
๓. ทุฏฺฐฏฺฐกสุตฺตนิทฺเทโส
อถ ทุฏฺฐฏฺฐกสุตฺตนิทฺเทสํ วกฺขติ :-
[๑๕] 4 4 4 วทนฺติ เว ทุฏฺฐมนาปิ เอเก 
                               อญฺเญปิ1 เว สจฺจมนา วทนฺติ
 7 7 7 วาทญฺจ ชาตํ มุนิ โน อุเปติ 
                               ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขีโล กุหิญฺจิ.

วทนฺต ิ เว ทุฏฺฐมนาป ิ เอเกต ิ : เต ติตฺถิยา ทุฏฺฐมนา ปทุฏฺฐมนา วิรุทฺธมนา             
ปฏิวิรุทฺธมนา อาหตมนา ปจฺจาหตมนา อาฆาฏิตมนา ปจฺจาฆาฏิตมนา วทนฺต ิ อุปวทนฺติ         
ภควนฺตญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ อภูเตนาติ วทนฺติ เว ทุฏฺฐมนาปิ เอเก.

อญฺเญปิ เว สจฺจมนา วทนฺตีติ : เย เตสํ ติตฺถิยานํ สทฺทหนฺตา โอกปฺเปนฺตา             
อธิมุจฺจนฺตา สจฺจมนา สจฺจสญฺญิโน ภูตมนา ภูตสญฺญิโน  ตถมนา ตถสญฺญิโน  ยาถาวมนา      
ยาถาวสญฺญิโน, อวิปรีตมนา อวิปรีตสญฺญิโน  วทนฺติ อุปวทนฺต ิ ภควนฺตญฺจ ภิกฺขุสํฆญฺจ           
อภูเตนาติ อญฺเญปิ เว สจฺจมนา วทนฺติ.

วาทญฺจ ชาต ํมุนิ โน อุเปตีติ : โส วาโท ชาโต โหติ สญฺชาโต นิพฺพตฺโต อภินิพฺพตฺโต 
ปาตุภูโต ปรโต โฆโส อกฺโกโส อุปวาโท ภควโต จ ภิกฺขุสํฆสฺส จ อภูเตนาติ วาทญฺจ ชาตํ. มุนิ โน 
อุเปตีติ มุนีติ : โมน ํ วุจฺจติ ญาณํ. ยา ปญฺญา ปชานนา... อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐ ิ เตน 
ญาเณน  สมนฺนาคโต มุน ิ โมนปฺปตฺโต... สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ.2  โย วาท ํ อุเปติ, โส ทฺวีหิ      
การเณห ิ วาท ํ อุเปต ิ : การโก การกตาย วาท ํ อุเปติ, อถ วา วุจฺจมาโน  อุปวทิยมาโน กุปฺปติ       
พฺยาปชฺชต ิปติฏฺฐิยติ, โกปญฺจ โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรต ิอการโกมฺหีติ โย วาทํ อุเปติ, โส 
อิเมห ิทฺวีห ิการเณหิ วาทํ อุเปติ. มุนิ ทฺวีหิ การเณห ิวาทํ น อุเปติ : อการโก มุน ิอการกตาย วาทํ 
น  อุเปติ, อถ วา วุจฺจมาโน  อุปวทิยมาโน  น  กุปฺปติ น  พฺยาปชฺชต ิ น  ปติฏฺฐิยติ,3  น  โกปญฺจ       
โทสญฺจ อปฺปจฺจยญฺจ ปาตุกโรต ิ อการโกมฺหีต ิ มุน ิ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณห ิ วาทํ น  อุเปติ น           
อุปคจฺฉติ น คณฺหาติ น ปรามสติ น อภินิวิสตีติ วาทญฺจ ชาตํ มุนิ โน อุเปติ.

ตสฺมา มุนี นตฺถ ิ ขีโล กุหิญฺจีติ ตสฺมาติ : ตสฺมา ตํการณา ตํเหต ุ ตปฺปจฺจยา             
ตํนิทานา มุนิโย อาหตจิตฺตตา ขีลชาตตาป ิ นตฺถิ. ปญฺจป ิ เจโตขีลา นตฺถิ, ตโยป ิ ขีลา นตฺถิ,      
ราคขีโล โทสขีโล โมหขีโล นตฺถิ น สนฺติ น  สํวิชฺชติ นุปลพฺภติ ปหีโน  สมุจฺฉินฺโน วูปสนฺโต          
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ อภพฺพุปฺปตฺติโก ญาณคฺคินา ทฑฺโฒ. กุหิญฺจีต ิ : กุหิญฺจ ิ กิมฺหิจ ิ กตฺถจิ        
อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วาติ ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิญฺจีติ. เตนาห ภควา :-

 4 4 4 วทนฺติ เว ทุฏฺฐมนาปิ เอเก 
                                      อญฺเญปิ เว สจฺจมนา วทนฺติ
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 4 4 4 วาทญฺจ ชาตํ มุนิ โน อุเปติ 
                                      ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิญฺจีติ.

[๑๖] 4 4 4 สกญฺหิ ทิฏฺฐึ กถมจฺจเยยฺย 
                               ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏฺโฐ
 7 7 7 สยํ สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโน 
                               ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย.
สกญฺหิ ทิฏฺฐึ กถมจฺจเยยฺยาต ิ : เย4  เต ติตฺถิยา “สุนฺทรึ ปริพฺพาชิกํ หนฺตฺวา สมณานํ 

สกฺยปุตฺติยานํ อวณฺณํ ปกาสยิตฺวา เอวํ เอตํ ลาภํ ยส ํสกฺการสมฺมาน5ํ  ปจฺจาหริสฺสามา”ติ. เต 
เอวํทิฏฺฐิกา เอวํขนฺติกา เอวํรุจิกา เอวํลทฺธิกา เอวํอชฺฌาสยา เอวํอธิปฺปายา. เต นาสกฺขึส ุ สกํ 
ทิฏฺฐึ สกํ ขนฺต ึสกํ รุจึ สกํ ลทฺธึ สกํ อชฺฌาสยํ สกํ อธิปฺปายํ อติกฺกมิตุํ, อถ โข เสฺวว อยโส เต      
ปจฺจาคโตติ. เอวมฺปิ สกญฺหิ ทิฏฺฐึ กถมจฺจเยยฺย. อถ วา “สสฺสโต โลโก, อิทเมว สจฺจํ               
โมฆมญฺญนฺ”ติ โย โส เอวํวาโท, โส สกํ ทิฏฺฐึ สกํ ขนฺต ึ สกํ รุจ ึ สกํ ลทฺธึ สกํ อชฺฌาสยํ สกํ        
อธิปฺปายํ กถํ อจฺจเยยฺย อติกฺกเมยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺย. ตํ กิสฺส เหต ุ? ตสฺส สา ทิฏฺฐ ิตถา 
สมตฺตา สมาทินฺนา คหิตา ปรามฏฺฐา อภินิวิฏฺฐา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ. เอวมฺปิ สกญฺหิ ทิฏฺฐึ    
กถมจฺจเยยฺย. อสสฺสโต โลโก... อนฺตวา โลโก… อนนฺตวา โลโก… ต ํ ชีวํ ตํ สรีรํ… อญฺญํ ชีวํ 
อญฺญํ สรีรํ… โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา… น โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา โหต ิจ น  จ โหติ ตถาคโต 
ปรมฺมรณา… เนว โหติ น  น  โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา, “อิทเมว สจฺจ ํโมฆมญฺญนฺ”ติ โย โส เอวํ
วาโท, โส สกํ ทิฏฺฐึ สกํ ขนฺต ึ สกํ รุจึ สกํ ลทฺธึ สกํ อชฺฌาสยํ สกํ อธิปฺปายํ กถํ อจฺจเยยฺย            
อติกฺกเมยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺย. ต ํ กิสฺส เหตุ ? ตสฺส สา ทิฏฺฐิ ตถา สมตฺตา สมาทินฺนา    
คหิตา ปรามฏฺฐา อภินิวิฏฺฐา อชฺโฌสิตา อธิมุตฺตาติ เอวมฺปิ สกญฺหิ ทิฏฺฐึ กถมจฺจเยยฺย.

ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏฺโฐติ ฉนฺทานุนีโตต ิ : สกาย ทิฏฺฐิยา สกาย ขนฺติยา สกาย 
รุจิยา สกาย ลทฺธิยา ยายต ิ นิยฺยติ วุยฺหติ สํหริยติ, ยถา หตฺถิยาเนน  วา รถยาเนน  วา              
อสฺสยาเนน วา โคยาเนน วา อชยาเนน วา เมณฺฑยาเนน  วา โอฏฺฐยาเนน  วา ขรยาเนน วา     
ยายต ินิยฺยติ วุยฺหติ สํหริยติ. เอวเมว สกาย ทิฏฺฐิยา สกาย ขนฺติยา สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา 
ยายต ิ นิยฺยต ิ วุยฺหติ สํหรียตีติ ฉนฺทานุนีโต. รุจิยา นิวิฏฺโฐต ิ : สกาย ทิฏฺฐิยา สกาย ขนฺติยา   
สกาย รุจิยา สกาย ลทฺธิยา นิวิฏฺโฐ ปติฏฺฐิโต อลฺลีโน  อุปคโต อชฺโฌสิโต อธิมุตฺโตต ิฉนฺทานุนีโต 
รุจิยา นิวิฏฺโฐ.

สยํ สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโนต ิ : สยํ สมตฺต ํกโรติ, ปริปุณฺณํ กโรติ, อโนมํ กโรติ, อคฺคํ 
เสฏฺฐํ วิเสฏฺฐ ํปาโมกฺขํ อุตฺตม ํปวรํ กโรติ, “อยํ สตฺถา สพฺพญฺญู”ติ สยํ สมตฺตํ กโรติ, ปริปุณฺณํ     
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กโรติ, อโนม ํกโรติ, อคฺค ํ เสฏฺฐํ วิเสฏฺฐํ ปาโมกฺขํ อุตฺตม ํปวร ํกโรติ, “อยํ ธมฺโม สฺวากฺขาโต, อยํ 
คโณ  สุปฏิปนฺโน, อยํ ทิฏฺฐ ิภทฺทิกา, อยํ ปฏิปทา สุปญฺญตฺตา, อยํ มคฺโค นิยฺยานิโก”ต ิสยํ สมตฺตํ 
กโรติ, ปริปุณฺณํ กโรติ, อโนม ํ กโรติ, อคฺค ํ เสฏฺฐํ วิเสฏฺฐ ํ ปาโมกฺข ํ อุตฺตมํ ปวร ํ กโรต ิ ชเนติ       
สญฺชเนติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตตีติ สยํ สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโน.

ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺยาติ : ยถา ชาเนยฺย, ตถา วเทยฺย กเถยฺย ภเณยฺย        
ทีปเยยฺย6  โวหเรยฺย “สสฺสโต โลโก, อิทเมว สจฺจ ํ โมฆมญฺญนฺ”ติ. ยถา ชาเนยฺย, ตถา วเทยฺย       
กเถยฺย ภเณยฺย ทีปเยยฺย โวหเรยฺย “อสสฺสโต โลโก... เนว โหต ิน  น  โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา    
อิทเมว สจฺจ ํโมฆมญฺญนฺ”ติ. ยถา ชาเนยฺย, ตถา วเทยฺย กเถยฺย ภเณยฺย ทีปเยยฺย โวหเรยฺยาติ 
ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย เตนาห ภควา :-

 4 4 4 สกญฺหิ ทิฏฺฐึ กถมจฺจเยยฺย 
                                      ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏฺโฐ
 4 4 4 สยํ สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโน 
                                      ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺยาติ.

[๑๗] 4 4 4 โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ 
                               อนานุปุฏฺโฐ จ7 ปเรส ปาว 
 7 7 7 อนริยธมฺมํ กุสลา ตมาหุ 
                               โย อาตุมานํ สยเมว ปาว.8

โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตูต ิ โยต ิ : โย ยาทิโส ยถายุตฺโต ยถาวิหิโต ยถาปกาโร 
ยณฺฐานปฺปตฺโต ยํธมฺมสมนฺนาคโต ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา คหฏฺโฐ วา 
ปพฺพชิโต วา เทโว วา มนุสฺโส วา. สีลวตานีติ : อตฺถิ สีลญฺเจว วตญฺจ, อตฺถิ วตํ น สีลํ. 

กตมํ สีลญฺเจว วตญฺจ ? อิธ ภิกฺข ุสีลวา โหต ิปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรต ิอาจารโคจร-
สมฺปนฺโน อณุมตฺเตส ุ วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขต ิ สิกฺขาปเทสุ. โย ตตฺถ สํยโม สํวโร       
อวีติกฺกโม, อิท ํสีลํ. ยํ สมาทานํ ตํ วตํ, สํวรฏฺเฐน  สีลํ, สมาทานฏฺเฐน วตํ, อิท ํ วุจฺจติ สีลญฺเจว 
วตญฺจ. 

กตมํ วตํ น  สีลํ ? อฏฺฐ ธุตงฺคาน ิ : อารญฺญิกงฺค ํปิณฺฑปาติกงฺคํ ปํสุกูลิกงฺคํ เตจีวริกงฺคํ 
สปทานจาริกงฺคํ ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ เนสชฺชิกงฺค ํ ยถาสนฺถติกงฺคํ, อิท ํ วุจฺจติ วตํ, น  สีลํ.                
วีริยสมาทานมฺปิ วุจฺจต ิ วตํ, น  สีลํ. “กาม ํ ตโจ จ นฺหารุ จ อฏฺฐ ิ จ อวสิสฺสตุ สรีเร อุปสุสฺสตุ       
มํสโลหิตํ. ยนฺต ํปุริสถาเมน  ปุริสพเลน  ปุริสวีริเยน  ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพํ, น ตํ อปาปุณิตฺวา     
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วีริยสฺส สณฺฐาน ํภวิสฺสตี”ติ จิตฺต ํปคฺคณฺหาติ ปทหติ. เอวรูปมฺปิ วีริยสมาทานํ, อิทํ วุจฺจต ิวตํ, น 
สีลํ.

 4 4 นาสิสฺสํ น ปิวิสฺสามิ 4 4 วิหารโต น นิกฺขมึ
 4 4 นปิ ปสฺสํ นิปาเตสฺสํ 4 4 ตณฺหาสลฺเล อนูหเตติ.
จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ. เอวรูปมฺป ิ วีริยสมาทานํ วุจฺจติ วตํ, น สีลํ. “น  ตาวาหํ อิมํ    

ปลฺลงฺกํ ภินฺทิสฺสามิ, ยาว เม น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต ํวิมุจฺจิสฺสตี”ต ิจิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ. 
เอวรูปมฺป ิ วีริยสมาทานํ วุจฺจต ิ วตํ, น  สีลํ. “น ตาวาหํ อิมมฺหา อาสนา วุฏฺฐหิสฺสามิ. จงฺกมา      
โอโรหิสฺสามิ. วิหารา นิกฺขมิสฺสามิ. อฑฺฒโยคา นิกฺขมิสฺสามิ. ปาสาทา นิกฺขมิสฺสามิ. หมฺมิยา    
นิกฺขมิสฺสามิ. คุหาย นิกฺขมิสฺสามิ. เลณา นิกฺขมิสฺสามิ. กุฏิยา นิกฺขมิสฺสามิ. กูฏฺาคารา             
นิกฺขมิสฺสามิ. อฏฺฏา นิกฺขมิสฺสามิ. มาฬา นิกฺขมิสฺสามิ. อุทฺทณฺฑา นิกฺขมิสฺสามิ. อุปฏฺฐานสาลาย 
นิกฺขมิสฺสามิ. มณฺฑปา นิกฺขมิสฺสามิ. รุกฺขมูลา นิกฺขมิสฺสามิ, ยาว เม น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ 
วิมุจฺจิสฺสตี”ติ จิตฺต ํปคฺคณฺหาต ิปทหติ. เอวรูปมฺป ิวีริยสมาทาน ํวุจฺจต ิวตํ, น  สีลํ. “อิมสฺมิญฺเญว 
ปุพฺพณฺหสมยํ อริยธมฺมํ อาหริสฺสามิ สมาหริสฺสาม ิ อธิคจฺฉิสฺสาม ิ ผุสยิสฺสาม ิ สจฺฉิกริสฺสามี”ติ   
จิตฺตํ ปคฺคณฺหาต ิปทหติ. เอวรูปมฺป ิ วีริยสมาทาน ํ วุจฺจติ วตํ, น  สีลํ. “อิมสฺมิญฺเญว  มชฺฌณฺหิก
สมยํ9  ... สายณฺหสมยํ… ปุเรภตฺตํ... ปจฺฉาภตฺตํ... ปุริมยามํ… มชฺฌิมยามํ... ปจฺฉิมยามํ... 
กาเฬ… ชุเณฺห... วสฺเส... เหมนฺเต... คิเมฺห... ปุริเม วโยขนฺเธ… มชฺฌิเม วโยขนฺเธ... ปจฺฉิเม       
วโยขนฺเธ อริยธมฺม ํ อาหริสฺสามิ สมาหริสฺสามิ อธิคจฺฉิสฺสาม ิ ผุสยิสฺสาม ิ สจฺฉิกริสฺสามี”ติ จิตฺตํ 
ปคฺคณฺหาต ิปทหติ. เอวรูปมฺป ิวีริยสมาทานํ วุจฺจต ิวตํ, น  สีลํ. ชนฺตูติ : สตฺโต นโร มานโว โปโส 
ปุคฺคโล ชีโว ชาคุ ชนฺตุ อินฺทคุ มนุโชติ โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ.

อนานุปุฏฺโฐ จ ปเรส ปาวาติ ปเรสนฺติ : ปเรสํ ขตฺติยานํ พฺราหฺมณานํ เวสฺสานํ      
สุทฺทานํ คหฏฺฐานํ ปพฺพชิตานํ เทวานํ มนุสฺสานํ. อนานุปุฏฺโฐติ : อปุฏฺโฐ อปุจฺฉิโต อยาจิโต 
อนชฺเฌสิโต อปฺปสาทิโต. ปาวาต ิ : อตฺตโน สีล ํ วา วตํ วา สีลพฺพต ํ วา ปาวทติ. “อหมสฺมิ           
สีลสมฺปนฺโน”ติ วา “วตสมฺปนฺโน”ติ วา “สีลพฺพตสมฺปนฺโน”ติ วา ชาติยา วา โคตฺเตน  วา            
โกลปุตฺติเยน  วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน  วา อชฺเฌเนน  วา กมฺมายตเนน  วา สิปฺปายตเนน  วา 
วิชฺชาฏฺฐาเนน 10  วา สุเตน วา ปฏิภาณน  วา อญฺญตรญฺญตเรน วา วตฺถุนา, “อุจฺจากุลา         
ปพฺพชิโต”ติ วา “มหากุลา ปพฺพชิโต”ต ิ วา “มหาโภคกุลา ปพฺพชิโต”ต ิ วา “อุฬารโภคกุลา       
ปพฺพชิโต”ติ วา “ญาโต ยสสฺส ี11 คหฏฺฐาน ํ ปพฺพชิตานนฺ”ต๓ิ วา “ลาภิมฺห ิ จีวรปิณฺฑปาต-        
เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺ”ต ิวา “สุตฺตนฺติโก”ติ วา “วินยธโร”ติ วา “ธมฺมกถิโก”ติ 
วา .อารญฺญิโก”ต ิวา “ปิณฺฑปาติโก”ติ วา “ปํสุกูลิโก”ติ วา “เตจีวริโก”ติ วา “สปทานจาริโก”ติ วา 
“ขลุปจฺฉาภตฺติโก”ติ วา “เนสชฺชิโก”ต ิ วา “ยถาสนฺถติโก”ติ วา “ปฐมสฺส ฌานสฺส ลาภี”ติ วา      
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9 ฉ.ม. มชฺฌนฺหิกสมยํ

10 ก. วิชฺชฏฺฐาเนน

11 - ๓ ฉ. สคหฏฺฐปพฺพชิตานนฺติ. เ อวมุปริปิ



“ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภี”ติ วา “ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภี”ต ิ วา “จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภี”ต ิ วา     
“อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ติ วา “วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ต ิ วา      
“อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ต ิวา “เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ติ วา 
ปาวทติ กเถติ ภณติ ทีปยติ โวหรตีติ อนานุปุฏฺโฐ จ ปเรสํ ปาว.

อนริยธมฺมํ กุสลา ตมาหูติ กุสลาติ : เย เต ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา       
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา สติปฏฺฐานกุสลา สมฺมปฺปธานกุสลา อิทฺธิปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา         
พลกุสลา โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา, เต กุสลา เอวมาหํส ุ “อนริยานํ 
เอโส ธมฺโม, เนโส ธมฺโม อริยานํ. พาลาน ํเอโส ธมฺโม, เนโส ธมฺโม ปณฺฑิตานํ. อสปฺปุริสาน ํเอโส 
ธมฺโม, เนโส ธมฺโม สปฺปุริสานนฺ”ต ิ เอวมาหํส ุ เอวํ กเถนฺติ เอวํ ภณนฺต ิ เอวํ ทีปยนฺติ เอวํ             
โวหรนฺตีติ อนริยธมฺมํ กุสลา ตมาหุ.

โย อาตุมานํ สยเมว ปาวาติ. : อาตุมา วุจฺจติ อตฺตา. สยเมว ปาวาติ : สยเมว       
อตฺตาน ํ ปาวทต ิ “อหมสฺม ิ สีลสมฺปนฺโน”ต ิ วา “วตสมฺปนฺโน”ติ วา “สีลพฺพตสมฺปนฺโน”ติ วา       
ชาติยา วา โคตฺเตน  วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน  วา อชฺเฌเณน วา             
กมฺมายตเนน  วา สิปฺปายตเนน วา วิชฺชาฏฺฐาเนน วา สุเตน  วา ปฏิภาเณน  วา 
อญฺญตรญฺญตเรน วา วตฺถุนา, “อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต”ต ิ วา “มหากุลา ปพฺพชิโต”ต ิ วา           
“มหาโภคกุลา ปพฺพชิโต”ติ วา “อุฬารโภคกุลา ปพฺพชิโต”ติ วา “ญาโต ยสสฺสี คหฏฺฐานํ        
ปพฺพชิตานนฺ”ติ วา “ลาภิมฺห ิ จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺ”ต ิ วา      
“สุตฺตนฺติโก”ติ วา “วินยธโร”ติ วา “ธมฺมกถิโก”ต ิ วา “อารญฺญิโก”ติ วา “ปิณฺฑปาติโก”ติ วา       
“ปํสุกูลิโก”ต ิวา .เตจีวริโก”ติ วา “สปทานจาริโก”ติ วา “ขลุปจฺฉาภตฺติโก”ต ิวา “เนสชฺชิโก”ติ วา 
“ยถาสนฺถติโก”ติ วา .ปฐมสฺส ฌานสฺส ลาภี”ติ วา “ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภี”ต ิ วา “ตติยสฺส       
ฌานสฺส ลาภี”ต ิวา “จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภี”ต ิวา “อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ติ วา 
“วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ติ วา “อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ติ วา 
“เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ต ิ วา ปาวทต ิ กเถต ิ ภณต ิ ทีปยต ิ โวหรตีต ิ โย      
อาตุมานํ สยเมว ปาวาติ เตนาห ภควา :-

 4 4 4 โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ 
                                      อนานุปุฏฺโฐ จ ปเรส ปาว
 4 4 4 อนริยธมฺมํ กุสลา ตมาหุ 
                                      โย อาตุมานํ สยเมว ปาวาติ.

[๑๘] 4 4 4 สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต 
                               อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน
 7 7 7 ตมริยธมฺมํ กุสลา วทนฺติ 
                               ยสฺสสฺสทา นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก.
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สนฺโต จ ภิกฺข ุ อภินิพฺพุตตฺโตติ สนฺโตต ิ : ราคสฺส สนฺตตฺตา12  สนฺโต, โทสสฺส        
สนฺตตฺตา๑ สนฺโต, โมหสฺส สนฺตตฺตา๑ สนฺโต, โกธสฺส... อุปนาหสฺส… มกฺขสฺส… ปฬาสสฺส…    
อิสฺสาย…มจฺฉริยสฺส…มายาย… สาเฐยฺยสฺส… ถมฺภสฺส… สารมฺภสฺส… มานสฺส…อติมานสฺส… 
มทสฺส… ปมาทสฺส… สพฺพกิเลสานํ… สพฺพทุจฺจริตานํ… สพฺพทรถานํ… สพฺพปริฬาหานํ… 
สพฺพสนฺตาปานํ… สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน ํ สนฺตตฺตา สมิตตฺตา วูปสมิตตฺตา วิชฺฌาตตฺตา       
นิพฺพุตตฺตา วิคตตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา สนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิปฺปสฺสทฺโธต ิสนฺโต. ภิกฺขูติ : 
สตฺตนฺนํ ธมฺมาน ํ ภินฺนตฺตา ภิกฺข ุ : สกฺกายทิฏฺฐ ิ ภินฺนา โหติ, วิจิกิจฺฉา ภินฺนา โหติ,                      
สีลพฺพตปรามาโส ภินฺโน  โหติ, ราโค ภินฺโน โหติ, โทโส ภินฺโน  โหติ, โมโห ภินฺโน โหติ, มาโน     
ภินฺโน  โหติ; ภินฺนสฺส โหนฺต ิปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา 
อายตึ ชาติชรามรณิยา.

 4 4 4 ปชฺเชน กเตน อตฺตนา (สภิยาติ ภควา)
 4 4 4 ปรินิพฺพานคโต วิติณฺณกงฺโข
 4 4 4 วิภวญฺจ ภวญฺจ วิปฺปหาย
 4 4 4 วุสิตวา ขีณปุนพฺภโว ส ภิกฺขูติ.
สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโตติ : ราคสฺส นิพฺพาปิตตฺตา อภินิพฺพุตตฺโต, โทสสฺส      

นิพฺพาปิตตฺตา อภินิพฺพุตตฺโต, โมหสฺส นิพฺพาปิตตฺตา อภินิพฺพุตตฺโต, โกธสฺส... อุปนาหสฺส… 
มกฺขสฺส… ปฬาสสฺส… อิสฺสาย… มจฺฉริยสฺส… มายาย… สาเฐยฺยสฺส… ถมฺภสฺส…                
สารมฺภสฺส… มานสฺส… อติมานสฺส… มทสฺส… ปมาทสฺส… สพฺพกิเลสานํ… สพฺพทุจฺจริตานํ… 
สพฺพทรถานํ… สพฺพปริฬาหานํ… สพฺพสนฺตาปานํ… สพฺพากุสลาภิสงฺขาราน ํ นิพฺพาปิตตฺตา    
อภินิพฺพุตตฺโตติ สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต.

อิติหนฺต ิ สีเลส ุ อกตฺถมาโนติ อิติหนฺต ิ : ปทสนฺธิ ปทสํสคฺโค ปทปาริปูรี                
อกฺขรสมวาโย พฺยญฺชนสิลิฏฺฐตา ปทานุปุพฺพตาเมต ํอิติหนฺติ. สีเลส ุอกตฺถมาโนต ิ : อิเธกจฺโจ 
กตฺถี โหติ วิกตฺถี, โส กตฺถต ิ วิกตฺถติ. “อหมสฺม ิ สีลสมฺปนฺโน”ต ิ วา “วตสมฺปนฺโน”ต ิ วา               
“สีลพฺพตสมฺปนฺโน”ต ิ วา ชาติยา วา โคตฺเตน  วา โกลปุตฺติเกน  วา วณฺณโปกฺขรตาย วา... 
“เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺติยา ลาภี”ต ิ วา กตฺถติ วิกตฺถติ. เอวํ น  กตฺถติ น  วิกตฺถติ, 
กตฺถนา อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสโฏ วิปฺปมุตฺโต วิสญฺญุตฺโต วิมริยาทีกเตน เจตสา     
วิหรตีติ อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน.

ตมริยธมฺมํ กุสลา วทนฺตีต ิ กุสลาติ : เย เต ขนฺธกุสลา ธาตุกุสลา อายตนกุสลา      
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลา สติปฏฺฐานกุสลา สมฺมปฺปธานกุสลา อิทฺธิปาทกุสลา อินฺทฺริยกุสลา        
พลกุสลา โพชฺฌงฺคกุสลา มคฺคกุสลา ผลกุสลา นิพฺพานกุสลา, เต กุสลา เอวํ วทนฺติ “อริยานํ 
เอโส ธมฺโม, เนโส ธมฺโม อนริยานํ.” “ปณฺฑิตาน ํ เอโส ธมฺโม, เนโส ธมฺโม พาลานํ.” “สปฺปุริสานํ 
เอโส ธมฺโม, เนโส ธมฺโม อสปฺปุริสานนฺ”ต ิ เอวํ วทนฺต ิ อริยาน ํ เอวํ กเถนฺต ิ เอวํ ภณนฺต ิ เอวํ         
ทีปยนฺติ เอวํ โวหรนฺตีติ ตมริยธมฺมํ กุสลา วทนฺติ.
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ยสฺสุสฺสทา นตฺถ ิ กุหิญฺจิ โลเกติ ยสฺสาต ิ : อรหโต ขีณาสวสฺส. อุสฺสทาติ :            
สตฺตุสฺสทา : ราคุสฺสโท โทสุสฺสโท โมหุสฺสโท มานุสฺสโท ทิฏฺฐุสฺสโท กิเลสุสฺสโท กมฺมุสฺสโท,       
ตสฺสิเม13  อุสฺสทา นตฺถิ น  สนฺต ิ น  สํวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ, ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา              
ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา ญาณคฺคินา ทฑฺฒา. กุหิญฺจีติ : กุหิญฺจ ิ กิมฺหิจิ กตฺถจิ          
อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา. โลเกติ : อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก 
ธาตุโลเก อายตนโลเกติ, ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก. เตนาห ภควา :-

 4 4 4 สนฺโต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต 
                                      อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน
 4 4 4 ตมริยธมฺมํ กุสลา วทนฺติ 
                                      ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเกติ.

[๑๙] 4 4 4 ปกปฺปิตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา 
                               ปุรกฺขตา14 สนฺติ อวีวทาตา
 7 7 7 ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสํสํ 
                               ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตึ.
ปกปฺปิตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมาต ิปกปฺปนาติ : เทฺว ปกปฺปนา : ตณฺหาปกปฺปนา จ 

ทิฏฺฐิปกปฺปนา จ... อยํ ตณฺหาปกปฺปนา... อยํ ทิฏฺฐิปกปฺปนา. สงฺขตาติ : สงฺขตา วิสงฺขตา       
อภิสงฺขตา สณฺฐปิตาติปิ สงฺขตา. อถ วา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา     
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมาติป ิ สงฺขตา. ยสฺสาติ : ทิฏฺฐิคติกสฺส. ธมฺมา วุจฺจนฺติ ทฺวาสฏฺฐิ           
ทิฏฺฐิคตานีติ ปกปฺปิตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา.

ปุรกฺขตา สนฺติ อวีวทาตาต ิ ปุรกฺขตาต ิ : เทฺว ปุเรกฺขารา : ตณฺหาปุเรกฺขาโร จ       
ทิฏฺฐิปุเรกฺขาโร จ... อยํ ตณฺหาปุเรกฺขาโร... อยํ ทิฏฺฐิปุเรกฺขาโร. ตสฺส ตณฺหาปุเรกฺขาโร อปฺปหีโน, 
ทิฏฺฐิปุเรกฺขาโร อปฺปฏินิสฺสฏฺโฐ, ตสฺส ตณฺหาปุเรกฺขารสฺส อปฺปหีนตฺตา, ตสฺส ทิฏฺฐิปุเรกฺขารสฺส 
อปฺปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา โส ตณฺห ํ วา ทิฏฺฐึ วา ปุรโต กตฺวา จรติ ตณฺหาธโช ตณฺหาเกตุ                  
ตณฺหาธิปเตยฺโย, ทิฏฺฐิธโช ทิฏฺฐิเกต ุทิฏฺฐาธิปเตยฺโย, ตณฺหาย วา ทิฏฺฐิยา วา ปริวาริโต จรตีติ    
ปุรกฺขตา. สนฺตีต ิ : สนฺต ิสํวิชฺชนฺติ อุปลพฺภนฺติ. อวีวทาตาติ : อวีวทาตา อโวทาตา อปริสุทฺธา 
สงฺกิลิฏฺฐา สงฺกิเลสิกาติ ปุรกฺขตา สนฺติ อวีวทาตา.

ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสํสนฺติ ยทตฺตนีติ : ยํ อตฺตนิ. อตฺตา วุจฺจต ิ ทิฏฺฐิคตํ. อตฺตโน 
ทิฏฺฐิยา เทฺว อานิสํเส ปสฺสติ : ทิฏฺฐธมฺมิกญฺจ อานิสํสํ สมฺปรายิกญฺจ อานิสํสํ. 
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กตโม ทิฏฺฐิยา ทิฏฺฐธมฺมิโก อานิสํโส ? ยํทิฏฺฐิโก สตฺถา โหติ, ตํทิฏฺฐิกา สาวกา โหนฺติ. 
ตํทิฏฺฐิกํ สตฺถาร ํสาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺต ิมาเนนฺติ ปูเชนฺต ิอปจิต ึกโรนฺติ, ลภติ จ ตโตนิทานํ 
จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ. อยํ ทิฏฺฐิยา ทิฏฺฐธมฺมิโก อานิสํโส. 

กตโม ทิฏฺฐิยา สมฺปรายิโก อานิสํโส ? อยํ ทิฏฺฐ ิ อลํ นาคตฺตาย วา สุปณฺณตฺตาย วา 
ยกฺขตฺตาย วา อสุรตฺตาย วา คนฺธพฺพตฺตาย วา มหาราชตฺตาย วา อินฺทตฺตาย วา พฺรหฺมตฺตาย วา 
เทวตฺตาย วา, อยํ ทิฏฺฐ ิอล ํสุทฺธิยา วิสุทฺธิยา ปริสุทฺธิยา, มุตฺติยา วิมุตฺติยา ปริมุตฺติยา, อิมาย 
ทิฏฺฐิยา สุชฺฌนฺติ วิสุชฺฌนฺติ ปริสุชฺฌนฺติ, มุจฺจนฺต ิ วิมุจฺจนฺต ิ ปริมุจฺจนฺติ, อิมาย ทิฏฺฐิยา          
สุชฺฌิสฺสามิ วิสุชฺฌิสฺสาม ิ ปริสุชฺฌิสฺสามิ, มุจฺจิสฺสามิ วิมุจฺจิสฺสาม ิ ปริมุจฺจิสฺสามีติ อายตึ           
ผลปาฏิกงฺข ี โหติ. อยํ ทิฏฺฐิยา สมฺปรายิโก อานิสํโส. อตฺตโน  ทิฏฺฐิยา อิเม เทฺว อานิสํเส ปสฺสติ 
ทกฺขติ โอโลเกติ นิชฺฌายติ อุปปริกฺขตีติ ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสํสํ.

ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ : ติสฺโส สนฺติโย : อจฺจนฺตสนฺติ ตทงฺคสนฺติ              
สมฺมติสนฺติ. 

กตมา อจฺจนฺตสนฺต ิ ? อจฺจนฺตสนฺติ วุจฺจติ อมต ํ นิพฺพานํ. โย โส สพฺพสงฺขารสมโถ       
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. อยํ อจฺจนฺตสนฺติ. 

กตมา ตทงฺคสนฺต ิ ? ปฐมํ ฌาน ํ สมาปนฺนสฺส นีวรณา สนฺตา โหนฺติ, ทุติยํ ฌานํ        
สมาปนฺนสฺส วิตกฺกวิจารา สนฺตา โหนฺติ, ตติยํ ฌานํ สมาปนฺนสฺส ปีติ สนฺตา โหติ, จตุตฺถํ ฌานํ 
สมาปนฺนสฺส สุขทุกฺขา สนฺตา โหนฺติ, อากาสานญฺจายตน ํสมาปนฺนสฺส รูปสญฺญา ปฏิฆสญฺญา 
นานตฺตสญฺญา สนฺตา โหติ, วิญฺญาณญฺจายตนํ สมาปนฺนสฺส อากาสานญฺจายตนสญฺญา สนฺตา 
โหติ, อากิญฺจญฺญายตนํ สมาปนฺนสฺส วิญฺญาณญฺจายตนสญฺญา สนฺตา โหติ. เนวสญฺญา-
นาสญฺญายตนํ สมาปนฺนสฺส อากิญฺจญฺญายตนสญฺญา สนฺตา โหติ. อยํ ตทงฺคสนฺติ. 

กตมา สมฺมุติสนฺต1ิ5  ? สมฺมติสนฺติโย วุจฺจนฺติ ทฺวาสฏฺฐิ ทิฏฺฐิคตานิ ทิฏฺฐิสนฺติโย. อปิจ 
สมฺมติสนฺติ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตา สนฺตีติ. 

ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺต ิ : กุปฺปสนฺต ึ ปกุปฺปสนฺตึ เอริตสนฺตึ สเมริตสนฺตึ     
จลิตสนฺต ึฆฏฺฏิตสนฺต ึกปฺปิตสนฺต ึปกปฺปิตสนฺต ึอนิจฺจ ํสงฺขต ํปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ    
วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ, สนฺตึ นิสฺสิโต อสิโต อลฺลีโน  อุปคโต อชฺโฌสิโต อธิมุตฺโตติ ตนฺนิสฺสิโต     
กุปฺปปฏิจฺจสนฺตึ. เตนาห ภควา :-

 4 4 4 ปกปฺปิตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา 
                                      ปุรกฺขตา สนฺติ อวีวทาตา
 4 4 4 ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสํสํ 
                                      ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตินฺติ.
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[๒๐] 4 4 4 ทิฏฺฐีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา 
                               ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตํ
 7 7 7 ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ 
                               นิรสฺสตี16 อาทิยตี จ ธมฺมํ.
ทิฏฺฐีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตาติ ทิฏฺฐีนิเวสาต ิ : “สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจํ            

โมฆมญฺญนฺ”ติ อภินิเวสปรามาโส ทิฏฺฐินิเวสนํ. “อสสฺสโต โลโก... อนฺตวา โลโก… อนนฺตวา      
โลโก … ตํ ชีวํ ต ํสรีรํ… อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ… โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา… น  โหติ ตถาคโต 
ปรมฺมรณา… โหติ จ น  จ โหต ิตถาคโต ปรมฺมรณา… เนว โหติ น  น  โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา 
อิทเมว สจฺจํ โมฆมญฺญนฺ”ต ิอภินิเวสปรามาโส ทิฏฺฐ ีนิเวสนนฺติ. ทิฏฺฐีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา
ต ิ : ทิฏฺฐ ีนิเวสา น ห ิสฺวาติวตฺตา ทุรติวตฺตา ทุตฺตรา ทุปฺปตรา ทุสฺสมติกฺกมา ทุพฺพีติวตฺตาติ17 
ทิฏฺฐีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา.

 ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตนฺติ. ธมฺเมสูต ิ : ทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิคเตสุ. นิจฺเฉยฺยาต ิ :      
นิจฺฉินิตฺวา วินิจฺฉินิตฺวา วิจินิตฺวา ปวิจินิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูต ํ กตฺวา.        
สมุคฺคหีตนฺติ : นิเวสเนส ุ โอธิคฺคาโห วิลคฺคาโห วรคฺคาโห โกฏฺฐาสคฺคาโห อุจฺจยคฺคาโห 
สมุจฺจยคฺคาโห. อิทํ สจฺจ ํตจฺฉ ํตถํ ภูตํ ยาถาวํ อวิปรีตนฺติ คหิตํ ปรามฏฺฐ ํ อภินิวิฏฺฐ ํ อชฺโฌสิตํ     
อธิมุตฺตนฺติ ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตํ.

ตสฺมา นโร เตส ุนิเวสเนสูต ิตสฺมาต ิ : ตสฺมา ตํการณา ตํเหต ุตํปจฺจยา ตํนิทานา.18 
นโรต ิ : สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาคุ ชนฺตุ อินฺทค ุมนุโช. เตสุ นิเวสเนสูต ิ : เตสุ 
ทิฏฺฐินิเวสเนสูติ ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ.

นิรสฺสต ิอาทิยต ีจ ธมฺมนฺต ินิรสฺสตีติ : ทฺวีหิ การเณห ินิรสฺสติ : ปรวิจฺฉินฺทนาย วา 
นิรสฺสติ, อนภิสมฺภุณนฺโต วา นิรสฺสติ. 

กถํ ปรวิจฺฉินฺทนาย นิรสฺสต ิ ? ปโร วิจฺฉินฺเทติ,19  โส สตฺถา น  สพฺพญฺญู, ธมฺโม น           
สฺวากฺขาโต, คโณ น สุปฏิปนฺโน, ทิฏฺฐ ิน ภทฺทิกา, ปฏิปทา น  สุปญฺญตฺตา, มคฺโค น  นิยฺยานิโก, 
นตฺเถตฺถ สุทฺธิ วา วิสุทฺธิ วา ปริสุทฺธิ วา, มุตฺต ิวา วิมุตฺต ิวา ปริมุตฺติ วา, นตฺเถตฺถ สุชฺฌนฺติ วา      
วิสุชฺฌนฺต ิ วา ปริสุชฺฌนฺต ิ วา, มุจฺจนฺติ วา วิมุจฺจนฺติ วา ปริมุจฺจนฺต ิ วา, หีนา นิหีนา โอมกา      
ลามกา ฉตุกฺกา ปริตฺตาติ. เอวํ ปโร วิจฺฉินฺทติ. เอวํ วิจฺฉินฺทิยมาโน สตฺถาร ํนิรสฺสติ, ธมฺมกฺขานํ     
นิรสฺสติ, คณํ นิรสฺสติ, ทิฏฺฐึ นิรสฺสติ, ปฏิปทํ นิรสฺสติ, มคฺคํ นิรสฺสติ. เอวํ ปรวิจฺฉินฺทนาย นิรสฺสติ. 

กถํ อนภิสมฺภุณนฺโต นิรสฺสต ิ ? สีล ํ อนภิสมฺภุณนฺโต สีล ํนิรสฺสติ, วตํ อนภิสมฺภุณนฺโต 
วตํ นิรสฺสติ, สีลพฺพตํ อนภิสมฺภุณนฺโต สีลพฺพตํ นิรสฺสติ. เอวํ อนภิสมฺภุณนฺโต นิรสฺสติ. 
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16 ก. นิทสฺสตี

17 ฉ. ทุพฺพินิวตฺตา

18 ฉ. ตํนิทานํ

19 ฉ.ม. วิจฺฉินฺเทติ



อาทิยต ี จ ธมฺมนฺต ิ : สตฺถาร ํ คณฺหาติ, ธมฺมกฺขาน ํ คณฺหาติ, คณํ คณฺหาติ, ทิฏฺฐึ     
คณฺหาติ, ปฏิปทํ คณฺหาติ, มคฺคํ คณฺหาติ ปรามสติ อภินิวิสตีติ นิรสฺสต ีอาทิยตี จ ธมฺมํ. เตนาห 
ภควา :-

 4 4 4 ทิฏฺฐีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา 
                                      ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีตํ
 4 4 4 ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ 
                                      นิรสฺสตี อาทิยตี จ ธมฺมนฺติ.

[๒๑] 4 4 4 โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก 
                               ปกปฺปิตา ทิฏฺฐิ ภวาภเวสุ
 7 7 7 มายญฺจ มานญฺจ ปหาย โธโน 
                               ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โส.
โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก, ปกปฺปิตา ทิฏฺฐิ ภวาภเวสูต ิ โธโนต ิ : โธนา วุจฺจติ 

ปญฺญา. ยา ปญฺญา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา 
ปณฺฑิจฺจํ โกสลฺล ํเนปุญฺญํ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูริ เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชญฺญํ 
ปโตโท ปญฺญา ปญฺญินฺทฺริยํ ปญฺญาพลํ ปญฺญาสตฺถํ ปญฺญาปาสาโท ปญฺญาอาโลโก ปญฺญา
โอภาโส ปญฺญาปชฺโชโต ปญฺญารตนํ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ. กึการณา โธนา วุจฺจติ 
ปญฺญา ? ตาย ปญฺญาย กายทุจฺจริตํ ธุตญฺจ โธตญฺจ สนฺโธตญฺจ นิทฺโธตญฺจ, วจีทุจฺจริตํ ธุตญฺจ 
โธตญฺจ สนฺโธตญฺจ นิทฺโธตญฺจ, มโนทุจฺจริตํ ธุตญฺจ โธตญฺจ สนฺโธตญฺจ นิทฺโธตญฺจ. ราโค ธุโต จ 
โธโต จ สนฺโธโต จ นิทฺโธโต จ, โทโส... โมโห… โกโธ… อุปนาโห… มกฺโข… ปฬาโส... อิสฺสา... 
มจฺฉริยํ... มายา... สาเฐยฺยํ... ถมฺโภ... สารมฺโภ… มาโน… อติมาโน… มโท… ปมาโท... สพฺเพ 
กิเลสา... สพฺเพ ทุจฺจริตา... สพฺเพ ทรถา... สพฺเพ ปริฬาหา… สพฺเพ สนฺตาปา... สพฺพากุสลา-  
ภิสงฺขารา ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ, ตํการณา โธนา วุจฺจติ ปญฺญา.

อถ วา สมฺมาทิฏฺฐิยา มิจฺฉาทิฏฺฐ ิ ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ,                     
สมฺมาสงฺกปฺเปน  มิจฺฉาสงฺกปฺโป ธุโต จ โธโต จ สนฺโธโต จ นิทฺโธโต จ, สมฺมาวาจาย มิจฺฉาวาจา 
ธุตา จ... สมฺมากมฺมนฺเตน  มิจฺฉากมฺมนฺโต ธุโต จ… สมฺมาอาชีเวน  มิจฺฉาอาชีโว ธุโต จ…         
สมฺมาวายาเมน  มิจฺฉาวายาโม ธุโต จ… สมฺมาสติยา มิจฺฉาสต ิ ธุตา จ… สมฺมาสมาธินา       
มิจฺฉาสมาธิ ธุโต จ... สมฺมาญาเณน  มิจฺฉาญาณํ ธุตญฺจ… สมฺมาวิมุตฺติยา มิจฺฉาวิมุตฺต ิ ธุตา จ 
โธตา จ สนฺโธตา จ นิทฺโธตา จ.

อถ วา อริเยน  อฏฺฐงฺคิเกน  มคฺเคน  สพฺเพ กิเลสา... สพฺเพ ทุจฺจริตา... สพฺเพ ทรถา...   
สพฺเพ ปริฬาหา… สพฺเพ สนฺตาปา… สพฺพากุสลาภิสงฺขารา ธุตา จ โธตา จ สนฺโธตา จ            
นิทฺโธตา จ. อรหา อิเมหิ โธเนยฺเยหิ ธมฺเมห ิ อุเปโต สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน           
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต, ตสฺมา อรหา โธโน. โส ธุตราโค ธุตปาโป ธุตกิเลโส ธุตปริฬาโหต ิโธโน. 
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กุหิญฺจีติ : กุหิญฺจ ิ กิมฺหิจ ิ กตฺถจ ิ อชฺฌตฺต ํ วา พหิทฺธา วา อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา. โลเกต ิ :               
อปายโลเก... อายตนโลเก.

ปกปฺปิตาติ : เทฺว ปกปฺปนา : ตณฺหาปกปฺปนา จ ทิฏฺฐิปกปฺปนา จ... อยํ                   
ตณฺหาปกปฺปนา... อยํ ทิฏฺฐิปกปฺปนา. 

ภวาภเวสูติ : ภวาภเว กมฺมภเว ปุนพฺภเว กามภเว, กมฺมภเว กามภเว ปุนพฺภเว รูปภเว, 
กมฺมภเว รูปภเว ปุนพฺภเว อรูปภเว, กมฺมภเว อรูปภเว ปุนพฺภเว ปุนปฺปุนภเว, ปุนปฺปุนคติยา 
ปุนปฺปุนอุปปตฺติยา ปุนปฺปุนปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุนอตฺตภาวาภินิพฺพตฺติยา. โธนสฺส หิ นตฺถิ        
กุหิญฺจิ โลเก, ปกปฺปิตา ทิฏฺฐ ิ ภวาภเวสูติ : โธนสฺส กุหิญฺจ ิ โลเก ภวาภเวสุ จ กปฺปิตา        
ปกปฺปิตา อภิสงฺขตา สณฺฐปิตา ทิฏฺฐ ิ นตฺถิ น  สนฺติ น  สํวิชฺชนฺต ินุปลพฺภติ, ปหีนา สมุจฺฉินฺนา    
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา ญาณคฺคินา ทฑฺฒาติ โธนสฺส ห ินตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก, 
ปกปฺปิตา ทิฏฺฐิ ภวาภเวสุ.

มายญฺจ มานญฺจ ปหาย โธโนต ิ : มายา วุจฺจต ิ วญฺจนิกา จริยา. อิเธกจฺโจ กาเยน    
ทุจฺจริต ํจริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต ํจริตฺวา มนสา ทุจฺจริตํ จริตฺวา ตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหต ุปาปิกํ อิจฺฉํ 
ปณิทหติ, “มา มํ ชญฺญา”ต ิอิจฺฉติ, “มา มํ ชญฺญา”ต ิสงฺกปฺเปติ, “มา มํ ชญฺญา”ติ วาจ ํภาสติ, 
“มา ม ํ ชญฺญา”ต ิ กาเยน  ปรกฺกมติ, ยา เอวรูปา มายา มายาวิตา อจฺจสรา วญฺจนา นิกติ           
นิกิรณา ปริหรณา คุหนา ปริคุหณา ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานิกมฺม ํอนาวิกมฺม ํ โวจฺฉาทนา 
ปาปกิริยา, อยํ วุจฺจติ มายา.

มาโนติ : เอกวิเธน  มาโน : ยา จิตฺตสฺส อุนฺนติ.20  ทุวิเธน  มาโน : อตฺตุกฺกํสนมาโน 
ปรวมฺภนมาโน. ติวิเธน  มาโน : “เสยฺโยหมสฺมี”ต ิมาโน, “สทิโสหมสฺมี”ต ิมาโน, “หีโนหมสฺมี”ติ 
มาโน. จตุพฺพิเธน  มาโน, ลาเภน  มาน ํชเนติ, ยเสน มานํ ชเนติ, ปสํสาย มานํ ชเนติ, สุเขน  มานํ 
ชเนติ. ปญฺจวิเธน มาโน  : “ลาภิมฺหิ มนาปิกาน ํ รูปานนฺ”ต ิ มาน ํ ชเนติ, “ลาภิมฺห ิ มนาปิกานํ      
สทฺทานํ... คนฺธานํ… รสานํ… โผฏฺฐพฺพานนฺ”ติ มาน ํชเนติ. ฉพฺพิเธน มาโน  : จกฺขุสมฺปทาย มานํ 
ชเนติ, โสตสมฺปทาย… ฆานสมฺปทาย… ชิวฺหาสมฺปทาย… กายสมฺปทาย… มโนสมฺปทาย มานํ 
ชเนติ. สตฺตวิเธน  มาโน  : มาโน  อติมาโน  มานาติมาโน  โอมาโน  อธิมาโน อสฺมิมาโน  มิจฺฉามาโน. 
อฏฺฐวิเธน  มาโน  : ลาเภน  มาน ํชเนติ, อลาเภน  โอมานํ ชเนติ, ยเสน  มานํ ชเนติ, อยเสน  โอมานํ 
ชเนติ, ปสํสาย มาน ํ ชเนติ, นินฺทาย โอมานํ ชเนติ, สุเขน  มานํ ชเนติ, ทุกฺเขน โอมานํ ชเนติ.      
นววิเธน มาโน  : เสยฺยสฺส “เสยฺโยหมสฺมี”ต ิ มาโน, เสยฺยสฺส “สทิโสหมสฺมี”ติ มาโน, เสยฺยสฺส      
“หีโนหมสฺมี”ต ิมาโน, สทิสสฺส “เสยฺโยหมสฺมี”ต ิมาโน, สทิสสฺส “สทิโสหมสฺมี”ต ิมาโน, สทิสสฺส 
“หีโนหมสฺมี”ต ิมาโน, หีนสฺส “เสยฺโยหมสฺมี”ติ มาโน, หีนสฺส “สทิโสหมสฺมี”ติ มาโน, หีนสฺส “หีโน
หมสฺมี”ติ มาโน. ทสวิเธน  มาโน  : อิเธกจฺโจ มาน ํชเนต ิชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเกน วา 
วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน  วา อชฺเฌเนน  วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน  วา วิชฺชาฏฺฐาเนน 
วา สุเตน  วา ปฏิภาเนน  วา อญฺญตรญฺญตเรน  วา วตฺถุนา. โย เอวรูโป มาโน มญฺญนา 
มญฺญิตตฺตํ อุนฺนติ อุนฺนาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส. อยํ วุจฺจติ มาโน. 
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20 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ



มายญฺจ มานญฺจ ปหาย โธโนต ิ : โธโน  มายญฺจ มานญฺจ ปหาย ปชหิตฺวา                 
วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวํ คเมตฺวาติ มายญฺจ มานญฺจ ปหาย โธโน.

ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โสติ. อุปโยต ิ : เทฺว อุปยา : ตณฺหูปโย จ ทิฏฺฐูปโย จ... อยํ 
ตณฺหูปโย... อยํ ทิฏฺฐูปโย. ตสฺส ตณฺหูปโย ปหีโน, ทิฏฺฐูปโย ปฏินิสฺสฏฺโฐ. ตณฺหูปยสฺส ปหีนตฺตา, 
ทิฏฺฐูปยสฺส ปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา อนูปโย ปุคฺคโล โส21  เกน  ราเคน  คจฺเฉยฺย, เกน  โทเสน  คจฺเฉยฺย, 
เกน  โมเหน  คจฺเฉยฺย, เกน  มาเนน  คจฺเฉยฺย, กาย ทิฏฺฐิยา คจฺเฉยฺย, เกน  อุทฺธจฺเจน  คจฺเฉยฺย, 
กาย วิจิกิจฺฉาย คจฺเฉยฺย, เกหิ อนุสเยห ิ คจฺเฉยฺย “รตฺโต”ต ิ วา “ทุฏฺโฐ”ต ิ วา “มูฬฺโห”ต ิ วา          
“วินิพทฺโธ”ติ วา “ปรามฏฺโฐ”ต ิ วา “วิกฺเขปคโต”ติ วา “อนิฏฺฐงฺคโต”ต ิ วา “ถามคโต”ติ วา. เต      
อภิสงฺขารา ปหีนา, อภิสงฺขารานํ ปหีนตฺตา คติโย เกน  คจฺเฉยฺย “เนรยิโก”ต ิ วา                        
“ติรจฺฉานโยนิโก”ติ วา “ปิตฺติวิสยิโก”ต ิ วา “มนุสฺโส”ต ิ วา “เทโว”ต ิ วา “รูปี”ติ วา “อรูปี”ติ วา 
“สญฺญี”ติ วา “อสญฺญี”ติ วา “เนวสญฺญีนาสญฺญี”ติ วา. โส เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย นตฺถิ, การณํ นตฺถิ, 
เยน คจฺเฉยฺยาติ ส เกน คจฺเฉยฺย, อนูปโย โส. เตนาห ภควา :-

 4 4 4 โธนสฺส หิ นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก 
                                      ปกปฺปิตา ทิฏฺฐิ ภวาภเวสุ
 4 4 4 มายญฺจ มานญฺจ ปหาย โธโน 
                                      ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โสติ.

[๒๒] 4 4 4 อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาทํ 
                               อนูปยํ เกน กถํ วเทยฺย
 7 7 7 อตฺตา นิรตฺตา น หิ ตสฺส อตฺถิ 
                               อโธสิ โส ทิฏฺฐิมิเธว สพฺพํ.
อุปโย หิ ธมฺเมส ุอุเปต ิวาทนฺต ิอุปโยติ : เทฺว อุปยา : ตณฺหูปโย จ ทิฏฺฐูปโย จ... อยํ 

ตณฺหูปโย... อยํ ทิฏฺฐูปโย. ตสฺส ตณฺหูปโย อปฺปหีโน, ทิฏฺฐูปโย อปฺปฏินิสฺสฏฺโฐ. ตณฺหูปยสฺส 
อปฺปหีนตฺตา ทิฏฺฐูปยสฺส อปฺปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา ธมฺเมส ุ วาทํ อุเปติ “รตฺโต”ต ิ วา “ทุฏฺโฐ”ต ิ วา 
“มูโฬฺหต ิวา “วินิพทฺโธ”ต ิวา “ปรามฏฺโฐ”ติ วา “วิกฺเขปคโต”ติ วา “อนิฏฺฐงฺคโต”ต ิวา “ถามคโต”ติ 
วา. เต อภิสงฺขารา อปฺปหีนา, อภิสงฺขาราน ํ อปฺปหีนตฺตา คติยา วาทํ อุเปติ “เนรยิโก”ติ วา        
“ติรจฺฉานโยนิโก”ติ วา “ปิตฺติวิสยิโก”ต ิ วา “มนุสฺโส”ต ิ วา “เทโว”ต ิ วา “รูปี”ติ วา “อรูปี”ติ วา 
“สญฺญี”ติ วา “อสญฺญี”ติ วา “เนวสญฺญีนาสญฺญี”ต ิวา วาทํ อุเปติ อุปคจฺฉติ คณฺหาติ ปรามสติ 
อภินิวิสตีติ อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาทํ.

อนูปยํ เกน กถํ วเหยฺยาติ อุปยาต ิ : เทฺว อุปยา : ตณฺหูปโย จ ทิฏฺฐูปโย จ... อยํ      
ตณฺหูปโย... อยํ ทิฏฺฐูปโย. ตสฺส ตณฺหูปโย ปหีโน  ทิฏฺฐูปโย ปฏินิสฺสฏฺโฐ. ตณฺหูปยสฺส ปหีนตฺตา, 
ทิฏฺฐูปยสฺส ปฏินิสฺสฏฺฐตฺตา อนุปยํ ปุคฺคล ํเกน  ราเคน  วเทยฺย, เกน  โทเสน  วเทยฺย, เกน  โมเหน   
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วเทยฺย, เกน  มาเนน  วเทยฺย, กาย ทิฏฺฐิยา วเทยฺย, เกน  อุทฺธจฺเจน  วเทยฺย, กาย วิจิกิจฺฉาย          
วเทยฺย, เกหิ อนุสเยห ิ วเทยฺย, “รตฺโต”ติ วา “ทุฏฺโฐ”ต ิ วา “มูโฬฺห”ติ วา “วินิพทฺโธ”ต ิ วา        
“ปรามฏฺโฐ”ต ิวา “วิกฺเขปคโต”ติ วา “อนิฏฺฐงฺคโต”ต ิวา “ถามคโต”ติ วา. เต อภิสงฺขารา ปหีนา, 
อภิสงฺขาราน ํปหีนตฺตา คติโย เกน  วเทยฺย “เนรยิโก”ต ิวา... “เนวสญฺญีนาสญฺญี”ต ิวา. โส เหตุ 
นตฺถิ, ปจฺจโย นตฺถิ, การณํ นตฺถิ, เยน  วเทยฺย กเถยฺย ภเณยฺย ทีปเยยฺย โวหเรยฺยาติ อนูปยํ เกน 
กถํ วเทยฺย.

อตฺตา นิรตฺตา น หิ ตสฺส อตฺถีต ิ อตฺตาต ิ : อตฺตานุทิฏฺฐ2ิ2  นตฺถิ. นิรตฺตาติ          
อุจฺเฉททิฏฺฐิ นตฺถิ. อตฺตาต ิ : คหิต ํนตฺถิ. นิรตฺตาต ิ: มุญฺจิตพฺพํ นตฺถิ. ยสฺสตฺถิ คหิตํ, ตสฺสตฺถิ 
มุญฺจิตพฺพํ, ยสฺสตฺถิ มุญฺจิตพฺพํ, ตสฺสตฺถิ คหิตํ, คหณมุญฺจน2ํ3 สมติกฺกนฺโต อรหา วุฑฺฒิปริหานิ-
วีติวตฺโต24. โส วุฏฺฐวาโส จิณฺณจรโณ  คตทฺโธ คตทิโส ชาติมรณสํสาโร นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ   
อตฺตา นิรตฺตา น หิ ตสฺส อตฺถิ.

อโธสิ โส ทิฏฺฐิมิเธว สพฺพนฺต ิ : ตสฺส ทฺวาสฏฺฐิ ทิฏฺฐิคตาน ิ ปหีนาน ิ สมุจฺฉินฺนานิ     
วูปสนฺตานิ ปฏิปฺปสฺสทฺธาน ิ อภพฺพุปฺปตฺติกานิ ญาณคฺคินา ทฑฺฒานิ. โส สพฺพํ ทิฏฺฐิคตํ อิเธว 
อโธส ิ ธุน ิสนฺธุน ินิทฺธุนิ ปชหิ วิโนเทสิ พฺยนฺตีอกาส ิอนภาวํ คเมสีติ อโธสิ โส ทิฏฺฐิมิเธว สพฺพํ.     
เตนาห ภควา :-

 4 4 4 อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาทํ 
                                      อนูปยํ เกน กถํ วเทยฺย
 4 4 4 อตฺตา นิรตฺตา น หิ ตสฺส อตฺถิ 
                                      อโธสิ โส ทิฏฺฐิมิเธว สพฺพนฺติ.

ทุฏฺฐฏฺฐกสุตฺตนิทฺเทโส ตติโย.
-------------------------------

13

22 ก. สสฺสตทิฏฺฐิ

23 ฉ.ม. คหณํ มุญฺจนา

24 ฉ.ม. พุทฺธิปริหานิวีติวตฺโต



๓. ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส25

อธิบายทุฏฐัฏฐกสูตร
ว่าด้วยเดียรถีย์ประทุษร้ายมุนี

พระสารีบุตรเถระจะกล่าวอธิบายทุฏฐัฏฐกสูตร ดังต่อไปนี้ 
[๑๕] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
เดียรถีย์บางพวกมีใจชั่วกล่าวร้าย 
บุคคลเหล่าอ่ืนเข้าใจว่าจริง ก็กล่าวร้ายด้วย 
แต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายท่ีเกิดขึ้น 
เพราะฉะน้ัน มุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในท่ีไหนๆ

คำว่า เดียรถีย์บางพวกมีใจชั่วกล่าวร้าย อธิบายว่า เดียรถีย์เหล่านั้น  มีใจชั่ว คือมีใจร้าย มีใจ
เห็นผิด มีใจหลงผิด มีใจขุ่น มีใจขุ่นเคือง มีใจอาฆาต มีใจอาฆาตแค้น  กล่าวร้าย คือ กล่าวติเตียนพระผู้มี
พระภาค และภิกษุสงฆ์ด้วย เรื่องไม่จริง รวมความว่า เดียรถีย์บางพวกมีใจชั่วกล่าวร้าย

คำว่า บุคคลเหล่าอ่ืนเข้าใจว่าจริง ก็กล่าวร้ายด้วย อธิบายว่า พวกคนที่เชื่อถือเดียรถีย์เหล่า
นั้น  กำหนด น้อมใจเชื่อ เข้าใจว่าจริง สำคัญว่าจริง เข้าใจว่า เป็นจริง สำคัญว่าเป็นจริง เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น 
สำคัญว่าเป็นเช่นนั้น  เข้าใจว่า จริงแท้ สำคัญว่าจริงแท้ เข้าใจว่าไม่ผิด สำคัญว่าไม่ผิด จึงกล่าวร้าย คือ 
กล่าว ติเตียนพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริง รวมความว่า บุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริง ก็
กล่าวร้ายด้วย 

คำว่า แต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายท่ีเกิดขึ้น อธิบายว่า คำกล่าวร้ายนั้น  เกิดแล้ว คือ เกิดขึ้นแล้ว 
บังเกิดแล้ว  บังเกิดขึ้นแล้ว ปรากฏแล้ว ได้แก่ เสียงประกาศจากบุคคลอื่น คำด่า คำติเตียนพระผู้มีพระภาค
และภิกษุสงฆ์ด้วยเรื่องไม่จริง รวมความว่า คำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้น

คำว่า มุนี ในคำว่า มุนีไม่ใส่ใจ อธิบายว่า ญาณท่านเรียกว่า โมนะ คือ ความรู้ทั่ว กิริยาที่รู้ชัด ... 
ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ผู้ที่ประกอบด้วยญาณนั้น ชื่อว่ามุนี คือ ผู้บรรลุโมน
ญาณ  ... ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาข่ายแล้ว ผู้นั้นชื่อว่ามุน2ี6  ผู้ใดใส่ใจคำกล่าวร้าย ผู้นั้นก็
ใส่ใจคำกล่าวร้าย ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ 

๑.   ผู้กล่าวร้าย ย่อมใส่ใจคำว่าร้าย เพราะตนเองเป็นผู้กล่าวร้าย 
๒.  ผู้ถูกเขากล่าวร้าย ถูกเขากล่าวติเตียน  ย่อมโกรธ พยาบาท ตอบโต้ ทำความโกรธ ความเคือง 

ความชิงชังให้ปรากฏว่า เราไม่ใช่ผู้พูด ผู้ใด ใส่ใจคำกล่าวร้าย ผู้นั้นก็ย่อมใส่ใจคำกล่าวร้าย ด้วยเหต ุ ๒ 
อย่างเหล่านี้ 

มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้าย ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ
๑.  มุนีผู้ไม่กล่าวร้าย ย่อมไม่ใส่ใจคำกล่าวร้าย เพราะตนเองมิใช่เป็นผู้กล่าว ร้าย 
๒. มุนีผู้ถูกเขากล่าวร้าย ถูกเขาติเตียน  ก็ย่อมไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่ตอบโต้ ไม่ทำความโกรธ 

ความเคือง ความชิงชังให้ปรากฏว่า เราไม่ใช่ผู้พูด มุนีไม่ใส่ใจ คือ ไม่สนใจ ไม่ถือ ไม่ยึดมั่น  ไม่ถือมั่นคำ
กล่าวร้าย ด้วยเหตุ ๒ อย่างเหล่านี้ 

รวมความว่า แต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้น
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ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิต ๓ ประการ
คำว่า เพราะฉะน้ัน ในคำว่า เพราะฉะน้ัน มุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในท่ีไหน ๆ ได้แก่ 

เพราะฉะนั้น  คือ เพราะการณ์นั้น  เพราะเหตุนั้น  เพราะปัจจัยนั้น  เพราะต้นเหตุนั้น  ภาวะที่มีจิตถูกโทสะ
กระทบก็ด ีมีกิเลสเครื่องตรึงจิตเกิดขึ้นก็ด ี ไม่มีแก่มุนี กิเลสเครื่องตรึงจิต ๕ อย่างก็ด ี กิเลสเครื่องตรึงจิต ๓ 
อย่าง คือ (๑) ราคะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ ก็ดี จึงไม่ม ีไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได ้คือ กิเลสเครื่อง ตรึงจิตนั้น 
มุนีละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว

คำว่า ในท่ีไหน  ๆ ได้แก่ ในที่ไหน  คือ ที่ไหน ๆ ที่ไร ๆ ภายใน  ภายนอก หรือทั้งภายในและ
ภายนอก รวมความว่า เพราะฉะนั้น  มุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหน  ๆ ด้วยเหตุนั้น  พระผู้มีภาคจึง
ตรัสว่า

เดียรถีย์บางจำพวกมีใจชั่วกล่าวร้าย 
บุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริง ก็กล่าวร้ายด้วย 
แต่มุนีไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้น มุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหน ๆ

[๑๖] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
ผู้ไปตามความพอใจ ตั้งอยู่ในความชอบใจ 
พึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่า 
แต่เม่ือทำตนให้เพียบพร้อม รู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างน้ัน

ว่าด้วยทิฏฐิ
คำว่า พึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่า อธิบายว่า เดียรถีย์ มีทิฏฐิ อย่างนี ้มีความพอใจ   

มีความชอบใจ มีลัทธิ มีอัธยาศัย มีความประสงค์อย่างนี้ว่า “พวกเราฆ่านางสุนทรีปริพาชิกาแล้ว ประกาศ
โทษพวกสมณศากยบุตร ก็จักเอา  ลาภ ยศ สักการะและสัมมานะกลับคืนมาได้ด้วยวิธีการอย่างนี้” พวก
เดียรถีย์เหล่านั้นไม่สามารถก้าวล่วงทิฏฐ ิ ความถูกใจ ความพอใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงค์ของตนได้ 
โดยที่แท้ความเสื่อมยศนั้นนั่นแหละก็กลับย้อนมาถึงเดียรถีย์เหล่านั้น  รวมความว่า พึงก้าวล่วงทิฏฐิของตน
ได้อย่างไรเล่า อย่างนี้บ้าง

อีกนัยหนึ่ง ผู้ที่มีวาทะอย่างนี้ว่า “โลกเที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเป็นโมฆะ” พึงล่วง ก้าวล่วง ก้าว
พ้น ล่วงพ้นทิฏฐ ิความถูกใจ ความพอใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงค์ของตนได้อย่างไร ข้อนั้น  เพราะเหตุ
ไร เพราะเขาสมาทาน  ถือ ยึดมั่น  ถือมั่น  ติดใจ น้อมใจเชื่อทิฏฐินั้น  ให้เพียบพร้อมอย่างนั้น  รวมความว่า    
พึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่า อย่างนี้บ้าง

อีกนัยหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ว่า “โลกไม่เที่ยง ... โลกมีที่สุด ... โลกไม่มีที่สุด ... ชีวะ27กับสรีระเป็น
อย่างเดียวกัน  ... ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ... หลังจากตายแล้วตถาคต28เกิดอีก ... หลังจากตายแล้ว
ตถาคตไม่เกิดอีก ... หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก ... หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีก
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27 ชีวะ ในที่นี้หมายถึงวิญญาณอมตะหรืออาตมัน (The Soul) (ตามนัย อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๒๙)

28  ตถาคต ในที่นี้ เป็นคำที่ลัทธิอื่นๆ ใช้กันมาก่อนพุทธกาล หมายถึง อัตตา ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้า อนึ่ง อรรถกถาหมายถึง 
สัตตะ (Being) (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๐๘, ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑๖/๑๙๐)



ก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเป็นโมฆะ”29 พึงล่วง ก้าวล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้น  ทิฏฐ ิความ
ถูกใจ ความพอใจ ลัทธิ อัธยาศัย ความประสงค์ของตนได้อย่างไรเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขา
สมาทาน ถือ ยึดมั่น  ถือมั่น ติดใจ น้อมใจเชื่อทิฏฐินั้น  ให้เพียบพร้อมอย่างนั้น  รวมความว่า พึงก้าวล่วงทิฏฐิ
ของตนได้อย่างไรเล่า อย่างนี้บ้าง

คำว่า ผู้ไปตามความพอใจ ในคำว่า ผู้ไปตามความพอใจ ตั้งอยู่ในความ ชอบใจ อธิบายว่า 
ผู้นั้นย่อมไป ออกไป ถูกพาไป ถูกนำไป ด้วยทิฏฐิของตน ความถูกใจของตน  ความพอใจของตน  ลัทธิของ
ตน  ได้แก่ ผู้นั้นย่อมไป ออกไป ถูกพาไป ถูกนำไปด้วยทิฏฐิของตน  ความถูกใจของตน  ความพอใจของตน 
ลัทธิของตน  เหมือนมนุษย์ย่อมไป ออกไป ถูกพาไป ถูกนำไป ด้วยยานพาหนะ คือ ช้าง รถ ม้า  โค แพะ แกะ 
อูฐ หรือลา ฉะนั้น รวมความว่า ผู้ไปตามความพอใจ

คำว่า ตั้งอยู่ในความชอบใจ ได้แก่ ตั้งอยู่ คือ ตั้งมั่น  ติด ติดแน่น  ติดใจ น้อมใจเชื่อในทิฏฐิของ
ตน  ความถูกใจของตน  ความพอใจของตน  ลัทธิของตน  รวมความว่า ผู้ไปตามความพอใจ ตั้งอยู่ในความ
ชอบใจ 

คำว่า เม่ือทำตนให้เพียบพร้อม ได้แก่ ทำตนให้เพียบพร้อม คือ ทำให้บริบูรณ์ ไม่ให้พร่อง ให้
เลิศ ประเสริฐ วิเศษ นำหน้า สูงสุด ประเสริฐสุด อธิบายว่า ทำตนให้เพียบพร้อม บริบูรณ์ ไม่ให้พร่อง ให้เลิศ 
ประเสริฐ วิเศษ นำหน้า สูงสุด ประเสริฐสุด คือ ทำทัศนะนั้นให้เกิด ให้เกิดขึ้น ให้บังเกิด ให้บังเกิดขึ้นว่า 
พระศาสดาพระองค์นี้เป็นสัพพัญญู พระธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดีแล้ว หมู่คณะ(สงฆ์)นี้ปฏิบัติ
ดีแล้ว ทิฏฐินี้เป็นสิ่งที่เจริญ ปฏิปทานี้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว มรรค นี้เป็นทางนำออกจากทุกข์ รวมความว่า 
เมื่อทำตนให้เพียบพร้อม

คำว่า รู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างน้ัน อธิบายว่า รู้อย่างไรก็พึงพูด คือ กล่าว บอก แสดง ชี้แจงอย่าง
นั้นว่า “โลกเที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเป็นโมฆะ ... โลกไม่เที่ยง” ... รู้อย่างไรก็พึงพูด คือ กล่าว บอก แสดง 
ชี้แจงอย่างนั้นว่า “หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช ่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่น 
เป็นโมฆะ” รวมความว่า รู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

ผู้ไปตามความพอใจ ตั้งอยู่ในความชอบใจ 
พึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่า 
แต่เมื่อทำตนให้เพียบพร้อม รู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้น 

[๑๗] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
สัตว์เกิดใดไม่มีใครถาม 
ก็บอกศีลวัตรของตนแก่บุคคลเหล่าอ่ืน 
สัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่าน้ัน 
ผู้ฉลาดท้ังหลายเรียกสัตว์เกิดน้ันว่า ผู้ไม่มีอริยธรรม

คำว่า ใด ในคำว่า สัตว์เกิดใด ... ศีลวัตรของตน ได้แก่ ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ผู้ขวนขวายอย่างใด   
ผู้ตั้งใจอย่างใด ผู้มีประการอย่างใด ผู้ถึงฐานะใด ผู้ประกอบด้วยธรรมใด จะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ 
ศูทร คฤหัสถ์ บรรพชิต เทวดา หรือ มนุษย์ก็ตาม
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29 ดูรายละเอียดจาก ที.สี. (ไทย) ๙/๔๒๐/๑๘๓



ว่าด้วยศีลและวัตร
คำว่า ศีลวัตร ได้แก่ ศีลและวัตรก็มี วัตรไม่ใช่ศีลก็มี
ศีลและวัตร เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและ

โคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ความสำรวม ความสังวร การไม่
ล่วงละเมิดในสิกขาบทเหล่านั้น  ชื่อว่าศีล การสมาทาน ชื่อว่าวัตร ชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่า สังวร ชื่อ
ว่าวัตรเพราะมีความหมายว่าสมาทาน นี้ตรัสเรียกว่าศีลและวัตร

วัตร ไม่ใช่ศีล เป็นอย่างไร 
คือ ธุดงค์ ๘ ข้อ ได้แก่ 
๑.  อารัญญิกังคธุดงค์(สมาทานการอยู่ป่าเป็นวัตร) 
๒.  ปิณฑปาติกังคธุดงค์(สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร) 
๓.  ปังสุกูลิกังคธุดงค์(สมาทานการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร) 
๔.  เตจีวริกังคธุดงค์(สมาทานการทรงไตรจีวรเป็นวัตร) 
๕.  สปทานจาริกังคธุดงค์(สมาทานการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัตร)
๖.  ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์(สมาทานการงดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัตร) 
๗.  เนสัชชิกังคธุดงค์(สมาทานการนั่งเป็นวัตร) 
๘.  ยถาสันถติกังคธุดงค์(สมาทานการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตร)
นี้เรียกว่าวัตร ไม่ใช่ศีล แม้การสมาทานความเพียรก็เรียกว่า วัตร ไม่ใช่ศีล ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่น

ว่า  เนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไป จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น  และกระดูกก็ตามทีเถิด ผลใดพึงบรรลุ
ได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยกำลังของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษ (ถ้า)ไม่
บรรลุผลนั้นแล้วก็จักไม่หยุดความเพียร แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่า วัตร ไม่ใช่ศีล

ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่า
เมื่อเรายังถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไม่ได้ 
เราจะไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่ออกไปจากวิหาร 
ทั้งจะไม่เอนกายนอน30

การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่า วัตร ไม่ใช่ศีล
ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่า ตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่น 

ตราบนั้นเราก็จักไม่ทำลายบัลลังนี้เลย แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่า วัตร ไม่ใช่ศีล
ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่า ตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่น 

ตราบนั้นเราก็จักไม่ลุกจากที่นั่งนี ้ไม่ลงจากลานจงกรม ไม่ออกจาก วิหาร ไม่ออกจากเรือนหลังคาด้านเดียว 
ไม่ออกจากปราสาท ไม่ออกจากเรือนโล้น  ไม่ออกจากถ้ำ ไม่ออกจากที่หลีกเร้น  ไม่ออกจากกุฎี ไม่ออกจาก
เรือนยอด ไม่ออกจากป้อม ไม่ออกจากโรงกลม ไม่ออกจากเรือนที่มีเครื่องก้ัน  ไม่ออกจากศาลาที่บำรุง ไม่
ออกจากมณฑป ไม่ออกจากโคนไม้เลย แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็ เรียกว่า วัตร ไม่ใช่ศีล

ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่า เราจักนำมา นำมาด้วยดี บรรล ุ สัมผัส ทำให้แจ้ง ซึ่งอริยธรรมเช้าวันนี้
เอง แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียกว่า วัตร ไม่ใช่ศีล

17

30 ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๒๓/๓๗๔



ภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่า เราจักนำมา  นำมาด้วยดี บรรลุ สัมผัส ทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรม ในเที่ยง
นี้ ... เย็นนี้ ... ก่อนภัต ... หลังภัต ... ปฐมยาม ... มัชฌิมยาม ... ปัจฉิมยาม ... ข้างแรม ... ข้างขึ้น ... ฤดู
ฝน ... ฤดูหนาว ... ฤดูร้อน ... ปฐมวัย ... มัชฌิมวัย ... ปัจฉิมวัย แม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้ก็เรียก
ว่า วัตร ไม่ใช่ศีล

คำว่า สัตว์เกิด ได้แก่ สัตว์ นรชน  มานพ บุรุษ บุคคล ผู้มีชีวิต ผู้เกิด สัตว์เกิด ผู้เป็นไปตามกรรม 
มนุษย์ รวมความว่า สัตว์เกิดใด ... ศีลวัตรของตน

คำว่า แก่บุคคลเหล่าอ่ืน ในคำว่า ไม่มีใครถาม ก็บอก ... แก่บุคคลเหล่าอ่ืน ได้แก่ บุคคล
เหล่าอื่น คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คฤหัสถ์ บรรพชิต เทวดา มนุษย์ 

คำว่า ไม่มีใครถาม ได้แก่ ไม่มีใครถาม คือ ไม่มีใครไต่ถาม ไม่มีใครขอร้อง ไม่มีใครเชื้อเชิญ ไม่มี
ใครเลื่อมใส

คำว่า บอก ได้แก่ บอก ศีล วัตร หรือศีลวัตรของตน  อธิบายว่า ย่อมบอก คือ พูด กล่าว แสดง 
ชี้แจง ศีล วัตร หรือศีลวัตรของตนว่า เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้าง สมบูรณ์ด้วยวัตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยศีล
วัตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยชาติบ้าง สมบูรณ์ด้วยโคตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้าง 
สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้ม ี รูปงามบ้าง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บ้าง สมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้าง สมบูรณ์ด้วย
หน้าที่การงานบ้าง สมบูรณ์ด้วยหลักแห่งศิลปวิทยาบ้าง สมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะบ้าง สมบูรณ์ด้วยความคง
แก่เรียนบ้าง สมบูรณ์ด้วยปฏิภาณบ้าง สมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่น  นอกจากที่กล่าวแล้วบ้าง ออกบวชจากตระกูลสูง
บ้าง ออกบวชจากตระกูลใหญ่บ้าง ออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์มากบ้าง ออกบวชจากตระกูลมีโภคะมาก
บ้าง เป็น  ผู้มีชื่อเสียงมียศกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายบ้าง เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้าง เป็นผู้ทรงจำ พระวินัยบ้าง เป็นพระธรรมกถึกบ้าง 
เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือบิณฑบาต เป็นวัตรบ้าง เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ทรงไตร
จีวรเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัตรบ้าง 
เป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ได้ปฐมฌานบ้าง 
เป็นผู้ได้ทุติยฌานบ้าง เป็นผู้ได้ตติยฌานบ้าง เป็นผู้ได้ จตุตถฌานบ้าง เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตนสมาบัติ
บ้าง เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตน-สมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้อากิญจัญญายตนสมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้เนวสัญญา
นาสัญญายตนสมาบัติบ้าง รวมความว่า ไม่มีใครถาม ก็บอก ... แก่บุคคลเหล่าอื่น 

คำว่า ผู้ฉลาดท้ังหลาย ในคำว่า ผู้ฉลาดท้ังหลายเรียกสัตว์เกิดน้ันว่า ผู้ไม่มีอริยธรรม 
อธิบายว่า ผู้ฉลาดในขันธ์31  ผู้ฉลาดในธาตุ32  ผู้ฉลาดในอายตนะ33 ผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท34  ผู้ฉลาดใน
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31  ขันธ์ หมายถึงขันธ์ ๕ คือ (๑) รูปขันธ์ (๒)  เวทนาขันธ์ (๓)  สัญญาขันธ์ (๔) สังขารขันธ์ (๕)  วิญญาณขันธ์ (ขุ.ม.อ. (บาลี) 
๑๗/๑๙๖)

32 ธาตุ หมายถึงธาตุ ๔ คือ (๑)  ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) (๒)  อาโปธาต ุ(ธาตุน้ำ) (๓)  เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)  (๔)  วาโยธาต ุ(ธาตุลม) (ขุ.ม.อ. 
(บาลี) ๑๗/๑๙๖)

33 อายตนะ หมายถึงอายตนะ ๑๒ ดูเชิงอรรถข้อ ๗/๓๖

34 ปฏิจจสมุปบาท ดูรายละเอียดข้อ ๒๗/๑๑๓



สติปัฏฐาน35 ผู้ฉลาดในสัมมัปปธาน36 ผู้ฉลาดในอิทธิบาท37  ผู้ฉลาดในอินทรีย์38 ผู้ฉลาดในพละ39 ผู้ฉลาด
ในโพชฌงค4์0  ผู้ฉลาด ในมรรค41 ผู้ฉลาดในผล42 ผู้ฉลาดในนิพพาน43 ผู้ฉลาดเหล่านั้นเรียกอย่างนี้ คือ พูด 
บอก แสดง ชี้แจงอย่างนี้ว่า นี้เป็นธรรมของผู้มิใช่อริยะ นี้มิใช่ธรรมของผู้เป็นอริยะ นี้เป็นธรรมของพวกคน
พาล นี้มิใช่ธรรมของบัณฑิต นี้เป็นธรรมของอสัตบุรุษ นี้มิใช่ธรรมของสัตบุรุษ รวมความว่า ผู้ฉลาดทั้งหลาย
เรียกสัตว์เกิดนั้นว่า ผู้ไม่มีอริยธรรม 

คำว่า สัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่าน้ัน อธิบายว่า ตนเอง ตรัสเรียกว่า ตัวเอง
คำว่า กล่าวถึงตัวเองเท่าน้ัน อธิบายว่า ย่อมกล่าวถึง คือ พูด บอก แสดง ชี้แจงถึงตนเองเท่านั้น

ว่า  เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้าง สมบูรณ์ด้วยวัตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยศีลวัตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยชาติบ้าง 
สมบูรณ์ด้วยโคตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้มีรูปงามบ้าง 
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บ้าง สมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้าง สมบูรณ์ด้วยหน้าที่การงานบ้าง สมบูรณ์ด้วยหลักแห่ง
ศิลปวิทยาบ้าง สมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะบ้าง สมบูรณ์ด้วยความคงแก่เรียนบ้าง สมบูรณ์ด้วยปฏิภาณบ้าง 
สมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้าง ออกบวชจากตระกูลสูงบ้าง ออกบวชจากตระกูลใหญ่บ้าง 
ออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์มากบ้าง ออกบวชจากตระกูลมีโภคะมากบ้าง เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศกว่าคฤหัสถ์
และบรรพชิตทั้งหลายบ้าง เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารบ้าง เป็นผู้ทรงจำ
พระสูตรบ้าง เป็นผู้ทรงจำพระวินัยบ้าง เป็นพระธรรมกถึกบ้าง เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือบิณฑบาต
เป็นวัตรบ้าง เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตตาม
ลำดับตรอกเป็นวัตร บ้าง เป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ถือการอยู่
ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัตรบ้าง เป็นผู้ได้ปฐมฌานบ้าง เป็นผู้ได้ทุติยฌานบ้าง เป็นผู้ได้ตติยฌาน
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35 สติปัฏฐาน หมายถึงสติปัฏฐาน ๔ ดูรายละเอียดข้อ ๓/๑๒ และ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๒-๒๒๓

36 สัมมัปปธาน หมายถึงสัมมัปปธาน  ๔ คือ (๑)  สังวรปธาน  เพียรระวังบาปอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น (๒) ปหานปธาน  เพียรกำจัด
บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว (๓)  ภาวนาปธาน  เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น  (๔)  อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษากุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่น และเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗

37 อิทธิบาท หมายถึงอิทธิบาท ๔ คือ (๑) ฉันทะ (๒) วิริยะ (๓) จิตตะ (๔) วิมังสา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗)

38 อินทรีย์ หมายถึงอินทรีย์ ๕ คือ  (๑) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือความเชื่อ (๒)  วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือ ความเพียร (๓)  สตินทรีย์ อินทรีย์
คือความระลึกได ้ (๔)  สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือความตั้งจิตมั่น (๕)  ปัญญินทรีย ์ อินทรีย์คือความรู้ทั่วชัด (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๒๐/๓๑๐)

39  พละ หมายถึงพละ ๕ (ธรรมอันเป็นกำลัง)  คือ (๑)  สัทธา (๒)  วิริยะ (๓)  สต ิ (๔)  สมาธิ (๕)  ปัญญา (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๑๓/๑๗)

40  โพชฌงค์ หมายถึงโพชฌงค ์๗ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้) คือ (๑) สติ ความระลึกได ้ (๒) ธัมมวิจยะ ความเลือกเฟ้น  (๓) 
วิริยะ ความเพียร (๔)  ปีต ิความอิ่มใจ (๕)  ปัสสัทธิ ความสงบกายสงบใจ (๖)  สมาธิ ความตั้งจิตมั่น  (๗)  อุเบกขา ความมีใจเป็นก
ลางเพราะเห็นตามเป็นจริง (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๑) 4

41 มรรค หมายถึงมรรค ๔ (ทางเข้าถึงความเป็นอริยบุคคล)  คือ (๑)  โสดาปัตติมรรค (๒) สกทาคามิมรรค (๓)  อนาคามิมรรค (๔) 
อรหัตตมรรค (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๗/๕๑๙)

42  ผล หมายถึงผล ๔ (ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค) คือ (๑) โสดาปัตติผล (๒) สกทาคามิ-ผล  (๓)  อนาคามิผล 
(๔) อรหัตตผล (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๗/๕๑๙)

43 นิพพาน หมายถึงสภาวะที่ดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว ดูเทียบนิพพานในข้อ ๑๙/๘๘



บ้าง เป็นผู้ได้จตุตถฌานบ้าง เป็นผู้ได้อากาสานัญจายตน-สมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้วิญญาณัญจายตนสมาบัติ
บ้าง เป็นผู้ได้อากิญจัญญายตนสมาบัติบ้าง เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบ้าง รวมความว่า 
สัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

สัตว์เกิดใดไม่มีใครถาม 
ก็บอกศีลวัตรของตนแก่บุคคลเหล่าอื่น 
สัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้น 
ผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า ผู้ไม่มีอริยธรรม

[๑๘] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
ส่วนภิกษุผู้สงบ ดับกิเลสแล้ว 
ไม่โอ้อวดในศีลท้ังหลายว่า เราเป็นดังน้ี 
อน่ึง ภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในท่ีไหน ๆ ในโลก 
ผู้ฉลาดท้ังหลายเรียกภิกษุน้ันว่า ผู้มีอริยธรรม

ว่าด้วยผู้ได้ชื่อว่าภิกษุ
คำว่า ผู้สงบ ในคำว่า ส่วนภิกษุผู้สงบ ดับกิเลสแล้ว อธิบายว่า ชื่อว่าผู้สงบ เพราะสงบราคะ ชื่อ

ว่าผู้สงบ เพราะสงบโทสะ ชื่อว่าผู้สงบ เพราะสงบโมหะ คือ ชื่อว่าผู้สงบ สงบเย็น  ดับ ระงับได้แล้ว เพราะ
สงบ ระงับ สงบเย็น  เผา ดับ ปราศจาก สงบระงับโกธะ ... อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬาสะ ... อิสสา ... 
มัจฉริยะ ... มายา ... สาเถยยะ ... ถัมภะ ... สารัมภะ ... มานะ ... อติมานะ ... มทะ ... ปมาทะ ... กิเลสทุก
ชนิด ... ทุจริตทุกทาง ... ความกระวนกระวายทุกอย่าง ... ความเร่าร้อนทุกสถาน  ... ความเดือดร้อนทุก
ประการ ... อกุสลาภิสังขารทุกประเภท รวมความว่า ผู้สงบ

คำว่า ภิกษุ อธิบายว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะทำลายธรรม ๗ ประการได้แล้ว คือ 
๑.  ทำลายสักกายทิฏฐิ(ความเห็นว่าเป็นตัวของตน)ได้แล้ว 
๒.  ทำลายวิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย)ได้แล้ว 
๓.  ทำลายสีลัพพตปรามาส(ความยึดมั่นในศีลพรต)ได้แล้ว 
๔.  ทำลายราคะ(ความกำหนัด)ได้แล้ว 
๕.  ทำลายโทสะ(ความคิดประทุษร้าย)ได้แล้ว 
๖.  ทำลายโมหะ(ความลุ่มหลง)ได้แล้ว 
๗.  ทำลายมานะ(ความถือตัว)ได้แล้ว 
ภิกษุนั ้นทำลายบาปอกุศลธรรม ซึ ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง ก่อภพใหม่ มีความ

กระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก เป็นที่ตั้งแห่งชาติ ชรา มรณะ ต่อไปได้แล้ว
(สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สภิยะ)
ผู้ใดควรแก่คำชมเชยว่า เป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้ว 
ข้ามพ้นความสงสัยได้แล้ว ละความเสื่อมและความเจริญแล้ว 
อยู่จบพรหมจรรย์ สิ้นภพใหม่แล้ว ผู้นั้นชื่อว่า ภิกษุ44
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44 ดูเทียบ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๒๐/๖๒๐



คำว่า ส่วนภิกษุผู้สงบ ดับกิเลสแล้ว อธิบายว่า 
ชื่อว่าดับกิเลสแล้ว เพราะทำให้ราคะดับแล้ว 
ชื่อว่าดับกิเลสแล้ว เพราะทำให้โทสะดับแล้ว 
ชื่อว่าดับกิเลสแล้ว เพราะทำให้โมหะดับแล้ว 
ชื่อว่าดับกิเลสแล้ว เพราะทำให้โกธะ ... อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬาสะ ... อิสสา ... มัจฉริยะ ... 

มายา ... สาเถยยะ ... ถัมภะ ... สารัมภะ ... มานะ ... อติมานะ ... มทะ ... ปมาทะ ... กิเลสทุกชนิด ... ทุจริต
ทุกทาง ... ความกระวนกระวายทุกอย่าง ... ความเร่าร้อนทุกสถาน  ... ความเดือดร้อนทุกประการ ...        
อกุสลาภิสังขารทุกประเภท ดับแล้ว รวมความว่า ส่วนภิกษุผู้สงบ ดับกิเลสแล้ว

คำว่า เราเป็นดังน้ี ในคำว่า ไม่โอ้อวดในศีลท้ังหลายว่า เราเป็นดังน้ี เป็นบทสนธิ เป็นคำ
เชื่อมบท เป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์ เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษร เป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะ คำว่า 
เราเป็นดังนี้ นี้ เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน

คำว่า ไม่โอ้อวดในศีลท้ังหลาย อธิบายว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็น  ผู้อวด เป็นผู้โอ้อวด 
คือ ย่อมอวด ย่อมโอ้อวดว่า  เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบ้าง สมบูรณ์ด้วยวัตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยศีลวัตรบ้าง 
สมบูรณ์ด้วยชาติบ้าง สมบูรณ์ด้วยโคตรบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้าง สมบูรณ์ด้วย
ความเป็นผู้มีรูปงามบ้าง ... เป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบ้าง ภิกษุนี้ย่อมไม่อวด ไม่โอ้อวด คือ 
เป็นผู้งด งดเว้น  เว้นขาด ออก สลัดออก หลุดพ้นแล้ว ไม่เก่ียวข้องแล้วกับความโอ้อวด มีใจเป็นอิสระ(จาก
กิเลส)อยู่ รวมความว่า ไม่โอ้อวดในศีลทั้งหลายว่า เราเป็นดังนี้

ว่าด้วยผู้มีอริยธรรม
คำว่า ผู้ฉลาดท้ังหลาย ในคำว่า ผู้ฉลาดท้ังหลายเรียกภิกษุน้ันว่า ผู้มีอริยธรรม  อธิบายว่า ผู้

ฉลาดในขันธ์ ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดใน ปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในสติปัฏฐาน  ฉลาดใน
สัมมัปปธาน  ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย์ ฉลาดในพละ ฉลาดในโพชฌงค ์ ฉลาดในมรรค ฉลาดใน
ผล ฉลาดใน  นิพพาน ผู้ฉลาดเหล่านั้น ย่อมเรียก คือ กล่าว บอก แสดง ชี้แจง อย่างนี้ว่า “นี้เป็นธรรมของ
อริยชน  นี้มิใช่ธรรมของอนริยชน นี้เป็นธรรมของบัณฑิต นี้มิใช่ธรรมของคนพาล นี้เป็นธรรมของสัตบุรุษ นี้
มิใช่ธรรมของอสัตบุรุษ” รวมความว่า ผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่า ผู้มีอริยธรรม

คำว่า ภิกษุใด ในคำว่า อน่ึงภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในท่ีไหนๆ ในโลก ได้แก่ พระอรหันต
ขีณาสพ 

คำว่า กิเลสเครื่องฟู อธิบายว่า กิเลสเครื่องฟู ๗ อย่าง คือ 
๑.  กิเลสเครื่องฟูคือราคะ 4 ๒.  กิเลสเครื่องฟูคือโทสะ 
๓.  กิเลสเครื่องฟูคือโมหะ 4 ๔.  กิเลสเครื่องฟูคือมานะ 
๕.  กิเลสเครื่องฟูคือทิฏฐิ 4 ๖.  กิเลสเครื่องฟูคือกิเลส 
๗.  กิเลสเครื่องฟูคือกรรม 
ภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟู คือ ไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได ้ คือ กิเลสเครื่องฟู ภิกษุนั้นละได้แล้ว 

ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว 
คำว่า ในท่ีไหนๆ ได้แก่ ในที่ไหน  คือ ที่ไหน  ๆ ที่ไร ๆ ภายใน  ภายนอก หรือทั้งภายในและ

ภายนอก
คำว่า ในโลก ได้แก่ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก รวมความว่า 

อนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหน ๆ ในโลก ด้วย
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
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ส่วนภิกษุผู้สงบ ดับกิเลสแล้ว 
ไม่โอ้อวดในศีลทั้งหลายว่า เราเป็นดังนี้ 
อนึ่ง ภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหน ๆ ในโลก 
ผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่า ผู้มีอริยธรรม

[๑๙] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
เจ้าลัทธิใด มีธรรมท่ีกำหนดไว้ อันปัจจัยปรุงแต่ง เชิดชูไว้
(แต่)ไม่ขาวสะอาด เจ้าลัทธิน้ันเห็นอานิสงส์ใดในตน 
อาศัยอานิสงส์น้ัน และสันติท่ีกำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้น

คำว่า เจ้าลัทธิใด มีธรรมที่กำหนดไว้ อันปัจจัยปรุงแต่ง อธิบายว่า 
คำว่า กำหนด ได้แก่ การกำหนด ๒ อย่าง คือ (๑) การกำหนดด้วยอำนาจ ตัณหา (๒) การ

กำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ ... นี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐ4ิ5

คำว่า อันปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ อันปัจจัยปรุงแต่ง คือ ปรุงแต่งขึ้น  ปรุงแต่งเฉพาะ ตั้งไว้ดีแล้ว 
รวมความว่า อันปัจจัยปรุงแต่ง

อีกนัยหนึ่ง ธรรมทั้งหลาย ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้น  มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา 
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา รวมความว่า อันปัจจัย
ปรุงแต่ง 

คำว่า เจ้าลัทธิใด ได้แก่ เจ้าลัทธิผู้เป็นเจ้าของทิฏฐิ ทิฏฐ ิ๖๒ ตรัสเรียกว่า ธรรม รวมความว่า  เจ้า
ลัทธิใด มีธรรมที่กำหนดไว้ อันปัจจัยปรุงแต่ง

ว่าด้วยการเชิดชู ๒ อย่าง
คำว่า เชิดชูไว ้ ในคำว่า มี ... เชิดชูไว ้ (แต่) ไม่ขาวสะอาด ได้แก่ การเชิดชู ๒ อย่าง คือ (๑) 

การเชิดชูด้วยอำนาจตัณหา (๒) การเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐ ิ ... นี้ชื่อว่า การเชิดชูด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อ
ว่าการเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิ

เจ้าลัทธินั้นยังไม่ละการเชิดชูด้วยอำนาจตัณหา ยังไม่สลัดทิ้งการเชิดชูด้วย อำนาจทิฏฐิ เพราะ
เป็นผู้ยังไม่สลัดทิ้งการเชิดชูด้วยอำนาจตัณหา ยังไม่สลัดทิ้งการ เชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิ เจ้าลัทธินั้นเที่ยว
เชิดชูตัณหาหรือทิฏฐิไว้ คือ มีตัณหาเป็น  ธงชัย มีตัณหาเป็นยอดธง มีตัณหาเป็นใหญ่ มีทิฏฐิเป็นธงชัย มี
ทิฏฐิเป็นยอดธง มีทิฏฐิเป็นใหญ่ คือ ถูกตัณหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไป รวมความว่า เชิดชูไว้

คำว่า มี ได้แก่ มี คือ ปรากฏ หาได้4
คำว่า ไม่ขาวสะอาด ได้แก่ ไม่ขาวสะอาด คือ ไม่ขาว ไม่บริสุทธ์ิ เศร้าหมอง แปดเปื้อน รวม

ความว่า มี ... เชิดชูไว้(แต่)ไม่ขาวสะอาด
คำว่า (อานิสงส์) ใดในตน ในคำว่า เห็นอานิสงส์ใดในตน ได้แก่ อานิสงส์ใดในตน  ทิฏฐ ิตรัส

เรียกว่า ตน เจ้าลัทธินั้นเห็นอานิสงส์ ๒ อย่างแห่งทิฏฐิของตน 
คือ (๑) อานิสงส์ที่มีในชาตินี้ (๒) อานิสงส์ที่มีในชาติหน้า

22

45 ดูเทียบความในข้อ ๑๒/๕๘-๕๙



อานิสงส์แห่งทิฏฐิท่ีมีในชาติน้ี เป็นอย่างไร 
คือ ศาสดามีทิฏฐิอย่างใด สาวกก็มีทิฏฐิอย่างนั้น คือ สาวก ย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 

ทำความยำเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้น  และได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริขารซึ่งมี
ศาสดานั้นเป็นต้นเหตุ นี้ชื่อว่าอานิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาตินี้

อานิสงส์แห่งทิฏฐิท่ีมีในชาติหน้า เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลย่อมหวังผลต่อไปว่า ทิฏฐินี ้ ควรเพ่ือความเป็นนาค เป็นครุฑ เป็นยักษ ์ เป็นอสูร เป็น

คนธรรพ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นพระอินทร์ เป็นพระพรหม หรือเป็นเทวดา ทิฏฐินี ้ ควรเพ่ือความหมดจด 
ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป สัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจด สะอาด 
บริสุทธ์ิ หลุดไป พ้นไป หลุดพ้นไปด้วยทิฏฐินี ้เราจักหมดจด สะอาด บริสุทธ์ิ หลุดไป พ้นไป หลุดพ้นไปด้วย
ทิฏฐินี้ นี้ชื่อว่าอานิสงส์แห่งทิฏฐิที่มีในชาติหน้า เจ้าลัทธิ นั้นเห็น  คือ แลเห็น  ตรวจด ู เพ่งพินิจ พิจารณาดู
อานิสงส์ ๒ อย่างนี้แห่งทิฏฐิ ของตน รวมความว่า เห็นอานิสงส์ใดในตน

ว่าด้วยสันติ ๓ อย่าง
คำว่า อาศัยอานิสงส์น้ัน และสันติท่ีกำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้น อธิบายว่า สันต ิ ๓ อย่าง คือ 

(๑) อัจจันตสันติ(ความสงบโดยส่วนเดียว) (๒) ตทังคสันติ(ความสงบด้วยองค์นั้น  ๆ) (๓) สมมติสันติ(ความ
สงบโดยสมมติ) 

อัจจันตสันติ เป็นอย่างไร 
คือ อมตนิพพาน  เรียกว่า อัจจันตสันติ คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดทิ้งอุปธิ

ทั้งหมด เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่คลายกำหนัด เป็นที่ดับกิเลส เป็นที่เย็นสนิท นี้ชื่อว่าอัจจันตสันติ
ตทังคสันติ เป็นอย่างไร 
คือ ผู้บรรลุปฐมฌานก็มีนิวรณ์สงบไป ผู้บรรลุทุติยฌานก็มีวิตกวิจารสงบไป ผู้บรรลุตติยฌานก็มี

ปีติสงบไป ผู้บรรลุจตุตถฌานก็มีสุขและทุกข์สงบไป ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนสมาบัติก็มีรูปสัญญา46    
ปฏิฆสัญญา47  นานัตตสัญญา48สงบไป ผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ก็มีอากาสานัญจายตนสัญญา
สงบไป ผู้บรรลุ อากิญจัญญายตนสมาบัติ ก็มีวิญญาณัญจายตนสัญญาสงบไป ผู้บรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ ก็มีอากิญจัญญายตนสัญญาสงบไป นี้ชื่อว่าตทังคสันติ

สมมติสันติ เป็นอย่างไร 
คือ ความสงบแห่งทิฏฐิ ๖๒ เรียกว่า สมมติสันต ิอนึ่ง สมมติสันติพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า 

สันติ ในคาถานี้
คำว่า อาศัยอานิสงส์น้ัน และสันติท่ีกำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้น อธิบายว่า อาศัย คือ อิงอาศัย 

ติด ติดแน่น ติดใจ น้อมใจเชื่อสันติที่กำเริบ คือ สันติที่ กำเริบทั่ว สะเทือน สั่นไหว หว่ันไหว กระทบกระทั่ง 
กำหนดแล้ว กำหนดทั่วแล้ว ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา  รวมความว่า  อาศัยอานิสงส์
นั้น และสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

เจ้าลัทธิใด มีธรรมที่กำหนดไว้ อันปัจจัยปรุงแต่ง เชิดชูไว้
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(แต่)ไม่ขาวสะอาด เจ้าลัทธินั้นเห็นอานิสงส์ใดในตน 
อาศัยอานิสงส์นั้น และสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้น

[๒๐] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
ความถือม่ันด้วยอำนาจทิฏฐิ มิใช่ก้าวล่วงได้ง่าย ๆ 
การปลงใจในธรรมท้ังหลายแล้วถือม่ัน 
ก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่าย เพราะฉะน้ัน ในความถือม่ันเหล่าน้ัน 
นรชนย่อมสลัดท้ิงธรรมบ้าง ยึดถือธรรมไว้บ้าง

ว่าด้วยความถือม่ัน
คำว่า ความถือม่ันด้วยอำนาจทิฏฐิ ในคำว่า ความถือม่ันด้วยอำนาจทิฏฐิ มิใช่ก้าวล่วงได้

ง่าย  ๆอธิบายว่า ความยึดมั่นถือมั่นว่า “โลกเที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเป็นโมฆะ” ชื่อว่าความถือมั่นด้วย
อำนาจทิฏฐ ิ ความยึดมั่นถือมั่นว่า “โลกไม่เที่ยง ... โลกมีที่สุด ... โลกไม่มีที่สุด ... ชีวะกับสรีระเป็นอย่าง
เดียวกัน  ... ชีวะ กับสรีระ เป็นคนละอย่างกัน  ... หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก ... หลังจากตายแล้ว 
ตถาคตไม่เกิดอีก ... หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก และไม่เกิดอีก ... หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิด
อีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเป็น โมฆะ49” ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ

คำว่า ความถือม่ันด้วยอำนาจทิฏฐิ มิใช่ก้าวล่วงได้ง่าย ๆ อธิบายว่า ความถือมั่นด้วยอำนาจ
ทิฏฐ ิไม่ใช่ก้าวล่วงได้โดยง่าย คือ ก้าวล่วงได้โดยยาก ข้ามได้ยาก ข้ามพ้นได้ยาก ก้าวล่วงพ้นได้ยาก กลับ
ตัวหลีกได้ยาก รวมความว่า ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ มิใช่ก้าวล่วงได้ง่าย ๆ 

คำว่า ในธรรมท้ังหลาย ในคำว่า การปลงใจในธรรมท้ังหลายแล้วถือม่ัน ได้แก่ ในทิฏฐิ ๖๒ 
คำว่า ปลงใจแล้ว ได้แก่ ตกลงใจแล้ว วินิจฉัยแล้ว ตัดสินแล้ว ชี้ขาดแล้ว เทียบเคียงแล้ว 

พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้ว
คำว่า ถือม่ัน ได้แก่ จับมั่น ยึดมั่น  ถือมั่น  รวบถือ รวมถือ รวบรวมถือ ในความยึดมั่นทั้งหลาย คือ

ความถือ ความยึดมั่น ความถือมั่น  ความติดใจ ความน้อมใจเชื่อว่า ข้อนี้จริง แท้ แน ่แท้จริง ตามเป็นจริง 
ไม่วิปริต รวมความว่า การปลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่น

คำว่า เพราะฉะน้ัน ในคำว่า เพราะฉะน้ัน ในความถือม่ันเหล่าน้ัน นรชน ได้แก่ เพราะฉะนั้น 
คือ เพราะการณ์นั้น เพราะเหตุนั้น เพราะปัจจัยนั้น เพราะต้นเหตุนั้น

คำว่า นรชน ได้แก่ สัตว์ นรชน  มานพ บุรุษ บุคคล ผู้มีชีวิต ผู้เกิด สัตว์เกิด ผู้เป็นไปตามกรรม 
มนุษย์

คำว่า ในความถือม่ันเหล่าน้ัน ได้แก่ ในความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิเหล่านั้น  รวมความว่า 
เพราะฉะนั้น ในความถือมั่นเหล่านั้น นรชน

ว่าด้วยการสลัดท้ิง ๒ อย่าง
คำว่า ย่อมสลัดท้ิง ในคำว่า ย่อมสลัดท้ิงธรรมบ้าง ยึดถือธรรมไว้บ้าง ได้แก่ ย่อมสลัดทิ้ง 

เพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) สลัดทิ้งด้วยการตัดสินของผู้อื่น (๒) เมื่อไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้งเสีย 
นรชนสลัดท้ิงด้วยการตัดสินของผู้อ่ืน เป็นอย่างไร 
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คือ ผู้อื่นตัดสินว่า ศาสดานั้น  ไม่ใช่สัพพัญญู ธรรมมิใช่ธรรมที่ศาสดากล่าว  สอนไว้ดีแล้ว  หมู่คณะ
มิใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ทิฏฐิมิใช่สิ่งที่เจริญ ปฏิปทามิใช่ศาสดา บัญญัติไว้ดีแล้ว มรรคมิใช่ทางนำออกไปจาก
ทุกข ์ความหมดจด ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป ในทิฏฐินี้ไม่มี 
ในทิฏฐินี ้สัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจด สะอาด บริสุทธ์ิ หลุดไป พ้นไป หรือหลุดพ้นไป ไม่มี ทิฏฐินี ้ เลว ทราม 
ต่ำทราม น่ารังเกียจ หยาบช้า เล็กน้อย ผู้อื่นย่อมตัดสินอย่างนี ้ นรชนที่ถูกตัดสินอย่างนี ้ ก็สลัดทิ้งศาสดา 
สลัดทิ้งธรรมที่ศาสดากล่าวสอน สลัด ทิ้งหมู่คณะ สลัดทิ้งทิฏฐิ สลัดทิ้งปฏิปทา สลัดทิ้งมรรค นรชนชื่อว่า
สลัดทิ้งด้วย การตัดสินของผู้อื่นเป็นอย่างนี้

นรชนเม่ือไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดท้ิง เป็นอย่างไร 
คือ นรชนเมื่อไม่ทำศีลให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัดทิ้งศีล เมื่อไม่ทำวัตรให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัดทิ้ง

วัตร เมื่อไม่ทำศีลวัตรให้สำเร็จประโยชน์ก็สลัดทิ้งศีลวัตร นรชน  ชื่อว่า เมื่อไม่สำเร็จประโยชน์เองก็สลัดทิ้ง 
เป็นอย่างนี้

คำว่า ยึดถือธรรมไว้บ้าง อธิบายว่า นรชนถือ ยึดมั่น  ถือมั่นศาสดา  ธรรมที่ศาสดากล่าวสอน  หมู่
คณะ ทิฏฐิ ปฏิปทา และมรรคไว้บ้าง 

รวมความว่า  นรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้าง  ยึดถือธรรมไว้บ้าง  ด้วยเหตุนั้น  พระผู้มีพระภาคจึง
ตรัสว่า 

ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายๆ 
การปลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่น 
ก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่าย เพราะฉะนั้น ในความถือมั่นเหล่านั้น 
นรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้าง ยึดถือธรรมไว้บ้าง

[๒๑] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
ทิฏฐิท่ีกำหนด(เพื่อเกิด)ในภพน้อยภพใหญ่ 
ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ไม่มีในท่ีไหน ๆ ในโลก 
เพราะผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดน้ัน ละความหลอกลวง
และความถือตัวได้แล้ว ไม่มีความถือม่ัน 
จะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่า

ว่าด้วยปัญญาเครื่องกำจัด
คำว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ในคำว่า ทิฏฐิท่ีกำหนด(เพื่อเกิด)ในภพน้อยภพใหญ่ ของผู้มี

ปัญญาเครื่องกำจัด ไม่มีในท่ีไหน  ๆในโลก อธิบายว่า ปัญญา ตรัสเรียกว่า เครื่องกำจัด คือ ความรู้ทั่ว 
กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกเฟ้น  ความสอดส่องธรรม ความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความ
เข้าไปกำหนด เฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความ
ใคร่ครวญ ปัญญาดุจแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องนำทาง ปัญญาเครื่องเห็นแจ้ง ความ
รู้ด ีปัญญาดุจปฏัก ปัญญา  ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาดุจศัสตรา ปัญญาดุจปราสาท ความสว่างคือ
ปัญญา แสงสว่างคือปัญญา  ปัญญาดุจดวงประทีป ปัญญาดุจดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือก
เฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ 

เพราะเหตุไร ปัญญาจึงตรัสเรียกว่า เครื่องกำจัด เพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกำจัด ชำระ ล้าง 
และซักฟอกกายทุจริต ... วจีทุจริต ... มโนทุจริต ... เพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกำจัด ชำระ ล้างและซักฟอก
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ราคะ ... โทสะ ... โมหะ ... โกธะ ... อุปนาหะ ... มักขะ ... ปฬาสะ ... อิสสา ... มัจฉริยะ ... มายา ...          
สาเถยยะ ... ถัมภะ ... สารัมภะ ... มานะ ... อติมานะ ... มทะ ... ปมาทะ ... กิเลสทุกชนิด ... ทุจริตทุก
ทาง ... ความกระวนกระวายทุกอย่าง ... ความเร่าร้อนทุกสถาน  ... ความเดือดร้อนทุกประการ ...              
อกุสลาภิสังขารทุกประเภท เพราะเหตุนั้น ปัญญาจึงตรัสเรียกว่า เครื่องกำจัด

อีกนัยหนึ่ง สัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกำจัด ชำระ ล้าง และซักฟอกมิจฉาทิฏฐิได ้ สัมมาสังกัปปะเป็น
เครื่องกำจัด ชำระ ล้าง และซักฟอกมิจฉาสังกัปปะได้ สัมมาวาจา เป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉาวาจาได้     
สัมมากัมมันตะเป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉากัมมันตะได้ สัมมาอาชีวะ เป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉาอาชีวะได้ 
สัมมาวายามะ เป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉาวายามะได ้สัมมาสติเป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉาสติได ้สัมมาสมาธิ 
เป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉาสมาธิได้ สัมมาญาณเป็นเครื่องกำจัด ... มิจฉาญาณได ้ สัมมาวิมุตติ เป็นเครื่อง
กำจัด ชำระ ล้าง และซักฟอกมิจฉาวิมุตติได้ 

อีกนัยหนึ่ง อริยมรรคมีองค ์๘ เป็นเครื่องกำจัด ชำระ ล้าง และซักฟอกกิเลสทุกชนิด ... ทุจริตทุก
ทาง ... ความกระวนกระวายทุกอย่าง ... ความเร่าร้อนทุกสถาน  ... ความเดือดร้อนทุกประการ อริยมรรคมี
องค์ ๘ เป็นเครื่องกำจัด ชำระ ล้าง และซักฟอกอกุสลาภิสังขารทุกประเภท 

พระอรหันต ์ประกอบ ประกอบพร้อม ดำเนินไป ดำเนินไปพร้อม เป็นไป เป็นไปพร้อม เพียบพร้อม
ด้วยธรรมเป็นเครื่องชำระล้างเหล่านี ้ เพราะฉะนั้น  พระอรหันต ์จึงชื่อว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด พระอรหันต์
นั้น  เป็นผู้กำจัดความกำหนัดได้แล้ว กำจัดบาปได้แล้ว กำจัดกิเลสได้แล้ว กำจัดความเร่าร้อนได้แล้ว รวม
ความว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด

คำว่า ในท่ีไหน  ๆ ได้แก่ ในที่ไหน  คือ ที่ไหน ๆ ที่ไร ๆ ภายใน  ภายนอก หรือทั้งภายในและ
ภายนอก

คำว่า ในโลก ได้แก่ ในอบายโลก ... อายตนโลก50

คำว่า ท่ีกำหนด ได้แก่ การกำหนด ๒ อย่าง คือ (๑) การกำหนดด้วยอำนาจตัณหา (๒) การ
กำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ ... นี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐ5ิ1

คำว่า ในภพน้อยภพใหญ่ อธิบายว่า  ในภพน้อยภพใหญ่ คือในกรรมวัฏและ วิปากวัฏ ในกรรม
วัฏเป็นเครื่องเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามภพ ในกรรมวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปภพ ใน      
วิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปภพ ในกรรมวัฏ เป็นเครื่องเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพ 
ในภพต่อไป ในคติ ต่อไป ในการถือกำเนิดต่อไป ในปฏิสนธิต่อไป ในการบังเกิดของอัตภาพต่อไป 

คำว่า ทิฏฐิท่ีกำหนด(เพื่อเกิด)ในภพน้อยภพใหญ่ ของผู้มีปัญญาเครื่อง กำจัด ไม่มีใน
ท่ีไหน ๆ ในโลก อธิบายว่า ทิฏฐิที่กำหนด คือ กำหนดทั่ว ปรุงแต่งเฉพาะ ตั้งมั่นไว้ดีแล้ว(เพ่ือเกิด)ในภพ
น้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ไม่มี คือ ไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ในที่ไหน  ๆ  ในโลก ได้แก่ ทิฏฐิ
ที่กำหนดนั้นผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้น
ไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า ทิฏฐิที่กำหนด(เพ่ือเกิด)ในภพน้อยภพใหญ่ ของผู้มีปัญญา
เครื่องกำจัด ไม่มีในที่ไหน ๆ ในโลก

ว่าด้วยความหลอกลวงและความถือตัว
 คำว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้ว อธิบายว่า ความ

ประพฤติหลอกลวง ตรัสเรียกว่า  ความหลอกลวง คนบางคนใน  โลกนี้ ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ 
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50 ดูรายละเอียดข้อ ๓/๑๒

51 เทียบกับความในข้อ ๑๒/๕๘-๕๙



แล้วตั้งความปรารถนาชั่วทราม เพราะ การปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหต ุ คือปรารถนาว่า “ใครอย่ารู้ทันเราเลย” 
ดำริว่า “ใครอย่ารู้ทันเราเลย” กล่าววาจาด้วยคิดว่า “ใครอย่ารู้ทันเราเลย” พยายามทางกายด้วยคิดว่า “ใคร
อย่ารู้ทันเราเลย”

ความหลอกลวง ความเป็นผู้มีความหลอกลวง ความเสแสร้ง ความล่อลวง การปิดบัง การหลบ
เลี่ยง การหลีกเลี่ยง การซ่อน  การซ่อนเร้น  การปิด การปกปิด การไม่เปิดเผย การไม่ทำให้แจ่มแจ้ง การปิด
สนิท การทำความชั่วเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า ความหลอกลวง4

คำว่า ความถือตัว อธิบายว่า ความถือตัวนัยเดียว คือ ความที่จิตใฝ่สูง
ความถือตัว ๒ นัย คือ 
๑.  การยกตน 4 ๒.  การข่มผู้อื่น 
ความถือตัว ๓ นัย คือ 
๑.  ความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขา4 ๒.  ความถือตัวว่าเราเสมอเขา 
๓.  ความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขา 
ความถือตัว ๔ นัย คือ 
๑.  เกิดความถือตัวเพราะลาภ 
๒.  เกิดความถือตัวเพราะยศ 
๓.  เกิดความถือตัวเพราะความสรรเสริญ 
๔.  เกิดความถือตัวเพราะความสุข 
ความถือตัว ๕ นัย คือ 
๑.  เกิดความถือตัวว่าเราได้รูปที่ถูกใจ 
๒.  เกิดความถือตัวว่าเราได้เสียงที่ถูกใจ 
๓.  เกิดความถือตัวว่าเราได้กลิ่นที่ถูกใจ 
๔.  เกิดความถือตัวว่าเราได้รสที่ถูกใจ 
๕.  เกิดความถือตัวว่าเราได้โผฏฐัพพะที่ถูกใจ 
ความถือตัว ๖ นัย คือ 
๑.  เกิดความถือตัวเพราะมีตาสมบูรณ์ 
๒.  เกิดความถือตัวเพราะมีหูสมบูรณ์ 
๓.  เกิดความถือตัวเพราะมีจมูกสมบูรณ์ 
๔.  เกิดความถือตัวเพราะมีลิ้นสมบูรณ์ 
๕.  เกิดความถือตัวเพราะมีกายสมบูรณ์ 
๖.  เกิดความถือตัวเพราะมีใจสมบูรณ์
ความถือตัว ๗ นัย คือ 
๑.  ความถือตัว 
๒.  ความดูหมิ่น 
๓.  ความดูหมิ่นด้วยอำนาจความถือตัว 
๔.  ความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 
๕.  ความถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 
๖.  ความถือเราถือเขา 
๗.  ความถือตัวผิด ๆ 
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ความถือตัว ๘ นัย คือ 
๑.  เกิดความถือตัวเพราะได้ลาภ 
๒.  เกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะเสื่อมลาภ 
๓.  เกิดความถือตัวเพราะมียศ 
๔.  เกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะเสื่อมยศ 
๕.  เกิดความถือตัวเพราะความสรรเสริญ 
๖.  เกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะถูกนินทา 
๗.  เกิดความถือตัวเพราะความสุข 
๘.  เกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะความทุกข์ 
ความถือตัว ๙ นัย คือ 
๑.  เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 
๒.  เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 
๓.  เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 
๔.  เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 
๕.  เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขา 
๖.  เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 
๗.  เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 
๘.  เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 
๙.  เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา
ความถือตัว ๑๐ นัย คือ คนบางคนในโลกนี้ 
๑.  เกิดความถือตัวเพราะชาติ 
๒.  เกิดความถือตัวเพราะโคตร 
๓.  เกิดความถือตัวเพราะเป็นบุตรของผู้มีตระกูล 
๔.  เกิดความถือตัวเพราะเป็นผู้มีรูปงาม 
๕.  เกิดความถือตัวเพราะมีทรัพย์ 
๖.  เกิดความถือตัวเพราะการศึกษา
๗.  เกิดความถือตัวเพราะหน้าที่การงาน 
๘.  เกิดความถือตัวเพราะมีหลักแห่งศิลปวิทยา 
๙.  เกิดความถือตัวเพราะวิทยฐานะ 
๑๐. เกิดความถือตัวเพราะความคงแก่เรียน  เกิดความถือตัวเพราะปฏิภาณ  หรือเกิดความถือตัว 

เพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว
ความถือตัว กริยาที่ถือตัว ภาวะที่ถือตัว ความลำพองตน  ความทะนงตน ความเชิดชูตนเป็นดุจธง 

ความเห่อเหิม ความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเห็น ปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า ความถือตัว
คำว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้ว อธิบายว่า ผู้มี

ปัญญาเครื่องกำจัด ละ คือ ละทิ้ง บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความหลอกลวงและความ
ถือตัว รวมความว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้ว
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ว่าด้วยความถือม่ัน ๒ อย่าง
คำว่า ความถือม่ัน ในคำว่า ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดน้ัน ... ไม่มีความถือม่ัน จะพึงไปด้วย

เหตุอะไรเล่า ได้แก่ ความถือมั่น ๒ อย่าง คือ (๑) ความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความถือมั่นด้วย
อำนาจทิฏฐิ ... นี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ

ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาได้แล้ว สลัดทิ้งความถือมั่นด้วย
อำนาจทิฏฐิได้แล้ว ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้น  ชื่อว่าผู้ไม่มีความถือมั่น  เพราะเป็นผู้ละความถือมั่นด้วย
อำนาจตัณหา สลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว จะพึงไปด้วยอำนาจราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
ทิฏฐ ิอุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย อะไรเล่าว่า “เป็นผู้กำหนัด ขัดเคือง หลง ยึดติด ยึดถือ ฟุ้งซ่าน  ลังเล หรือตก
อยู่ในพลังกิเลส”

ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นละอภิสังขารได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละอภิสังขารได้แล้ว จะพึงไปสู่คติด้วย
เหตุอะไรเล่าว่า “เป็นผู้เกิดในนรก เกิดในกำเนิดเดรัจฉาน  เกิดใน  เปตวิสัย เป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็นผู้มีรูป 
เป็นผู้ไม่มีรูป เป็นผู้มีสัญญา เป็นผู้ไม่ม ี สัญญา หรือเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่” ผู้มีปัญญา
เครื่องกำจัดนั้นจะพึงไปด้วยเหตุ ปัจจัยและการณ์ใด เหตุ ปัจจัยและการณ์นั้นไม่ม ีรวมความว่า ผู้มีปัญญา
เครื่องกำจัดนั้น ... ไม่มีความถือมั่น จะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่า ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

ทิฏฐิที่กำหนด(เพ่ือเกิด)ในภพน้อยภพใหญ่ 
ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด ไม่มีในที่ไหน ๆ ในโลก 
เพราะผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้น ละความหลอกลวง
และความถือตัวได้แล้ว ไม่มีความถือมั่น 
จะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่า

[๒๒] (พระผู้มีพระภาคตรัสว่า)
เพราะว่าผู้มีความถือม่ันย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมท้ังหลาย 
จะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือม่ันด้วยเหตุอะไรเล่า 
เพราะความเห็นว่ามีตน ความเห็นว่าไม่มีตน 
ไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือม่ันน้ัน 
ผู้ไม่มีความถือม่ันน้ัน สลัดแล้วซึ่งทิฏฐิท้ังปวงในอัตภาพน้ีแหละ

คำว่า ผู้มีความถือม่ัน ในคำว่า เพราะว่าผู้มีความถือม่ันย่อมเข้าถึงวาทะ ในธรรมท้ังหลาย 
ได้แก่ ความถือมั่น  ๒ อย่าง คือ (๑) ความถือมั่นด้วย อำนาจตัณหา (๒) ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ ... นี้
ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ

ผู้มีความถือมั่นนั้น  ยังละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาไม่ได้ ยังสลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจ
ทิฏฐิไม่ได้ เพราะเป็นผู้ละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา สลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ได้ ผู้มี
ความถือมั่นจึงเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายว่า “เป็นผู้กำหนัด ขัดเคือง หลง ยึดติด ยึดถือ ฟุ้งซ่าน ลังเล หรือ
ตกอยู่ในพลังกิเลส”

ผู้มีความถือมั่นยังละอภิสังขารเหล่านั้นไม่ได้ เพราะยังเป็นผู้ละอภิสังขารทั้งหลายไม่ได้ ย่อมเข้า
ถึง คือ เข้าไปถึง ถือ ยึดมั่น ถือมั่นวาทะด้วยคติว่า “เป็น  ผู้เกิดในนรก เกิดในกำเนิดเดรัจฉาน  เกิดในเปต
วิสัย เป็นมนุษย์ เป็นเทพ เป็น ผู้มีรูป เป็นผู้ไม่มีรูป เป็นผู้มีสัญญา เป็นผู้ไม่มีสัญญา หรือเป็นผู้มีสัญญาก็
มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่” รวมความว่า เพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลาย
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คำว่า จะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือม่ันด้วยเหตุอะไรเล่า อธิบายว่า
คำว่า ความถือม่ัน ได้แก่ ความถือมั่น  ๒ อย่าง คือ (๑) ความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความ

ถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ ... นี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ
ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้น  ละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาได้แล้ว  สลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจ

ทิฏฐิได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา สลัดทิ้งความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว จะ
พึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่น  ด้วยอำนาจราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย 
อะไรเล่าว่า “เป็นผู้กำหนัด ขัดเคือง หลง ยึดติด ยึดมั่น ฟุ้งซ่าน ลังเล หรือตกอยู่ในพลังกิเลส”

ผู้ไม่มีความถือมั่นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละอภิสังขารทั้งหลายได้แล้ว จะพึง
กล่าวถึงคติด้วยเหตุอะไรเล่าว่า “เป็นผู้เกิดในนรก ... เป็นผู้มีสัญญาก็มิใช ่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่” ผู้มีความถือ
มั่นนั้นจะพึงกล่าว คือ พูด บอก แสดง ชี้แจงด้วยเหต ุ ปัจจัยและการณ์ใด เหตุ ปัจจัย และการณ์นั้นไม่มี 
รวมความว่า จะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่า

ว่าด้วยความเห็นว่ามีตนและไม่มีตน
คำว่า ความเห็นว่ามีตน ในคำว่า เพราะความเห็นว่ามีตน ความเห็นว่า ไม่มีตน ไม่มีแก่ผู้

ไม่มีความถือม่ันน้ัน ได้แก่ ความตามเห็นว่ามีตัวตน ไม่มี
คำว่า ความเห็นว่าไม่มีตน ได้แก่ ความเห็นว่าขาดสูญ ไม่มี
คำว่า ความเห็นว่ามีตน ได้แก่ สิ่งที่ถือไม่มี
คำว่า ความเห็นว่าไม่มีตน อธิบายว่า สิ่งที่ควรปล่อย ไม่มี ผู้ใดมีสิ่งที่ถือไว้ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่ควร

ปล่อย ผู้ใดมีสิ่งที่ควรปล่อย ผู้นั้นก็มีสิ่งที่ถือไว้ พระอรหันต์ก้าวพ้นการถือ และการปล่อย ล่วงพ้นความ
เจริญและความเสื่อมได้แล้ว พระอรหันต์นั้นอยู่ใน(อริยวาสธรรม)แล้ว ประพฤติจรณธรรมแล้ว ผ่านทางไกล
ได้แล้ว ถึงทิศ(นิพพาน)แล้ว ไม่มีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหม่ก็ไม่มีอีก รวมความว่า เพราะความ
เห็นว่ามีตน ความเห็นว่าไม่มีตน ไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้น

คำว่า ผู้ไม่มีความถือม่ันน้ัน สลัดแล้วซึ่งทิฏฐิท้ังปวงในอัตภาพน้ีแหละ อธิบายว่า ทิฏฐ ิ๖๒ 
ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบ ได้แล้ว ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผา
ด้วยไฟคือญาณแล้ว ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นชื่อว่า สลัด คือ กำจัด ขจัด ขจัดออก ละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้น
ไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี ้ รวมความว่า ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้น  สลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้ง
ปวงในอัตภาพนี้แหละ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

เพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลาย 
จะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่น ด้วยเหตุอะไรเล่า 
เพราะความเห็นว่ามีตน ความเห็นว่าไม่มีตน 
ไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้น 
ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้น สลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละ

ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทสท่ี ๓ จบ
---------------------------------------
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