาสัตว) อทินนาทาน(การลักทรัพย) กาเมสุมิจฉาจาร(การ
ประพฤติผิดในกาม) มุสาวาท(การพูดเท็จ) ปสุณาวาจา(วาจา  สอเสียด) ผรุสวาจา(วาจาหยาบ) สัมผัปปลาปะ(คำ
พูดเพอเจอ) อภิชฌา(ความเพงเล็งอยากไดของเขา) พยาบาท(ความคิดปองราย) มิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิดจาก 
ทำนองคลองธรรม) สังขารทั้งหลาย กามคุณ  ๕ นิวรณ ๕ ( ... ในเจตนา ... ในความปรารถนา ... ในความตั้งใจที่
ผิด) รวมความวา สัตวเหลานั้น ... เปนผูตกต่ำ ตั้งอยูในกรรมที่ผิด

คำวา ประสบทุกขแลว ในคำวา ประสบทุกขแลว จึงคร่ำครวญอยู ไดแก ประสบทุกขแลว คือ ถึงทุกข 
ประจวบกับทุกข เขาถึงทุกขแลว ถึงมาร ประจวบกับ มาร เขาถึงมารแลว ถึงมรณะ ประจวบกับมรณะ เขาถึง
มรณะแลว รวมความวา ประสบทุกขแลว 

คำวา คร่ำครวญอยู ไดแก ร่ำไร รำพัน  เศราโศก ลำบากใจ คร่ำครวญ ตีอกพร่ำเพอ ถึงความหลงใหล 
รวมความวา ประสบทุกขแลว จึงคร่ำครวญอยู

คำวา เราจุติจากภพน้ี จักเปนอะไรหนอ อธิบายวา เราจุติจากภพนี้แลว จักเปนอะไรหนอ คือ จักเปน
สัตวนรก เกิดในกำเนิดสัตวเดรัจฉาน เกิดในเปตวิสัย เปนมนุษย เปนเทวดา มีรูป ไมมีรูป มีสัญญา ไมมีสัญญา  มี
สัญญาก็มิใช ไมม ีสัญญาก็มิใช แลนไปสูความสงสัย แลนไปหาความเคลือบแคลง เกิดความไมแนใจ ยอมร่ำไร 
รำพัน  เศราโศก ลำบากใจ คร่ำครวญ ตีอกพร่ำเพอ ถึงความหลงใหลวา ในอนาคตอันยาวนาน  เราจักมีหรือจักไมมี 
ในอนาคตอันยาวนาน  เราจักเปนอะไร หรือจักเปนอยางไร หรือในอนาคตอันยาวนาน  เราเปนอะไรแลว จักเปน
อะไรอีก รวมความวา เราจุติจากภพนี้จักเปนอะไรหนอ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึง ตรัสวา 

สัตวเหลานั้น ยินดี ขวนขวาย ลุมหลงในกามทั้งหลาย 
เปนผูตกต่ำ ตั้งอยูในกรรมที่ผิด ประสบทุกขแลว 
จึงคร่ำครวญอยูวา เราจุติจากภพนี้ จักเปนอะไรหนอ

[๑๐] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
เพราะฉะน้ัน สัตวเกิดพึงศึกษาในท่ีน้ี 

พึงรูจักกรรมอยางใดอยางหน่ึงในโลกวา เปนกรรมท่ีผิด
ไมพึงประพฤติผิด เพราะเหตุแหงกรรมท่ีผิดน้ัน 
นักปราชญกลาววา ชีวิตน้ีเปนของนอย

วาดวยสิกขา ๓
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คำวา เพราะฉะน้ัน ในคำวา เพราะฉะน้ัน สัตวเกิดพึงศึกษาในท่ีน้ี ไดแก เพราะฉะนั้น  คือ เพราะ
การณนั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปจจัยนั้น  เพราะตนเหตุนั้น  เมื่อเห็นโทษนั้นในกามทั้งหลาย รวมความวา เพราะ
ฉะนั้น

คำวา พึงศึกษา ไดแก สิกขา ๓ คือ 
๑.5 อธิสีลสิกขา 5 5 ๒.5 อธิจิตตสิกขา
๓.5 อธิปญญาสิกขา

อธิสีลสิกขา เปนอยางไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สำรวมดวยการสังวรในปาติโมกข83  สมบูรณดวยอาจาระ84และโคจร 

เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาใน สิกขาบททั้งหลายอยู คือ สีลขันธเล็ก85 สีลขันธใหญ86  ศีลเปนที่พ่ึง 
เปนเบื้องตน  เปนความประพฤต ิ เปนความสำรวม เปนความระวัง เปนหัวหนา เปนประธานเพ่ือ ความถึงพรอม
แหงธรรมที่เปนกุศล นี้ชื่อวาอธิสีลสิกขา

อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน  ที่มีวิตก วิจาร ปติและสุข 

อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแลว บรรลุทุติยฌาน  มีความผองใสในภายใน  มีภาวะที่จิตเปน
หนึ่งผุดขึ้น  ไมมีวิตก ไมมี วิจาร มีแตปติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไปมีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสต ิ อยู
เปนสุข เพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัส ดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌาน  ที่ไมมีทุกข ไมมี
สุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู นี้ชื่อวาอธิจิตตสิกขา

อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐ หย่ังถึงความเกิดและความดับ 

เพิกถอนกิเลส ใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้
ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ขอปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริงวา “เหลานี้อาสวะ” 
เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้อาสวสมุทัย” เธอรูตามความเปนจริงวา  “นี้อาสวนิโรธ” เธอรูตามความเปนจริงวา “นี้
อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวาอธิปญญาสิกขา

สิกขา ๓ เหลานี ้เมื่อสัตวเกิดนึกถึง ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อทราบ ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อเห็น  ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อ
พิจารณา ชื่อวาพึงศึกษา เมื่ออธิษฐานจิต ชื่อวา พึงศึกษา เมื่อนอมใจเชื่อดวยศรัทธา  ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อประคอง
ความเพียร ชื่อวา พึงศึกษา เมื่อตั้งสติ ชื่อวาพึงศึกษา  เมื่อตั้งใจมั่น  ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อรูชัดดวยปญญา ชื่อวาพึง
ศึกษา เมื่อรูชัดธรรมที่ควรรูชัด ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อกำหนดรูธรรมที่ควร กำหนดรู ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อละธรรมที่ควร
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83  สังวรในปาติโมกข มีอรรถาธิบายแตละคำ ดังนี้ คือ  สังวร หมายถึงการไมลวงละเมิดทางกายวาจา ปาติโมกข หมายถึงศีล
สิกขาบท ที่เปนเหตุใหผูรักษาหลุดพนจากทุกข (ปาติ = รักษา + โมกขะ = ความ หลุดพน) (วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๔/๑๗)

84  อาจาระ หมายถึงการไมลวงละเมิดทางกาย การไมลวงละเมิดทางวาจา การไมลวงละเมิดทางกายและ วาจา หรือการสำรวม
ศีลทั้งหมด คือการไมเลี้ยงชีพดวยอาชีพที่ผิด ที่พระพุทธเจารังเกียจ เชน  ไมเลี้ยงชีพดวยการใหไมไผ ใหใบไม ดอกไม ผลไม เครื่อง
สนาน  ไมสีฟน ไมเลี้ยงชีพดวยการทำตนต่ำกวาคฤหัสถ ดวยการพูดเลนเปนแกงถ่ัว(จริงบางไมจริงบาง) ไมเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยง
เด็ก และการรับสงขาว (วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๔/๑๘)

85 สีลขันธเล็ก หมายถึงอาบัติที่แกไขได คืออาบัติตั้งแตสังฆาทิเสสลงมา (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๐/๑๒๐)

86 สีลขันธใหญ หมายถึงอาบัติที่แกไขไมได คืออาบัติปาราชิกอยางเดียว (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๐/๑๒๐)



ละ ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อเจริญธรรม ที่ควรเจริญ ชื่อวาพึงศึกษา เมื่อทำใหแจงธรรมที่ควรทำใหแจง ชื่อวาพึงศึกษา 
คือ พึงประพฤติเอื้อเฟอ ประพฤติเอื้อเฟอโดยชอบ สมาทานประพฤติ

คำวา ในท่ีน้ี ไดแก ในความเห็นนี ้ความถูกใจนี ้ความพอใจนี้ ความยึดถือนี ้ธรรมนี้ วินัยนี ้ธรรมวินัยนี้ 
ปาพจนนี้ พรหมจรรยนี้ สัตถุศาสนนี้ อัตภาพนี้ มนุษยโลกนี้ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ในที่นี้

คำวา สัตวเกิด ไดแก สัตว คือ นรชน ... มนุษย87 รวมความวา เพราะฉะนั้น สัตวเกิดพึงศึกษาในที่นี้
คำวา อยางใดอยางหน่ึง ในคำวา  พึงรูจักกรรมอยางใดอยางหน่ึงในโลกวา เปนกรรมท่ีผิด ไดแก 

ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมด ทุกอยาง ไมเหลือ ไมมีสวนเหลือ โดยประการทั้งปวง คำวา อยางใดอยางหนึ่ง นี ้ เปนคำ
กลาวรวม ๆ ไวทั้งหมด

คำวา พึงรูจัก ... วา เปนกรรมท่ีผิด อธิบายวา พึงรู คือ พึงรูทั่ว รูแจมแจง รูเฉพาะ แทงตลอดกายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรมที่ผิด ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา  ผรุสวาจา สัมผัปปลา
ปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ สังขารทั้งหลาย กามคุณ  ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจที่ผิดวา
เปนกรรมที่ผิด

คำวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก ... อายตนโลก รวมความวา พึงรูจักกรรม อยางใดอยางหนึ่งในโลกวา 
เปนกรรมที่ผิด

คำวา ไมพึงประพฤติผิด เพราะเหตุแหงกรรมท่ีผิดน้ัน อธิบายวา ไมพึง ประพฤติ คือ ไมพึงประพฤติ
เอื้อเฟอ ไมพึงประพฤติเอื้อเฟอโดยชอบ ไมพึง สมาทานประพฤติผิด เพราะเหตุแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท 
มิจฉาทิฏฐ ิ สังขารทั้งหลาย กามคุณ  ๕ นิวรณ ๕ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจที่ผิด รวมความวา ไมพึง
ประพฤติผิด เพราะเหตุแหง กรรมที่ผิดนั้น

วาดวยชีวิตเปนของนอยดวยเหตุ ๒ ประการ
คำวา ชีวิต ในคำวา นักปราชญกลาววา ชีวิตน้ีเปนของนอย ไดแก อายุ ความดำรงอยู ความดำเนินไป 

ความใหชีวิตดำเนินไป ความเคลื่อนไหว ความเปนไป ความรักษา ความเปนอยู ชีวิตินทรีย อนึ่ง ชีวิตเปนของนอย 
ดวยเหต ุ๒ ประการ คือ (๑)  ชีวิตเปนของนอยเพราะดำรงอยูชั่วเวลาเพียงเล็กนอย (๒) ชีวิตเปนของนอยเพราะมี
คุณคาเพียงเล็กนอย 

ชีวิตเปนของนอย เพราะดำรงอยูชั่วเวลาเพียงเล็กนอย เปนอยางไร 
คือ ในขณะจิตที่เปนอดีต ชีวิตเปนอยูแลว  ไมใชกำลังเปนอยู ไมใชจักเปนอยู ในขณะจิตที่เปนอนาคต 

ชีวิตจักเปนอยู ไมใชกำลังเปนอยู ไมใชเปนอยูแลว ในขณะจิตที่เปนปจจุบัน  ชีวิตกำลังเปนอยู ไมใชเปนอยูแลว 
ไมใชจักเปนอยู 

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา 
ชีวิต อัตภาพ สุขและทุกขทั้งปวง 

เปนธรรมที่ประกอบกันขึ้นชั่วขณะจิตเดียว 
ขณะยอมหมุนไปอยางรวดเร็ว

เทวดาผูดำรงอยูไดตั้ง ๘๔,๐๐๐ กัป 
ก็มิไดประกอบดวยจิต ๒ ดวง(ในขณะจิตเดียว) เปนอยูได 

ขันธเหลาใดของสัตวที่ตายไป หรือยังดำรงอยูในโลกนี้ ดับไปแลว 
ขันธเหลานั้นทั้งหมด เปนอยางเดียวกัน ดับไปแลวก็มิไดสืบตอกัน

35

87 ดูรายละเอียดขอ ๑/๔



ขันธที่แตกไปในอดีตอันหาลำดับมิได 
และขันธที่จะแตกไปในอนาคต มีลักษณะไมตางกับขันธที่ดับในปจจุบัน 

สัตวไมเกิดดวยอนาคตขันธ ยอมดำรงอยูดวยปจจุบันขันธ 
เพราะจิตแตกดับไป สัตวโลกชื่อวา ตายแลว 
นี้เปนปรมัตถบัญญัติ

เพราะมีอายตนะ ๖ เปนปจจัย 
ขันธทั้งหลายที่แปรไปตามฉันทะ ยอมเปนไปไมขาดสาย 
เหมือนน้ำไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น

ขันธทั้งหลายถึงการทรงตัวอยูไมไดแตกไปแลว 
กองขันธในอนาคตก็ไมมี สวนขันธที่เกิดแลวในปจจุบันก็ดำรงอยู
เหมือนเมล็ดผักกาดบนปลายเหล็กแหลม ฉะนั้น

ความแตกทำลายแหงขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหลานั้น  ปรากฏอยูขางหนา ขันธทั้ง
หลายที่มีการแตกเปนธรรมดา ดำรงอยู มิไดรวมกับขันธเกา

ขันธทั้งหลายมาโดยสภาวะที่ไมปรากฏ แตกทำลายไปแลว 
ก็ไปสูสภาวะที่ไมปรากฏ ยอมเกิดขึ้นและดับไป
เหมือนสายฟาแลบในอากาศ ฉะนั้น

ชีวิตชื่อวาเปนของนอย เพราะดำรงอยูชั่วเวลาเพียงเล็กนอย เปนอยางนี้
ชีวิตเปนของนอยเพราะมีคุณคาเพียงเล็กนอย เปนอยางไร 
คือ ชีวิตเก่ียวเนื่องดวยลมหายใจเขา ชีวิตเก่ียวเนื่องดวยลมหายใจออก ชีวิตเก่ียวเนื่องดวยลมหายใจเขา

และลมหายใจออก ชีวิตเก่ียวเนื่องดวยมหาภูตรูป88 ชีวิตเก่ียวเนื่องดวยอาหารที่กลืนกิน  ชีวิตเก่ียวเนื่องดวยไฟธาตุ 
ชีวิตเก่ียวเนื่องดวย วิญญาณ  มูลเหตุ(กรัชกาย) ของสภาวธรรมเหลานี้มีกำลังนอย บุพพเหตุ89  ของสภาวธรรม
เหลานี้มีกำลังนอย ปจจัยทั้งหลายมีอารมณเปนตนมีกำลังนอย แดนเกิด(ตัณหา) มีกำลังนอย ธรรมที่เกิดรวมกัน 
ของสภาวธรรมเหลานี้มีกำลังนอย ธรรมที่ประกอบกัน  (อรูปธรรม) ของสภาวธรรมเหลานี้มีกำลังนอย ธรรมที่เกิด
พรอม กันของสภาวธรรมเหลานี้มีกำลังนอย กิเลสเครื่องประกอบ(ตัณหา)มีกำลังนอย สภาวธรรมเหลานี้แตละ
อยางมีกำลังนอยตลอดเวลา สภาวธรรมเหลานี้แตละอยางไมมั่นคง สภาวธรรมเหลานี้ตางก็ทำใหสภาวธรรมอื่น
ตกลวงลงไป เพราะสภาวธรรมเหลานี้ตางก็ไมมีความตานทาน สภาวธรรมเหลานี้ตางก็ไมดำรงกันและกันอยูได 
แมสภาวธรรมที่ทำใหธรรมเหลานี้เกิดก็ไมมี

อนึ่ง ธรรมไรๆ ก็มิไดเสื่อมไปเพราะธรรมไรๆ 
เพราะขันธเหลานี้ พึงถึงความแตกดับไปโดยประการทั้งปวง
ขันธเหลานี้ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยกอน 
แมเหตุปจจัยที่เกิดกอนก็แตกดับไปแลวในกาลกอน 
ในกาลไหนๆ ขันธที่เกิดกอนและที่เกิดในภายหลัง
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88 มหาภูตรูป ๔ คือ (๑)  ปฐวีธาต ุ(สภาวะที่แผไปหรือกินเนื้อที่ สภาพอันเปนหลักที่ตั้ง ที่อาศัยแหงสห-ชาตรูป เรียกสามัญวา ธาตุ
แขนแข็งหรือธาตุดิน)  (๒) อาโปธาต ุ (สภาวะที่เอิบอาบหรือดูดซึม ซานไป ขยายขนาด ผนึก พูนเขาดวยกัน  เรียกสามัญวา ธาตุ
เหลว หรือธาตุน้ำ)  (๓) เตโชธาตุ (สภาวะที่ทำใหรอน  เรียกสามัญวา ธาตุไฟ)  (๔)  วาโยธาต ุ(สภาวะที่ทำใหสั่นไหว เคลื่อนที่ ค้ำจุน 
เรียกสามัญวา ธาตุลม) (ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๗-๔๙๙/๒๑๖-๒๒๐)

89 บุพพเหตุ ในที่นี้หมายถึงอวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๐/๑๕๐)



จึงไมไดเห็นกันและกัน
ชีวิตชื่อวาเปนของนอย เพราะมีคุณคาเพียงเล็กนอย เปนอยางนี้
อนึ่ง เพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาชั้นจาตุมหาราช ชีวิตของมนุษยจึงนอย คือ เล็กนอย นิดหนอย ชั่ว

ขณะ เร็วพลัน  ประเดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไมนาน  ดำรงอยู ไมนาน  เพราะเทียบกับชีวิตของเทวดาชั้นดาวดึงส ... เทวดา
ชั้นยามา ... เทวดาชั้นดุสิต ... เทวดาชั้นนิมมานรดี ... เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตด ี ... เพราะเทียบเคียงกับชีวิตของ
เทวดาชั้นพรหมกายิกา ชีวิตของมนุษยจึงนอย คือ เล็กนอย นิดหนอย ชั่วขณะ เร็วพลัน ประเดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไม
นาน ดำรงอยูไมนาน  สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา  “ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษยนอย จำตองไปสูปรโลก 
ตองประสบกับความตายที่เขาใจกันอยู ควรทำกุศล ประพฤติพรหมจรรย ผูที่เกิดมาแลวไมตายไมมี ภิกษุทั้งหลาย 
ผูใดมีชีวิตยืนนาน ผูนั้นก็อยูไดเพียง ๑๐๐ ป หรืออยูไดเกินกวานั้นก็มีนอย”

(พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา)
มนุษยมีอายุนอย บุคคลผูฉลาดพึงดูหมิ่นชีวิตที่นอยนั้น 

พึงเรงประพฤติธรรมเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น 
เพราะความตายจะไมมาถึงไมมี90

วันคืนลวงเลยไป ชีวิตก็ใกลหมดสิ้นไป 
อายุของสัตวทั้งหลายก็หมดสิ้นไป 
เหมือนน้ำในแมน้ำนอยจะแหงไป ฉะนั้น 91

วาดวยปญญาท่ีเรียกวา ธี
คำวา นักปราชญกลาววา ชีวิตน้ีเปนของนอย อธิบายวา ชื่อวานักปราชญเพราะมีปญญา ชื่อวานัก

ปราชญเพราะมีปญญาเครื่องทรงจำ ชื่อวานักปราชญเพราะสมบูรณดวยปญญาเครื่องทรงจำ  ชื่อวานักปราชญ
เพราะติเตียนบาป 

ปญญาตรัสเรียกวา  ธี ไดแก ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกเฟน  ความสอดสองธรรม ความ
กำหนดหมาย ความเขาไปกำหนด ความเขาไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรู
อยางแจมแจง ความคิดคน  ความใครครวญ ปญญาดุจแผนดิน  ปญญาเครื่องทำลายกิเลส ปญญาเครื่องนำทาง 
ปญญาเครื่องเห็นแจง ความรูดี ปญญาดุจปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาดุจศัสตรา ปญญาดุจ
ปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาดุจดวงประทีป ปญญาดุจดวงแกว ความไมหลง
งมงาย ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ชื่อวานักปราชญ เพราะประกอบดวยปญญานั้น

อีกนัยหนึ่ง เปนปราชญในขันธ ปราชญในธาตุ ปราชญในอายตนะ ปราชญในปฏิจจสมุปบาท ปราชญใน
สติปฏฐาน  ปราชญในสัมมัปปธาน  ปราชญในอิทธิบาท ปราชญในอินทรีย ปราชญในพละ ปราชญในโพชฌงค 
ปราชญในมรรค ปราชญในผล ปราชญในนิพพาน  นักปราชญเหลานั้น  กลาว คือ พูด แสดง ชี้แจง อยางนี้วา ชีวิต
ของมนุษยจึงนอย เล็กนอย นิดหนอย ชั่วขณะ เร็วพลัน  ประเดี๋ยวเดียว ตั้งอยูไมนาน ดำรงอยูไมนาน  รวมความวา 
นักปราชญกลาววา ชีวิตนี้เปนของนอย ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 

เพราะฉะนั้น สัตวเกิดพึงศึกษาในที่นี้ 
พึงรูจักกรรมอยางใดอยางหนึ่งในโลกวา เปนกรรมที่ผิด 
ไมพึงประพฤติผิด เพราะเหตุแหงกรรมที่ผิดนั้น 
นักปราชญกลาววา ชีวิตนี้เปนของนอย
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[๑๑] (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
เราเห็นหมูสัตวนี้ ผูตกไปในอำนาจตัณหาในภพทั้งหลาย 

กำลังดิ้นรนอยูในโลก 
นรชนที่เลว ผูยังไมคลายตัณหาในภพนอยภพใหญ 
ร่ำไรอยูใกลปากมัจจุราช

วาดวยหมูสัตวดิ้นรนอยูในโลกเพราะตัณหา
คำวา เราเห็น ในคำวา เราเห็น ... กำลังดิ้นรนอยูในโลก ไดแก เราเห็น  แลเห็น  ตรวจดู เพงพินิจ 

พิจารณาดู ดวยมังสจักขุบาง ดวยทิพพจักขุบาง ดวยปญญาจักขุบาง ดวยพุทธจักขุบาง ดวยสมันตจักขุบาง
คำวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก 
คำวา กำลังดิ้นรนอยู อธิบายวา เราเห็น  แลเห็น  ตรวจด ู เพงพินิจ พิจารณาดูหมูสัตวนี้ ผูกำลังดิ้นรน 

กระเสือกกระสน  ทุรนทุราย หว่ันไหว สั่นเทา กระสับกระสาย ดวยความดิ้นรนเพราะตัณหา ดิ้นรนเพราะทิฏฐิ 
ดิ้นรนเพราะกิเลส ดิ้นรนเพราะการประกอบ ดิ้นรนเพราะวิบาก ดิ้นรนเพราะทุจริต คือ 

ผูกำหนัดก็ดิ้นรนตามอำนาจราคะ 
ผูขัดเคืองก็ดิ้นรนตามอำนาจโทสะ 
ผูหลงก็ดิ้นรนตามอำนาจโมหะ 
ผูยึดติดก็ดิ้นรนตามอำนาจมานะ 
ผูยึดถือก็ดิ้นรนตามอำนาจทิฏฐิ 
ผูฟุงซานก็ดิ้นรนตามอำนาจอุทธัจจะ 
ผูลังเลก็ดิ้นรนตามอำนาจวิจิกิจฉา 
ผูตกอยูในพลังกิเลสก็ดิ้นรนตามอำนาจอนุสัย 
ดิ้นรนเพราะลาภ เพราะเสื่อมลาภ เพราะยศ เพราะเสื่อมยศ เพราะสรรเสริญ เพราะนินทา เพราะสุข 

เพราะทุกข
ดิ้นรนเพราะชาต ิ เพราะชรา เพราะพยาธิ เพราะมรณะ เพราะโสกะ(ความ เศราโศก) ปริเทวะ(ความ

คร่ำครวญ) ทุกขะ(ความทุกขกาย) โทมนัส(ความทุกขใจ) และอุปายาส(ความคับแคนใจ) 
ดิ้นรนเพราะทุกขเนื่องจากการเกิดในนรก เพราะทุกขเนื่องจากการเกิดในกำเนิดเดรัจฉาน  เพราะทุกข

เนื่องจากการเกิดในเปตวิสัย เพราะทุกขเนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย เพราะทุกขเนื่องจากการถือกำเนิดในครรภ 
เพราะทุกขเนื่องจากการอยูในครรภ เพราะทุกขเนื่องจากการคลอดจากครรภ เพราะทุกขที่สืบเนื่องจาก ผูเกิด 
เพราะทุกขของผูเกิดที่เนื่องมาจากผูอื่น  เพราะทุกขที่เกิดจากความพยายามของตนเอง เพราะทุกขที่เกิดจากความ
พยายามของผูอื่น เพราะทุกขที่เกิดจากความทุกขกายทุกขใจ เพราะทุกขที่เกิดจากสังขาร เพราะทุกขที่เกิดจาก
ความแปรผัน 

ดิ้นรนเพราะทุกขที่เกิดจากโรคทางตา เพราะทุกขที่เกิดจากโรคทางห ู เพราะทุกขที่เกิดจากโรคทางจมูก 
เพราะทุกขที่เกิดจากโรคทางลิ้น  เพราะทุกขที่เกิดจากโรคทางกาย เพราะทุกขที่เกิดจากโรคศีรษะ ... โรคห ู ... โรค
ปาก ... โรคฟน  ... โรคไอ ... โรคหืด ... ไขหวัด ... ไขพิษ ... ไขเชื่อมซึม ... โรคทอง ... เปนลมสลบ ... ลงแดง ... จุก
เสียด ... อหิวาตกโรค ... โรคเรื้อน  ... ฝ ... กลาก ... มองครอ ... ลมบาหมู ... หิดเปอย ... หิดดาน  ... หิด ... หูด ... 
โรคละลอก ... โรคดีซาน  ... โรคเบาหวาน  ... โรคเริม ... โรคพุพอง ... โรคริดสีดวงทวาร ... ความเจ็บปวยที่เกิดจาก
ดี ... ความเจ็บปวยที่เกิดจากเสมหะ ... ความเจ็บปวยที่เกิดจากลม ... ไขสันนิบาต ... ความเจ็บปวยที่เกิดจากการ
เปลี่ยนฤดูกาล . ... ความเจ็บปวยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยน  อิริยาบถไมไดสวนกัน  ... ความเจ็บปวยที่เกิดจาก
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ความพากเพียรเกินกำลัง . ... ความเจ็บปวยที่เกิดจากผลกรรม ... ความหนาว ... ความรอน  ... ความหิว ... ความ
กระหาย ... ปวดอุจจาระ ... ปวดปสสาวะ

ดิ้นรนเพราะทุกขที่เกิดจากสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน  ทุกขเพราะมารดา
ตาย ...ทุกขเพราะบิดาตาย ... ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย ... ทุกขเพราะพ่ีสาวนองสาวตาย ... ทุกขเพราะบุตร
ตาย ... ทุกขเพราะธิดาตาย ... ความพินาศของญาต ิ ... โภคทรัพยพินาศ ... ความเสียหายที่เกิดจากโรค ... สีล
วิบัติ ... ทิฏฐิวิบัติ รวมความวา เราเห็น ... กำลังดิ้นรนอยูในโลก

คำวา หมูสัตว ในคำวา หมูสัตวนี้ ผูตกไปในอำนาจตัณหาในภพทั้งหลาย เปนชื่อเรียกสัตว 
คำวา ตัณหา ไดแก รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา 
คำวา ผูตกไปในอำนาจตัณหา อธิบายวา ผูตกไปในอำนาจตัณหา คือ ไปตามอำนาจตัณหา ซานไป

ตามตัณหา จมลงในตัณหา ถูกตัณหาผลักใหตกไป ถูกตัณหาครอบงำ มีจิตถูกตัณหายึดครอง 
คำวา ในภพท้ังหลาย ไดแก ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ รวมความวา  หมูสัตวนี้ผูตกไปในอำนาจตัณหา

ในภพทั้งหลาย
คำวา นรชนท่ีเลว ในคำวา นรชนท่ีเลว ... ร่ำไรอยูใกลปากมัจจุราช อธิบายวา นรชน  ที่เลว คือ ทราม 

ต่ำทราม นารังเกียจ หยาบชา ต่ำตอย เพราะประกอบดวยกายกรรม ... วจีกรรม ... มโนกรรมที่เลว ... 
ปาณาติบาต ... อทินนาทาน  ... กาเมสุมิจฉาจาร ... มุสาวาท ... ปสุณาวาจา  ... ผรุสวาจา  ... สัมผัปปลาปะ ...   
อภิชฌา ... พยาบาท ... มิจฉาทิฏฐิ ... สังขารทั้งหลาย .. กามคุณ  ๕ ... นิวรณ ๕ ... เจตนา ... ความปรารถนา ... 
ที่เลว คือ ทราม ต่ำทราม นารังเกียจ หยาบชา ต่ำตอย เพราะประกอบดวยความตั้งใจที่เลว  รวมความวา นรชนที่
เลว 

คำวา ใกลปากมัจจุราช ในคำวา ร่ำไรอยูใกลปากมัจจุราช อธิบายวา นรชนผูถึงมัจจุราช ประจวบกับ
มัจจุราช เขาถึงมัจจุราช ถึงมาร ประจวบกับมาร เขาถึงมาร ถึงมรณะ ประจวบกับมรณะ เขาถึงมรณะ ร่ำไร คือ 
รำพัน  เศราโศก ลำบากใจ คร่ำครวญ ตีอกพร่ำเพอ ถึงความหลงใหล ใกลปากมาร ใกลปากมรณะ รวมความวา 
นรชนที่เลว ... ร่ำไรอยูใกลปากมัจจุราช

คำวา ผูยังไมคลายจากตัณหาในภพนอยภพใหญ อธิบายวา 
คำวา ตัณหา ไดแก รูปตัณหา ... ธัมมตัณหา 
คำวา ในภพนอยภพใหญ อธิบายวา ในภพนอยภพใหญ คือ ในกรรมวัฏ และวิปากวัฏ ในกรรมวัฏเปน

เครื่องเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดใน  กามภพ ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในรูปภพ ในวิปากวัฏเปน
เครื่องเกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเปนเครื่องเกิดในอรูปภพ ในภพตอไป ในคติ
ตอไป ในการถือกำเนิดตอไป ในปฏิสนธิตอไป ในการบังเกิดของอัตภาพตอไป 

คำวา ผูยังไมคลายตัณหา ไดแก ผูยังไมคลายตัณหา คือ ไมปราศจาก ตัณหา ไมสละตัณหา ไมคาย
ตัณหา ไมเปลื้องตัณหา ไมละตัณหา ไมสลัดทิ้งตัณหา รวมความวา ผูยังไมคลายตัณหาในภพนอยภพใหญ ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

เราเห็นหมูสัตวนี้ ผูตกไปในอำนาจตัณหาในภพทั้งหลาย 
กำลังดิ้นรนอยูในโลก 
นรชนที่เลว ผูยังไมคลายตัณหาในภพนอยภพใหญ 
ร่ำไรอยูใกลปากมัจจุราช

[๑๒] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
พวกเธอจงดูหมูสัตวผูกำลังดิ้นรนอยู 

เพราะวัตถุท่ียึดถือวาเปนของเรา 

39



เหมือนฝูงปลาในน้ำนอยสิ้นกระแสแลว 
นรชนเห็นโทษน้ีแลว ก็อยากอตัณหาเครื่องเก่ียวของในภพท้ังหลาย 
พึงประพฤติไมยึดถือวาเปนของเรา

วาดวยความยึดถือ ๒ อยาง
คำวา พวกเธอจงดูหมูสัตวผูกำลังดิ้นรนอยู เพราะวัตถุท่ียึดถือวาเปนของเรา อธิบายวา
คำวา ความยึดถือวาเปนของเรา ไดแก ความยึดถือวาเปนของเรา ๒ อยาง คือ (๑) ความยึดถือวาเปน

ของเราดวยอำนาจตัณหา (๒) ความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจทิฏฐิ 
ความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจตัณหา เปนอยางไร 
คือ วัตถุที่ทำใหเปนเขต เปนแดน  เปนสวน  เปนแผนก กำหนดถือเอา ยึดถือ วาเปนของเรา ดวยสวนแหง

ตัณหามีประมาณเทาใด ยอมยึดถือวาเปนของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเทานี้วา นี้ของเรา นั่นของเรา เทานี้ของเรา 
ของเรามีปริมาณเทานี้ รูป เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ เครื่องปูลาด เครื่องนุงหม ทาสหญิงชาย แพะ แกะ ไก สุกร 
ชาง โค มา ลา ที่นา ที่สวน  เงิน  ทอง บาน  นิคม ราชธานี แควน ชนบท กองพลรบ คลังหลวง แมมหาปฐพีทั้งสิ้น
ยอมยึดถือวาเปนของเราดวย อำนาจตัณหา ซึ่งจำแนกได ๑๐๘ นี้ชื่อวาความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจ 
ตัณหา

ความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจทิฏฐิ เปนอยางไร 
คือ สักกายทิฏฐิมีวัตถุ92  ๒๐ มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ93  ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ94  ๑๐ ทิฏฐิ การตกอยูในทิฏฐิ 

ความรกชัฏคือทิฏฐ ิความกันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือ ทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐ ิ เครื่องผูกพันคือทิฏฐ ิความถือ 
ความถือมั่น ความยึดมั่น  ความยึดมั่นถือมั่น  ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเดียรถีย ความถือขัดแยง ความถือ
วิปริต ความถือวิปลาส ความถือผิด ความถือในสิ่งที่ไมเปนความจริงวาเปนจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐ ิ ๖๒ นี้ชื่อวา
ความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจทิฏฐิ

คำวา พวกเธอจงดูหมูสัตวผูกำลังดิ้นรนอยู เพราะวัตถุท่ียึดถือวาเปนของเรา อธิบายวา หมูสัตวผู
หวาดระแวงวาจะมีผูแยงชิงวัตถุที่ยึดถือวาเปนของเรา ยอมดิ้นรนบาง เมื่อวัตถุนั้นกำลังถูกแยงชิงไป ยอมดิ้นรน
บาง เมื่อวัตถุนั้นถูก แยงชิงไปแลว ยอมดิ้นรนบาง หมูสัตวผูหวาดระแวงวา จะมีความแปรผันไปแหง วัตถุที่ตน
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92 สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ คือปุถุชนผูไมไดสดับ –
(๑)  ยอมตามเห็นรูปเปนอัตตา (๒) เห็นอัตตามีรูป (๓)  เห็นรูปในอัตตา (๔)  เห็นอัตตาในรูป (๕) ยอมตาม เห็นเวทนาเปนอัตตา (๖) 
เห็นอัตตามีเวทนา (๗)  เห็นเวทนาในอัตตา (๘)  เห็นอัตตาในเวทนา (๙) ยอมตาม เห็นสัญญาเปนอัตตา (๑๐)  เห็นอัตตามีสัญญา 
(๑๑)  เห็นสัญญาในอัตตา (๑๒)  เห็นอัตตาในสัญญา (๑๓) ยอมตามเห็นสังขารเปนอัตตา (๑๔) เห็นอัตตามีสังขาร (๑๕)  เห็น
สังขารในอัตตา (๑๖)  เห็นอัตตาในสังขาร (๑๗) ยอมตามเห็นวิญญาณเปนอัตตา (๑๘)  เห็นอัตตามีวิญญาณ  (๑๙)  เห็นวิญญาณ 
ในอัตตา (๒๐) เห็น อัตตาในวิญญาณ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๕๕/๒๔๖-๒๔๗, ขุ.ม.อ. (บาลี)๑๒/๑๕๘)

93 มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ คือ (๑)  ทานที่ใหแลวไมมีผล(๒) การบูชาไมมีผล (๓)  การบวงสรวงไมมีผล (๔)  กรรม ที่ทำไวดีและทำไว
ไมดีไมมีผล  (๕)  โลกนี้ไมมี (๖)  โลกหนาไมมี (๗) มารดาไมมีคุณ  (๘) บิดาไมมีคุณ  (๙) สัตวที่ เปนโอปปาติกะไมมี (๑๐) สมณ
พราหมณที่ดำเนินตนชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทำใหแจงในโลกนี้และโลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศให(ผูอื่น)ทราบ ไมมี (ขุ.จู. (ไทย) 
๓๐/๑๔๓/๔๕๙-๔๖๐)

94 อันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ หมายถึงความเห็นผิดแลนไปสุดโตงขางใดขางหนึ่ง มี ๑๐ ประการ คือเห็นวา (๑)  โลกเที่ยง (๒) โลก
ไมเที่ยง (๓) โลกมีที่สุด (๔) โลกไมมีที่สุด (๕) ชีวะกับสรีระ เปนอยางเดียวกัน 
(๖)  ชีวะกับสรีระ เปนคนละอยาง (๗)  หลังจากตายไปตถาคตเกิดอีก (๘)  หลังจากตายไปตถาคตไมเกิดอีก (๙)  หลังจากตายไป
ตถาคตเกิดอีกก็ใช ไมเกิดอีกก็ใช (๑๐) หลังจากตายไป ตถาคตเกิดอีกก็มิใช ไมเกิดอีก
ก็มิใช (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๓/๒๑๖)



ยึดถือวาเปนของเรา ยอมดิ้นรนบาง เมื่อวัตถุนั้นกำลังแปรผันไป ยอมดิ้นรน  บาง เมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแลว ยอม
ดิ้นรนบาง คือ กระวนกระวาย กระเสือกกระสน  ทุรนทุราย หว่ันไหว สั่นเทา กระสับกระสายอยู พวกเธอจงด ูคือ 
แลดู มองด ูเพงพินิจ พิจารณาดูหมูสัตว ผูกำลังดิ้นรนอยู คือ กระวนกระวาย กระเสือกกระสน  ทุรนทุราย หว่ันไหว 
สั่นเทา กระสับกระสายอยูอยางนี ้ รวมความวา พวกเธอจงด ู หมูสัตวผูกำลังดิ้นรนอยู เพราะวัตถุที่ยึดถือวาเปน
ของเรา 

คำวา เหมือนฝูงปลาในน้ำนอยสิ้นกระแสแลว อธิบายวา หมูสัตวผูหวาด ระแวงวาจะมีผูแยงชิงวัตถุที่
ยึดถือวาเปนของเรา ยอมดิ้นรนบาง เมื่อวัตถุนั้นกำลัง ถูกแยงชิงไป ยอมดิ้นรนบาง เมื่อวัตถุนั้นถูกแยงชิงไปแลว 
ยอมดิ้นรนบาง

หมูสัตวผูหวาดระแวงวาจะมีความแปรผันไปแหงวัตถุที่ยึดถือวาเปนของเรา ยอมดิ้นรนบาง เมื่อวัตถุนั้น
กำลังแปรผันไป ยอมดิ้นรนบาง เมื่อวัตถุนั้นแปรผันไป แลว ยอมดิ้นรนบาง คือกระวนกระวาย กระเสือกกระสน 
ทุรนทุราย หว่ันไหว สั่นเทา กระสับกระสายอยู เหมือนฝูงปลาในน้ำนอย คือ น้ำนิดหนอย น้ำแหงไป ถูกกา เหย่ียว 
หรือนกยางโฉบลากขึ้นมาแทะกินก็ดิ้นรน  กระวนกระวาย กระเสือกกระสน  ทุรนทุราย หว่ันไหว สั่นเทา กระสับ
กระสายอยู ฉะนั้น รวม ความวา เหมือนฝูงปลาในน้ำนอยสิ้นกระแสแลว 

คำวา นรชนเห็นโทษน้ีแลว ... พึงประพฤติไมยึดถือวาเปนของเรา อธิบายวา นรชนเห็นแลว คือ แล
เห็นแลว เทียบเคียงแลว พิจารณาแลว ทำใหกระจางแลว ทำใหแจมแจงแลวซึ่งโทษนี้เพราะวัตถุที่ยึดถือวาเปน
ของเรา รวมความวา นรชนเห็น โทษนี้แลว

คำวา พึงประพฤติไมยึดถือวาเปนของเรา อธิบายวา
คำวา ความยึดถือวาเปนของเรา ไดแก ความยึดถือวาเปนของเรา ๒ อยาง คือ (๑) ความยึดถือวาเปน

ของเราดวยอำนาจตัณหา (๒) ความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจทิฏฐ ิ... นี้ชื่อวาความยึดถือวาเปนของเราดวย
อำนาจตัณหา ... นี้ชื่อวาความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจทิฏฐิ

นรชนละความยึดถือวาเปนของเราดวยอำนาจตัณหาไดแลว สลัดทิ้งความยึดถือวาเปนของเราดวย
อำนาจทิฏฐิไดแลว ไมยึดถือตาวาเปนของเรา ไมยึดถือหูวาเปน  ของเรา ไมยึดถือจมูกวาเปนของเรา ไมยึดถือลิ้น
วาเปนของเรา ไมยึดถือกายวาเปนของเรา ไมยึดถือใจวาเปนของเรา ไมยึดถือ ไมถือ ไมยึดมั่น ไมถือมั่น รูป ... 
เสียง ... กลิ่น  ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ ... ตระกูล ... หมูคณะ ... อาวาส ... ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... 
สุข ... จีวร ... บิณฑบาต ... เสนาสนะ ... คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ... กามธาตุ ... รูปธาต ุ... อรูปธาต ุ... กามภพ ... 
รูปภพ ... อรูปภพ ... สัญญาภพ ... อสัญญาภพ ... เนวสัญญานาสัญญาภพ ... เอกโวการภพ95  ... จตุโวการ
ภพ96  ... ปญจโวการภพ97  ... อดีต ... อนาคต ... ปจจุบัน  ... รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน  กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่รับรู และ
ธรรมารมณที่พึงรูแจงวาเปนของเรา พึงประพฤติ คือ อยู เคลื่อนไหว เปนไป เลี้ยงชีวิต ดำเนินไป ยังชีวิตใหดำเนิน
ไป รวมความวา นรชนเห็นโทษนี้แลว ... พึงประพฤติไมยึดถือวาเปนของเรา

คำวา ในภพท้ังหลาย ในคำวา อยากอตัณหาเครื่องเก่ียวของในภพท้ังหลาย ไดแก ในกามภพ รูปภพ 
อรูปภพ ตัณหาตรัสเรียกวา เครื่องเก่ียวของ คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ98 
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95 ดูรายละเอียดขอ ๓/๑๒

96 ดูรายละเอียดขอ ๓/๑๒

97 ดูรายละเอียดขอ ๓/๑๒

98 ดูรายละเอียดขอ ๓/๑๐-๑๑



คำวา อยากอตัณหาเครื่องเก่ียวของในภพท้ังหลาย อธิบายวา อยากอ ตัณหาเครื่องเก่ียวของในภพทั้ง
หลาย คือ อยากอ อยาใหเกิด อยาใหเกิดขึ้น  อยาใหบังเกิด อยาใหบังเกิดขึ้นซึ่งความพอใจ ความรัก ความใคร 
ความชอบใจ รวมความวา อยากอตัณหาเครื่องเก่ียวของในภพทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

พวกเธอจงดูหมูสัตวผูกำลังดิ้นรนอยู 
เพราะวัตถุที่ยึดถือวาเปนของเรา 
เหมือนฝูงปลาในน้ำนอยสิ้นกระแสแลว 
นรชนเห็นโทษนี้แลว ก็อยากอตัณหาเครื่องเก่ียวของในภพทั้งหลาย 
พึงประพฤติไมยึดถือวาเปนของเรา

[๑๓] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
นักปราชญ พึงกำจัดความพอใจในสวนสุดท้ัง ๒ ดาน

กำหนดรูผัสสะแลว ก็ไมติดใจ 
ติเตียนกรรมใดดวยตน ก็ไมทำกรรมน้ัน 
ไมติดในสิ่งท่ีไดเห็นและไดยินแลว

คำวา พึงกำจัดความพอใจในสวนสุดท้ัง ๒ ดาน อธิบายวา 
คำวา สวนสุด ไดแก ผัสสะ เปนสวนสุดดานหนึ่ง เหตุเกิดแหงผัสสะเปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง อดีตเปนสวน

สุดดานหนึ่ง อนาคตเปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง สุขเวทนา เปนสวนสุดดานหนึ่ง ทุกขเวทนาเปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง 
นามเปนสวนสุดดานหนึ่ง รูปเปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดดานหนึ่ง อายตนะภายนอก 
๖ เปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง ความถือตัวเปนสวนสุดดานหนึ่ง เหตุเกิดแหงความถือตัวเปนสวนสุดอีกดานหนึ่ง

คำวา ความพอใจ ไดแก ความพอใจดวยอำนาจความใคร ความกำหนัด ดวยอำนาจความใคร ความ
เพลิดเพลินดวยอำนาจความใคร ความทะยานอยากดวยอำนาจความใคร ความเยื่อใยดวยอำนาจความใคร 
ความเรารอนดวยอำนาจความใคร ความสยบดวยอำนาจความใคร ความติดใจดวยอำนาจความใคร หวงน้ำคือ
ความใคร กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร ความยึดถือดวยอำนาจความใคร กิเลสเครื่องก้ันจิตคือความพอใจ
ดวยอำนาจความใครในกามทั้งหลาย

คำวา พึงกำจัดความพอใจในสวนสุดท้ัง ๒ ดาน ไดแก พึงกำจัด คือ ขจัด ละ บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป 
ใหถึงความไมมีอีกซึ่งความพอใจในสวนสุดทั้ง ๒ ดาน รวมความวา พึงกำจัดความพอใจในสวนสุดทั้ง ๒ ดาน

วาดวยผัสสะตาง ๆ
คำวา กำหนดรูผัสสะแลว ก็ไมติดใจ อธิบายวา
คำวา ผัสสะ99  ไดแก จักขุสัมผัส(สัมผัสทางตา) โสตสัมผัส(สัมผัสทางหู) ฆานสัมผัส(สัมผัสทางจมูก) 

ชิวหาสัมผัส(สัมผัสทางลิ้น) กายสัมผัส(สัมผัสทางกาย) มโนสัมผัส(สัมผัสทางใจ) อธิวจนสัมผัส(สัมผัสที่เกิดทาง
มโนทวาร) ปฏิฆสัมผัส (สัมผัสแหงการกระทบใจ) สุขเวทนียผัสสะ(ผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา) ทุกขเวทนียผัสส
ะ(ผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา) อทุกขมสุขเวทนียผัสสะ(ผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา) ผัสสะที่เปนกุศล 
ผัสสะที่เปนอกุศล ผัสสะที่เปนอัพยากฤต ผัสสะที่เปนกามาวจร ผัสสะที่เปนรูปาวจร ผัสสะที่เปนอรูปาวจร สุญญต
ผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิตผัสสะ ผัสสะที่เปนโลกิยะ ผัสสะที่เปนโลกุตตระ ผัสสะที ่ เปนอดีต ผัสสะที่เปน
อนาคต ผัสสะที่เปนปจจุบัน ผัสสะ ความถูกตอง กิริยาที่ ถูกตอง ภาวะที่ถูกตองเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกวา ผัสสะ

วาดวยปริญญา ๓
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คำวา กำหนดรูผัสสะแลว อธิบายวา กำหนดรูผัสสะดวยปริญญา ๓ คือ (๑) ญาตปริญญา(การกำหนดรู
ขั้นรูจัก) (๒) ตีรณปริญญา(การกำหนดรูขั้นพิจารณา) (๓) ปหานปริญญา(การกำหนดรูขั้นละ) 

ญาตปริญญา เปนอยางไร 
คือ นักปราชญรูจักผัสสะ คือ รู เห็นวา “นี้จักขุสัมผัส นี้โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส นี้ชิวหาสัมผัส นี้กายสัมผัส 

นี้มโนสัมผัส นี้อธิวจนสัมผัส นี้ปฏิฆสัมผัส นี้ผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา นี้ผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา นี้ผัสสะ
เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุข-เวทนา นี้ผัสสะที่เปนกุศล นี้ผัสสะที่เปนอกุศล นี้ผัสสะที่เปนอัพยากฤต นี้ผัสสะที ่ เปน    
กามาวจร นี้ผัสสะที่เปนรูปาวจร นี้ผัสสะที่เปนอรูปาวจร นี้สุญญตผัสสะ นี้อนิมิตตผัสสะ นี้อัปปณิหิตผัสสะ           
นี้ผัสสะที่เปนโลกิยะ นี้ผัสสะที่เปนโลกุตตระ นี้ผัสสะที่เปนอดีต นี้ผัสสะที่เปนอนาคต นี้ผัสสะที่เปนปจจุบัน” นี้ชื่อ
วาญาตปริญญา

ตีรณปริญญา เปนอยางไร 
คือ นักปราชญทำสิ่งที่รูแลวใหปรากฏอยางนี้แลว พิจารณาผัสสะ คือ พิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง 

เปนทุกข เปนโรค เปนดุจหัวฝ เปนดุจลูกศร เปนของลำบาก เปนอาพาธ เปนอยางอื่น(บังคับไมได) เปนของทรุด
โทรม เปนเสนียด เปนอุปททวะ เปนภัย เปนอุปสรรค เปนของหว่ันไหว เปนของผุพัง เปนของไมย่ังยืน  เปนของไมมี
ที่ตานทาน เปนของไมมีที่ซอนเรน เปนของไมมีที่พ่ึง เปนของวาง เปนของเปลา เปนของสูญ เปนอนัตตา  เปนของมี
โทษ เปนของแปรผันไปเปนธรรมดา เปนของไมมีแกนสาร เปนเหตุแหงความลำบาก เปนดุจเพชฌฆาต เปนของ
ปราศจากความเจริญ เปนของมีอาสวะ เปนของที่ถูกเหตุปจจัยปรุงแตง เปนเหย่ือแหงมาร มีชาติ(ความเกิด)เปน
ธรรมดา มีชรา(ความแก)เปนธรรมดา มีพยาธิ(ความเจ็บปวย)เปนธรรมดา มีมรณะเปนธรรมดา มีโสกะ(ความเศรา
โศก) ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ)  ทุกขะ(ความทุกขกาย)  โทมนัส (ความทุกขใจ) อุปายาส (ความคับแคนใจ)เปน
ธรรมดา มีความเศราหมองเปนธรรมดา เปนเหตุเกิดทุกข ตั้งอยูไมได หาความแชมชื่นไมได เปนโทษ เปนของที่
ตองสลัดออกไป นี้ชื่อวาตีรณปริญญา

ปหานปริญญา เปนอยางไร 
คือ นักปราชญครั้นพิจารณาเห็นอยางนี้แลว ยอมละ บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป ใหถึงความไมมีอีกซึ่งความ

กำหนัดดวยอำนาจความพอใจในผัสสะ สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
ความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจในผัสสะทั้งหลายเสีย ผัสสะนั้น  เธอทั้งหลายละไดเด็ดขาดแลวอยางนี ้ ตัด
รากถอนโคน  เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลว เหลือแตพ้ืนที่ ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได” นี้ชื่อวา
ปหานปริญญา

คำวา กำหนดรูผัสสะแลว ไดแก กำหนดรูผัสสะดวยปริญญา ๓ อยาง เหลานี้แลว 
คำวา ไมติดใจ อธิบายวา ตัณหาตรัสเรียกวา ความติดใจ ไดแก ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ...       

อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ100 
ความติดใจนี้ ผูใดละไดแลว คือ ตัดขาดไดแลว ทำใหสงบไดแลว ระงับไดแลว ทำใหเกิดขึ้นไมไดอีก เผา

ดวยไฟคือญาณแลว ผูนั้นเรียกวา ผูไมติดใจ ผูนั้นไมติดใจ คือ ไมยินดี ไมสยบ ไมหมกมุนในรูป...เสียง ... กลิ่น  ... 
รส ... โผฏฐัพพะ ... ตระกูล ... หมูคณะ ... อาวาส ... ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... สุข ... จีวร ... บิณฑบาต ... 
เสนาสนะ ... คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ... กามธาต ุ ... รูปธาตุ ... อรูปธาต ุ ... กามภพ ... รูปภพ ... อรูปภพ ... 
สัญญาภพ ... อสัญญาภพ ... เนวสัญญานาสัญญาภพ ... เอกโวการภพ ... จตุโวการภพ ... ปญจโวการ
ภพ ...อดีต ... อนาคต ... ปจจุบัน  ... รูปที่ไดเห็น  เสียงที่ไดยิน  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะที่รับรู และธรรมารมณที่พึงรูแจง 
ไดแก เปนผูคลายความติดใจแลว ปราศจากความติดใจแลว  สละความติดใจแลว คายความติดใจ แลว ปลอย
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ความติดใจแลว ละความติดใจแลว สลัดทิ้งความติดใจแลว คือเปนผูคลายความกำหนัดแลว ปราศจากราคะแลว 
สละราคะแลว คายราคะแลว ปลอย ราคะแลว ละราคะแลว สลัดทิ้งราคะแลว เปนผูหมดความอยากแลว ดับแลว 
เย็นแลว มีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู รวมความวา กำหนดรูผัสสะแลวก็ไมติดใจ

คำวา ใด ในคำวา ติเตียนกรรมใดดวยตนก็ไมทำกรรมน้ัน ไดแก กรรมใด
คำวา ติเตียน (กรรม)ใดดวยตน อธิบายวา  นักปราชญติเตียนตนเพราะเหต ุ๒ อยาง คือ (๑) เพราะทำ 

(๒) เพราะไมทำ 
นักปราชญติเตียนตนเพราะทำและเพราะไมทำ เปนอยางไร 
คือ นักปราชญยอมติเตียนตนวา เราทำกายทุจริต ไมทำกายสุจริต เราทำวจีทุจริต ไมทำวจีสุจริต เราทำ

มโนทุจริต ไมทำมโนสุจริต คือ นักปราชญยอมติเตียนตนวา เราทำปาณาติบาต(การฆาสัตว) ไมทำความงดเวน
จากปาณาติบาต เราทำอทินนาทาน  (การลักทรัพย) ไมทำความงดเว นจากอทินนาทาน เราทำ
กาเมสุมิจฉาจาร(ประพฤติผิดในกาม) ไมทำความงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เราทำมุสาวาท (การพูดเท็จ) ไม
ทำความงดเวนจากมุสาวาท เราทำปสุณาวาจา(การพูดสอเสียด) ไมทำความงดเวน จากปสุณาวาจา เราทำผรุส
วาจา (การพูดหยาบคาย) ไมทำความงดเวนจากผรุสวาจา เราทำสัมผัปปลาปะ(การพูดเพอเจอ) ไมทำความงด
เวนจากสัมผัปปลาปะ เราทำอภิชฌา(ความเพงเล็งอยากไดของเขา) ไมทำอนภิชฌา เราทำพยาบาท(ความคิด
ปองราย) ไมทำอัพยาบาท เราทำมิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด) ไมทำสัมมาทิฏฐ ินักปราชญชื่อวาติเตียนตนเพราะทำ
และเพราะไมทำ เปนอยางนี้ 

อีกนัยหนึ่ง นักปราชญยอมติเตียนตนวา เราไมรักษาศีลใหบริบูรณ ไมสำรวม ในอินทรียทั้ง ๖  ไมรูจัก
ประมาณในการบริโภคอาหาร ไมประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูเสมอ ไมหมั่นประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ไม
เจริญสติปฏฐาน  ๔ ไมเจริญสัมมัปปธาน  ๔ ไมเจริญอิทธิบาท ๔ ไมเจริญอินทรีย ๕ ไมเจริญพละ ๕ ไมเจริญ
โพชฌงค ๗ ไมเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ไมกำหนดรูทุกข ไมละสมุทัย ไมเจริญ มรรค ไมทำใหแจงนิโรธ นักปราชญ
ชื่อวาติเตียนตนเพราะทำและเพราะไมทำ เปนอยางนี้ 

นักปราชญไมทำ คือ ไมใหเกิด ไมใหเกิดขึ้น  ไมใหบังเกิด ไมใหบังเกิดขึ้นซึ่งกรรมที่ติเตียนตน  ดวยอาการ
อยางนี้ รวมความวา นักปราชญติเตียนกรรมใดดวยตนก็ไมทำกรรมนั้น

คำวา นักปราชญ ... ไมติดในสิ่งท่ีไดเห็นและไดยินแลว อธิบายวา
คำวา ความติด ไดแก ความติด ๒ อยาง คือ (๑) ความติดดวยอำนาจตัณหา (๒) ความติดดวยอำนาจ

ทิฏฐิ ... นี้ชื่อวาความติดดวยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อวาความ ติดดวยอำนาจทิฏฐิ101

คำวา นักปราชญ ไดแก นักปราชญ คือ ผูเปนบัณฑิต ผูมีปญญา ผูมีปญญาเครื่องตรัสรู ผูมีญาณ  ผูมี
ปญญาแจมแจง ผูมีปญญาเครื่องทำลายกิเลส

นักปราชญละความติดดวยอำนาจตัณหาไดแลว สลัดทิ้งความติดดวยอำนาจทิฏฐิ ไดแลว ไมติด คือ ไม
ติดพัน  ไมเขาไปติดในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะที่รับรูและธรรมารมณที่พึงรูแจง คือ เปนผูไมติด
แลว ไมติดพันแลว ไมเขาไปติดแลว ออกแลว สลัดออกแลว หลุดพนแลว ไมเก่ียวของแลว มีใจเปนอิสระ(จาก
ความติด)อยู รวมความวา นักปราชญ ... ไมติดในสิ่งที่ไดเห็นและไดยินแลว ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัส
วา

นักปราชญ พึงกำจัดความพอใจในสวนสุดทั้ง ๒ ดาน
กำหนดรูผัสสะแลว ก็ไมติดใจ 
ติเตียนกรรมใดดวยตน ก็ไมทำกรรมนั้น 
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101 เทียบกับความในขอ ๑๒/๕๘



ไมติดในสิ่งที่ไดเห็นและไดยินแลว
[๑๔] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)

มุนีกำหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือท้ังหลาย 
พึงขามโอฆะได ถอนลูกศรไดแลว ไมประมาท 
ประพฤติอยู ยอมไมหวังโลกน้ีและโลกหนา

คำวา กำหนดรูสัญญาแลว ... พึงขามโอฆะได อธิบายวา
คำวา สัญญา ไดแก กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา เนกขัมม-สัญญา อัพยาบาทสัญญา    

อวิหิงสาสัญญา รูปสัญญา  สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา ความจำได กิริยาที่
จำได ภาวะที่จำได เห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกวาสัญญา

คำวา กำหนดรูสัญญาแลว ไดแก กำหนดรูสัญญา ดวยปริญญา  ๓ อยาง คือ (๑) ญาตปริญญา (๒) ตี
รณปริญญา (๓) ปหานปริญญา

ญาตปริญญา เปนอยางไร 
คือ มุนีรูจักสัญญา คือรู เห็นวา “นี้กามสัญญา  นี้พยาบาทสัญญา นี้วิหิงสา-สัญญา นี้เนกขัมมสัญญา นี้

อัพยาบาทสัญญา นี้อวิหิงสาสัญญา นี้รูปสัญญา นี้สัททสัญญา นี้คันธสัญญา นี้รสสัญญา  นี้โผฏฐัพพสัญญา นี้
ธัมมสัญญา” นี้ชื่อวาญาตปริญญา

ตีรณปริญญา เปนอยางไร 
คือ มุนีทำสิ่งที่รูแลวใหปรากฏอยางนี้แลว  พิจารณาสัญญา คือ พิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนโรค เปนดุจหัวฝ เปนดุจลูกศร เปนของลำบาก เปนอาพาธ เปนอยางอื่น  เปนของทรุดโทรม เปนเสนียด 
เปนอุปททวะ เปนภัย เปนอุปสรรค เปนของหว่ันไหว เปนของผุพัง ... เปนเหตุเกิดทุกข ตั้งอยูไมได หาความ แชม
ชื่นไมได เปนโทษ เปนของที่ตองสลัดออกไป นี้ชื่อวาตีรณปริญญา

ปหานปริญญา เปนอยางไร 
คือ มุนีครั้นพิจารณาเห็นอยางนี้ ก็ยอมละ บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป ใหถึงความไมมีอีก ซึ่งความกำหนัด

ดวยอำนาจความพอใจในสัญญา สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความ
กำหนัดดวยอำนาจ ความพอใจในสัญญา สัญญานั้น  เธอทั้งหลายละไดเด็ดขาดแลวอยางนี ้ ตัดรากถอนโคน 
เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลว เหลือแตพ้ืนที่ ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได นี้ชื่อวาปหานปริญญา

คำวา กำหนดรูสัญญาแลว ไดแก กำหนดรูสัญญาดวยปริญญา ๓ อยาง เหลานี้แลว
คำวา พึงขามโอฆะได อธิบายวา พึงขาม คือ ขามไป ขามพน กาวลวง ลวงเลย กาโมฆะ(หวงน้ำคือกาม) 

ภโวฆะ(หวงน้ำคือภพ) ทิฏโฐฆะ(หวงน้ำคือทิฏฐิ) อวิชโชฆะ(หวงน้ำคืออวิชชา) รวมความวา กำหนดรูสัญญา
แลว ... พึงขามโอฆะได

คำวา มุนี ... ไมเขาไปติดในความยึดถือท้ังหลาย อธิบายวา
คำวา ความยึดถือ ไดแก ความยึดถือ ๒ อยาง คือ (๑)  ความยึดถือดวยอำนาจตัณหา (๒) ความยึดถือ

ดวยอำนาจทิฏฐิ ... นี้ชื่อวาความยึดถือดวยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อวาความยึดถือดวยอำนาจทิฏฐิ102

คำวา มุนี อธิบายวา ญาณ  ทานเรียกวา  โมนะ คือ ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด ... ความไมหลงงมงาย ความ
เลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐ ิ ผูที่ประกอบดวยญาณนั้น  ชื่อวามุนี คือ ผูบรรลุโมนญาณแลว โมเนยยธรรม (ธรรมที่
ทำใหเปนมุนี) ๓ ประการ คือ (๑) โมเนยยธรรมทางกาย (๒) โมเนยยธรรมทางวาจา (๓) โมเนยยธรรมทางใจ 

โมเนยยธรรมทางกาย เปนอยางไร 
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102 ดูเทียบกับความในขอ ๑๒/๕๘



คือ การละกายทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย กายสุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย 
ญาณมีกายเปนอารมณ ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย กายปริญญา(การกำหนดรูกาย) ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย 
มรรคที่สหรคตดวย ปริญญา ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย การละความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจ ในกาย ชื่อ
วาโมเนยยธรรมทางกาย ความดับแหงกายสังขาร การบรรลุจตุตถฌาน ชื่อวาโมเนยยธรรมทางกาย นี้ชื่อวาโมเนย
ยธรรมทางกาย

โมเนยยธรรมทางวาจา เปนอยางไร 
คือ การละวจีทุจริต ๔ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา วจีสุจริต ๔ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา 

ญาณมีวาจาเปนอารมณ ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา วาจาปริญญา(การกำหนดรูวาจา) ชื่อวาโมเนยยธรรมทาง
วาจา มรรคที่สหรคตดวยปริญญา ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา การละความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจใน 
วาจา ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา ความดับแหงวจีสังขาร การบรรลุทุติยฌาน  ชื่อวาโมเนยยธรรมทางวาจา นี้ชื่อ
วาโมเนยยธรรมทางวาจา

โมเนยยธรรมทางใจ เปนอยางไร 
คือ การละมโนทุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ มโนสุจริต ๓ อยาง ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ 

ญาณมีใจเปนอารมณ ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ จิตตปริญญา(การกำหนดรูจิต) ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ มรรคที่
สหรคตดวยปริญญา  ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ การละความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจในจิต ชื่อวาโมเนยย
ธรรมทางใจ ความดับแหงจิตตสังขาร การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ชื่อวาโมเนยยธรรมทางใจ นี้ชื่อวาโมเนยย
ธรรมทางใจ

(สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา)
บัณฑิตทั้งหลาย เรียกบุคคลผูเปนมุนีทางกาย 

เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ผูไมมีอาสวะ 
วาเปนมุนีผูสมบูรณดวยโมเนยยธรรม ละกิเลสทั้งปวงได

บัณฑิตทั้งหลาย เรียกบุคคลผูเปนมุนีทางกาย 
เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ผูไมมีอาสวะ 
วาเปนมุนีผูสมบูรณดวยโมเนยยธรรม ลางบาป103 ไดแลว104
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103 ลางบาป หมายถึงลางบาปดวยมัคคญาณ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๔/๑๗๓)

104 ดูเทียบ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๗/๔๓๒, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๘



มุนีผูประกอบดวยโมเนยยธรรม ๓ ประการเหลานี้ มี ๖  จำพวก คือ (๑) อาคาร มุนี (๒) อนาคารมุนี (๓) 
เสขมุนี (๔) อเสขมุนี (๕) ปจเจกมุนี (๖) มุนิมุน1ี05 

อาคารมุนี เปนอยางไร 
คือ บุคคลผูครองเรือน เห็นทาง(นิพพาน)แลว รูแจงหลักคำสอนแลว เหลานี้ ชื่อวาอาคารมุนี 
อนาคารมุนี เปนอยางไร 
คือ บุคคลผูเปนบรรพชิต เห็นทาง(นิพพาน)แลว รูแจงหลักคำสอนแลว เหลานี้ชื่อวาอนาคารมุนี
พระเสขะ ๗ จำพวก ชื่อวาเสขมุนี
พระอรหันตทั้งหลาย ชื่อวาอเสขมุนี
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวาปจเจกมุนี
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ตรัสเรียกวามุนิมุนี
(สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา)

บุคคลโงเขลาไมรูอะไร เพียงแตนั่งนิ่ง ๆ หาชื่อวาเปนมุนีไม 
สวนบุคคลผูฉลาด เลือกชั่งเอาแตสิ่งที่ดี ละทิ้งสิ่งที่ชั่ว 
เหมือนบุคคลชั่งสิ่งของ จึงจะชื่อวาเปนมุนีแท 
ผูที่รูโลกทั้ง ๒ ก็เรียกวา เปนมุนี (เชนกัน)106

ผูรูธรรมทั้งของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ 
ทั้งภายในและภายนอก ในโลกทั้งปวง 
เทวดาและมนุษยบูชาแลว กาวลวงกิเลสเครื่องของ107

และตัณหาดุจตาขาย108ไดแลว ชื่อวามุน1ี09
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105 มุนิมุนี พระอรรถกถาจารยแกวา มุนิมุนโย วุจฺจนฺติ ตถาคตาติ พระตถาคตทานเรียกวา มุนิมุนี
เพราะมีความหมาย ๘ อยาง คือ
(๑) พระผูเสด็จมาแลวอยางนั้น คือเสด็จมาทรงบำเพ็ญพุทธจริยา
(๒) พระผูเสด็จไปแลวอยางนั้น คือทรงทำลายอวิชชา สละปวงกิเลสเสด็จไปเหมือนอยางพระพุทธเจา
องคกอนๆ
(๓) พระผูเสด็จมาถึงตถลักษณะ คือทรงมีญาณหย่ังรูเขาถึงลักษณะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย
(๔) พระผูตรัสรูตถธรรมตามที่มันเปน คือตรัสรูอริยสัจ ๔ หรือปฏิจจสมุปบาท
(๕)  พระผูทรงเห็นอยางนั้น  คือทรงรูเทาทันสรรพอารมณที่ปรากฏแกหมูสัตวทั้งเทพและมนุษย ทั้งสัตวโลก เทพและพรหมได

ประสบและพากันแสวงหา
(๖) พระผูตรัสอยางนั้น หรือมีพระวาจาแทจริงถูกตองไมเปนอยางอื่น
(๗) พระผูทำอยางนั้น คือตรัสอยางใด ทำอยางนั้น ทำอยางใด ตรัสอยางนั้น
(๘)  พระผูเปนย่ิง คือทรงเปนผูใหญย่ิงเหนือกวาสรรพสัตวตลอดถึงพระพรหมที่สูงสูด เปนผูเห็นถองแท ทรงอำนาจเปนราชาที่

พระราชาทรงบูชา เปนเทพแหงเทพ เปนอินทรเหนือพระอินทร เปนพรหมเหนือ พรหม ไมมีใครอาจจะวัดหรือจะทัดเทียมพระองค
ดวย ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๔/๑๗๓-๑๘๑)

106 ดูเทียบ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๖๘-๒๖๙/๑๑๕, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๙

107 เครื่องของ ๗ อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส และทุจริต

108 ตาขาย มี ๒ อยาง คือ ตัณหาและทิฏฐิ

109 ดูเทียบ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๓๓/๖๒๔, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๑/๑๒๙



คำวา ความติด ไดแก ความติด ๒ อยาง คือ (๑)  ความติดดวยอำนาจตัณหา (๒) ความติดดวยอำนาจ
ทิฏฐิ ... นี้ชื่อวาความติดดวยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อวาความ ติดดวยอำนาจทิฏฐิ

มุนีละความติดดวยอำนาจตัณหาไดแลว สลัดทิ้งความติดดวยอำนาจทิฏฐ ิ ไดแลว ไมติด คือ ไมติดพัน 
ไมเขาไปติดในความยึดถือทั้งหลาย คือ เปนผูไมติดแลว ไมติดพันแลว ไมเขาไปติดแลว ออกแลว สลัดออกแลว 
หลุดพนแลว ไมเก่ียวของ แลว มีใจเปนอิสระ(จากความติด)อยู รวมความวา  มุนีไมเขาไปติดในความยึดถือทั้ง
หลาย 5

คำวา ถอนลูกศรไดแลว ไมประมาท ประพฤติอยู อธิบายวา
คำวา ลูกศร ไดแก ลูกศร ๗ ชนิด คือ (๑) ลูกศรคือราคะ (๒) ลูกศรคือโทสะ (๓) ลูกศรคือโมหะ (๔) ลูกศร

คือมานะ (๕) ลูกศรคือทิฏฐิ (๖) ลูกศรคือโสกะ (๗) ลูกศรคือความสงสัย5
ลูกศรเหลานั้นผูใดละไดแลว ตัดขาดไดแลว ทำใหสงบไดแลว ระงับไดแลว ทำใหเกิดขึ้นไมไดอีก เผาดวย

ไฟคือญาณแลว ผูนั้นพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ผูถอนลูกศรไดแลว คือ ถอนลูกศรออกแลว ดึงลูกศรขึ้นแลว ดึง
ลูกศรออกแลว ฉุดลูกศรออกแลว กระชากลูกศรออกแลว สละลูกศรแลว คายลูกศรแลว ปลอย ลูกศรแลว ละลูก
ศรแลว สลัดทิ้งลูกศรแลว เปนผูหมดความอยาก ดับแลว  เย็นแลว มีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู รวมความวา ถอน
ลูกศรไดแลว

คำวา ประพฤติอยู ไดแก ประพฤติอยู คือ อยู เคลื่อนไหว เปนไป เลี้ยงชีวิต ดำเนินไป ยังชีวิตใหดำเนิน
ไป

วาดวยความไมประมาท
คำวา ไมประมาท อธิบายวา ผูทำดวยความเอื้อเฟอ ทำติดตอ ทำไมหยุด ประพฤติไมยอหยอน  ไมละ

ความพอใจ ไมทอดธุระ ชื่อวาไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 
คือ ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขยัน  ความไม ถอยกลับ สติสัมปชัญญะ ความเพียร

เปนเครื่องเผากิเลส ความเพียรแรงกลา ความตั้งใจ ความประกอบเนือง ๆ ดวยคิดวา “เราพึงทำสีลขันธที่ยังไม
บริบูรณใหบริบูรณโดยอุบายอยางไร หรือพึงใชปญญาตามรักษาสีลขันธที่บริบูรณในขอนั้น  ๆ โดยอุบายอยางไร” 
ดังนี้ ชื่อวาไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ... วาเราพึงทำสมาธิขันธ ที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณโดยอุบายอยางไร 
หรือพึงใชปญญาตามรักษาสมาธิขันธที่บริบูรณในขอนั้นๆ โดยอุบายอยางไรดังนี ้ ... วาเราพึงทำปญญาขันธที่ยัง
ไมบริบูรณใหบริบูรณโดยอุบายอยางไร หรือพึงใชปญญาตามรักษาปญญาขันธที่บริบูรณในขอ นั้น  ๆ โดยอุบาย
อยางไร ดังนี้ ... วาเราพึงทำวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณโดยอุบายอยางไร หรือพึงใชปญญาตามรักษา
วิมุตติขันธในขอนั้น  ๆ  โดยอุบาย อยางไร ดังนี ้... คือ ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขยัน  ความ
ไมถอยกลับ สติสัมปชัญญะ ความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส ความเพียร แรงกลา  ความตั้งใจ ความประกอบเนือง 
ๆ ดวยคิดวา เราพึงทำวิมุตติญาณทัสสน-ขันธที่ยังไมบริบูรณ ใหบริบูรณโดยอุบายอยางไร หรือพึงใชปญญาตาม
รักษาวิมุตติ-ญาณทัสสนขันธที่บริบูรณในขอนั้น   ๆ โดยอุบายอยางไร ดังนี้ ชื่อวาไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 
คือ ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขยัน  ความไมถอยกลับ สติสัมปชัญญะ ความเพียรเปน
เครื่องเผากิเลส ความเพียร แรงกลา ความตั้งใจ ความประกอบเนือง ๆ ดวยคิดวา “เราพึงกำหนดรูทุกขที่ยังมิได 
กำหนดรู พึงละกิเลสที่ยังมิไดละ พึงเจริญมรรคที่ยังมิไดเจริญ หรือพึงทำใหแจงนิโรธที่ยังมิไดทำใหแจง โดยอุบาย
อยางไร”ดังนี้ ชื่อวาไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย รวมความวา ถอนลูกศรไดแลว ไมประมาท ประพฤติอยู

คำวา ยอมไมหวังโลกน้ีและโลกหนา อธิบายวา ไมหวังโลกนี ้ คืออัตภาพ ของตน  ไมหวังโลกหนา คือ
อัตภาพของผูอื่น  ไมหวังโลกนี้ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณของตน  ไมหวังโลกหนา คือรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณของผูอื่น  ไมหวังโลกนี้ คืออายตนะภายใน  ๖ ไมหวังโลกหนา คืออายตนะภายนอก ๖ 
ไมหวังโลกนี้ คือมนุษยโลก ไมหวังโลกหนา คือเทวโลก ไมหวังโลกนี้ คือ กามธาตุ ไมหวังโลกหนา คือรูปธาตุ อรูป
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ธาตุ ไมหวังโลกนี้ คือกามธาตุ รูปธาตุ ไมหวังโลกหนา คืออรูปธาตุ ไมหวัง คือ ไมตองการ ไมยินดี ไมปรารถนา ไม
มุงหมาย ไมมุงหวังคติ การถือกำเนิด ปฏิสนธิ ภพ สงสาร หรือ วัฏฏะตอไป รวมความวา ยอมไมหวังโลกนี้และโลก
หนา ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 

มุนีกำหนดรูสัญญาแลว ไมเขาไปติดในความยึดถือทั้งหลาย 
พึงขามโอฆะได ถอนลูกศรไดแลว ไมประมาท 
ประพฤติอยู ยอมไมหวังโลกนี้และโลกหนา

คุหัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๒ จบ

--------------------------------------
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