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๑๑. กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทโส 
อถ กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทสํ วกฺขติ :- 
[๙๗]     กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา  

ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ 
มานาติมานา สหเปสุณา จ  
กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหิ. 

กุโต ปหูตา กลหา วิวาทาติ กลโหติ : เอเกน อากาเรน กลโห. วิวาโทติปิ ตญฺเญว. โย 
กลโห โส วิวาโท, โย วิวาโท โส กลโห. อถ วา อปเรน อากาเรน วิวาโท วุจฺจติ กลหสฺส ปุพฺพภาโค 
วิวาโท. ราชาโนปิ ราชูหิ วิวทนฺติ, ขตฺติยาปิ ขตฺติเยหิ วิวทนฺติ, พฺราหฺมณาปิ พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ, 
คหปติปิ คหปตีหิ วิวทนฺติ, มาตาปิ ปุตฺเตน วิวทติ, ปุตฺโตปิ มาตรา วิวทติ, ปิตาปิ ปุตฺเตน วิวทติ, 
ปุตฺโตปิ ปิตรา วิวทติ, ภาตาปิ ภาตรา วิวทติ, ภคินีปิ ภคินิยา วิวทติ, ภาตาปิ ภคินิยา วิวทติ, 
ภคินีปิ ภาตรา วิวทติ, สหาโยปิ สหาเยน วิวทติ, อยํ วิวาโท. กตโม กลโห ? อาคาริกา             
รนฺธปสุตา  กาเยน วาจาย กลหํ กโรนฺติ, ปพฺพชิตา อาปตฺตึ อาปชฺชนฺตา กาเยน วาจาย กลหํ     1

กโรนฺติ, อยํ กลโห. 
กุโต ปหูตา กลหา วิวาทาติ : กลหา จ วิวาทา จ กุโต ปหูตา กุโต ชาตา กุโต สญฺชาตา 

กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา, กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ          
กลหสฺส จ วิวาทสฺส จ มูลํ ปุจฺฉติ, เหตุํ ปุจฺฉติ, นิทานํ ปุจฺฉติ, สมฺภวํ ปุจฺฉติ, ปภวํ ปุจฺฉติ, 
สมุฏฺฐานํ ปุจฺฉติ, อาหารํ ปุจฺฉติ, อารมฺมณํ ปุจฺฉติ, ปจฺจยํ ปุจฺฉติ, สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ 
อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา. 

ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จาติ ปริเทโวติ : ญาติพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส โภคพฺยสเนน วา 
ผุฏฺฐสฺส  โ รคพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส สีลพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส ทิฏฺฐิพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส 
อญฺญตรญฺญตเรน วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อญฺญตรญฺญตเรน วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏฺฐสฺส        
อาเทโว ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา อาเทวิตตฺตํ ปริเทวิตตฺตํ วาจา ปลาโป วิปฺปลาโป ลาลปฺโป 
ลาลปฺปายนา ลาลปฺปายิตตฺตํ. โสโกติ :  
ญาติพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส  โภคพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส  โรคพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส สีลพฺยสเนน วา 
ผุฏฺฐสฺส ทิฏฺฐิพฺยสเนน วา ผุฏฺฐสฺส อญฺญตรญฺญตเรน วา พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส 
อญฺญตรญฺญตเรน วา ทุกฺขธมฺเมน ผุฏฺฐสฺส โ สโก โ สจนา โ สจิตตฺตํ อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโก     
อนฺโตฑาโห อนฺโตปริฑาโห เจตโส ปริชฺฌายนา โทมนสฺสํ โสกสลฺลํ. มจฺฉรนฺติ: ปญฺจ มจฺฉริยานิ: 
อาวาสมจฺฉริยํ กุลมจฺฉริยํ ลาภมจฺฉริยํ วณฺณมจฺฉริยํ ธมฺมมจฺฉริยํ. ยํ เอวรูปํ มจฺฉริยํ มจฺฉรายนํ 
มจฺฉรายิตตฺตํ เววิจฺฉํ กทริยํ กฏุกญฺจุกตา อคฺคหิตตฺตํ จิตฺตสฺส, อิทํ วุจฺจติ มจฺฉริยํ. อปิจ           
ขนฺธมจฺฉริยมฺปิ มจฺฉริยํ, ธาตุมจฺฉริยมฺปิ มจฺฉริยํ, อายตนมจฺฉริยมฺปิ มจฺฉริยํ, คาโห อิทํ วุจฺจติ 
มจฺฉริยนฺติ ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ. 
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มานาติมานา สหเปสุณา จาติ มาโนต ิ : อิเธกจฺโจ มานํ ชเนติ ชาติยา วา โคตฺเตน 
วา โกลปุตฺติเกน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน 
วา วิชฺชาฏฺฐาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อญฺญตรญฺญตเรน วา วตฺถุนา. อติมาโนติ : 
อิเธกจฺโจ อญฺญํ อติมญฺญติ ชาติยา วา  โ คตฺเตน วา... อญฺญตรญฺญตเรน วา วตฺถุนา. 
เปสุญฺญนฺต ิ : อิเธกจฺโจ ปิสุณวาโจ โหติ อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมสํ เภทาย, อมุตฺร วา   
สุตฺวา อิเมสํ อกฺขาตา อมูสํ เภทาย. อิติ สมคฺคานํ วา เภตฺตา, ภินฺนานํ วา อนุปฺปทาตา,           
วคฺคาราโม วคฺครโต วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โ หติ, อิทํ วุจฺจติ เปสุญฺญํ. อปิจ ทฺวีหิ      
การเณหิ เปสุญฺญํ อุปสํหรติ ปิยกมฺยตาย วา เภทาธิปฺปาเยน วา.  

กถํ ปิยกมฺยตาย เปสุญฺญํ อุปสํหรติ ? “อิมสฺส ปิโย ภวิสฺสามิ, มนาโป ภวิสฺสามิ,          
วิสฺสาสิโก ภวิสฺสามิ, อพฺภนฺตริโก ภวิสฺสามิ, สุหทโย ภวิสฺสามี”ติ เอวํ ปิยกมฺยตาย เปสุญฺญํ      
อุปสํหรติ.  

กถํ เภทาธิปฺปาเยน เปสุญฺญํ อุปสํหรติ ? “กถํ อิเม นานา อสฺสุ, วินา อสฺสุ, วคฺคา อสฺสุ, 
ทฺวิธา อสฺสุ, เทฺวชฺฌา อสฺสุ, เทฺว ปกฺขา อสฺสุ, ภิชฺเชยฺยํุ น สมาคจฺเฉยฺยํุ, ทุกฺขํ น ผาสุ วิหเรยฺยุนฺ”ติ 
เอวํ เภทาธิปฺปาเยน เปสุญฺญํ อุปสํหรตีติ มานาติมานา สหเปสุณา จ. 

กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหีติ: กลโห จ วิวาโท จ ปริเทโว จ โ สโก จ มจฺฉริยญฺจ         
มาโน จ อติมาโน จ เปสุญฺญญฺจาติ อิเม อฏฺฐ กิเลสา กุโต ปหูตา กุโต ชาตา กุโต สญฺชาตา กุโต 
นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ อิเมสํ 
อฏฺฐนฺนํ กิเลสานํ มูลํ ปุจฺฉติ, เหตุํ ปุจฺฉติ, นิทานํ ปุจฺฉติ, สมฺภวํ ปุจฺฉติ, ปภวํ ปุจฺฉติ, สมุฏฺฐานํ 
ปุจฺฉติ, อาหารํ ปุจฺฉติ, อารมฺมณํ ปุจฺฉติ, ปจฺจยํ ปุจฺฉติ, สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ 
ปสาเทตีติ กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆํ พฺรูหีติ อิงฺฆ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปญฺญาเปหิ ปฏฺฐเปหิ  วิวร 
วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหิ. เตนาห โส นิมฺมิโต :- 

    กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา  
                           ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ 
    มานาติมานา สหเปสุณา จ  
                           กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหีติ. 

[๙๘]      ปิยปฺปหูตา กลหา วิวาทา  
ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ 
มานาติมานา สหเปสุณา จ  
มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา 
วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานิ. 

ปิยปฺปหูตา กลหา วิวาทา ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จาติ ปิยาต ิ: เทฺว ปิยา : สตฺตา 
วา สงฺขารา วา.  
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กตเม สตฺตา ปิยา ? อิธ ยสฺส เต โหนฺติ อตฺถกามา หิตกามา ผาสุกามา โยคกฺเขมกามา 
มาตา วา ปิตา วา ภาตา วา ภคินี วา ปุตฺโต วา ธีตา วา มิตฺตา วา อมจฺจา วา ญาตี วา            
สาโลหิตา วา, อิเม สตฺตา ปิยา.  

กตเม สงฺขารา ปิยา ? มนาปิกา รูปา มนาปิกา สทฺทา มนาปิกา คนฺธา มนาปิกา รสา 
มนาปิกา โผฏฺฐพฺพา, อิเม สงฺขารา ปิยา. 

ปิยํ วตฺถํุ อจฺเฉทสงฺกิโนปิ กลหํ กโรนฺติ, อจฺฉิชฺชนฺเตปิ กลหํ กโรนฺติ, อจฺฉินฺเนปิ กลหํ       
กโรนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ วิปริณามสงฺกิโนปิ กลหํ กโรนฺติ, วิปริณามนฺเตปิ กลหํ กโรนฺติ, วิปริณเตปิ กลหํ 
กโรนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ อจฺเฉทสงฺกิโนปิ วิวทนฺติ, อจฺฉิชฺชนฺเตปิ วิวทนฺติ, อจฺฉินฺเนปิ วิวทนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ    
วิปริณามสงฺกิโนปิ วิวทนฺติ, วิปริณามนฺเตปิ วิวทนฺติ, วิปริณเตปิ วิวทนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ อจฺเฉท        
สงฺกิโนปิ ปริเทวนฺติ, อจฺฉิชฺชนฺเตปิ ปริเทวนฺติ, อจฺฉินฺเนปิ ปริเทวนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ วิปริณามสงฺกิโนปิ 
ปริเทวนฺติ, วิปริณามนฺเตปิ ปริเทวนฺติ, วิปริณเตปิ ปริเทวนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ อจฺเฉทสงฺกิโนปิ โสจนฺติ, 
อจฺฉิชฺชนฺเตปิ โ สจนฺติ, อจฺฉินฺเนปิ โ สจนฺติ. ปิยํ วตฺถํุ วิปริณามสงฺกิโนปิ โ สจนฺติ วิปริณามนฺเตปิ   
โสจนฺติ, วิปริณเตปิ โสจนฺติ. ปิยํ วตฺตุํ รกฺขนฺติ โคเปนฺติ ปริคฺคณฺหนฺติ มมายนฺติ มจฺฉรายนฺติ. 

มานาติมานา สหเปสุณา จาต ิ : ปิยํ วตฺถํุ นิสฺสาย มานํ ชเนนฺติ, ปิยํ วตฺถํุ นิสฺสาย     
อติมานํ ชเนนฺติ.  

กถํ ปิยํ วตฺถํุ นิสฺสาย มานํ ชเนนฺติ ? “มยํ ลาภิโน มนาปิกานํ รูปานํ สทฺทานํ คนฺธานํ 
รสานํ โผฏฺฐพฺพานนฺ”ติ เอวํ ปิยํ วตฺถํุ นิสฺสาย มานํ ชเนนฺติ.  

กถํ ปิยํ วตฺถํุ นิสฺสาย อติมานํ ชเนนฺติ ? “มยํ ลาภิโน มนาปิกานํ รูปานํ สทฺทานํ คนฺธานํ 
รสานํ  โ ผฏฺฐพฺพานํ,  อิเม ปนญฺเญ  น ลาภิโน  มนาปิกานํ รูปานํ สทฺทานํ คนฺธานํ รสานํ          
โผฏฺฐพฺพานนฺ”ติ. เอวํ ปิยํ วตฺถํุ นิสฺสาย อติมานํ ชเนนฺติ.  

เปสุญฺญนฺต ิ : อิเธกจฺโจ ปิสุณวาโจ โ หติ อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมสํ เภทาย... 
เอวํ เภทาธิปฺปาเยน เปสุญฺญํ อุปสํหรตีติ... มานาติมานา สหเปสุณา จ. 

มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทาติ : กลโห จ วิวาโท จ ปริเทโว จ โสโก จ มาโน จ อติมาโน 
จ เปสุญฺญญฺจาติ อิเม สตฺต กิเลสา มจฺฉริเย ยุตฺตา ปยุตฺตา อายุตฺตา สมายุตฺตาติ มจฺเฉรยุตฺตา 
กลหา วิวาทา. 

วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานีต ิ : วิวาเท ชาเต สญฺชาเต นิพฺพตฺเต อภินิพฺพตฺเต ปาตุภูเต 
เปสุญฺญํ อุปสํหรนฺติ อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขายนฺติ อิเมสํ เภทาย, อมุตฺร วา สุตฺวา อิเมสํ            
อกฺขายนฺติ อมูสํ เภทาย. อิติ สมคฺคานํ วา เภตฺตา, ภินฺนานํ วา อนุปฺปทาตา, วคฺคารามา        
วคฺครตา วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โ หนฺติ, อิทํ วุจฺจติ เปสุญฺญํ. อปิจ ทฺวีหิ การเณหิ 
เปสุญฺญํ อุปสํหรนฺติ ปิยกมฺยตาย วา เภทาธิปฺปาเยน วา.  

กถํ ปิยกมฺยตาย เปสุญฺญํ อุปสํหรนฺติ ? “อิมสฺส ปิยา ภวิสฺสาม, มนาปา ภวิสฺสาม,       
วิสฺสาสิกา ภวิสฺสาม, อพฺภนฺตริกา ภวิสฺสาม, สุหทยา ภวิสฺสามา”ติ เอวํ ปิยกมฺยตาย เปสุญฺญํ 
อุปสํหรนฺติ.  
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กถํ เภทาธิปฺปาเยน เปสุญฺญํ อุปสํหรนฺติ ? “กถํ อิเม นานา อสฺสุ, วินา อสฺสุ, วคฺคา     
อสฺสุ, ทฺวิธา อสฺสุ, เทฺวชฺฌา อสฺสุ, เทฺว ปกฺขา อสฺสุ, ภิชฺเชยฺยํุ น สมาคจฺเฉยฺยํุ, ทุกฺขํ น ผาสุ     
วิหเรยฺยุนฺ”ติ เอวํ เภทาธิปฺปาเยน เปสุญฺญํ อุปสํหรนฺตีติ วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานิ. เตนาห 
ภควา :- 

    ปิยปฺปหูตา กลหา วิวาทา  
                           ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ 
    มานาติมานา สหเปสุณา จ  
                           มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา 
    วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานีติ. 

[๙๙]     ปิยา สุ โลกสฺมึ กุโตนิทานา  
เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเก 
อาสา จ นิฏฺฐา จ กุโตนิทานา  
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ. 

ปิยา สุ โ ลกสฺมิ กุโตนิทานาต ิ : ปิยา กุโตนิทานา กุโต ชาตา กุโต สญฺชาตา กุโต 
นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา, กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ ปิยานํ มูลํ 
ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ ปิยา สุ โลกสฺมิ กุโตนิทานา. 

เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเกติ เย จาปีติ : ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ 
คหฏฺฐา จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ มนุสฺสา จ.  โ ลภาต ิ : โ ย โ ลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺตํ สาราโค         
สารชฺชนา สารชฺชิตตฺตํ อภิชฺฌา โ ลโภ อกุสลมูลํ. วิจรนฺตีติ : วิจรนฺติ วิหรนฺติ อิริยนฺติ วตฺตนฺติ   
ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ. โลเกต ิ: อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตน
โลเกติ เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเก. 

อาสา จ นิฏฺฐา จ กุโตนิทานาติ : อาสา จ นิฏฺฐา จ กุโตนิทานา กุโต ชาตา กุโต      
สญฺชาตา กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา, กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา         
กึปภวาติ อาสาย จ นิฏฺฐาย จ มูลํ ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ 
อาสา จ นิฏฺฐา จ กุโตนิทานา.  

เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ : เย นรสฺส ปรายนา โหนฺติ ทีปา โหนฺติ ตาณา โหนฺติ 
เลณา โหนฺติ สรณา โหนฺติ นิฏฺฐา ปรายนา โหนฺตีต๑ิ เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ. เตนาห  โส 2

นิมฺมิโต :- 
    ปิยา สุ โลกสฺมึ กุโตนิทานา  
                          เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเก 
    อาสา จ นิฏฺฐา จ กุโตนิทานา  
                          เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ. 

 - ๑ ก. นโร นิฏฺฐาปรายโน โหติ. เอวมุปริปิ2
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[๑๐๐]       ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โลเก  
เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเก 
อาสา จ นิฏฺฐา จ อิโตนิทานา  
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ. 

ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โลเกติ ฉนฺโทติ : โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺที 
กามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสานํ กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทานํ 
กามจฺฉนฺทนีวรณํ. อปิจ ปญฺจ ฉนฺทา : ปริเยสนจฺฉนฺโท ปฏิลาภจฺฉนฺโท ปริโภคจฺฉนฺโท             
สนฺนิธิจฺฉนฺโทวิสชฺชนจฺฉนฺโท.  

กตโม ปริเยสนจฺฉนฺโท ? อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก ฉนฺทชาโต รูเป ปริเยสติ.      
สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฏฺฐพฺเพ ปริเยสติ, อยํ ปริเยสนจฺฉนฺโท.  

กตโม ปฏิลาภจฺฉนฺโท ? อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก ฉนฺทชาโต รูเป ปฏิลภติ.       
สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฏฺฐพฺเพ ปฏิลภติ, อยํ ปฏิลาภจฺฉนฺโท.  

กตโม ปริโภคจฺฉนฺโท ? อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก ฉนฺทชาโต รูเป ปริภุญฺชติ.     
สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โผฏฺฐพฺเพ ปริภุญฺชติ, อยํ ปริโภคจฺฉนฺโท.  

กตโม สนฺนิธิจฺฉนฺโท ? อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก ฉนฺทชาโต ธนสนฺนิจยํ กโรติ    
“อาปทาสุ ภวิสฺสตี”ติ, อยํ สนฺนิธิจฺฉนฺโท.  

กตโม วิสชฺชนจฺฉนฺโท ? อิเธกจฺโจ อชฺโฌสิโตเยว อตฺถิโก ฉนฺทชาโต ธนํ วิสชฺเชติ หตฺถา
โรหานํ  อสฺสาโรหานํ  รถิกานํ  ธนุคฺคหานํ ปตฺติกานํ “อิเม มํ  รกฺขิสฺสนฺติ  โ คปิสฺสนฺติ                      
สํปริวาริสฺสนฺตี”ติ, อยํ วิสชฺชนจฺฉนฺโท.  

ปิยานีต ิ : เทฺว ปิยา : สตฺตา วา สงฺขารา วา... อิเม สตฺตา ปิยา... อิเม สงฺขารา ปิยา. 
ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โ ลเกต ิ : ปิยา ฉนฺทนิทานา ฉนฺทสมุทยา ฉนฺทชาติกา ฉนฺทปฺปภวาติ 
ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โลเก. 

เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเกติ เย จาปีติ : ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา จ เวสฺสา จ สุทฺทา จ 
คหฏฺฐา จ ปพฺพชิตา จ เทวา จ มนุสฺสา จ. โ ลภาต ิ : โ ย โ ลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺตํ สาราโค          
สารชฺชนา สารชฺชิตตฺตํ อภิชฺฌา โ ลโภ อกุสลมูลํ. วิจรนฺตีติ : วิจรนฺติ วิหรนฺติ อิริยนฺติ วตฺตนฺติ    
ปาเลนฺติ ยเปนฺติ ยาเปนฺติ. โลเกติ : อปายโลเก... อายตนโลเกติ เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเก. 

อาสา จ นิฏฺฐา จ อิโตนิทานาติ : อาสา วุจฺจติ ตณฺหา. โย ราโค สาราโค... อภิชฺฌา 
โลโภ อกุสลมูลํ. นิฏฺฐาติ : อิเธกจฺโจ รูเป ปริเยสนฺโต รูปํ ปฏิลภติ, รูปนิฏฺโฐ โ หติ, สทฺเท… 
คนฺเธ… รเส… โผฏฺฐพฺเพ… กุลํ… คณํ… อาวาสํ… ลาภํ… ยสํ… ปสํสํ… สุขํ… จีวรํ… ปิณฺฑ
ปาตํ… เสนาสนํ… คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ... สุตฺตนฺตํ… วินยํ… อภิธมฺมํ… อารญฺญิกงฺคํ… 
ปิณฺฑปาติกงฺคํ…ปํสุกูลิกงฺคํ…เตจีวริกงฺคํ…สปทานจาริกงฺคํ…ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ…เนสชฺชิกงฺคํ... 
ยถาสนฺถติกงฺคํ… ปฐมํ ฌานํ… ทุติยํ ฌานํ… ตติยํ ฌานํ… จตุตฺถํ ฌานํ… อากาสานญฺจายตน
สมาปตฺตึ… วิญฺญาณญฺจายตนสมาปตฺตึ… อากิญฺจญฺญายตนสมาปตฺตึ… เนวสญฺญา
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นาสญฺญายตนสมาปตฺตึ ปริเยสนฺโต เนวสญฺญานาสญฺญายตนสมาปตฺตึ ปฏิลภติ, เนวสญฺญา
นาสญฺญายตนสมาปตฺตินิฏฺโฐ โหติ. 

   อาสาย กสเต เขตฺตํ   วีชํ อาสาย วปฺปติ 
   อาสาย วาณิชา ยนฺติ   สมุทฺทํ ธนหารกา 
   ยาย อาสาย ติฏฺฐามิ   สา เม อาสา สมิชฺฌตีติ. 
อาสาย สมิทฺธิ วุจฺจเต นิฏฺฐา. อาสา จ นิฏฺฐา จ อิโตนิทานาติ : อาสา จ นิฏฺฐา จ 

อิโตฉนฺทนิทานา ฉนฺทสมุทยา ฉนฺทชาติกา ฉนฺทปฺปภวาติ อาสา จ นิฏฺฐา จ อิโตนิทานา. 
เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ : เย นรสฺส ปรายนา โหนฺติ ทีปา โหนฺติ ตาณา โหนฺติ 

เลณา โหนฺติ สรณา โหนฺติ นิฏฺฐา ปรายนา โหนฺตีติ เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺติ. เตนาห ภควา :- 
    ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โลเก  
                           เย จาปิ โลภา วิจรนฺติ โลเก 
    อาสา จ นิฏฺฐา จ อิโตนิทานา  
                           เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนฺตีติ. 

[๑๐๑]   ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน  
วินิจฺฉยา จาปิ กุโต ปหูตา 
โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จ  
เย จาปิ ธมฺมา สมเณน วุตฺตา. 

ฉนฺโท นุ โ ลกสฺมิ กุโตนิทาโนติ : ฉนฺโท กุโตนิทาโน กุโต ชาโต กุโต สญฺชาโต กุโต 
นิพฺพตฺโต กุโต อภินิพฺพตฺโต กุโต ปาตุภูโต, กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโวติ ฉนฺทสฺส มูลํ 
ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน. 

วินิจฺฉยา จาปิ กุโต ปหูตาติ : วินิจฺฉยา กุโต ปหูตา กุโต ชาตา กุโต สญฺชาตา กุโต 
นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา, กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ วินิจฺฉยานํ 
มูลํ ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ วินิจฺฉยา จาปิ กุโต ปหูตา. 

โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จาติ โกโธติ : โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ปฏิฆํ 
ปฏิวิโรโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ 
กุชฺฌนา กุชฺฌิตตฺตํ โ ทโส ทุสฺสนา ทุสฺสิตตฺตํ พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺตํ วิโรโธ          
ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺกํ อสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส, โ มสวชฺชํ วุจฺจติ มุสาวาโท, กถํกถา วุจฺจติ       
วิจิกิจฺฉาติ โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จ. 

เย จาปิ ธมฺมา สมเณน วุตฺตาติ เย จาปีติ : เย โกเธน จ โมสวชฺเชน จ กถํกถาย จ 
สหคตา สหชาตา สํสฏฺฐา สมฺปยุตฺตา เอกุปฺปาทา เอกนิโรธา เอกวตฺถุกา เอการมฺมณา, อิเม      
วุจฺจนฺติ เย จาปิ ธมฺมา. อถ วา เย เต กิเลสา อญฺญชาติกา อญฺญวิหิตกา, อิเม วุจฺจนฺติ เย จาปิ 
ธมฺมา. สมเณน วุตฺตาติ : สมเณน สมิตปาเปน พฺราหฺมเณน วาหิตปาปธมฺเมน ภิกฺขุนา           
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ภินฺนกิเลสมูเลน สพฺพากุสลมูลพนฺธนา ปมุตฺเตน วุตฺตา ปวุตฺตา อาจิกฺขิตา เทสิตา ปญฺญปิตา 
ปฏฺฐปิตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา ปกาสิตาติ เย จาปิ ธมฺมา สมเณน วุตฺตา. เตนาห  โ ส       
นิมฺมิโต : - 

    ฉนฺโท นุ โลกสฺมิ กุโตนิทาโน  
                           วินิจฺฉตา จาปิ กุโต ปหูตา 
    โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จ  
                           เย จาปิ ธมฺมา สมเณน วุตฺตาติ. 

[๑๐๒]    สาตํ อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก  
ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท 
รูเปสุ ทิสฺวา วิภวํ ภวญฺจ   
วินิจฺฉยํ กุรุเต  ชนฺตุ โลเก. 3

สาตํ อสาตนฺติ ยมาหุ โลเกติ สาตนฺต ิ : สุขา จ เวทนา, อิฏฺฐญฺจ วตฺถุ. อสาตนฺติ : 
ทุกฺขา จ เวทนา อนิฏฺฐญฺจ วตฺถุ. ยมาหุ โลเกติ : ยํ อาหํสุ ยํ กเถนฺติ ยํ ภณนฺติ ยํ ทีปยนฺติ  ยํ    4

โวหรนฺตีติ สาตํ อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก. 
ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโทต ิ : สาตาสาตํ นิสฺสาย สุขทุกฺขํ นิสฺสาย โสมนสฺสโทมนสฺสํ 

นิสฺสาย อิฏฺฐานิฏฺฐํ นิสฺสาย อนุนยปฏิฆํ นิสฺสาย ฉนฺโท โหติ ปโหติ ชายติ สญฺชายติ นิพฺพตฺตติ 
อภินิพฺพตฺตตีติ ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท. 

รูเปสุ ทิสฺวา วิภวํ ภวญฺจาติ. รูเปสูติ : จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ     
อุปาทายรูปํ.  

กตโม รูปานํ ภโว ? โย รูปานํ ภโว ชาติ สญฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว, อยํ     
รูปานํ ภโว.  

กตโม รูปานํ วิภโว ? โย รูปานํ ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธานํ, อยํ รูปานํ 
วิภโว.  

รูเปสุ ทิสฺวา วิภวํ ภวญฺจาติ : รูเปสุ ภวญฺจ วิภวญฺจ ทิสฺวา ปสฺสิตฺวา ตุลยิตฺวา          
ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวาติ รูเปสุ ทิสฺวา วิภวํ ภวญฺจ. 

วินิจฺฉยํ กุรุเต  ชนฺตุ โ ลเกติ วินิจฺฉยาติ : เทฺว วินิจฺฉยา : ตณฺหาวินิจฺฉโย จ           5

ทิฏฺฐิวินิจฺฉโย จ.  

 ฉ.ม. กุพฺพติ3

 ฉ.ม. ทีเปนฺติ4

 ฉ.ม. กุพฺพติ. เอวมุปริปิ5
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กถํ ตณฺหาวินิจฺฉยํ กโรติ? อิเธกจฺจสฺส อนุปฺปนฺนา เจว โภคา น อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ 
โภคา ปริกฺขยํ คจฺฉนฺติ, ตสฺส เอวํ โ หติ “เกน นุ โ ข เม อุปาเยน อนุปฺปนฺนา เจว  โ ภคา  น            
อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ  โ ภคา ปริกฺขยํ คจฺฉนฺตี”ติ. ตสฺส ปน เอวํ  โ หติ  “สุราเมรยมชฺช     
ปมาทฏฺฐานานุโยคํ อนุยุตฺตสฺส เม อนุปฺปนฺนา เจว โ ภคา น อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ  โ ภคา    
ปริกฺขยํ คจฺฉนฺติ. วิกาลวิสิขาจริยานุโยคํ อนุยุตฺตสฺส เม... สมชฺชาภิจรณํ อนุยุตฺตสฺส เม…          
ชุตปฺปมาทฏฺฐานานุโยคํ อนุยุตฺตสฺส เม… ปาปมิตฺตานุโยคํ อนุยุตฺตสฺส เม... อาลสฺยานุโยคํ      
อนุยุตฺตสฺส เม อนุปฺปนฺนา เจว โ ภคา น อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ โ ภคา ปริกฺขยํ คจฺฉนฺตี”ติ        
เอวมฺปิ ญาณํ กตฺวา ฉ โภคานํ อปายมุขานิ น เสวติ, ฉ โภคานํ อายมุขานิ เสวติ. เอวมฺปิ ตณฺหา
วินิจฺฉยํ กโรติ. 

อถ วา กสิยา วณิชฺชาย วา โครกฺเขน วา อิสฺสตฺเถน  วา ราชโปริเสน วา สิปฺปญฺญตเรน 6

วา ปฏิปชฺชติ, เอวมฺปิ ตณฺหาวินิจฺฉยํ กโรติ.  
กถํ ทิฏฺฐิวินิจฺฉยํ กโรติ ? จกฺขุสฺมึ อุปฺปนฺเน ชานาติ “อตฺตา เม อุปฺปนฺโน”ติ จกฺขุสฺมึ 

อนฺตรหิเต ชานาติ “อตฺตา เม อนฺตรหิโต, วิคโต เม อตฺตา”ติ. เอวมฺปิ ทิฏฺฐิวินิจฺฉยํ กโรติ.         
โสตสฺมึ… ฆานสฺมึ… ชิวฺหาย… กายสฺมึ… รูปสฺมึ… สทฺทสฺมึ… คนฺธสฺมึ… รสสฺมึ… โผฏฺฐพฺพสฺมึ 
อุปฺปนฺเน ชานาติ “อตฺตา เม อุปฺปนฺโน”ติ โผฏฺฐพฺพสฺมึ อนฺตรหิเต ชานาติ “อตฺตา เม อนฺตรหิโต, 
วิคโต เม อตฺตา”ติ, เอวมฺปิ ทิฏฺฐิวินิจฺฉยํ กโรติ ชเนติ สญฺชเนติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตติ.  

ชนฺตูติ : สตฺโต นโร มานโว... มนุโช. โ ลเกติ : อปายโลเก ... อายตนโลเกติ วินิจฺฉยํ      
กุรุเต ชนฺตุ โลเก. เตนาห ภควา :-    

สาตํ อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก  
ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท 
รูเปสุ ทิสฺวา วิภวํ ภวญฺจ  
วินิจฺฉยํ กุรุเต ชนฺตุ โลเกติ. 

[๑๐๓]   โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จ  
เอเตปิ ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต 
กถํกถี ญาณปถาย สิกฺเข  
ญตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมา. 

โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จาติ โ กโธติ : โ ย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต...   
โมสวชฺชํ วุจฺจติ มุสาวาโท, กถํกถา วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา. อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสายปิ โกโธ ชายติ, อนิฏฺฐํ วตฺถํุ 
นิสฺสายปิ  โ กโธ  ชายติ. อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสายปิ มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ. อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสายปิ           
มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ. อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสายปิ กถํกถา อุปฺปชฺชติ, อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสายปิ กถํกถา       
อุปฺปชฺชติ. 

 ก. อิสฺสตฺเตน6



 9

กถํ อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ ? [  ] “อนตฺถํ เม อจรี”ติ โกโธ ชายติ, “อนตฺถํ เม   7

จรตี”ติ โกโธ ชายติ, “อนตฺถํ เม จริสฺสตี”ติ โกโธ ชายติ, “ปิยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถํ อจริ. อนตฺถํ 
จรติ, อนตฺถํ จริสฺสตีติ  โกโธ  ชายติ. “อปฺปิยสฺส  เม  อมนาปสฺส  อตฺถํ อจริ. อตฺถํ จรติ. อตฺถํ          
จริสฺสตีติ โกโธ ชายติ, เอวํ อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ. 

กถํ อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย โ กโธ ชายติ ? อิฏฺฐํ วตฺถํุ  อจฺเฉทสงฺกิโนปิ  โ กโธ ชายติ,          
อจฺฉิชฺชนฺเตปิ โ กโธ ชายติ, อจฺฉินฺเนปิ โ กโธ ชายติ. อิฏฺฐํ วตฺถํุ วิปริณามสงฺกิโนปิ โ กโธ ชายติ,      
วิปริณามนฺเตปิ โกโธ ชายติ, วิปริณเตปิ โกโธ ชายติ. เอวํ อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ. 

กถํ อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ? อิเธกจฺโจ อทฺทุพนฺธเนน วา พนฺโธ๒ 8

ตสฺส พนฺธนสฺส โมกฺขตฺถาย สมฺปชานมุสา ภาสติ. รชฺชุพนฺธเนน วา พนฺโธ… สงฺขลิกพนฺธเนน วา 
พนฺโธ… เวตฺตพนฺธเนน วา พนฺโธ… ลตาพนฺธเนน วา พนฺโธ… ปกฺเขปพนฺธเนน วา พนฺโธ…    
ปริกฺเขปพนฺธเนน วา พนฺโธ… คามนิคมนครรฏฺฐพนฺธเนน วา พนฺโธ… ชนปทพนฺธเนน วา พนฺโธ, 
ตสฺส พนฺธนสฺส  โ มกฺขตฺถาย  สมฺปชานมุสา  ภาสติ. เอวํ อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย มุสาวาโท              
อุปฺปชฺชตีติ. 

กถํ อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ ? อิเธกจฺโจ มนาปิกานํ  รูปานํ เหตุ         9

สมฺปชานมุสา ภาสติ. มนาปิกานํ สทฺทานํ… คนฺธานํ… รสานํ… โ ผฏฺฐพฺพานํ... เหตุ… จีวร
เหตุ… ปิณฺฑปาตเหตุ… เสนาสนเหตุ… คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารเหตุ สมฺปชานมุสา ภาสติ. 
เอวํ อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย มุสาวาโท อุปฺปชฺชติ. 

กถํ อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย กถํกถา อุปฺปชฺชติ ? “มุจฺจิสฺสามิ  นุ โข จกฺขุโรคโต, น นุ โข    10

มุจฺจิสฺสามิ จกฺขุโรคโต, มุจฺจิสฺสามิ นุ โข โสตโรคโต… ฆานโรคโต… ชิวฺหาโรคโต… กายโรคโต… 
สีสโรคโต… กณฺณโรคโต… มุขโรคโต… มุจฺจิสฺสามิ นุ โข ทนฺตโรคโต, น นุ โข มุจฺจิสฺสามิ ทนฺต
โรคโต”ติ. เอวํ อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย กถํกถา อุปฺปชฺชติ. 

กถํ อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย กถํกถา อุปฺปชฺชติ ? “ลภิสฺสามิ นุ โข มนาปิเก  รูเป, น นุ โข      11

ลภิสฺสามิ มนาปิเก รูเป, ลภิสฺสามิ นุ โ ข มนาปิเก สทฺเท… คนฺเธ… รเส… โ ผฏฺฐพฺเพ… กุลํ… 
คณํ… อาวาสํ… ลาภํ… ยสํ… ปสํสํ… สุขํ… จีวรํ… ปิณฺฑปาตํ… เสนาสนํ… คิลาน
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺ”ติ. เอวํ อิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย กถํกถา อุปฺปชฺชตี”ติ โ กโธ โ มสวชฺชญฺจ        
กถํกถา จ. 

[  ] ฉ. ปกติยา อนิฏฺฐํ วตฺถํุ นิสฺสาย โกโธ ชายติ7

 - ๒ ฉ. อนฺทุพนฺธเนน วา พทฺโธ. เอวมุปริปิ8

 สี. มนาปานํ9

 สี. มุญฺจิสฺสามิ10

 สี., ม. มนาปิเย11
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เอเตปิ ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเตติ : สาตาสาเต สนฺเต,  สุขทุกฺเข  สนฺเต,  โ สมนสฺส           
โทมนสฺเส สนฺเต, อิฏฺฐานิฏฺเฐ สนฺเต, อนุนยปฏิเฆ สนฺเต สํวิชฺชมาเน อตฺถิ อุปลพฺภมาเนติ เอเตปิ 
ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต. 

กถํกถี ญาณเปถาย สิกฺเขต ิ: ญาณมฺปิ ญาณปโถ, ญาณสฺส อารมฺมณมฺปิ ญาณปโถ, 
ญาณสหภุโนปิ ธมฺมา ญาณปโถ. ยถา อริยมคฺโค อริยปโถ, เทวมคฺโค เทวปโถ, พฺรหฺมมคฺโค 
พฺรหฺมปโถ, เอวเมว ญาณมฺปิ ญาณปโถ, ญาณสฺส อารมฺมณมฺปิ ญาณปโถ, ญาณสหภุโนปิ      
ธมฺมา ญาณปโถ. 

สิกฺเขต ิ : ติสฺโส สิกฺขา : อธิสีลสิกฺขา, อธิจิตฺตสิกฺขา, อธิปญฺญาสิกฺขา. กตมา             
อธิสีลสิกฺขา ? อิธ ภิกฺขุ สีลวา โหติ, ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน, อณุมตฺเตสุ 
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ, ขุทฺทโก สีลกฺขนฺโธ. มหนฺโต สีลกฺขนฺโธ สีลํ       
ปติฏฺฐา อาทิ จรณํ สํยโม สํวโร มุขํ ปมุขํ กุสลานํ ธมฺมานํ สมาปตฺติยา, อยํ อธิสีลสิกฺขา. กตมา 
อธิจิตฺตสิกฺขา ? อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ... จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา.     
กตมา อธิปญฺญาสิกฺขา ? อิธ ภิกฺขุ ปญฺญวา โ หติ อุทยตฺถคามินิยา ปญฺญาย สมนฺนาคโต        
อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา. “โส อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ... “อยํ ทุกฺข  
นิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, “อิเม อาสวา”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ... “อยํ อาสวนิโรธ
คามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อยํ อธิปฺปญฺญาสิกฺขา. 

กถํกถี ญาณปถาย สิกฺเขต ิ : กถํกถี ปุคฺคโล สกงฺโข สวิเลโข สเทฺวฬฺหโก สวิจิกิจฺโฉ 
ญาณาธิคมาย ญาณผุสนาย ญาณสจฺฉิกิริยาย, อธิสีลมฺปิ สิกฺเขยฺย, อธิจิตฺตมฺปิ สิกฺเขยฺย,      
อธิปญฺญมฺปิ สิกฺเขยฺย. อิมา ติสฺโส สิกฺขา อาวชฺเชนฺโต สิกฺเขยฺย, ชานนฺโต สิกฺเขยฺย, ปสฺสนฺโต     
สิกฺเขยฺย, ปจฺจเวกฺขนฺโต สิกฺเขยฺย, จิตฺตํ อธิฏฺฐหนฺโต สิกฺเขยฺย, สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต สิกฺเขยฺย, วีริยํ 
ปคฺคณฺหนฺโต สิกฺเขยฺย, สตึ อุปฏฺฐหนฺโต สิกฺเขยฺย, จิตฺตํ สมาทหนฺโต สิกฺเขยฺย, ปญฺญาย             
ปชานนฺโต สิกฺเขยฺย, อภิญฺเญยฺยํ อภิชานนฺโต สิกฺเขยฺย, ปริญฺเญยฺยํ ปริชานนฺโต สิกฺเขยฺย,          
ปหาตพฺพํ ปชหนฺโต สิกฺเขยฺย, ภาเวตพฺพํ ภาเวนฺโต สิกฺเขยฺย, สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรนฺโต สิกฺเขยฺย, 
อาจเรยฺย สมาจเรยฺย สมาทาย วตฺเตยฺยาติ กถํกถี ญาณปถาย สิกฺเข. 

ญตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมาติ ญตฺวาต ิ : ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา 
วิภูตํ กตฺวา วุตฺตา ปวุตฺตา อาจิกฺขิตา เทสิตา ปญฺญปิตา ปฏฺฐปิตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา 
ปกาสิตา, “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ ญตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา 
วุตฺตา ปวุตฺตา อาจิกฺขิตา เทสิตา ปญฺญปิตา ปฏฺฐปิตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา ปกาสิตา, 
“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ… “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ… “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ... “ชาติปจฺจ
ยาชรามรณนฺ”ติ. “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ... “ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. “อิทํ          
ทุกฺขนฺ”ติ... “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ. “อิเม อาสวา”ติ... “อยํ อาสวนิโรธคามินี 
ปฏิปทา”ติ. … “อิเม ธมฺมา อภิญฺเญยฺยา”ติ. … “อิเม ธมฺมา ปริญฺเญยฺยา”ติ. … “อิเม ธมฺมา      
ปหาตพฺพา”ติ. … “อิเม ธมฺมา ภาเวตพฺพา”ติ. … “อิเม ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา”ติ. … ฉนฺนํ ผสฺสาย
ตนานํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ. … ปญฺจนฺนํ อุปาทานกฺ
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ขนฺธานํ. จตุนฺนํ มหาภูตานํ. “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ญตฺวา ชานิตฺวา 
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา วุตฺตา ปวุตฺตา อาจิกฺขิตา เทสิตา ปญฺญปิตา 
ปฏฺฐปิตา วิวฏา วิภตฺตา อุตฺตานีกตา ปกาสิตา. 

วุตฺตํ เหตํ ภควตา :- อภิญฺญายาหํ ภิกฺขเว ธมฺมํ เทเสมิ, โ น อนภิญฺญาย, สนิทานาหํ 
ภิกฺขเว ธมฺมํ เทเสมิ, โน อนิทานํ, สปฺปาฏิหารียาหํ ภิกฺขเว ธมฺมํ เทเสมิ, โน อปฺปาฏิหารียํ. ตสฺส 
มยฺหํ ภิกฺขเว อภิญฺญาย ธมฺมํ เทสยโต, โ น อนภิญฺญาย, สนิทานํ ธมฺมํ เทสยโต, โ น อนิทานํ,     
สปฺปาฏิหารียํ ธมฺมํ เทสยโต, โน อปฺปาฏิหารียํ กรณีโย โอวาโท, กรณียา อนุสาสนี. อลญฺจ ปน 
โว ภิกฺขเว ตุฏฺฐิยา อลํ ปาโมชฺชาย อลํ โสมนสฺสาย “สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา, สฺวากฺขาโต ธมฺโม,     
สุปฏิปนฺโน สงฺโฆ”ติ… อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน ทสสหสฺสี โลกธาตุ อกมฺปิตฺถาติ 
ญตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมา. เตนาห ภควา :- 

    โกโธ โมสวชฺชญฺจ กถํกถา จ  
                           เอเตปิ ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต 
    กถํกถี ญาณปถาย สิกฺเข  
                           ญตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมาติ. 

[๑๐๔]    สาตํ อสาตญฺจ กุโตนิทานา  
กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต 
วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถํ  
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทานํ. 

สาตํ อสาตญฺจ กุโตนิทานาติ : สาตาสาตา  กุโตนิทานา กุโต ชาตา กุโต สญฺชาตา 12

กุโต นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา, กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ สาตา
สาตานํ มูลํ ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ สาตํ อสาตญฺจ             
กุโตนิทานา. 

กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเตติ : กิสฺมึ อสนฺเต อสํวิชฺชมาเน อนุปลพฺภมาเน             
สาตาสาตา น ภวนฺติ นปฺปภวนฺติ น ชายนฺติ น สญฺชายนฺติ น นิพฺพตฺตนฺติ นาภินิพฺพตฺตนฺตีติ 
กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต. 

วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถนฺติ : กตโม สาตาสาตานํ ภโว ? โ ย สาตาสาตานํ ภโว 
สมฺภโว  ชาติ สญฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว, อยํ สาตาสาตานํ ภโว. กตโม              13

สาตาสาตานํ วิภโว ?  โ ย  สาตาสาตานํ  ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธานํ อยํ            
สาตาสาตานํ วิภโว. ยเมตมตฺถนฺติ : ยํ ปรมตฺถนฺติ วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถํ. 

 ฉ.ม. สาตา อสาตา. เอวมุปริปิ12

 ฉ.ม. ปภโว13
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เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทานนฺติ เอตนฺติ : ยํ ปุจฺฉามิ, ยํ ยาจามิ, ยํ อชฺเฌสามิ, ยํ       
ปสาเทมิ. ปพฺรูหิ ยโตนิทานนฺติ : ยํนิทานํ ยํสมุทยํ ยํชาติกํ ยํปภวนฺติ เอตมฺเม ปพฺรูหิ               
ยโตนิทานํ. เตนาห โส นิมฺมิโต :- 

    สาตํ อสาตญฺจ กุโตนิทานา  
                           กิสฺมึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต 
    วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถํ  
                           เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทานนฺติ. 

[๑๐๕]    ผสฺสนิทานํ สาตํ อสาตํ  
ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต 
วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถํ  
เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทานํ. 

ผสฺสนิทานํ สาตํ อสาตนฺติ. : สุขเวทนียํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา. ยา       
ตสฺเสว สุขเวทนียสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ ตชฺชํ เวทยิตํ สุขเวทนียํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา สุขา 
เวทนา, สา นิรุชฺฌติ, สา วูปสมฺมติ. ทุกฺขเวทนียํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา. ยา ตสฺเสว 
ทุกฺขเวทนียสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ ตชฺชํ เวทยิตํ ทุกฺขเวทนียํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ทุกฺขา เวทนา, 
สา นิรุชฺฌติ, สา วูปสมฺมติ. อทุกฺขมสุขเวทนียํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา. ยา    
ตสฺเสว อทุกฺขมสุขเวทนียสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ ตชฺชํ เวทยิตํ อทุกฺขมสุขเวทนียํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ        
อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมฺมติ. ผสฺสนิทานํ สาตํ อสาตนฺต ิ : สาตา
สาตา ผสฺสนิทานา ผสฺสสมุทยา ผสฺสชาติกา ผสฺสปฺปภวาติ ผสฺสนิทานํ สาตํ อสาตํ. 

ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเตต ิ : ผสฺเส อสนฺเต อสํวิชฺชมาเน นตฺถิ อนุปลพฺภิยมาเน 
สาตาสาตา น ภวนฺติ นปฺปภวนฺติ น ชายนฺติ น สญฺชายนฺติ น นิพฺพตฺตนฺติ นาภินิพฺพตฺตนฺติ น     
ปาตุภวนฺตีติ ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต. 

วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถนฺติ : ภวทิฏฺฐิปิ ผสฺสนิทานา, วิภวทิฏฺฐิปิ ผสฺสนิทานา.        
ยเมตมตฺถนฺติ : ยํ ปรมตฺถนฺติ วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถํ. 

เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทานนฺติ เอตนฺติ : ยํ ปุจฺฉสิ, ยํ ยาจสิ, ยํ อชฺเฌสสิ, ยํ ปสาเทสิ. 
ปพฺรูมีติ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ปญฺญเปมิ ปฏฺฐเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ปกาเสมีติ     
เอตนฺเต ปพฺรูมิ. อิโตนิทานนฺติ : อิโต ผสฺสนิทานํ ผสฺสสมุทยํ ผสฺสชาติกํ ผสฺสปฺปภวนฺติ เอตนฺเต 
ปพฺรูมิ อิโตนิทานํ. เตนาห ภควา :- 

    ผสฺสนิทานํ สาตํ อสาตํ  
                           ผสฺเส อสนฺเต ภวนฺติ เหเต 
    วิภวํ ภวญฺจาปิ ยเมตมตฺถํ  
                           เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทานนฺติ. 
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[๑๐๖]    ผสฺโส นุ โลกสฺมึ กุโตนิทาโน  
ปริคฺคหา จาปิ กุโต ปหูตา 
กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ  
กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา. 

ผสฺโส นุ โ ลกสฺมึ กุโตนิทาโนติ : ผสฺโส กุโตนิทาโน กุโต ชาโต กุโต สญฺชาโต กุโต 
นิพฺพตฺโต กุโต อภินิพฺพตฺโต กุโต ปาตุภูโต, กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโวติ ผสฺสสฺส มูลํ 
ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ ผสฺโส นุ โลกสฺมึ กุโตนิทาโน. 

ปริคฺคหา จาปิ กุโต ปหูตาติ : ปริคฺคหา กุโต ปหูตา กุโต ชาตา กุโต สญฺชาตา กุโต 
นิพฺพตฺตา กุโต อภินิพฺพตฺตา กุโต ปาตุภูตา, กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวาติ ปริคฺคหานํ 
มูลํ ปุจฺฉติ เหตุํ ปุจฺฉติ... สมุทยํ ปุจฺฉติ ปปุจฺฉติ ยาจติ อชฺเฌสติ ปสาเทตีติ ปริคฺคหา จาปิ กุโต   
ปหูตา. 

กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถีต ิ : กิสฺมึ อสนฺเต อสํวิชฺชมาเน นตฺถิ อนุปลพฺภิยมาเน 
มมตฺตา นตฺถิ น สนฺติ น สํวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ. ปหีนา สมุจฺฉินฺนา วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา         
อภพฺพุปฺปตฺติกา ญาณคฺคินา ทฑฺฒาติ กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ. 

กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ : กิสฺมึ วิภูเต วิภาวิเต  อติกฺกนฺเต สมติกฺกนฺเต วีติวตฺเต 14

ผสฺสา น ผุสนฺตีติ กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา. เตนาห โส นิมฺมิโต :- 
    ผสฺโส นุ โลกสฺมึ กุโตนิทาโน  
                          ปริคฺคหา จาปิ กุโต ปหูตา 
    กิสฺมึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ  
                           กิสฺมึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ. 

[๑๐๗]    นามญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส  
อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ 
อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถิ  
รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา. 

นามญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโสติ : จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณํ, 
ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส. จกฺขุญฺจ รูปา จ รูปสฺมึ จกฺขุสมฺผสฺสํ ฐเปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ, 
เอวมฺปิ นามญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส. โสตญฺจ ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ โสตวิญฺญาณํ, ติณฺณํ 
สงฺคติ ผสฺโส. โสตญฺจ สทฺทา จ รูปสฺมึ โสตสมฺผสฺสํ ฐเปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ, เอวมฺปิ 
นามญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส. ฆานญฺจ ปฏิจฺจ คนฺเธ จ อุปฺปชฺชติ ฆานวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ 
ผสฺโส. ฆานญฺจ คนฺธา จ รูปสฺมึ ฆานสมฺผสฺสํ ฐเปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ, เอวมฺปิ นาม
ญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส. ชิวฺหญฺจ ปฏิจฺจ รเส จ อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส. 

 ฉ. วิภวิเต14
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ชิวฺหา จ รสา จ รูปสฺมึ ชิวฺหาสมฺผสฺสํ ฐเปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ, เอวมฺปิ นามญฺจ      
รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส. กายญฺจ ปฏิจฺจ โผฏฺฐพฺเพ จ อุปฺปชฺชติ กายวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส. 
กาโย จ โผฏฺฐพฺพา จ รูปสฺมึ กายสมฺผสฺสํ ฐเปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ. เอวมฺปิ นามญฺจ 
รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส. มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส.       
วตฺถุรูปํ รูปสฺมึ, ธมฺมา รูปิโน รูปสฺมึ มโนสมฺผสฺสํ ฐเปตฺวา สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา นามสฺมึ. เอวมฺปิ 
นามญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส. 

อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานีติ : อิจฺฉา วุจฺจติ ตณฺหา. โ ย ราโค สาราโค... อภิชฺฌา 
โลโภ อกุสลมูลํ. ปริคฺคหาติ : เทฺว ปริคฺคหา : ตณฺหาปริคฺคโห จ ทิฏฺฐิปริคฺคโห จ... อยํ ตณฺหา   
ปริคฺคโห... อยํ ทิฏฺฐิปริคฺคโห. อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานีติ : ปริคฺคหา อิจฺฉานิทานา อิจฺฉา
เหตุกา อิจฺฉาปจฺจยา อิจฺฉาการณา อิจฺฉาปภวาติ อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ. 

อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถีติ : อิจฺฉา วุจฺจติ ตณฺหา. โย ราโค สาราโค... อภิชฺฌา 
โลโภ อกุสลมูลํ. มมตฺตาติ เทฺว มมตฺตา : ตณฺหามมตฺตญฺจ ทิฏฺฐิมมตฺตญฺจ... อิทํ ตณฺหา  
มมตฺตํ... อิทํ ทิฏฺฐิมมตฺตํ. อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถีติ : อิจฺฉาย อสนฺตฺยา อสํวิชฺชมานาย 
นตฺถิ  อนุปลพฺภิยมานาย มมตฺตา นตฺถิ น สนฺติ น สํวิชฺชนฺติ นุปลพฺภนฺติ, ปหีนา สมุจฺฉินฺนา      
วูปสนฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธา อภพฺพุปฺปตฺติกา ญาณคฺคินา ทฑฺฒาติ อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถิ. 

รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ รูเปต ิ : จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ        
อุปาทายรูปํ. รูเป วิภูเตต ิ : จตูหิ การเณหิ  รูปํ วิภูตํ โหติ ญาตวิภูเตน  ตีรณวิภูเตน  ปหาน    15 16

วิภูเตน สมติกฺกมวิภูเตน.  
กถํ ญาตวิภูเตน รูปํ วิภูตํ โ หติ ? รูปํ ชานาติ “ยงฺกิญฺจิ รูปํ, สพฺพํ รูปํ จตฺตาโร จ           

มหาภูตา  จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทายรูปนฺ”ติ ชานาติ ปสฺสติ. เอวํ ญาตวิภูเตน รูปํ วิภูตํ     17

โหติ. 
กถํ ตีรณวิภูเตน รูปํ วิภูตํ โหติ ? เอวํ ญาตํ กตฺวา รูปํ ตีเรติ, อนิจฺจโต ทุกฺขโต โ รคโต 

คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต 
ปภงฺคโต  อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต ริตฺตโต ตุจฺฉโต สุญฺญโต อนตฺตโต อาทีนวโต    18

วิปริณามธมฺมโต อสารกโต อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต สงฺขตโต มารามิสโต ชาติธมฺมโต 
ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมโต สงฺกิเลสิกธมฺมโต 
สมุทยโต อตฺถงฺคมโต อสฺสาทโต อาทีนวโต นิสฺสรณโต ตีเรติ. เอวํ ตีรณวิภูเตน รูปํ วิภูตํ โหติ. 

 ฉ. จตูหากาเรหิ15

 สี. ญาณวิภูเตน16

 ฉ.ม. จตฺตาริ มหาภูตานิ17

 ฉ. ปภงฺคุโต18
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กถํ ปหานวิภูเตน รูปํ วิภูตํ  โ หติ ? เอวํ ตีเรตฺวา  รูเป ฉนฺทราคํ ปชหติ วิโนเทติ          19

พฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ คเมติ. วุตฺตํ เหตํ ภควตา :- โย รูเป ภิกฺขเว ฉนฺทราโค, ตํ ปชหถ. เอวนฺตํ รูปํ 
ปหีนํ ภวิสฺสติ, อุจฺฉินฺนมูลํ ตาลาวตฺถุกตํ อนภาวงฺคตํ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมนฺ”ติ. เอวํ ปหาน        
วิภูเตน รูปํ วิภูตํ โหติ. 

กถํ สมติกฺกมวิภูเตน รูปํ วิภูตํ โหติ ? จตสฺโส อรูปสมาปตฺติโย ปฏิลทฺธสฺส รูปา วิภูตา 
โหนฺติ วิภาวิตา อติกฺกนฺตา สมติกฺกนฺตา วีติวตฺตา. เอวํ สมติกฺกมวิภูเตน รูปํ วิภูตํ โ หติ. อิเมหิ      
จตูหิ การเณหิ รูปํ วิภูตํ โหติ. 

รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาต ิ : รูเป วิภูเต วิภาวิเต อติกฺกนฺเต สมติกฺกนฺเต วีติวตฺเต 
ปญฺจ ผสฺสา น ผุสนฺติ จกฺขุสมฺผสฺโส โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโสติ 
รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา. เตนาห ภควา :- 

    นามญฺจ รูปญฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส  
                           อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ 
    อิจฺฉายสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถิ  
                           รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสาติ. 

[๑๐๘]    กถํ สเมตสฺส วิโภติ รูปํ  
สุขํ ทุกฺขํ จาปิ กถํ วิโภติ 
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ  
ตํ ชานิยามาติ เม มโน อหุ. 

กถํ สเมตสฺส วิโภติ รูปนฺติ กถํ สเมตสฺสาติ : กถํ สเมตสฺส กถํ ปฏิปนฺนสฺส กถํ          
อิริยนฺตสฺส กถํ ปวตฺเตนฺตสฺส  กถํ ปาเลนฺตสฺส กถํ ยเปนฺตสฺส กถํ ยาเปนฺตสฺส รูปํ วิโภติ              20

วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ สมติกฺกมิยฺยติ วีติวตฺติยฺยตีติ กถํ สเมตสฺส วิโภติ รูปํ. 
สุขํ ทุกฺขํ จาปิ กถํ วิโภตีติ : สุขญฺจ ทุกฺขญฺจ กถํ วิโภติ วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ         

สมติกฺกมิยฺยติ วีติวตฺติยฺยตีติ สุขํ ทุกฺขํ จาปิ กถํ วิโภติ.  
เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภตีติ เอตนฺติ : ยํ ปุจฺฉามิ, ยํ ยาจามิ, ยํ อชฺเฌสามิ, ยํ          

ปสาเทมีติ เอตํ. เม ปพฺรูหีต ิ : เม ปพฺรูหิ อาจิกฺข เทเสหิ ปญฺญเปหิ ปฏฺฐเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานี   
กโรหิ ปกาเสหีติ เอตมฺเม ปพฺรูหิ. ยถา วิโภตีติ : ยถา วิโภติ วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ                
สมติกฺกมิยฺยติ วีติวตฺติยฺยตีติ เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ. 

ตํ ชานิยามาติ เม มโน อหูติ ตํ ชานิยามาติ : ตํ ชาเนยฺยาม อาชาเนยฺยาม              
วิชาเนยฺยาม ปฏิวิชาเนยฺยาม ปฏิวิชฺเฌยฺยามาติ ตํ ชานิยาม. อิติ เม มโน อหูติ : อิติ เม มโน 

 ฉ.ม. ตีรยิตฺวา19

 ฉ.ม. วตฺเตนฺตสฺส20
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อหุ, อิติ เม จิตฺตํ อหุ, อิติ เม สงฺกปฺโป อหุ, อิติ เม วิญฺญาณํ อหูติ ตํ ชานิยาม อิติ เม มโน อหุ.    
เตนาห โส นิมฺมิโต :- 

    กถํ สเมตสฺส วิโภติ รูปํ  
                          สุขํ ทุกฺขํ จาปิ กถํ วิโภติ 
    เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ  
                           ตํ ชานิยามาติ เม มโน อหูติ. 

[๑๐๙]    น สญฺญสญฺญี น วิสญฺญสญฺญี  
โนปิ อสญฺญี น วิภูตสญฺญี 
เอวํ สเมตสฺส วิโภติ รูปํ  
สญฺญานิทานา หิ ปปญฺจสงฺขา. 

น สญฺญสญฺญี น วิสญฺญสญฺญีต ิ : สญฺญสญฺญิโน วุจฺจนฺติ เย ปกติสญฺญาย ฐิตา, 
นปิ โส ปกติสญฺญาย ฐิโต. วิสญฺญสญฺญิโน วุจฺจนฺติ อุมฺมตฺตกา เย จ อุกฺขิตฺตจิตฺตา , นปิ โส 21

อุมฺมตฺตโก, โนปิ ขิตฺตจิตฺโตติ น สญฺญสญฺญี น วิสญฺญสญฺญี. 
โนปิ อสญฺญี น วิภูตสญฺญีติ : อสญฺญิโน วุจฺจนฺติ นิโรธสมาปนฺนา เย จ อสญฺญ     

สตฺตา, นปิ โ ส นิโรธสมาปนฺโน, นปิ อสญฺญสตฺโต. วิภูตสญฺญิโน วุจฺจนฺติ เย จตุนฺนํ  อรูป         
สมาปตฺตีนํ ลาภิโน. นปิ โส จตุนฺนํ อรูปสมาปตฺตีนํ ลาภีติ โนปิ อสญฺญี น วิภูตสญฺญี. 

เอวํ สเมตสฺส วิโภติ รูเปนฺติ : อิธ ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา... จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช    
วิหรติ, โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนีเย ฐิเต 
อาเนญฺชปฺปตฺเต อากาสานญฺจายตนสมาปตฺติปฏิลาภตฺถาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ อรูป
มคฺคสมงฺคีติ เอวํ สเมตสฺส เอวํ ปฏิปนฺนสฺส เอวํ อิริยนฺตสฺส เอวํ วตฺเตนฺตสฺส เอวํ ปาเลนฺตสฺส เอวํ 
ยเปนฺตสฺส เอวํ ยาเปนฺตสฺส รูปํ วิโภติ วิภาวิยฺยติ อติกฺกมิยฺยติ สมติกฺกมิยฺยติ วีติวตฺติยฺยตีติ เอวํ 
สเมตสฺส วิโภติ รูปํ. 

สญฺญานิทานา หิ ปปญฺจสงฺขาต ิ : ปปญฺจาเยว ปปญฺจสงฺขา. ตณฺหาปปญฺจสงฺขา 
ทิฏฺฐิปปญฺจสงฺขา มานปปญฺจสงฺขา สญฺญานิทานา สญฺญาสมุทยา สญฺญาชาติกา สญฺญา    
ปภวาติ สญฺญานิทานา หิ ปปญฺจสงฺขา. เตนาห ภควา :- 

    น สญฺญสญฺญี น วิสญฺญสญฺญี  
                           โนปิ อสญฺญี น วิภูตสญฺญี 
    เอวํ สเมตสฺส วิโภติ รูปํ  
                           สญฺญานิทานา หิ ปปญฺจสงฺขาติ. 

 ฉ. ขิตฺตจิตฺตา21



 17

[๑๑๐]    ยนฺตํ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน  
อญฺญนฺตํ ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ 
เอตฺตาวตคฺคํ นุ วทนฺติ เหเก  
ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เส 
อุทาหุ อญฺญํปิ วทนฺติ เอตฺโต. 

ยนฺตํ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โ นติ : ยนฺตํ อปุจฺฉิมฺห อยาจิมฺห อชฺเฌสิมฺห ปสาทยิมฺห. 
อกิตฺตยี โ นติ : กิตฺติตํ ปกิตฺติตํ อาจิกฺขิตํ เทสิตํ ปญฺญปิตํ ปฏฺฐปิตํ วิวฏํ วิภตฺตํ อุตฺตานีกตํ        
ปกาสิตนฺติ ยนฺตํ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน. 

อญฺญนฺตํ ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหีติ : อญฺญนฺตํ ปุจฺฉาม, อญฺญนฺตํ ยาจาม, อญฺญนฺตํ 
อชฺเฌสาม, อญฺญนฺตํ ปสาเทม, อุตฺตรึ ตํ ปุจฺฉาม. ตทิงฺฆ พฺรูหีติ : อิงฺฆ พฺรูหิ อาจิกฺข เทเสหิ 
ปญฺญเปหิ ปฏฺฐเปหิ วิวร วิภช อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหีติ อญฺญนฺตํ ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ. 

เอตฺตาวตคฺคํ นุ วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เสติ : เอเก สมณ           
พฺราหฺมณา เอตา อรูปสมาปตฺติโย อคฺคํ เสฏฺฐํ วิสิฏฺฐํ ปาโมกฺขํ อุตฺตมํ ปวรํ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ 
ทีปยนฺติ โ วหรนฺติ. ยกฺขสฺสาติ : สตฺตสฺส นรสฺส มานวสฺส โ ปสสฺส ปุคฺคลสฺส ชีวสฺส ชาคุสฺส        
ชนฺตุสฺส อินฺทคุสฺส มนุชสฺส. สุทฺธินฺต ิ : สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ. อิธ ปณฺฑิตา
เสต ิ : อิธ ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา  ญายวาทา เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา ฐานวาทา 22

สกาย ลทฺธิยาติ เอตฺตาวตคฺคํ นุ วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส. 
อุทาหุ อญฺญํปิ วทนฺติ เอตฺโตติ : อุทาหุ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอตา อรูปสมาปตฺติโย 

อติกฺกมิตฺวา สมติกฺกมิตฺวา วีติวตฺเตตฺวา เอตฺโต อรูปสมาปตฺติโต อญฺญํ อุตฺตรึ ยกฺขสฺส สุทฺธึ        
วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ วทนฺติ กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โ วหรนฺตีติ อุทาหุ อญฺญํปิ      
วทนฺติ เอตฺโต. เตนาห โส นิมฺมิโต :- 

    ยนฺตํ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยี โน  
                           อญฺญนฺตํ ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ 
    เอตฺตาวตคฺคํ นุ วทนฺติ เหเก  
                           ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เส 
    อุทาหุ อญฺญํปิ วทนฺติ เอตฺโตติ. 

[๑๑๑]    เอตฺตาวตคฺคํปิ วทนฺติ เหเก  
ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เส 
เตสํ ปเนเก สมยํ วทนฺติ  
อนุปาทิเสเส กุสลาวทานา. 

 ฉ. ถิรวาทา22



 18

เอตฺตาวตคฺคํปิ วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เสต ิ : สนฺเตเก สมณ        
พฺราหฺมณา สสฺสตวาทา เอตา อรูปสมาปตฺติโย อคฺคํ เสฏฺฐํ วิเสฏฺฐํ ปาโมกฺขํ อุตฺตมํ ปวรํ วทนฺติ   
กเถนฺติ ภณนฺติ ทีปยนฺติ โ วหรนฺติ. ยกฺขสฺสาติ : สตฺตสฺส นรสฺส มานวสฺส โ ปสสฺส ปุคฺคลสฺส        
ชีวสฺส ชาคุสฺส ชนฺตุสฺส อินฺทคุสฺส มนุชสฺส. สุทฺธินฺต ิ: สุทฺธึ วิสุทฺธึ ปริสุทฺธึ, มุตฺตึ วิมุตฺตึ ปริมุตฺตึ. 
อิธ ปณฺฑิตา เสต ิ : อิธ ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา  ญายวาทา  เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณ     23 24

วาทา ฐานวาทา สกาย ลทฺธิยาติ เอตฺตาวตคฺคํปิ วทนฺติ เหเก ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เส. 
เตสํ ปเนเก สมยํ วทนฺติ อนุปาทิเสเส กุสลาวทานาต ิ: เตสํเยว สมณพฺราหฺมณานํ 

เอเก สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา ภวตชฺชิตา วิภวํ อภินวนฺทนฺติ, เต สตฺตสฺส สมํ อุปสมํ วูปสมํ 
นิโรธํ ปฏิปฺปสฺสทฺธินฺติ วทนฺติ, ยโต กึ โ ภ อยํ อตฺตา กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โ หติ       
ปรมฺมรณา, เอตฺตาวตา อนุปาทิเสโสติ. กุสลาวทานาต ิ : กุสลวาทา ปณฺฑิตวาทา ธีรวาทา 
ญายวาทา เหตุวาทา ลกฺขณวาทา การณวาทา ฐานวาทา สกาย ลทฺธิยาติ เตสํ ปเนเก สมยํ       
วทนฺติ อนุปาทิเสเส กุสลาวทานา. เตนาห ภควา :- 

    เอตฺตาวตคฺคํปิ วทนฺติ เหเก  
                           ยกฺขสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตา เส 
    เตสํ ปเนเก สมยํ วทนฺติ  
                           อนุปาทิเสเส กุสลาวทานาติ. 

[๑๑๒]    เอเต จ ญตฺวา อุปนิสฺสิตาติ  
ญตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วีมํสี 
ญตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ  
ภวาภวาย น สเมติ ธีโร. 

เอเต จ ญตฺวา อุปนิสฺสิตาติ เอเตติ : ทิฏฺฐิคติเก. อุปนิสฺสิตาต ิ : “สสฺสตทิฏฺฐิ         
นิสฺสิตา”ติ ญตฺวา, “อุจฺเฉททิฏฺฐินิสฺสิตา”ติ ญตฺวา “สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐินิสฺสิตา”ติ ญตฺวา ชานิตฺวา 
ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวาติ เอเต จ ญตฺวา อุปนิสฺสิตาติ. 

ญตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วีมํสีติ มุนีติ : โมนํ วุจฺจติ ญาณํ... สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนิ. มุนิ 
“สสฺสตทิฏฺฐินิสฺสิตา”ติ ญตฺวา, “อุจฺเฉททิฏฺฐินิสฺสิตา”ติ ญตฺวา. “สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐินิสฺสิตา”ติ      
ญตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา. โ ส วีมํสีติ : ปณฺฑิโต ปญฺญวา      
พุทฺธิมา ญาณี วิภาวี เมธาวีติ ญตฺวา มุนี นิสฺสเย โ ส วีมํสี. ญตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมตีติ :    
ญตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา. วิมุตฺโตติ : มุตฺโต วิมุตฺโต ปริมุตฺโต 
สุวิมุตฺโต อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขน, “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ ญตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา         

 ฉ.ม. ถิรวาทา. เอวมุปริปิ23

 ก. ญาณวาทา. เอวมุปริปิ24
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ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา. มุตฺโต วิมุตฺโต ปริมุตฺโต สุวิมุตฺโต อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขน, 
“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ. “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ... “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ                 
นิโรธธมฺมนฺ”ติ ญตฺวา ชานิตฺวา ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา วิภาวยิตฺวา วิภูตํ กตฺวา มุตฺโต วิมุตฺโต           
ปริมุตฺโต สุวิมุตฺโต อจฺจนฺตอนุปาทาวิโมกฺเขนาติ ญตฺวา วิมุตฺโต. น วิวาทเมตีติ : น กลหํ กโรติ, 
น ภณฺฑนํ กโรติ, น วิคฺคหํ กโรติ, น วิวาทํ กโรติ, น เมธคํ กโรติ. วุตฺตํ เหตํ ภควตา : เอวํ วิมุตฺต
จิตฺโต โข อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ น เกนจิ สํวทติ, น เกนจิ วิวทติ. ยญฺจ  โลเก  วุตฺตํ, เตน จ โวหรติ      
อปรามสนฺ”ติ ญตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ. 

ภวาภวาย น สเมติ ธีโรติ ภวาภวายาติ : ภวาภวาย กมฺมภวาย ปุนพฺภวาย กาม     
ภวาย, กมฺมภวาย กามภวาย ปุนพฺภวาย รูปภวาย, กมฺมภวาย รูปภวาย ปุนพฺภวาย อรูปภวาย, 
กมฺมภวาย อรูปภวาย ปุนพฺภวาย ปุนปฺปุนํ ภวาย ปุนปฺปุนํ คติยา ปุนปฺปุนํ อุปปตฺติยา ปุนปฺปุนํ 
ปฏิสนฺธิยา ปุนปฺปุนํ อตฺตภาวาย ปุนปฺปุนํ อภินิพฺพตฺติยา น สเมติ น สมาคจฺฉติ น คณฺหาติ น 
ปรามสติ นาภินิวิสติ. ธีโรติ : ธีโร ปณฺฑิโต ปญฺญวา พุทฺธิมา ญาณี วิภาวี เมธาวีติ ภวาภวาย น 
สเมติ ธีโร. เตนาห ภควา :- 

    เอเต จ ญตฺวา อุปนิสฺสิตาติ  
                           ญตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วีมํสี 
    ญตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ  
                           ภวาภวาย น สเมติ ธีโรติ. 

เอกาทสโม กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทโส นิฏฺฐิโต. 

________________________ 
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๑๑. กลหวิวาทสุตตนิทเทส  25

อธิบายกลหวิวาทสูตร 
ว่าด้วยการทะเลาะวิวาท 

พระสารีบุตรเถระจะกล่าวอธิบายกลหวิวาทสูตร ดังต่อไปนี้ 
[๙๗] (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ  
ความเศร้าโศก ความตระหน่ี ความถือตัว  
ความดูหม่ินและวาจาส่อเสียด มีมาจากไหน  
กิเลสเหล่าน้ันมีมาจากไหน  
ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุน้ัน 
คำว่า การทะเลาะ ในคำว่า การทะเลาะ การวิวาท ... มีมาจากไหน อธิบายว่า การ

ทะเลาะมีอาการอย่างเดียวกันกับการวิวาท ไ ด้แก่ การทะเลาะ ก็คือการวิวาท การวิวาท ก็คือ
การทะเลาะ 

อีกนัยหนึ่ง ว่าโดยการทะเลาะที่มีอาการต่างจากการวิวาท การวิวาทที่เป็นส่วนเบื้อง
ต้นแห่งการทะเลาะ เรียกว่า การวิวาท กล่าวคือ พระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้ กษัตริย์
วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้ พราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ คหบดีวิวาทกับคหบดีก็ได้ มารดาวิวาท
กับบุตรก็ได้ บุตรวิวาทกับมารดาก็ได้ บิดาวิวาทกับบุตรก็ได้ บุตรวิวาทกับบิดาก็ได้ พ่ีชายน้อง
ชายวิวาทกับพ่ีชายน้องชายก็ได้ พ่ีสาวน้องสาววิวาทกับพ่ีสาวน้องสาวก็ได้ พ่ีชายน้องชายวิวาท
กับพ่ีสาวน้องสาวก็ได้  พ่ีสาวน้องสาววิวาทกับพ่ีชายน้องชายก็ได้ สหายวิวาทกับสหายก็ได้ นี้
ชื่อว่าการวิวาท 

การทะเลาะ เป็นอย่างไร  
คือ คนครองเรือนใฝ่หาเรื่องกัน ก็ทำการทะเลาะกันด้วยกายวาจา บรรพชิตต้องอาบัติก็

ทำการทะเลาะกันด้วยกายวาจา นี้ชื่อว่าการทะเลาะ 
คำว่า การทะเลาะ การวิวาท ... มีมาจากไหน อธิบายว่า พระพุทธเนรมิต ทูลถาม 

ทูลสอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศมูล เหตุ ต้นเหตุ การเกิดขึ้น แดนเกิด 
สมุฏฐาน อาหาร อารมณ์ ปัจจัย เหตุเกิดว่า การทะเลาะและการวิวาท มีมาจากไหน คือ เกิด
จากไหน เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏจากไหน มีอะไรเป็นต้นเหตุ 
มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวมความว่า การทะเลาะ การ
วิวาท ... มีมาจากไหน 

ว่าด้วยความคร่ำครวญ 
คำว่า ความคร่ำครวญ ใ นคำว่า ความคร่ำครวญ ความเศร้าโศก ความตระหน่ี 

อธิบายว่า ความบ่นเพ้อ ความคร่ำครวญ กิริยาที่บ่นเพ้อ กิริยาที่คร่ำครวญ ภาวะที่บ่นเพ้อ 
ภาวะที่คร่ำครวญ การพูดพล่าม การพูดเพ้อ การพูดเพ้อเจ้อ ความพร่ำเพ้อ กิริยาที่พร่ำเพ้อ 

 ดูเทียบ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๘๖๙-๘๘๔/๗๐๘25
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ภาวะที่พร่ำเพ้อ ของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้าง ถูกความเสียหายแห่งโภคทรัพย์
กระทบบ้าง ถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้าง ถูกสีลวิบัติกระทบบ้าง ถูกทิฏฐิวิบัติกระทบ
บ้าง ประจวบกับความเสียหายนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้าง ถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่
กล่าวแล้วกระทบบ้าง 

ว่าด้วยความเศร้าโศก 
คำว่า ความเศร้าโศก ไ ด้แก่ ความเศร้าโศก กิริยาที่เศร้าโศก ภาวะที่เศร้าโศก ความ

เศร้าโศกภายใน ความเศร้าโศกมากภายใน ความเร่าร้อนภายใน ความเร่าร้อนมากภายใน 
ความหม่นไหม้แห่งจิต ความทุกข์ใจ ลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ถูกความเสียหายของญาติ
กระทบบ้าง ถูกความเสียหายแห่งโภคทรัพย์กระทบบ้าง ถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้าง 
ถูกสีลวิบัติกระทบบ้าง ถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้าง ประจวบกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าว
แล้วกระทบบ้าง ถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้าง  

คำว่า ความตระหน่ี ได้แก่ มัจฉริยะ ๕ อย่าง คือ  
๑. อาวาสมัจฉริยะ  ๒.  กุลมัจฉริยะ  
๓. ลาภมัจฉริยะ             ๔.  วัณณมัจฉริยะ  
๕. ธัมมมัจฉริยะ  
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความเห็นแก่ได้ ความถ่ีเหนียว ความที่จิต

เจ็บร้อน (ในการให้) ความที่จิตหวงแหนเห็นปานนี้ นี้ตรัสเรียกว่า ความตระหนี่ 
อีกนัยหนึ่ง ความตระหนี่ขันธ์ก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความตระหนี่อายตนะก็ดี ความ

มุ่งแต่จะได้ก็ดี นี้ตรัสเรียกว่า ความตระหนี่ รวมความว่า ความคร่ำครวญ ความเศร้าโศก ความ
ตระหนี่  

คำว่า ความถือตัว ในคำว่า ความถือตัว ความดูหม่ินและวาจาส่อเสียด อธิบายว่า 
คนบางคนในโลกนี้ เกิดความถือตัว เพราะชาติบ้าง เพราะโคตรบ้าง เพราะเป็นบุตรของผู้มี
ตระกูลบ้าง เพราะเป็นผู้มีรูปงามบ้าง เพราะมีทรัพย์บ้าง เพราะการศึกษาบ้าง เพราะหน้าที่การ
งานบ้าง เพราะมีหลักแห่งศิลปวิทยาบ้าง เพราะวิทยฐานะบ้าง เพราะความคงแก่เรียนบ้าง 
เพราะปฏิภาณบ้าง เพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้าง 

คำว่า ความดูหม่ิน ได้แก่ คนบางคนในโลกนี้ ดูหมิ่นผู้อื่น เพราะชาติบ้าง เพราะโคตร
บ้าง ... เพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้าง 

ว่าด้วยผู้มีวาจาส่อเสียด  
คำว่า และวาจาส่อเสียด อธิบายว่า คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด ฟังจาก

ข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพ่ือทำลายคนหมู่นี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกคนข้างนี้เพ่ือ
ทำลายคนหมู่โน้น ด้วยวิธีนี้ ก็ทำคนที่สามัคคีให้แตกแยก หรือสนับสนุนผู้ที่แตกแยกกันแล้ว 
ชอบการแบ่งพวกแบ่งเหล่า ยินดีการแบ่งพวกแบ่งเหล่า สนุกกับการแบ่งพวกแบ่งเหล่า พูดแต่
เรื่องก่อให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งเหล่า นี้ตรัสเรียกว่า ความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียด 

อีกนัยหนึ่ง บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ  
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๑. ด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รัก  ๒. ด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน 
บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นท่ีรัก เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักด้วยคิดว่า “เราจัก

เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่คุ้นเคย เป็นที่สนิทสนม เป็นที่ดีใจของผู้นี้” บุคคล ย่อมนำวาจาส่อ
เสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รัก เป็นอย่างนี้ 

บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยคิดว่า “ทำอย่างไร ชนเหล่านี้ พึงเป็นคน

แปลกแยก แตกต่าง เป็นพรรคเป็นเหล่า เป็น ๒ พวก เป็น ๒ ฝัก ๒ ฝ่าย แตกแยก ไม่ปรองดอง
กัน  อยู่ลำบาก  ไม่สบาย” บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน เป็น
อย่างนี้ รวมความว่า ความถือตัว ความดูหมิ่น และวาจาส่อเสียด 

คำว่า กิเลสเหล่าน้ันมีมาจากไหน ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุน้ัน อธิบาย
ว่า พระพุทธเนรมิต ทูลถาม ทูลสอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรง ประกาศมูล เหตุ ต้นเหตุ 
การเกิดขึ้น แดนเกิด สมุฏฐาน อาหาร อารมณ์ ปัจจัย เหตุเกิดแห่งกิเลส ๘ จำพวกเหล่านี้ว่า 
กิเลส ๘ จำพวกเหล่านี้ คือ  

๑. การทะเลาะ              ๒.  การวิวาท  
๓. ความคร่ำครวญ  ๔.  ความเศร้าโศก  
๕. ความตระหนี่             ๖.  ความถือตัว  
๗. ความดูหมิ่น             ๘.  วาจาส่อเสียด  
มีมาจากไหน คือ เกิดจากไหน เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้น จากไหน 

ปรากฏจากไหน มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
รวมความว่า กิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหน 

คำว่า ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุน้ัน อธิบายว่า ขอเชิญพระองค์โปรดตรัส 
คือ ขอโปรดบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศ รวมความว่า 
กิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหน ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอก เหตุนั้น ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิต
จึงทูลถามว่า 

การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ  
ความเศร้าโศก ความตระหนี่ ความถือตัว  
ความดูหมิ่นและวาจาส่อเสียด มีมาจากไหน  
กิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหน  
ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้น 

[๙๘] (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ  
ความเศร้าโศก ความตระหน่ี ความถือตัว  
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ความดูหม่ินและวาจาส่อเสียด มีมาจากสิ่งเป็นท่ีรัก  
การทะเลาะ การวิวาท ประกอบในความตระหน่ี  
มีมาจากสิ่งเป็นท่ีรัก เม่ือการวิวาทเกิดขึ้นแล้ว  
ก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น 

ว่าด้วยการทะเลาะเป็นต้น มาจากสิ่งเป็นท่ีรัก 
คำว่า สิ่งเป็นท่ีรัก ใ นคำว่า การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ ความเศร้า

โศก ความตระหน่ี ... มีมาจากสิ่งเป็นท่ีรัก ไ ด้แก่ สิ่งเป็นที่รัก ๒ จำพวก คือ (๑) สัตว์ (๒) 
สังขาร 

สัตว์เหล่าไหนเป็นที่รัก สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็น ประโยชน์ 
ปรารถนาแต่สิ่งที่เก้ือกูล ปราถนาแต่ความผาสุก ปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะ คือ 
มารดา บิดา พ่ีชายน้องชาย พ่ีสาวน้องสาว บุตร ธิดา มิตร อำมาตย์ ญาติ หรือผู้ร่วมสายโลหิต
ของผู้นั้น สัตว์เหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รัก 

สังขารเหล่าไหนเป็นที่รัก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าพอใจ สังขารเหล่านี้ ชื่อว่า
สิ่งเป็นที่รัก  

ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไป ย่อมก่อการทะเลาะกันบ้าง 
เมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมก่อการทะเลาะกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้ว
ย่อมก่อการทะเลาะกันบ้าง ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไป ย่อมก่อการ
ทะเลาะกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลังแปรผันไป ย่อมก่อการทะเลาะกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รัก
แปรผันไปแล้ว ย่อมก่อการทะเลาะกันบ้าง 

ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไป ย่อมวิวาทกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็น
ที่รักกำลังถูกแย่งชิงไป ย่อมวิวาทกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้ว ย่อมวิวาทกันบ้าง 
ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไป ย่อมวิวาท กันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลัง
แปรผันไป ย่อมวิวาทกันบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รัก แปรผันไปแล้ว ย่อมวิวาทกันบ้าง 

ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไป ย่อมคร่ำครวญบ้าง เมื่อสิ่งเป็น
ที่รักกำลังถูกแย่งชิงไป ย่อมคร่ำครวญบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้ว ย่อมคร่ำครวญบ้าง 
ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไป ย่อมคร่ำครวญบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลัง
แปรผันไป ย่อมคร่ำครวญบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักแปรผันไปแล้ว ย่อมคร่ำครวญบ้าง 

ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไป ย่อมเศร้าโศกบ้าง เมื่อสิ่งเป็น
ที่รักกำลังถูกแย่งชิงไป ย่อมเศร้าโศกบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักถูกแย่งชิงไปแล้ว ย่อมเศร้าโศกบ้าง 
ชนทั้งหลายผู้หวาดระแวงว่าสิ่งเป็นที่รักจะแปรผันไป ย่อมเศร้าโศกบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รักกำลัง
แปรผันไป ย่อมเศร้าโศกบ้าง เมื่อสิ่งเป็นที่รัก แปรผันไปแล้ว ย่อมเศร้าโศกบ้าง 

ชนทั้งหลาย ย่อมรักษา ปกป้อง ถือครอง ยึดถือว่าเป็นของเรา ประพฤติ ตระหนี่อยู่ซึ่ง
สิ่งเป็นที่รัก 
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คำว่า ความถือตัว ความดูหม่ินและวาจาส่อเสียด อธิบายว่า ชนทั้งหลายเกิดความ
ถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รัก เกิดความดูหมิ่นเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รัก 

ชนท้ังหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นท่ีรัก เป็นอย่างไร  
คือ ชนทั้งหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักว่า “เราเป็นผู้มีปกติได้รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ถูกใจ” ชนทั้งหลายเกิดความถือตัวเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รัก เป็นอย่างนี้ 
ชนท้ังหลายเกิดความดูหม่ินเพราะอาศัยสิ่งเป็นท่ีรัก เป็นอย่างไร  
คือ ชนทั้งหลายเกิดความดูหมิ่นเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักว่า  “เราเป็นผู้มีปกติ  ไ ด้รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ถูกใจ” ส่วนชนอื่นเหล่านี้ หามีปกติได้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่
ถูกใจไม่ ชนทั้งหลายเกิดความดูหมิ่นเพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รัก เป็นอย่างนี้ 

คำว่า วาจาส่อเสียด อธิบายว่า คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กล่าววาจาส่อเสียด ฟังจาก
ข้างนี้แล้ว ไปบอกข้างโน้นเพ่ือทำลายคนหมู่นี้...อย่างนี้  ชื่อว่านำวาจา ส่อเสียดเข้าไป  โดยมุ่ง
หวังให้เขาแตกกัน รวมความว่า ความถือตัว ความดูหมิ่น และวาจาส่อเสียด  

คำว่า การทะเลาะ การวิวาท ประกอบในความตระหน่ี ได้แก่ กิเลส ๗ ชนิดเหล่านี้ 
คือ  

๑. การทะเลาะ             ๒.  การวิวาท  
๓. ความคร่ำครวญ  ๔.  ความเศร้าโศก  
๕. ความถือตัว             ๖.  ความดูหมิ่น  
๗. วาจาส่อเสียด  
ประกอบ คือ เก่ียวเนื่อง ต่อเนื่อง สืบเนื่องในความตระหนี่ รวมความว่า การทะเลาะ 

การวิวาท ประกอบในความตระหนี่ 
คำว่า เม่ือการวิวาทเกิดขึ้นแล้ว ก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น อธิบายว่า เมื่อ การวิวาท 

เกิด คือ เกิดขึ้น บังเกิด บังเกิดขึ้น ปรากฏแล้ว ชนทั้งหลายย่อมนำ วาจาส่อเสียดเข้าไป คือฟัง
จากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพ่ือทำลายคนหมู่นี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกข้างนี้เพ่ือ
ทำลายคนหมู่โน้น ด้วยวิธีนี้ ก็ทำคนที่สามัคคีให้แตกแยก หรือสนับสนุนผู้ที่แตกแยกกันแล้ว 
ชอบการแบ่งพวกแบ่งเหล่า ยินดีการแบ่งพวกแบ่งเหล่า สนุกกับการแบ่งพวกแบ่งเหล่า พูดแต่
เรื่องก่อให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งเหล่า นี้ตรัสเรียกว่า วาจาส่อเสียด 

อีกนัยหนึ่ง บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) ด้วย
ประสงค์ให้ตนเป็นที่รัก (๒) ด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน 

บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นท่ีรัก เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักว่า “เราจักเป็นที่รัก 

เป็นที่พอใจ เป็นที่คุ้นเคย เป็นที่สนิทสนม เป็นที่ดีใจของผู้นี้” บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไป
ด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รัก เป็นอย่างนี้ 

บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน เป็นอย่างไร  
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คือ บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันว่า “ทำอย่างไร ชน
เหล่านี้ พึงเป็นคนแปลกแยก แตกต่าง เป็นพรรคเป็นเหล่า เป็น ๒ พวก เป็น ๒ ฝัก ๒ ฝ่าย 
แตกแยก ไ ม่ปรองดองกัน อยู่ลำบากไม่สบาย” บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์
ให้เขาแตกกัน เป็นอย่างนี้ รวมความว่า เมื่อการ วิวาทเกิดขึ้นแล้ว ก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น ด้วย
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 

การทะเลาะ การวิวาท ความคร่ำครวญ  
ความเศร้าโศก ความตระหนี่ ความถือตัว  
ความดูหมิ่น และวาจาส่อเสียด มีมาจากสิ่งเป็นที่รัก  
การทะเลาะ การวิวาท ประกอบในความตระหนี่  
มีมาจากสิ่งเป็นที่รัก เมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้ว  
ก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้น 

[๙๙] (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
สิ่งเป็นท่ีรักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุ  
และชนเหล่าใดท่องเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ  
ความโลภของชนเหล่าน้ันมีอะไรเป็นต้นเหตุ  
ความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า  
ความหวังและความสำเร็จหวังน้ันมีอะไรเป็นต้นเหตุ 

ว่าด้วยอะไรเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งเป็นท่ีรัก 
คำว่า สิ่งเป็นท่ีรักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุ อธิบายว่า พระพุทธเนรมิต ทูลถาม ทูล

สอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่ง สิ่งเป็นที่รักว่า สิ่งเป็นที่รัก 
มีอะไรเป็นต้นเหตุ คือ เกิดจากอะไร เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากอะไร บังเกิดขึ้นจากไหน 
ปรากฏจากอะไร มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
รวมความว่า สิ่งเป็นที่รักในโลก มีอะไรเป็นต้นเหตุ 

คำว่า และชนเหล่าใด ใ นคำว่า และชนเหล่าใดท่องเท่ียวไปในโลกเพราะความ
โลภ ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คฤหัสถ์ บรรพชิต เทวดา และมนุษย์ 

คำว่า เพราะความโลภ ไ ด้แก่ ความโลภ กิริยาที่โลภ ภาวะที่โลภ ความกำหนัดนัก 
กิริยาที่กำหนัดนัก ภาวะที่กำหนัดนัก อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ 

คำว่า ท่องเท่ียวไป ได้แก่ ท่องเที่ยวไป คือ อยู่ เคลื่อนไหว เป็นไป เลี้ยงชีวิต ดำเนินไป 
ยังชีวิตให้ดำเนินไป 

คำว่า  ในโลก ได้แก่ ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก 
รวมความว่า และชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ 
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คำว่า ความหวังและความสำเร็จหวังน้ันมีอะไรเป็นต้นเหตุ อธิบายว่า พระพุทธ
เนรมิตทูลถาม ทูลสอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่งความ
หวังและความสำเร็จหวังว่า ความหวังและความสำเร็จหวังมีอะไรเป็นต้นเหตุ คือ เกิดจากอะไร 
เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากอะไร บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏจากอะไร มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไร
เป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวมความว่า ความหวังและความสำเร็จหวัง
นั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ 

คำว่า ความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า อธิบายว่า ความ
หวังและความสำเร็จหวังใด เป็นที่ไปในเบื้องหน้า คือ เป็นเกาะ เป็นที่ต้านทาน เป็นที่หลีกเร้น 
เป็นที่พ่ึงของนรชน คือ นรชนเป็นผู้มีความสำเร็จหวัง เป็นที่ไปในเบื้องหน้า รวมความว่า ความ
หวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่า 

สิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุ  
และชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ  
ความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ  
ความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า  
ความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ 

[๑๐๐]  (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
สิ่งเป็นท่ีรักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุ  
และชนเหล่าใดท่องเท่ียวไปในโลกเพราะความโลภ  
ความโลภของชนเหล่าน้ันมีความพอใจเป็นต้นเหตุ  
ความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า  
ความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนน้ัน 
มีความพอใจน้ีเป็นต้นเหตุ 

คำว่า ความพอใจ ใ นคำว่า สิ่งเป็นท่ีรักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุ  ไ ด้แก่ 
ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ ความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ ความเพลิดเพลินด้วย
อำนาจความใคร่ ความทะยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ ความเย่ือใยด้วยอำนาจความใคร่ 
ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ ความติดใจด้วยอำนาจ
ความใคร่ ห้วงน้ำคือความใคร่ กิเลสเครื่องประกอบ คือความใคร่ กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความ
ใคร่ กิเลสเครื่องก้ันจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลาย 

อีกนัยหนึ่ง ความพอใจ ๕ อย่าง คือ  
๑. ความพอใจในการแสวงหา  ๒.  ความพอใจในการได้  
๓. ความพอใจในการบริโภค  ๔.  ความพอใจในการสะสม  
๕. ความพอใจในการสละ 
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ความพอใจในการแสวงหา เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความต้องการ เกิดความพอใจ ก็แสวงหารูป ... 

เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ นี้ชื่อว่าความพอใจในการแสวงหา 
ความพอใจในการได้ เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความต้องการ เกิดความพอใจ ย่อมได้รูป ... เสียง ... 

กลิ่น ... รส...โผฏฐัพพะ นี้ชื่อว่าความพอใจในการได้ 
ความพอใจในการบริโภค เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความต้องการ เกิดความพอใจ ย่อมบริโภค

รูป...เสียง...กลิ่น...รส...โผฏฐัพพะ นี้ชื่อว่าความพอใจในการบริโภค 
ความพอใจในการสะสม เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความต้องการ เกิดความพอใจ ย่อมทำการ สะสม

ทรัพย์ ด้วยหวังว่า “จักมีประโยชน์ในคราวเกิดอันตราย” นี้ชื่อว่าความพอใจในการสะสม 
ความพอใจในการสละ เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ ชอบใจ มีความต้องการ เกิดความพอใจ ย่อมสละทรัพย์ให้แก่

พลช้าง พลม้า พลรถ พลธนู พลเดินเท้า ด้วยคิดว่า “คนเหล่านี้ จักรักษา ปกป้อง ห้อมล้อมเรา” 
นี้ชื่อว่าความพอใจในการสละ 

ว่าด้วยสิ่งเป็นท่ีรัก ๒ จำพวก 
คำว่า สิ่งเป็นท่ีรัก ได้แก่ สิ่งเป็นที่รัก ๒ จำพวก คือ (๑) สัตว์ (๒) สังขาร ... สัตว์เหล่านี้ 

ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รัก ... สังขารเหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รัก   26

คำว่า สิ่งเป็นท่ีรักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุ อธิบายว่า สิ่งเป็นที่รัก มีความ
พอใจเป็นต้นเหตุ คือ มีความพอใจเป็นเหตุเกิด มีความพอใจเป็นกำเนิด มีความพอใจเป็นแดน
เกิด รวมความว่า สิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุ 

คำว่า ชนเหล่าใด ใ นคำว่า และชนเหล่าใดท่องเท่ียวไปในโลกเพราะ ความโลภ 
ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คฤหัสถ์ บรรพชิต เทวดา และมนุษย์ 

คำว่า เพราะความโลภ ไ ด้แก่ ความโลภ กิริยาที่โลภ ภาวะที่โลภ ความกำหนัดนัก 
กิริยาที่กำหนัดนัก ภาวะที่กำหนัดนัก อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ 

คำว่า ท่องเท่ียวไป ได้แก่ ท่องเที่ยวไป คือ อยู่ เคลื่อนไหว เป็นไป เลี้ยงชีวิต ดำเนินไป 
ยังชีวิตให้ดำเนินไป 

คำว่า ในโลก ได้แก่ ในอบายโลก...ในอายตนโลก  รวมความว่า และชนเหล่าใดท่อง27

เที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ  

 ดูรายละเอียดข้อ ๙๘/๓๐๑26

 ดูรายละเอียดข้อ ๓/๑๒27
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ว่าด้วยความหวัง 
คำว่า ความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจน้ีเป็นต้นเหตุ 

อธิบายว่า ตัณหา ตรัสเรียกว่า ความหวัง คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศล
มูลคือโลภะ  28

คำว่า ความสำเร็จหวัง อธิบายว่า คนบางคนในโลกนี้ เมื่อแสวงหารูปก็ได้รูป เป็นผู้
สมหวังในรูป เมื่อแสวงหาเสียง...กลิ่น...รส ... โผฏฐัพพะ ... ตระกูล ... หมู่คณะ ... อาวาส ... 
ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... สุข ... จีวร ... บิณฑบาต ... เสนาสนะ ... คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ... 
พระสูตร ... พระวินัย ... พระอภิธรรม ... อารัญญิกังค-ธุดงค์ ... ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ... ปังสุกูลิ
กังคธุดงค์ ... เตจีวริกังคธุดงค์ ... สปทาน-จาริกังคธุดงค์ ... ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ... เนสัชชิ
กังคธุดงค์ ... ยถาสันถติกังคธุดงค์ ... ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... อา
กาสานัญจายตนสมาบัติ ... วิญญาณัญจายตนสมาบัติ ... อากิญจัญญายตนสมาบัติ ... เมื่อ
แสวงหา เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ก็ได้เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เป็นผู้ สม
หวังในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ (สมจริงดังที่พระกาฬุทายีกราบทูลพระผู้มีพระภาค
ว่า) 

ชาวนาไถนาก็ด้วยหวังผล หว่านพืชก็ด้วยหวังผล 
พวกพ่อค้าเที่ยวหาทรัพย์เดินเรือไปสู่สมุทรก็ด้วยหวังผล  
ข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ด้วยความหวังอันใด  
ขอความหวังอันนั้นของข้าพระองค์จงสำเร็จเถิด  29

ความสำเร็จตามความหวัง ตรัสเรียกว่า ความสำเร็จหวัง 
คำว่า ความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนน้ัน มีความพอใจน้ีเป็นต้นเหตุ 

อธิบายว่า ความหวังและความสำเร็จหวัง มีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุ มีความ พอใจเป็นเหตุเกิด 
มีความพอใจเป็นกำเนิด มีความพอใจเป็นแดนเกิด รวมความว่า ความหวังและความสำเร็จหวัง 
มีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุ 

คำว่า ความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า อธิบายว่า ความ
หวังและความสำเร็จหวังใด เป็นที่ไปในเบื้องหน้า เป็นเกาะ เป็นที่ต้านทาน เป็นที่หลีกเร้น เป็นที่
พ่ึงของนรชน คือ นรชนเป็นผู้มีความสำเร็จหวังเป็นที่ไปใน เบื้องหน้า รวมความว่า ความหวัง
และความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 

สิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุ  
และชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภ  
ความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุ  
ความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้า  

 ดูรายละเอียดข้อ ๓/๑๐-๑๑28

 ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๓๐/๔๓๒29
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ความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้น 
มีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุ 

[๑๐๑]  (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
ฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน  
และการตัดสินใจมีมาจากไหน  
อน่ึง ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จ  
และความสงสัยมีมาจากอะไร  
และธรรมเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้ว  
ธรรมเหล่าน้ันมีมาจากอะไร 

ว่าด้วยฉันทะเป็นต้น มีอะไรเป็นต้นเหตุ 
คำว่า ฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน อธิบายว่า พระพุทธเนรมิตทูลถาม ทูล

สอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่งฉันทะว่า ฉันทะมีต้นเหตุมา
จากไหน คือ เกิดจากไหน เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏจากไหน 
มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวมความว่า 
ฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน 

คำว่า และการตัดสินใจมีมาจากไหน อธิบายว่า พระพุทธเนรมิตทูลถาม ทูล
สอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่งการตัดสินใจว่า การตัดสิน
ใจมีมาจากไหน คือ เกิดจากไหน เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏ
จากไหน มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไร เป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวม
ความว่า และการตัดสินใจมีมาจากไหน 

คำว่า ความโกรธ ใ นคำว่า ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จ และความ สงสัย 
อธิบายว่า ใจปองร้าย มุ่งร้าย ขัดเคือง ขุ่นเคือง เคือง เคืองมาก เคืองตลอด ชัง ชิงชัง เกลียดชัง 
ใจพยาบาท ใจแค้นเคือง ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิด
ประทุษร้าย ภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิด ปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย 
ความโกรธ ความแค้น ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้  

มุสาวาท ตรัสเรียกว่า ความเป็นคนพูดเท็จ  
ความลังเล ตรัสเรียกว่า ความสงสัย รวมความว่า ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จ 

และความสงสัย 
คำว่า และธรรมเหล่าใด   ในคำว่า   และธรรมเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้ว 

อธิบายว่า ธรรมเหล่าใด ดำเนินไปพร้อมกัน คือ เกิดพร้อมกัน เก่ียวข้องกัน ประกอบกัน เกิด
คราวเดียวกัน ดับคราวเดียวกัน มีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับความโกรธ 
ความเป็นคนพูดเท็จ และความสงสัย ธรรมเหล่านี้ตรัสเรียกว่า ธรรมเหล่าใด 
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อีกนัยหนึ่ง กิเลสเหล่าใดมีชาติเป็นอย่างอื่น ตั้งอยู่แล้วโดยอาการอื่น กิเลสเหล่านี้ ตรัส
เรียกว่า ธรรมเหล่าใด  

คำว่า พระสมณะตรัสไว้แล้ว ได้แก่ พระสมณะ คือ ผู้มีบาปสงบแล้ว เป็น พราหมณ์ 
ผู้ลอยบาปธรรมแล้ว เป็นภิกษุผู้ตัดมูลแห่งกิเลสแล้ว ผู้พ้นแล้วจาก เครื่องผูกคืออกุศลมูลทุก
อย่าง ตรัสไว้แล้ว คือ ทรงพูด บอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศ
ไว้แล้ว รวมความว่า และธรรมเหล่าใดพระสมณะ ตรัสไว้แล้ว ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิตจึง
ทูลถามว่า 

ฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน  
และการตัดสินใจมีมาจากไหน  
อนึ่ง ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จ 
และความสงสัยมีมาจากอะไร  
และธรรมเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้ว  
ธรรมเหล่านั้นมีมาจากอะไร 

[๑๐๒] (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
ชนท้ังหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่า น่าดีใจ น่าเสียใจ  
ฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งน้ัน  
ชนในโลกมองเห็นความเสื่อม  
และความเจริญในรูปท้ังหลายแล้ว ย่อมทำการตัดสินใจ 
คำว่า น่าดีใจ ในคำว่า ชนท้ังหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่า น่าดีใจ น่าเสียใจ ได้แก่ 

สุขเวทนา และสิ่งที่น่าปรารถนา  
คำว่า น่าเสียใจ ได้แก่ ทุกขเวทนา และสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา 
คำว่า ชนท้ังหลายในโลกพูดถึงสิ่งใด ได้แก่ พูดถึงสิ่งใด คือ กล่าวถึง บอกถึง แสดง

ถึง ชี้แจงถึงสิ่งใด รวมความว่า ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่า น่าดีใจ น่าเสียใจ 
คำว่า ฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งน้ัน อธิบายว่า ฉันทะ ย่อมมี มีขึ้น คือ เกิด เกิด

ขึ้น บังเกิด บังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความน่าดีใจและน่าเสียใจ คือ อาศัยสุขและทุกข์ โสมนัสและ
โทมนัส สิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ความยินดีและความยินร้าย รวมความว่า ฉันทะก็
จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้น 
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ว่าด้วยความเกิดแห่งรูป 
คำว่า ในรูปท้ังหลาย ในคำว่า มองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปท้ังหลาย

แล้ว ได้แก่ มหาภูตรูป  ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔ 30 31

ความเจริญแห่งรูปท้ังหลาย เป็นอย่างไร  
คือ ความเจริญ ความเกิด ความเกิดขึ้น ความบังเกิด ความบังเกิดขึ้น ความปรากฏ

แห่งรูปทั้งหลาย นี้ชื่อว่าความเจริญแห่งรูปทั้งหลาย 
ความเสื่อมแห่งรูปท้ังหลาย เป็นอย่างไร  
คือ ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตกไป ความทำลายไป ความเป็นธรรมชาติไม่

เที่ยง ความสูญหายไปแห่งรูปทั้งหลาย นี้ชื่อว่า ความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลาย 
คำว่า มองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปท้ังหลายแล้ว ได้แก่ เห็นแล้ว คือ 

แลเห็นแล้ว เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้ว ซึ่งความเจริญ
และความเสื่อมในรูปทั้งหลาย รวมความว่า มองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลาย
แล้ว 

ว่าด้วยการตัดสินใจ 
คำว่า ชนในโลก ... ย่อมทำการตัดสินใจ อธิบายว่า 
คำว่า การตัดสินใจ ไ ด้แก่ การตัดสินใจ ๒ อย่าง คือ (๑) การตัดสินใจด้วยอำนาจ

ตัณหา (๒) การตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิ 
ชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหา เป็นอย่างไร  
คือ สำหรับคนบางคนในโลกนี้ โ ภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และโภคทรัพย์ที่

เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความหมดสิ้นไป เขามีความคิดอย่างนี้ว่า “เพราะอุบายอะไรหนอ โภคทรัพย์

 มหาภูตรูป ๔ ดูเชิงอรรถข้อ ๑๐/๕๒30

 รูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ หรือทับศัพท์บาลีว่า อุปาทายรูป มี ๒๔ คือ 31

ก. ปสาทรูป ๕ รูปที่เป็นประสาทสำหรับรับอารมณ์ (๑) ตา (๒) หู (๓) จมูก (๔) ลิ้น (๕) กาย 
ข. โคจรรูป หรือวิสัยรูป ๕ รูปที่เป็นอารมณ์หรือแดนรับรู้ของอินทรีย์ (๖) รูป (๗) เสียง (๘) กลิ่น (๙) รส (๑๐) โผฏฐัพพะ (ข้อนี้ไม่
นับเพราะเป็นอันเดียวกับมหาภูตรูป ๓ คือ ปฐวี เตโช วาโย) 
ค. ภาวรูป ๒ รูปที่เป็นภาวะแห่งเพศ (๑๐) อิตถิตตะ อิตถินทรีย์ ความเป็นหญิง (๑๑) ปุริสัตตะ ปุริสินทรีย์ ความเป็นชาย 
ง. หทัยรูป รูปคือหทัย (๑๒) หทัยวัตถุ ที่ตั้งแห่งใจ หัวใจ 
จ. ชีวิตรูป ๑ รูปที่เป็นชีวิต (๑๓) ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต 
ฉ. อาหารรูป ๑ รูปคืออาหาร (๑๔) กวฬิงการาหาร อาหารคือคำข้าว 
ช. ปริจเฉทรูป ๑ รูปที่กำหนดเทศะ (๑๕) อากาสธาตุ สภาวะคือช่องว่าง 
ญ. วิญญัติรูป ๒ รูปคือการเคลื่อนไหวให้รู้ความหมาย (๑๖) กายวิญญัติ การเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยกาย (๑๗) วจี
วิญญัติ การเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา 
ฎ. วิการรูป ๕ รูปคืออาการที่ดัดแปลงทำให้แปลกให้พิเศษได้ (๑๘) (รูปัสส) ลหุตา ความเบา (๑๙) (รูปัสส) มุทุตา ความอ่อน
สลวย (๒๐) (รูปัสส) กัมมัญญตา ความควรแก่การงาน ใช้การได้ (และวิญญัติรูป ๒ แต่ท่านไม่นับเพราะซ้ำกับข้อ ญ) 
ฏ. ลักขณรูป ๔ รูปคือลักษณะหรืออาการเป็นเครื่องกำหนด (๒๑) (รูปัสส) อุปจย ความก่อตัวหรือเติบโตขึ้น (๒๒) (รูปัสส) สันตติ 
ความสืบต่อ (๒๓) (รูปัสส) ชรตา ความทรุดโทรม (๒๔) (รูปัสส) อนิจจตา ความปรวนแปรแตกสลาย (อภิ.สงฺ. (ไทย) 
๓๔/๕๘๔-๙๘๔/๑๖๙-๒๕๕)
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ที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เรา จึงไม่เกิดขึ้น และโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงถึงความสิ้นไป” เขาก็มีความ
คิดต่อไปอย่างนี้ว่า “เมื่อเรามัวแต่ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น และโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถึงความหมดสิ้นไป เมื่อเรามัว
แต่เที่ยวกลางคืน ... เมื่อเรามัวแต่เที่ยวดูมหรสพ ... เมื่อเรามัวแต่อยู่ในความประมาทด้วยการ
เล่นการพนัน ... เมื่อเรามัวแต่คบคนชั่วเป็นมิตร ... เมื่อเรามัวแต่เกียจคร้าน โ ภคทรัพย์ที่ยังไม่
เกิดก็ไม่เกิดขึ้น โ ภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไป” ครั้นรู้อย่างนี้แล้ว จึงไม่ประพฤติ
สิ่งที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ ๖ ประการ ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นทางเจริญแห่งโภคทรัพย์  ๖ 32

ประการ ชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหาเป็นอย่างนี้บ้าง 
อีกนัยหนึ่ง บุคคลย่อมดำเนินชีวิตด้วยกสิกรรม  พาณิชยกรรม  โ ครักขกรรม (เลี้ยง

ปศุสัตว์) ศาสตร์แห่งการยิงธนู การรับราชการ หรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ชนย่อมทำการ
ตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหา เป็นอย่างนี้บ้าง 

ชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิ เป็นอย่างไร  
คือ เมื่อตาเกิดขึ้น ก็เข้าใจว่า “ตัวของเราเกิดขึ้นแล้ว”  
เมื่อตาหายไปก็เข้าใจว่า “ตัวของเราหายไปแล้ว ตัวของเราไม่มีเสียแล้ว”  
ชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างนี้บ้าง  
เมื่อหู ... จมูก ... ลิ้น ... กาย ... รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... เมื่อโผฏฐัพพะเกิดขึ้น ก็

เข้าใจว่า “ตัวของเราเกิดขึ้นแล้ว”  
เมื่อโผฏฐัพพะหายไปก็เข้าใจว่า “ตัวของเราหายไปแล้ว ตัวของเราไม่มีเสียแล้ว”  
ชนย่อมทำ คือให้เกิด ให้เกิดขึ้น ให้บังเกิด ให้บังเกิดขึ้นซึ่งการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิ

เป็นอย่างนี้บ้าง 
คำว่า ชน ได้แก่ สัตว์ นรชน มานพ ... มนุษย์ 
คำว่า ในโลก ได้แก่ ในอบายโลก ... ในอายตนโลก รวมความว่า ชนในโลกย่อมทำการ

ตัดสินใจ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 
ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่า น่าดีใจ น่าเสียใจ  
ฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้น  
ชนในโลกมองเห็นความเสื่อม  
และความเจริญในรูปทั้งหลายแล้ว ย่อมทำการตัดสินใจ 

[๑๐๓]  (พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า) 
ธรรมแม้เหล่าน้ี คือ ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จ 
และความสงสัย เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสองมีอยู่ ก็มี  
บุคคลผู้มีความสงสัย พึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณ  

 ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์ ๖ ประการ (๑) ไม่เป็นนักเลงหญิง (๒) ไม่เป็นนักเลงสุรา (๓) ไม่เป็นนักเลง การพนัน (๔) มีมิตรดี 32

(๕) มีสหายดี (๖) ใฝ่ใจในกัลยาณมิตร (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๕/๓๔๖)
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และธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ 
ธรรมเหล่าน้ัน เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสองมีอยู่ ก็มี 

คำว่า ความโกรธ ในคำว่า ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัย ได้แก่ 
ใจปองร้าย มุ่งร้าย ... เห็นปานนี้ 

มุสาวาท ตรัสเรียกว่า ความเป็นคนพูดเท็จ  
ความลังเล ตรัสเรียกว่า ความสงสัย  
ความโกรธย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้าง เพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา

บ้าง  
มุสาวาทย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้าง เพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา

บ้าง  
ความสงสัยย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้าง เพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่า

ปรารถนาบ้าง 
ว่าด้วยเหตุให้เกิดความโกรธ 

ความโกรธย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งท่ีไม่น่าปรารถนา เป็นอย่างไร  
คือ ความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่า “ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา” ความ

โกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่า “ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา” ความโกรธย่อมเกิด
เพราะสำคัญว่า “ผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา” ความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่า “ผู้นี้
ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้
เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา” ความโกรธย่อมเกิด เพราะสำคัญว่า “ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ จักทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา” ความ
โกรธย่อมเกิด เพราะอาศัย สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา เป็นอย่างนี้ 

ความโกรธย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งท่ีน่าปรารถนา เป็นอย่างไร  
คือ เมื่อบุคคลหวาดระแวงว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจะถูกแย่งชิงไป ก็เกิดความโกรธ เมื่อสิ่ง

ที่น่าปรารถนากำลังถูกแย่งชิงไปก็เกิดความโกรธ เมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาถูกแย่งชิงไปแล้ว ก็เกิด
ความโกรธ เมื่อบุคคลหวาดระแวงว่า สิ่งที่น่าปรารถนาจะแปรผันไป ก็เกิดความโกรธ เมื่อสิ่งที่
น่าปรารถนากำลังแปรผันไป ก็เกิดความโกรธ เมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาแปรผันไปแล้ว ก็เกิดความ
โกรธ ความโกรธย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนา เป็นอย่างนี้ 

ว่าด้วยเหตุให้เกิดการกล่าวเท็จ 
มุสาวาทย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งท่ีไม่น่าปรารถนา เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือขื่อคา ก็พูดเท็จทั้งที่รู้ เพ่ือให้พ้น

การจองจำนั้น ถูกมัดด้วยเครื่องจองจำคือเชือก ... ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือโซ่ตรวน ... ถูก
มัดด้วยเครื่องจองจำคือหวาย ... ถูกมัดด้วยเครื่องจองจำคือเถาวัลย์ ... ถูกจองจำด้วยเครื่อง
จองจำคือคุก ... ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือการล้อมรั้ว ... ถูกจองจำไว้ภายในบ้าน นิคม 
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เมือง หรือรัฐ ... หรือถูกจองจำไว้ภายในชนบท ก็พูดเท็จทั้งที่รู้ เพ่ือให้พ้นการจองจำนั้น มุสา
วาทย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่ง ที่ไม่น่าปรารถนา เป็นอย่างนี้ 

มุสาวาทย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งท่ีน่าปรารถนา เป็นอย่างไร  
คือ คนบางคนในโลกนี้ พูดเท็จทั้งที่รู้ เพราะเหตุแห่งรูปที่น่าพอใจ พูดเท็จทั้งที่รู้ เพราะ

เหตุแห่งเสียง ... กลิ่น ... รส ... โ ผฏฐัพพะที่พอใจ ... เพราะเหตุแห่งจีวร ... เพราะเหุตแห่ง
บิณฑบาต ... เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ พูดเท็จทั้งที่รู้ เพราะเหตุ แห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 
มุสาวาทย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนา เป็นอย่างนี้ 

ว่าด้วยเหตุให้เกิดความสงสัย 
ความสงสัยย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งท่ีไม่น่าปรารถนา เป็นอย่างไร  
คือ ความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ด้วยคิดว่า “เราจักพ้นจากโรค

ตา หรือไม่พ้นจากโรคตาหนอ เราจักพ้นจากโรคหู ... จากโรคจมูก ... จากโรคลิ้น ... จากโรค
กาย ... จากโรคเก่ียวกับศีรษะ ... จากโรคเก่ียวกับหู ... จากโรคเก่ียวกับปาก ... จากโรคเก่ียวกับ
ฟัน หรือไม่พ้นจากโรคเก่ียวกับฟันหนอ” ความสงสัยย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา 
เป็นอย่างนี้ 

ความสงสัยย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งท่ีน่าปรารถนา เป็นอย่างไร  
คือ ความสงสัยย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยคิดว่า “เราจักได้รูปที่น่า

พอใจ หรือไม่ได้รูปที่น่าพอใจหนอ เราจักได้เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ตระกูล ... หมู่
คณะ ... อาวาส ... ลาภ ... ยศ ... สรรเสริญ ... สุข ... จีวร ... บิณฑบาต ... เสนาสนะ ... 
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร หรือไม่ได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารหนอ” ความสงสัยย่อมเกิด เพราะ
อาศัยสิ่งที่น่าปรารถนา เป็นอย่างนี้ รวมความว่า ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จและความ
สงสัย 

คำว่า ธรรมแม้เหล่าน้ี ... เม่ือความดีใจและความเสียใจท้ังสองมีอยู่ก็มี อธิบาย
ว่า เมื่อความดีใจและความเสียใจมีอยู่ คือเมื่อความสุขและความทุกข์ โ สมนัส และโทมนัส 
อารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ความยินดีและความยินร้าย มีอยู่ คือ ปรากฏอยู่ อัน
ตนเข้าไปได้อยู่ ธรรมเหล่านี้ก็มีได้ รวมความว่า ธรรมแม้เหล่านี้ ... เมื่อความดีใจและความ
เสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มี 
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คำว่า บุคคลผู้มีความสงสัย พึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณ อธิบายว่า ญาณ  ชื่อว่า 33

ทางแห่งญาณ อารมณ์แห่งญาณ ชื่อว่าทางแห่งญาณ ธรรมที่เกิดมีพร้อมกับญาณ ก็ชื่อว่าทาง
แห่งญาณ เปรียบเหมือนอริยมรรค  ชื่อว่าทางแห่งอริยะ เทวมรรค  ชื่อว่าทางแห่งเทวะ พรหม34 35

มรรค  ชื่อว่าทางแห่งพรหม ฉันใด ญาณชื่อว่าทางแห่งญาณ อารมณ์แห่งญาณ ชื่อว่าทางแห่ง36

ญาณ ธรรมที่เกิดมีพร้อมกับญาณ ก็ชื่อว่าทางแห่งญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน 
ว่าด้วยสิกขา ๓ 

คำว่า พึงศึกษา ได้แก่ สิกขา ๓ อย่าง คือ  
๑. อธิสีลสิกขา  ๒. อธิจิตตสิกขา  
๓. อธิปัญญาสิกขา  
อธิสีลสิกขา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอา

จาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบทอยู่ คือ สีลขันธ์เล็ก สีล

 ญาณ ในที่นี้ หมายถึงญาณ ๑๖ หรือ โสฬสญาณ ความหย่ังรู้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาตามลำดับ ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด 33

๑.  นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกำหนดรู้นามและรูป 
๒.  ปัจจยปริคคหญาณ ญาณกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป 
๓.  สัมมสนญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ์ 
๔.  อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ 
๕.  ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความสลายเห็นว่าสังขารทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปหมด 
๖.  ภยตูปัฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไป ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 
๗.  อาทีนวานุปัสสนาญาณ ญาณอันคำนึงเห็นสังขารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษ 
๘.  นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความหน่าย 
๙.  มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณอันคำนึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย เมื่อหน่ายสังขารทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสีย

จากสังขารเหล่านั้น 
๑๐.  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณอันคำนึงพิจารณาหาทาง เพ่ือมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้องออก 
๑๑.  สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร ไม่ยินดียินร้ายในสังขารทั้งหลาย 
๑๒.  สัจจานุโลมิกญาณ หรืออนุโลมญาณ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลม ได้แก่ การหย่ังรู้อริยสัจจ์ 
๑๓.  โคตรภูญาณ ญาณหย่ังรู้ที่เป็นหัวต่อแห่งการข้ามพ้นจากภาวะปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยบุคคล 
๑๔.  มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค ความหย่ังรู้ที่ให้สำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละขั้น 
๑๕.  ผลญาณ ญาณในอริยผล ความหย่ังรู้ที่เป็นผลสำเร็จของพระอริยบุคคลชั้นนั้นๆ 
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรู้ด้วยการพิจารณาทบทวน สำรวจรู้มรรค ผล กิเลสที่ละแล้ว กิเลส ที่เหลืออยู่ และ

นิพพาน(ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑-๖๕/๗-๑๐๙, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๖๖๒-๘๐๔/๒๕๐-๓๕๐)

 อริยมรรค ดูเชิงอรรถข้อ ๕/๑๘34

 เทวมรรค คือเทวธรรมนั่นเอง หมายถึงธรรมของเทวดา ได้แก่ (๑) หิริ (๒) โอตตัปปะ (๓) สุกกธรรม แปลว่าธรรมฝ่ายขาว เป็น35

ชื่อแห่งหิริและโอตัปปะ สุกกธรรมได้แก่ สุจริตในไตรทวาร (๑. กายสุจริต ๓ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ๒. วจี
สุจริต ๔ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ๓. มโนสุจริต ๓ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ไม่มีจิตคิดพยาบาท 
มีความเห็นชอบ) (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕-๔๗๘, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘-๙/๖๓, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๖/๓๑๙-๓๒๔)

 พรหมมรรค คือพรหมจรรย์นั่นเอง พรหมจรรย์คือจริยธรรมที่ประเสริฐ หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ ดูเชิงอรรถข้อ ๕/๑๘ และ ขุ.จู. 36

(ไทย) ๓๐/๑๐/๗๕
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ขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความสำรวม เป็นความระวัง เป็น
หัวหน้า เป็นประธานเพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อว่าอธิสีลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ... บรรลุจตุตถฌานอยู่ นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐ หย่ังถึงความ

เกิดและความดับ เพิกถอนกิเลส ใ ห้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า 
“นี้ทุกข์ ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ... เหล่านี้อาสวะ”  

เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา 
คำว่า บุคคลผู้มีความสงสัย พึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณ อธิบายว่า บุคคล ผู้มี

ความสงสัย คือ เคลือบแคลง ลังเล มีความเข้าใจ ๒ ทิศ ๒ ทาง ไม่แน่ใจ พึงศึกษาอธิสีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เพ่ือบรรลุถึงญาณ เพ่ือถูกต้องญาณ เพ่ือทำญาณให้แจ้ง คือ  

สิกขา ๓ เหล่านี้ เมื่อบุคคลนึกถึง ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อทราบ ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อเห็น ชื่อ
ว่าพึงศึกษา เมื่อพิจารณา ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่ออธิษฐานจิต ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อน้อมใจเชื่อด้วย
ศรัทธา ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อประคองความเพียร ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อตั้งสติ ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อ
ตั้งใจมั่น ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญา ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัด ชื่อว่าพึง
ศึกษา เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อละธรรมที่ควรละ ชื่อว่าพึงศึกษา 
เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ ชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ก็ชื่อว่าพึงศึกษา 
คือพึงประพฤติเอื้อเฟ้ือ ประพฤติเอื้อเฟ้ือโดยชอบ สมาทานประพฤติ รวมความว่า บุคคลผู้มี
ความสงสัย พึงศึกษาเพ่ือทางแห่งญาณ 

ว่าด้วยธรรมท่ีพระสมณะทรงทราบ 
คำว่า ทรงทราบแล้ว ในคำว่า และธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ 

ได้แก่ รู้แล้ว เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้ว ตรัสสอน ตรัส
ไว้ คือ ทรงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศไว้แล้วว่า “สังขาร
ทั้งปวงไม่เที่ยง ... สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ... ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ... เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารจึงมี ... เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ... เพราะ
ชาติดับ ชรามรณะจึงดับ ... นี้ทุกข์ ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ... เหล่านี้อาสวะ ... นี้อาสว 
นิโรธคามินีปฏิปทา ...ธรรมเหล่านี้ควรรู้ย่ิง ...ธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้ ...ธรรมเหล่านี้ควรละ ... 
ธรรมเหล่านี้ควรเจริญ ... ธรรมเหล่านี้ควรทำให้แจ้ง เหตุเกิด เหตุดับ คุณ โ ทษ และการสลัด
ออกแห่งผัสสายตนะ  ๖ ... แห่งอุปาทานขันธ์  ๕ ... แห่งมหาภูตรูป ๔  37 38

 ผัสสายตนะ ๖ หมายถึงแดนเกิดผัสสะ ได้แก่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๗๓/๓๙๖)37

 อุปาทานขันธ์ ๕ คือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๔๘/๖๗)38
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รู้แล้ว เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้ว ตรัสสอน 
ตรัสไว้ คือ ทรงบอก ทรงแสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศไว้แล้วว่า 
“สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา” 

สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมเพ่ือความ รู้ย่ิง มิใช่
แสดงเพ่ือความไม่รู้ย่ิง แสดงธรรมมีเหตุผล มิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผล แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ 
มิใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ พวกเธอควรทำตามโอวาท ทำตามคำสั่งสอนของเรานั้น ผู้แสดง
ธรรมเพ่ือความรู้ย่ิง มิใช่แสดงเพ่ือความไม่รู้ย่ิง ผู้แสดงธรรมมีเหตุผล มิใช่แสดงธรรมไม่มี
เหตุผล ผู้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ ก็เป็นการเพียงพอเพ่ือความ
ยินดี เพ่ือความปราโมทย์ เพ่ือโสมนัสว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง พระ
ธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว” ... ก็แล เมื่อตรัสเวยยากรณภาษิตนี้ 
ทั้ง ๑๐,๐๐๐ โ ลกธาตุ ก็ได้สั่นไหวแล้ว  รวมความว่า และธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบ39

แล้วตรัสไว้ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
ธรรมแม้เหล่านี้ คือ ความโกรธ ความเป็นคนพูดเท็จ 
และความสงสัย เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ ก็มี  
บุคคลผู้มีความสงสัย พึงศึกษาเพ่ือทางแห่งญาณ  
และธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้  
ธรรมเหล่านั้น เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ ก็มี 

[๑๐๔]  (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหน  
เม่ืออะไรไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่าน้ีจึงไม่มี  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่า  
มีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ 

ว่าด้วยต้นเหตุความดีใจและความเสียใจ 
คำว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหน อธิบายว่า พระพุทธเนรมิต

ทูลถาม ทูลสอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่งความดีใจและ
ความเสียใจว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหน เกิดจากไหน เกิดขึ้นจากไหน 
บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏขึ้นจากไหน มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มี
อะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวมความว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจาก
ไหน 

 ดูเทียบ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๖/๓๗๓, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๐๖/๘๔๒39
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คำว่า เม่ืออะไรไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่าน้ีจึงไม่มี อธิบายว่า เมื่ออะไร
ไม่มี คือ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ ความดีใจและความเสียใจจึงไม่มี คือ ไม่มีอยู่ ไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น ไม่
บังเกิด ไม่บังเกิดขึ้น รวมความว่า เมื่ออะไรไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มี 

คำว่า ... เรื่องความไม่มีและความมีว่า มีต้นเหตุมาจากสิ่งใด อธิบายว่า  
ความมีแห่งความดีใจและความเสียใจ เป็นอย่างไร  
คือ ความมี ความเป็น ความเกิด ความเกิดขึ้น ความบังเกิด ความบังเกิดขึ้น ความ

ปรากฏแห่งความดีใจและความเสียใจ นี้ชื่อว่าความมีแห่งความดีใจและความ เสียใจ 
ความไม่มีแห่งความดีใจและความเสียใจ เป็นอย่างไร  
คือ ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตกไป ความทำลายไป ความเป็นของไม่เที่ยง 

ความอันตรธานไปแห่งความดีใจและความเสียใจ นี้ชื่อว่า ความไม่มีแห่งความดีใจและความ
เสียใจ 

คำว่า เรื่อง ได้แก่ เรื่องสำคัญย่ิง รวมความว่า เรื่องความไม่มีและความมี 
คำว่า น้ี ใ นคำว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอก...น้ีว่า มีต้นเหตุมาจากสิ่งใด แก่ข้า

พระองค์ ได้แก่ ข้อที่ข้าพระองค์ทูลถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศ 
คำว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอก ... ว่า มีต้นเหตุมาจากสิ่งใด ได้แก่ สิ่งที่ เป็นต้น

เหตุ สิ่งที่เป็นเหตุเกิด สิ่งที่เป็นกำเนิด สิ่งที่เป็นแดนเกิด รวมความว่า ขอพระองค์โปรดตรัส
บอก...ว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใด แก่ข้าพระองค์ ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิต จึงทูลถามว่า 

ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหน  
เมื่ออะไรไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มี  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่า  
มีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ 

[๑๐๕] (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะ  
เม่ือผัสสะไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่าน้ีจึงไม่มี  
เราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีน้ีว่า  
มีต้นเหตุมาจากผัสสะน้ีแก่เธอ 

คำว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะ อธิบายว่า สุขเวทนา(ความ
รู้สึกสบาย) เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุข
เวทนานั้นนั่นแหละดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ที่เสวย
อยู่ อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับไป คือ สงบไป 
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ทุกขเวทนา(ความรู้สึกไม่สบาย) เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกขเวทนา 
เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแหละดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสส
ะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ที่เสวยอยู่ อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับไป คือ สงบไป 

อทุกขมสุขเวทนา(ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข) เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง   
อทุกขมสุขเวทนา เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับไป อทุกขมสุข
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา ที่กำลังเสวยอยู่ อันเกิดจาก
ผัสสะนั้น ก็ดับไป คือ สงบไป 

คำว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะ อธิบายว่า ความดีใจและ
ความเสียใจ มีต้นเหตุมาจากผัสสะ คือ มีผัสสะเป็นเหตุเกิด มีผัสสะเป็นกำเนิด มีผัสสะเป็นแดน
เกิด รวมความว่า ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะ  

คำว่า เม่ือผัสสะไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่าน้ีจึงไม่มี อธิบายว่า เมื่อผัสส
ะไม่มี คือ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ ความดีใจและความเสียใจ ย่อมไม่มี คือ ไม่มีอยู่  ไม่เกิด  ไม่เกิด
ขึ้น ไ ม่บังเกิด ไ ม่บังเกิดขึ้น ไ ม่ปรากฏ รวมความว่า เมื่อผัสสะไม่มี ความดีใจและความเสียใจ
เหล่านี้จึงไม่มี 

คำว่า ...เรื่องความไม่มีและความมี อธิบายว่า ภวทิฏฐิ (ความเห็นว่ามี) ก็ดี วิภวทิฏฐิ 
(ความเห็นว่าไม่มี) ก็ดี มีต้นเหตุมาจากผัสสะ  

คำว่า เรื่อง ได้แก่ เรื่องสำคัญย่ิง รวมความว่า เรื่องความไม่มีและความมี 
คำว่า น้ี ในคำว่า เราขอบอก ... น้ีว่า มีต้นเหตุมาจากผัสสะน้ีแก่เธอ อธิบายว่า ข้อ

ที่เธอทูลถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ประกาศ 
คำว่า เราขอบอก ไ ด้แก่ เราขอบอก คือ ขอกล่าว แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย 

จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศ รวมความว่า เราขอบอก ... นี้แก่เธอ 
คำว่า มีต้นเหตุมาจากผัสสะน้ี ไ ด้แก่ มีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้ คือ มีผัสสะ เป็นเหตุ

เกิด มีผัสสะเป็นกำเนิด มีผัสสะเป็นแดนเกิด รวมความว่า เราขอบอก ... นี้ว่า มีต้นเหตุมาจาก
ผัสสะนี้แก่เธอ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 

ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะ  
เมื่อผัสสะไม่มี ความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มี  
เราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่า  
มีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอ 

[๑๐๖] (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน  
และความยึดถือมีมาจากไหน  
เม่ืออะไรไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี  
เม่ืออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง 
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ว่าด้วยต้นเหตุแห่งผัสสะ 
คำว่า ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน อธิบายว่า พระพุทธเนรมิตทูลถาม ทูล

สอบถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่งผัสสะว่า ผัสสะมีต้นเหตุมา
จากไหน เกิดจากไหน เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏจากไหน มี
อะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวมความว่า ผัสสะ
ในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน 

คำว่า และความยึดถือมีมาจากไหน อธิบายว่า พระพุทธเนรมิตทูลถาม ทูลสอบถาม 
ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ทรงประกาศถึงมูล...เหตุเกิดแห่งความ ยึดถือว่า ความยึดถือมีมาจาก
ไหน เกิดจากไหน เกิดขึ้นจากไหน บังเกิดจากไหน บังเกิดขึ้นจากไหน ปรากฏจากไหน มีอะไร
เป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด รวมความว่า และความ
ยึดถือมีมาจากไหน 

คำว่า เม่ืออะไรไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี อธิบายว่า  เมื่ออะไร  ไม่มี 
คือ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี คือ ไม่มีอยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ ได้แก่ 
ความยึดถือว่าเป็นของเรา บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว ระงับได้แล้ว 
ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า เมื่ออะไรไม่มี ความยึดถือว่าเป็น
ของเราจึงไม่มี 

คำว่า เม่ืออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง อธิบายว่า เมื่ออะไรไม่มี คือ ไ ม่เป็น ก้าว
ล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้นแล้ว ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง รวมความว่า เมื่ออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง 
ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่า 

ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหน  
และความยึดถือมีมาจากไหน  
เมื่ออะไรไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี  
เมื่ออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง 

[๑๐๗]  (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
เพราะอาศัยนามและรูป ผัสสะจึงเกิด  
ความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา  
เม่ือความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี  
เม่ือรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง 

คำว่า เพราะอาศัยนามและรูป ผัสสะจึงเกิด อธิบายว่า  
จักขุวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูป ประชุมแห่งธรรม ๓ ประการ คือ (๑) ตา 

(๒) รูป (๓) จักขุวิญญาณ ผัสสะจึงเกิด ตาและรูปอยู่ในส่วนรูป สัมปยุตธรรมทั้งหลายเว้นจักขุ
สัมผัสอยู่ในส่วนนาม ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ด้วยประการอย่างนี้ 
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โสตวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียง ประชุมแห่งธรรม ๓ ประการ คือ (๑) หู 
(๒) เสียง (๓) โ สตวิญญาณ ผัสสะจึงเกิด หูและเสียงอยู่ในส่วนรูป สัมปยุตธรรมทั้งหลายเว้น
โสตสัมผัสอยู่ในส่วนนาม ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนาม และรูป ด้วยประการอย่างนี้ 

ฆานวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ประชุมแห่งธรรม ๓ ประการ คือ (๑) 
จมูก (๒) กลิ่น (๓) ฆานวิญญาณ ผัสสะจึงเกิด จมูกและกลิ่นอยู่ในส่วนรูป สัมปยุตธรรมทั้ง
หลายเว้นฆานสัมผัสอยู่ในส่วนนาม ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ด้วยประการอย่างนี้ 

ชิวหาวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส ประชุมแห่งธรรม ๓ ประการ คือ (๑) ลิ้น 
(๒) รส (๓) ชิวหาวิญญาณ ผัสสะจึงเกิด ลิ้นและรสอยู่ในส่วนรูป สัมปยุตธรรมทั้งหลายเว้น
ชิวหาสัมผัสอยู่ในส่วนนาม ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ด้วยประการอย่างนี้ 

กายวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ประชุมแห่งธรรม ๓ ประการ คือ 
(๑) กาย (๒) โ ผฏฐัพพะ (๓) กายวิญญาณ ผัสสะจึงเกิด กายและโผฏฐัพพะอยู่ในส่วนรูป 
สัมปยุตธรรมทั้งหลายเว้นกายสัมผัสอยู่ในส่วนนาม ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ด้วย
ประการอย่างนี้ 

มโนวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งหลาย ประชุมแห่งธรรม ๓ 
ประการ คือ (๑) หทัยวัตถุ (๒) ธรรมารมณ์ (๓) มโนวิญญาณ ผัสสะจึงเกิด  

หทัยวัตถุและธรรมารมณ์ที่มีรูปทั้งหลายอยู่ในส่วนรูป สัมปยุตธรรมทั้งหลายเว้นมโน
สัมผัสอยู่ในส่วนนาม ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูป ด้วยประการอย่างนี้ 

ว่าด้วยความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา 
คำว่า ความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา อธิบายว่า ตัณหาตรัส เรียกว่า 

ความปรารถนา คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ   40

คำว่า ความยึดถือ ได้แก่ ความยึดถือ ๒ อย่าง คือ (๑) ความยึดถือด้วยอำนาจตัณหา 
(๒) ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิ...นี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจ ตัณหา ... นี้ชื่อว่าความยึดถือ
ด้วยอำนาจทิฏฐิ  41

คำว่า ความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา อธิบายว่า ความยึดถือ มีต้นเหตุ
มาจากความปรารถนา คือ มีความปรารถนาเป็นต้นเหตุ มีความปรารถนาเป็นปัจจัย มีความ
ปรารถนาเป็นสาเหตุ มีความปรารถนาเป็นแดนเกิด รวมความว่า ความยึดถือมีต้นเหตุมาจาก
ความปรารถนา 

คำว่า เม่ือความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี อธิบายว่า 
ตัณหาตรัสเรียกว่า ความปรารถนา คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ... อภิชฌา อกุศลมูลคือ
โลภะ 

 ดูรายละเอียดข้อ ๓/๑๐-๑๑40

 ดูรายละเอียดข้อ ๑๒/๕๘-๕๙41
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คำว่า ความยึดถือว่าเป็นของเรา ได้แก่ ความยึดถือว่าเป็นของเรา ๒ อย่าง คือ (๑) 
ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา (๒) ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิ ... 
นี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา ... นี้ชื่อว่า ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วย
อำนาจทิฏฐิ 

คำว่า เม่ือความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี อธิบายว่า เมื่อ
ความปรารถนาไม่มี คือ ไ ม่ปรากฏ หาไม่ได้ ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี คือ ไ ม่มีอยู่ ไ ม่
ปรากฏ หาไม่ได้ ไ ด้แก่ ความปรารถนา บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้ว 
ระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือญาณแล้ว รวมความว่า เมื่อความปรารถนา
ไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี 

ว่าด้วยมหาภูตรูป ๔ 
คำว่า รูป ใ นคำว่า เม่ือรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง ไ ด้แก่ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่

อาศัยมหาภูตรูป ๔  
คำว่า เม่ือรูปไม่มี ได้แก่ รูปไม่มีเพราะเหตุ ๔ อย่าง คือ  
๑. เพราะการรู้  ๒.  เพราะการพิจารณา  
๓. เพราะการละ  ๔.  เพราะการก้าวพ้น 
รูปไม่มีเพราะการรู้ เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุรู้รูป คือ รู้จัก มองเห็นว่า “รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปทั้งหมด คือ มหาภูตรูป ๔ 

และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔” รูปไม่มีเพราะการรู้ เป็นอย่างนี้ 
รูปไม่มีเพราะการพิจารณา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุทำรูปที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้ พิจารณารูป คือ พิจารณาโดยความเป็นของไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดุจหัวฝี เป็นดุจลูกศร เป็นของลำบาก เป็นอาพาธ เป็นอย่างอื่น เป็น
ของทรุดโทรม เป็นเสนียด เป็นอุปัททวะ เป็นภัย เป็นอุปสรรค เป็นของหว่ันไหว เป็นของผุพัง 
เป็นของไม่ย่ังยืน เป็นของไม่มีที่ต้านทาน เป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้น เป็นของไม่มีที่พ่ึง เป็นของว่าง 
เป็นของเปล่า เป็นของสูญ เป็นอนัตตา เป็นของมีโทษ เป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดา เป็นของ
ไม่มีแก่นสาร เป็นเหตุแห่งความลำบาก เป็นดุจเพชฌฆาต เป็นของปราศจากความเจริญ เป็น
ของมีอาสวะ เป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เป็นเหย่ือแห่งมาร มีชาติเป็นธรรมดา มีชราเป็น
ธรรมดา มีพยาธิเป็นธรรมดา มีมรณะเป็นธรรมดา มีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสเป็น
ธรรมดา มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา เป็นเหตุเกิดทุกข์ ตั้งอยู่ไม่ได้ หาความแช่มชื่นไม่ได้ 
เป็นโทษ เป็นของที่ต้องสลัดออกไป รูปไม่มีเพราะการพิจารณา เป็นอย่างนี้ 

รูปไม่มีเพราะการละ เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็ย่อมละ คือ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไป ใ ห้ถึง

ความไม่มีอีกซึ่งความกำหนัดเพราะความพอใจในรูป 
สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงละความ กำหนัด 

เพราะความพอใจในรูป เธอละรูปนั้นได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้ ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูก
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ตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ รูปไม่มีเพราะการละ เป็น
อย่างนี้ 

รูปไม่มีเพราะการก้าวพ้น เป็นอย่างไร  
คือ ผู้ได้อรูปสมาบัติ  ๔ คือ ไม่มีรูป คือ ไม่ปรากฏ ก้าวล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้นแล้ว รูป42

ไม่มีเพราะการก้าวพ้น เป็นอย่างนี้ 
รูปชื่อว่าไม่มีเพราะเหตุ ๔ อย่างเหล่านี้  
คำว่า เม่ือรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง อธิบายว่า เมื่อรูปไม่มี คือ ไ ม่เป็น ก้าวล่วง 

ก้าวพ้น ล่วงพ้น ผัสสะ ๕ อย่าง คือ  
๑. จักขุสัมผัส  ๒. โสตสัมผัส  
๓. ฆานสัมผัส  ๔. ชิวหาสัมผัส  
๕. กายสัมผัส ย่อมไม่ถูกต้อง รวมความว่า เมื่อรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนั้น 

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 
เพราะอาศัยนามและรูป ผัสสะจึงเกิด  
ความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา  
เมื่อความปรารถนาไม่มี ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มี  
เมื่อรูปไม่มี ผัสสะจึงไม่ถูกต้อง 

[๑๐๘] (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
เม่ือบุคคลดำเนินอย่างไร รูปจึงไม่มี  
สุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไร  
สุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใด  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการน้ันแก่ข้าพระองค์  
ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่า จะรู้วิธีการน้ัน 

คำว่า ดำเนินอย่างไร ใ นคำว่า เม่ือบุคคลดำเนินอย่างไร รูปจึงไม่มี อธิบายว่า 
ดำเนินอย่างไร คือ ปฏิบัติอย่างไร เคลื่อนไหวอย่างไร เป็นไปอย่างไร เลี้ยงชีวิตอย่างไร ดำเนิน
ไปอย่างไร ยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างไร รูปจึงไม่มี คือ ไ ม่เป็น ก้าวล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้น รวม
ความว่า เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไร รูปจึงไม่มี 

คำว่า สุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไร อธิบายว่า สุขและทุกข์จะไม่มี คือ ไม่เป็น ก้าว
ล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้นได้อย่างไร รวมความว่า สุขและทุกข์จะไม่มีได้ อย่างไร 

คำว่า วิธีการน้ัน ใ นคำว่า สุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใด ขอพระองค์โปรด
ตรัสบอกวิธีการน้ันแก่ข้าพระองค์ ไ ด้แก่ วิธีการที่ข้าพระองค์ทูลถาม ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูล
ให้ทรงประกาศ รวมความว่า วิธีการนั้น 

 อรูปสมาบัติ ๔ ดูเชิงอรรถข้อ ๖/๒๕42
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คำว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอก ... น้ันแก่ข้าพระองค์ ได้แก่ ขอพระองค์โปรดตรัส 
คือ โ ปรดบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศ รวมความว่า ขอ
พระองค์โปรดตรัสบอก ... นั้นแก่ข้าพระองค์ 

คำว่า สุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใด ไ ด้แก่ สุขและทุกข์ย่อมไม่มี คือ ไ ม่เป็น 
ก้าวล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้น โ ดยวิธีการใด รวมความว่า สุขและทุกข์ย่อม ไ ม่มีโดยวิธีการใด ขอ
พระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ 

คำว่า จะรู้วิธีการน้ัน ใ นคำว่า ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่า จะรู้วิธีการน้ัน ไ ด้แก่ 
พวกข้าพระองค์พึงรู้ คือ พึงรู้ทั่วถึง รู้แจ่มแจ้ง รู้เฉพาะ แทงตลอดวิธีการนั้น รวมความว่า จะรู้วิธี
การนั้น 

คำว่า ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่า ไ ด้แก่ ข้าพระองค์มีความตั้งใจ คือ ข้าพระองค์มี
ความคิด ข้าพระองค์มีความดำริ ข้าพระองค์มีความรู้แจ้ง ดังนี้ รวม ความว่า ข้าพระองค์มี
ความตั้งใจว่า จะรู้วิธีการนั้น ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิต จึงทูลถามว่า 

เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไร รูปจึงไม่มี  
สุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไร  
สุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใด  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์  
ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่า จะรู้วิธีการนั้น 

[๑๐๙] (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ  
ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ  
เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ปราศจากสัญญาก็มิใช่  
เม่ือบุคคลดำเนินอย่างน้ี รูปจึงไม่มี  
เพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเน่ินช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญา 

คำว่า บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไ ม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญา ผิด
ปกต ิ อธิบายว่า คนเหล่าใด ดำรงอยู่ในสัญญาปกติ คนเหล่านั้น ตรัสเรียกว่า ผู้มีสัญญาโดย
สัญญาปกติ บุคคลนั้นมิได้ดำรงอยู่ในสัญญาปกติ  

คนเหล่าใด เป็นบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน คนเหล่านั้น ตรัสเรียกว่า ผู้มีสัญญาโดย สัญญา
ผิดปกติ บุคคลนั้น มิได้เป็นบ้า มิได้มีจิตฟุ้งซ่าน รวมความว่า บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดย
สัญญาปกติ ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ 

คำว่า เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ปราศจากสัญญาก็มิใช ่ อธิบายว่า คนเหล่าใดเข้า
นิโรธสมาบัติได้แล้ว และเป็นอสัญญีสัตว์ คนเหล่านั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ไม่มีสัญญา บุคคลนั้นมิใช่
ผู้เข้านิโรธสมาบัติได้แล้ว มิได้เป็นอสัญญีสัตว์  
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คนเหล่าใด ไ ด้อรูปสมาบัติ ๔ คนเหล่านั้น ตรัสเรียกว่า ผู้ปราศจากสัญญา บุคคลนั้น
มิใช่ผู้ได้อรูปสมาบัติ ๔ รวมความว่า เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ปราศจากสัญญาก็มิใช่ 

คำว่า เม่ือบุคคลดำเนินอย่างน้ี รูปจึงไม่มี อธิบายว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะละ
สุขได้...บรรลุจตุตถฌานอยู่ เธอเมื่อจิตตั้งมั่น บริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจาก
อุปกิเลส อ่อนโยน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ถึงความไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ย่อมโน้ม น้อมจิตไปเพ่ือ
ให้ได้อากาสานัญจายตนสมาบัติ เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรมเป็นทางแห่งอรูปสมาบัติ เมื่อ
บุคคลดำเนินอย่างนี้ คือ ปฏิบัติอย่างนี้ เคลื่อนไหวอย่างนี้ เป็นไปอย่างนี้ เลี้ยงชีวิตอย่างนี้ 
ดำเนินไปอย่างนี้ ยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างนี้ รูปก็ย่อมไม่มี คือ ไม่เป็น ก้าวล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้น 
รวมความว่า เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้ รูปจึงไม่มี 

ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องเน่ินช้า 
คำว่า เพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเน่ินช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญา อธิบาย

ว่า ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้านั่นเอง คือ ส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือ ตัณหา ส่วนแห่งธรรม
เป็นเครื่องเนิ่นช้าคือทิฏฐิ ส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือ มานะ มีต้นเหตุมาจากสัญญา คือ 
มีสัญญาเป็นเหตุเกิด มีสัญญาเป็นกำเนิด มีสัญญาเป็นแดนเกิด รวมความว่า เพราะว่าส่วน
แห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญา ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 

บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ  
ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ  
เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ปราศจากสัญญาก็มิใช่  
เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้ รูปจึงไม่มี  
เพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญา 

[๑๑๐]  (พระพุทธเนรมิตทูลถามว่า) 
ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้ว  
พระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมน้ันแก่พวกข้าพระองค์แล้ว  
ข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอ่ืนอีก  
ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมน้ันด้วยเถิด  
สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกน้ี  
พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติ 
เท่าน้ันหรือหนอว่า เป็นธรรมอันเลิศ  
หรือว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจด 
อย่างอ่ืนว่า เย่ียมกว่าอรูปสมาบัติน้ี 
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คำว่า ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้ว พระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมน้ันแก่พวก
ข้าพระองค์แล้ว ไ ด้แก่ ข้าพระองค์ได้ทูลถาม คือ ไ ด้ทูลขอ ไ ด้ทูลอัญเชิญ ไ ด้ทูลให้ประกาศ
ธรรมใดแล้ว 

คำว่า พระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมน้ันแก่พวกข้าพระองค์แล้ว ไ ด้แก่ ไ ด้ตรัส ตอบ 
คือ ไ ด้ทรงชี้แจงแล้ว ตรัสบอกแล้ว ทรงแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว กำหนดแล้ว เปิดเผยแล้ว 
จำแนกแล้ว ทำให้ง่ายแล้ว ประกาศแล้ว รวมความว่า ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้ว 
พระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมนั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้ว 

คำว่า ข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอ่ืนอีก ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรม
น้ันด้วยเถิด ไ ด้แก่ ข้าพระองค์ขอทูลถาม คือ ทูลขอ ทูลอัญเชิญ ทูลให้ประกาศธรรมอื่นอีก 
ได้แก่ ขอทูลถามพระองค์ถึงธรรมที่ย่ิงขึ้นไป 

คำว่า ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมน้ันด้วยเถิด ไ ด้แก่ ขอเชิญ พระองค์
โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ประกาศ รวมความ
ว่า ข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอื่นอีก ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นด้วยเถิด 

ว่าด้วยความหมดจดแห่งอรูปสมาบัติ 
คำว่า สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกน้ี พากันกล่าว ความ

หมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่าน้ันหรือหนอว่า เป็นธรรมอันเลิศ อธิบายว่า สมณ
พราหมณ์บางพวก ย่อมกล่าว คือ พูด บอก แสดง ชี้แจง อรูปสมาบัติเหล่านี้ว่า เป็นธรรมอันเลิศ 
คือ ประเสริฐ วิเศษ นำหน้า สูงสุด ประเสริฐสุด 

คำว่า ของยักษ์ ได้แก่ ของสัตว์ นรชน มานพ บุรุษ บุคคล ผู้มีชีวิต ผู้เกิด สัตว์เกิด ผู้
เป็นไปตามกรรม มนุษย์ 

คำว่า ความหมดจด ได้แก่ ความหมดจด คือ ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ความหลุด
ไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป 

คำว่า อ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกน้ี ไ ด้แก่ กล่าวอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตใน โ ลกนี้ 
คือ อ้างว่าเป็นนักปราชญ์ อ้างว่ามีญาณ อ้างว่ามีเหตุผล อ้างว่ามีคุณลักษณะ อ้างว่าเหมาะแก่
เหตุ อ้างว่าสมฐานะ ตามลัทธิของตน รวมความว่า สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็น
บัณฑิตในโลกนี้ พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วย อรูปสมาบัติเท่านั้นว่า เป็นธรรมอันเลิศ 

คำว่า หรือว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอ่ืนว่าเย่ียม
กว่าอรูปสมาบัติน้ี อธิบายว่า หรือว่า สมณพราหมณ์บางพวก ก้าวล่วง ก้าวพ้น ล่วงพ้นอรูป
สมาบัติเหล่านี้ ย่อมกล่าว คือ พูด บอก แสดง ชี้แจง ความหมดจด ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ 
ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป ของยักษ์อย่างอื่น คือ ยอดเย่ียมกว่าอรูปสมาบัตินี้ 
รวมความว่า หรือว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเย่ียมกว่าอรูป
สมาบัตินี้ ด้วยเหตุนั้น พระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่า 

ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้ว  
พระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมนั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้ว  
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ข้าพระองค์ขอทูลถามธรรมอื่นอีก  
ขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นด้วยเถิด  
สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกนี้  
พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติ  
เท่านั้นหรือหนอว่า เป็นธรรมอันเลิศ  
หรือว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจด 
อย่างอื่นว่า เย่ียมกว่าอรูปสมาบัตินี้ 

[๑๑๑] (พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกน้ี  
พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติ 
เท่าน้ันว่า เป็นธรรมอันเลิศ บรรดาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน  
สมณพราหมณ์อีกพวกหน่ึงก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาด  
พากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือ 

คำว่า สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกน้ี พากันกล่าว ความ
หมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่าน้ันว่า เป็นธรรมอันเลิศ อธิบายว่า มีสมณพราหมณ์
บางพวก ผู้มีวาทะว่าเที่ยง พากันกล่าว คือ พูด บอก แสดง ชี้แจงอรูปสมาบัติเหล่านี้ว่า เป็น
ธรรมอันเลิศ คือ ประเสริฐ วิเศษ นำหน้า สูงสุด ประเสริฐสุด 

คำว่า ยักษ์ ได้แก่ สัตว์ นรชน มานพ บุรุษ บุคคล ผู้มีชีวิต ผู้เกิด สัตว์เกิด ผู้เป็นไปตาม
กรรม มนุษย์ 

คำว่า ความหมดจด ได้แก่ ความหมดจด คือ ความสะอาด ความบริสุทธ์ิ ความหลุด
ไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป 

คำว่า อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกน้ี ได้แก่ กล่าวอ้างตนว่าเป็นบัณฑิต ในโลกนี้ คือ 
อ้างว่าเป็นนักปราชญ์ อ้างว่ามีญาณ อ้างว่ามีเหตุผล อ้างว่ามี คุณลักษณะ อ้างว่าเหมาะแก่
เหตุ อ้างว่าสมฐานะ ตามลัทธิของตน รวมความว่า สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็น
บัณฑิตในโลกนี้ พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นว่า เป็นธรรมอันเลิศ 

คำว่า บรรดาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน สมณพราหมณ์อีกพวกหน่ึงก็อ้าง ตนว่า
เป็นผู้ฉลาด พากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือ อธิบายว่า บรรดาสมณ
พราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะว่าขาดสูญ ขยาดต่อภพ ชื่นชอบความ
ปราศจากภพ สมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวความสงบ คือ ความเข้าไปสงบ ความสงบเย็น 
ความดับ ความสงัดแห่งสัตว์ว่า ท่านผู้เจริญ หลังจากตายแล้ว อัตตานี้ ย่อมขาดสูญ พินาศ 
ไม่มีอยู่ โดยเหตุใด ความไม่มี อะไรเหลือ ก็มีโดยเหตุเท่านั้น  
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คำว่า อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาด ไ ด้แก่ กล่าวอ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาด คือ อ้างว่า เป็น
บัณฑิต อ้างว่าเป็นนักปราชญ์ อ้างว่ามีญาณ อ้างว่ามีเหตุผล อ้างว่ามี คุณลักษณะ อ้างว่า
เหมาะแก่เหตุ อ้างว่าสมฐานะ ตามลัทธิของตน รวมความว่า บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น 
สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาด พากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไร
เหลือ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า 

สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่า เป็นบัณฑิตในโลกนี้ 
พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติ  
เท่านั้นว่า เป็นธรรมอันเลิศ บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น  
สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาด  
พากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือ 

[๑๑๒]  (พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า) 
มุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาน้ัน รู้จักสมณพราหมณ์ 
ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่าน้ีว่า เป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิ  
และรู้จักทิฏฐิเป็นท่ีอาศัย นักปราชญ์ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้น  
ไม่ถึงการวิวาท ไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่ 

ว่าด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา 
คำว่า เหล่าน้ี ในคำว่า รู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่าน้ีว่า เป็นผู้ เข้าไป

อาศัยทิฏฐิ ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าลัทธิ  
คำว่า เข้าไปอาศัยทิฏฐิ ไ ด้แก่ รู้จัก คือ ทราบแล้ว เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว 

ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่า “เป็นผู้อาศัยสัสสตทิฏฐิ(ความเห็นว่าเที่ยง) เป็นผู้
อาศัยอุจเฉททิฏฐิ(ความเห็นว่าขาดสูญ) เป็นผู้อาศัยทั้งสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ” รวมความ
ว่า รู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่า เป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิ 

คำว่า มุนี ใ นคำว่า มุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาน้ัน ... และรู้จักทิฏฐิเป็น ท่ี
อาศัย อธิบายว่า ญาณ ท่านเรียกว่า โมนะ...ผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาข่ายได้
แล้ว ชื่อว่ามุนี   43

มุนี รู้จัก คือ ทราบแล้ว เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่ม
แจ้งแล้วว่า “เป็นผู้อาศัยสัสสตทิฏฐิ เป็นผู้อาศัยอุจเฉททิฏฐิ เป็นผู้อาศัยทั้งสัสสตทิฏฐิและ
อุจเฉททิฏฐิ” 

คำว่า ... ผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาน้ัน ไ ด้แก่ ผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญา มีปัญญา
เครื่องตรัสรู้ มีญาณ มีปัญญาแจ่มแจ้ง มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลส รวมความว่า มุนีผู้มีปัญญา
เครื่องพิจารณานั้น ... และรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัย 
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คำว่า ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาท ไ ด้แก่ ครั้นรู้จักแล้ว คือ ทราบแล้ว 
เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้ว 

คำว่า หลุดพ้น ไ ด้แก่ หลุดไปแล้ว พ้นไปแล้ว หลุดพ้นไปแล้ว หลุดพ้นไปด้วยดีแล้ว 
โดยความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นโดยส่วนเดียว คือ ครั้นรู้จักแล้ว ทราบแล้ว เทียบเคียงแล้ว 
พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่า “สังขาร ทั้งปวงไม่เที่ยง ... สังขารทั้ง
ปวงเป็นทุกข์ ... ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา”...คือ  

ครั้นรู้จักแล้ว ทราบแล้ว เทียบเคียงแล้ว พิจารณาแล้ว ทำให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่ม
แจ้งแล้วว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็น
ธรรมดา” ก็หลุดไปแล้ว พ้นไปแล้ว หลุดพ้นไปแล้ว หลุดพ้นไปด้วยดีแล้ว โ ดยความหลุดพ้น
เพราะไม่ถือมั่นโดยส่วนเดียว รวมความว่า ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้น  

คำว่า ไ ม่ถึงการวิวาท ไ ด้แก่ ไ ม่ก่อการทะเลาะ ไ ม่ก่อการบาดหมาง ไ ม่ก่อการ
แก่งแย่ง ไม่ก่อการวิวาท ไม่ก่อการมุ่งร้าย  

สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า อัคคิเวสสนะ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล 
ย่อมไม่โต้เถียงกับใคร ไ ม่วิวาทกับใคร เรื่องใดที่พูดกันในโลก เธอก็ไม่ยึดมั่น ชี้แจงด้วยเรื่อง
นั้น  รวมความว่า ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้น ไม่ถึงการวิวาท 44

คำว่า ในภพน้อยภพใหญ่ ในคำว่า นักปราชญ์ ... ไ ม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่ 
อธิบายว่า ไม่กลับมา คือ ไม่มาถึง ไม่ถือ ไม่ยึดมั่น ไม่ถือมั่น ในภพน้อยภพใหญ่ คือ ในกรรมวัฏ
และวิปากวัฏ ใ นกรรมวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามภพ ใ นวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามภพ ใ นกร
รมวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปภพ ใ นวิปากวัฏเป็นเครื่อง เกิดในรูปภพ ใ นกรรมวัฏเป็นเครื่องเกิดใน
อรูปภพ ใ นวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดใน อรูปภพ ใ นภพต่อไป ใ นคติต่อไป ใ นการถือกำเนิดต่อไป 
ในปฏิสนธิต่อไป ในอัตภาพ ต่อไป ในการบังเกิดของอัตภาพต่อไป 

คำว่า นักปราชญ ์ไ ด้แก่ นักปราชญ์ คือ บัณฑิต มีปัญญา มีปัญญาเครื่องตรัสรู้ มี
ญาณ มีปัญญาแจ่มแจ้ง มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลส รวมความว่า นักปราชญ์ ... ไม่กลับมาใน
ภพน้อยภพใหญ่ ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

มุนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณานั้น รู้จักสมณพราหมณ์ 
ผู้เป็นเจัาลัทธิเหล่านี้ว่า เป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิ  
และรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัย นักปราชญ์ครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้น  
ไม่ถึงการวิวาท ไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่ 

กลหวิวาทสุตตนิทเทสท่ี ๑๑ จบ 
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