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๑. อชิตมาณวปฺหานิทเฺทส1 
[๑]  เกนสฺสุ นิวุโต โลโก (อจิจฺายสฺมา อชิโต) 

    เกนสฺสุ นปปฺกาสต ิ
    กสิฺสาภเิลปนํ พรฺูส ิ 

กสุึ ตสสฺ มหพภฺย.ํ (๑) 
 

  เกนสฺสุ นิวุโต โลโกติ โลโกต:ิ นิรยโลโก ติรจฺฉานโลโก ปิตฺติวิสยโลโก มนสฺุสโลโก    
เทวโลโก, ขนฺธโลโก ธาตโุลโก อายตนโลโก. อยํ โลโก ปโร โลโก, พฺรหฺมโลโก เทวโลโก. อยํ 
วจฺุจติ โลโก. อยํ โลโก เกน อาวโุต นิวโุต โอมโุฏ ปิหิโต ปฏิจฺฉนฺโน ปฏิกชฺุชิโตติ เกนสฺส ุนิวโุต 
โลโก. 
 

 อิจจฺายสฺมา อชิโตติ อิจฺจาติ: ปทสนฺธิ ปทสํสคฺโค ปทปาริปรีู อกฺขรสมวาโย       
พฺย(ฺชน สิลิฏฺฐตา ปทานปุพฺุพตาเปตํ2 อิจฺจาติ. อายสฺมาต:ิ ปิยวจนํ ครุวจนํ            
สคารวสปปฺตสฺิสาธิวจนเมตํ อายสฺมาติ. อชิโตติ: ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นามํ สงฺขา สม(ฺญา 
ป(ฺญตฺติ โวหาโร นามํ นามกมฺมํ นามเธยฺยํ นิรุตฺติ พฺย(ฺชนํ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อชิโต. 

 
  เกนสฺสุ นปปฺกาสตตี:ิ เกน โลโก นปปฺกาสติ น ภาสติ น ตปติ น วิโรจติ น           
ส(ฺญายติ3 น ป(ฺญายตีติ เกนสฺส ุนปปฺกาสติ.  
 

 กสิฺสาภเิลปนํ พรฺูสีต:ิ กึ อสฺส โลกสฺส อภิเลปนํ4 ลคฺคนํ พนฺธนํ อปุกฺกิเลโส. เกน    
โลโก ลิตฺโต สํลิตฺโต ปลตฺิโต5 กิลิฏฺโฐ สงฺกิลิฏฺโฐ มกฺขิโต สํสฏฺโฐ ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพทฺุโธ.       
พฺรูหิ อาจิกฺขหิ เทเสหิ ป(ฺญเปหิ ปฏฺฐเปหิ วิวรหิ วิภชาหิ อตฺุตานีกโรหิ ปกาเสหีติ              
กิสฺสาภิเลปนํ พฺรูหิ. 
                                                           

1   ขทุทกนิกาย  จฬูนิทเทส  พระไตรปิฎกเลม่ที9 ๓๐ ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2 ก. เณตํ 
3 ฉ.ม. ญายติ 
4 ฉ.ม. เลปนํ 
5 ฉ.ม. อปุลติฺโต 
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  กสุึ ตสสฺ มหพภฺยนฺติ: กึ ตสฺส โลกสฺส ภยํ มหพฺภยํ ปีฬนํ ฆฏฺฏนํ อปุทฺทโว        
อปุสคฺโคติ กึส ุตสฺส มหพฺภยํ. เตนาห โส พฺราหฺมโณ:-  
    เกนสฺส ุนิวโุต โลโก (อิจฺจายสฺมา อชิโต) 
    เกนสฺส ุนปปฺกาสติ 
    กิสฺสาภิเลปนํ พฺรูหิ  

กึส ุตสฺส มหพฺภยนฺติ. 
 

  [๒]   อวิชฺชาย นิวุโต โลโก (อชิตาต ิภควา) 
    เววิจฉฺา ปมาทา นปปฺกาสต ิ
    ชปปฺาภเิลปนํ พรฺูมิ  

ทกุขฺมสฺส มหพภฺย.ํ (๒) 
 

  อวิชฺชาย นิวุโต โลโกติ อวิชฺชาต:ิ ทกฺุเข อ(ฺญาณํ ทกฺุขสมทุเย อ(ฺญาณํ        
ทกฺุขนิโรเธ อ(ฺญาณํ ทกฺุขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อ(ฺญาณํ, ปพฺุพนฺเต อ(ฺญาณํ อปรนฺเต 
อ(ฺญาณํ ปพฺุพนฺตาปรนฺเต อ(ฺญาณํ อิทปปฺจฺจยตาปฏิจฺจสมปุปฺนฺเนส ุ ธมฺเมส ุ อ(ฺญาณํ,   
ยํ เอวรูปํ อ(ฺญาณํ อทสฺสนํ อนภิสมโย อนนโุพโธ อสมฺโพโธ อปปฺฏิเวโธ อสงฺคาหนา         
อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา อปจฺจเวกฺขณา อปจฺจกฺขกมฺมํ6 ทมฺุเมชฺฌํ พาลฺยํ อสมฺปช(ฺญํ 
โมโห ปโมโห สมฺปโมโห7 อวิชฺชา อวิชฺโชโฆ อวิชฺชาโยโค อวิชฺชานสุโย อวิชฺชาปริยฏฺุฐานํ     
อวิชฺชาชาลํ8 โมโห อกสุลมลํู. อยํ วจฺุจติ อวิชฺชา. 
 
  โลโกต:ิ- นิรยโลโก ติรจฺฉานโลโก ปิตฺติวิสยโลโก มนสฺุสโลโก เทวโลโก, ขนฺธโลโก 
ธาตโุลโก อายตนโลโก, อยํ โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก เทวโลโก. อยํ วจฺุจติ โลโก. อยํ โลโก 
อิมาย อวิชฺชาย อาวโุต นิวโุต โอมโุฏ ปิหิโต ปฏิจฺฉนฺโน ปฏิกชฺุชิโตติ อวิชฺชาย นิวโุต โลโก.  

                                                           

6 ฉ.ม. อปจฺจเวกฺขณกมฺม ํ
7 ฉ.ม. สมฺโมโห 
8 ฉ.ม. อวิชฺชาลงฺค ี
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  อชิตาต:ิ ภควา ตํ พฺราหฺมณํ นาเมน อาลปติ. ภควาติ: คารวาธิวจนํ. อปิจ             
ภคฺคราโคติ ภควา, ภคฺคโทโสติ ภควา, ภคฺคโมโหติ ภควา, ภคฺคมาโนติ ภควา, ภคฺคทิฏฺฐีติ 
ภควา, ภคฺค กณฺฏโกติ ภควา, ภคฺคกิเลโสติ ภควา; ภชิ วิภชิ ปวิภชิ ธมฺมรตนนฺติ ภควา, 
ภวานํ อนฺตกโรติ ภควา, ภาวิตกาโยติ9 ภควา, ภาวิตสีโลติ ภาวิตจิตฺโตติ ภาวิตป(ฺโญติ๓๙ 
ภควา, ภชิ วา ภควา, อร(ฺญวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ อปปฺสทฺทานิ อปปฺนิคฺโฆสานิ 
วิชนวาตานิ มนสฺุสราหสฺเสยฺยกานิ10 ปฏิสลฺลานสารุปปฺานีติ ภควา, ภาคี วา ภควา   
จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ภควา, ภาคี วา ภควา อตฺถรสสฺส 
ธมฺมรสสฺส วิมตฺุติรสสฺส อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส อธิป(ฺญายาติ ภควา, ภาคี วา ภควา จตนฺุนํ 
ฌานานํ จตนฺุนํ อปปฺม(ฺญานํ จตนฺุนํ อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา, ภาคี วา ภควา อฏฺฐนฺนํ      
วิโมกฺขานํ อฏฺฐนฺนํ อภิภายตนานํ นวนฺนํ อนปุพฺุพสมาปตฺตีนนฺติ ภควา, ภาคี วา ภควา 
ทสนฺนํ ส(ฺญาภาวนานํ ทสนฺนํ กสิณสมาปตฺตีนํ อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสภุสมาปตฺติยาต ิ
ภควา, ภาคี วา ภควา จตนฺุนํ สติปฏฺฐานานํ จตนฺุนํ สมฺมปปฺธานานํ จตนฺุนํ อิทฺธิปาทานํ 
ป(ฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ ป(ฺจนฺนํ พลานํ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อริยสฺส อฏฺฐงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาต ิ
ภควา, ภาคี วา ภควา ทสนฺนํ ตถาคตพลานํ จตนฺุนํ เวสารชฺชานํ จตนฺุนํ ปฏิสมฺภิทานํ ฉนฺนํ 
อภิ(ฺญานํ ฉนฺนํ พทฺุธธมฺมานนฺติ ภควา, ภควาติ เนตํ นามํ มาตรา กตํ, น ปิตรา กตํ, น     
ภาตรา กตํ, น ภคินิยา กตํ, น มิตฺตามจฺเจหิ กตํ, น ญาติสาโลหิเตหิ กตํ, น สมณพฺราหฺมเณหิ 
กตํ, น เทวตาหิ กตํ. วิโมกฺขนฺติกเมตํ พทฺุธานํ ภควนฺตานํ โพธิยา มเูล สห               
สพฺพ(ฺ(ตุญาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ป(ฺญตฺติ, ยทิทํ ภควาติ อชิตาติ ภควา. 
 

 เววิจฉฺา ปมาทา นปปฺกาสตีต:ิ เววิจฺฉํ วจฺุจนฺติ ป(ฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริยํ   
กลุมจฺฉริยํ ลาภมจฺฉริยํ วณฺณมจฺฉริยํ ธมฺมมจฺฉริยํ; ยํ เอวรูปํ มจฺเฉรํ มจฺฉรายนา             
มจฺฉรายิตตฺตํ เววิจฺฉํ กทริยํ กฏกุ(ฺจกุตา อคฺคหิตตฺตํ จิตฺตสฺส, อิทํ วจฺุจติ มจฺฉริยํ. อปิจ      
ขนฺธมจฺฉริยํปิ มจฺฉริยํ, ธาตมุจฺฉริยํปิ มจฺฉริยํ, อายตนมจฺฉริยํปิ มจฺฉริยํ, คาโห วจฺุจติ       
มจฺฉริยํ. ปมาโท วตฺตพฺโพ, กายทจฺุจริเต วา วจีทจฺุจริเต วา มโนทจฺุจริเต วา ป(ฺจส ุกามคเุณ
ส ุ วา จิตฺตสฺส โวสคฺโค โวสคฺคานปุปฺทานํ กสุลานํ วา ธมฺมานํ ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา 
                                                           

9-9 ฉ.ม. ภาวิตกาโย, ภาวิตสโีล, ภาวิตจิตฺโต, ภาวติป(ฺโญต ิ 
10 ก. มนสุสฺราหเสยฺยกานิ. เอวมปุริปิ 
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อสาตจฺจกิริยตา อนฏฺฐิตตา11 โอลีนวตฺุติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา อนาเสวนา     
อภาวนา อพหลีุกมฺมํ อนธิฏฺฐานํ อนนโุยโค ปมาโท; โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา            
ปมชฺชิตตฺตํ; อยํ วจฺุจติ ปมาโท. เววิจฺฉา ปมาทา นปปฺกาสตีติ: อิมินา จ มจฺฉริเยน อิมินา จ 
ปมาเทน โลโก นปปฺกาสติ น ภาสติ น ตปติ น วิโรจติ น ส(ฺญายติ น ป(ฺญายตีติ เววิจฺฉา 
ปมาทา นปปฺกาสติ. 

 
ชปปฺาภเิลปนํ พรฺูมีติ: ชปปฺา วจฺุจติ ตณฺหา. โย ราโค สาราโค, อนนุโย อนโุรโธ,    

นนฺที นนฺทิราโค, จิตฺตสฺส สาราโค, อิจฺฉา มจฺุฉา อชฺโฌสานํ, เคโธ ปลิเคโธ, สงฺโค ปงฺโก, เอชา 
มายา ชนิกา ส(ฺชนนี สิพฺพนีิ ชาลินี สริตา วิสตฺติกา โสตฺตํ12 วิสฏา13 อายหูนี ทตุิยา ปณิธิ 
ภวเนตฺติ วนํ วนโถ สนฺถโว สิเนโห อเปกฺขา ปฏิพนฺธุ14 อาสา อาสีสนา อาสีสิตตฺตํ รูปาสา   
สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา โผฏฺฐพฺพาสา ลาภาสา ธนาสา ปตฺุตาสา ชีวิตาสา ชปปฺา ปชปปฺา 
อภิชปปฺา ชปปฺนา ชปปิฺตตฺตํ, โลลปุปํฺ โลลปุปฺายนา โลลปุปฺายิตตฺตํ ปจฺุฉ(ฺชิกตา       
สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค วิสมโลโภ นิกนฺติ นิกามนา ปตฺถนา ปิหนา สมฺปตฺถนา กามตณฺหา 
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา รูปตณฺหา อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา 
รสตณฺหา โผฏฺฐพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา โอโฆ โยโค คนฺโถ อปุาทานํ อาวรณํ นีวรณํ ฉทนํ 
พนฺธนํ อปุกฺกิเลโส อนสุโย ปริยฏฺุฐานํ ลตา เววิจฺฉํ ทกฺุขมลํู ทกฺุขนิทานํ ทกฺุขปปฺภโว          
มารปาโส มารพฬสํิ มารามิสํ มารวิสโย มารนิวาโส มารโคจโร มารพนฺธนํ, ตณฺหานที       
ตณฺหาชาลํ ตณฺหาคทฺทลํุ ตณฺหาสมทฺุโท, อภิชฺฌา โลโภ อกสุลมลํู, อยํ วจฺุจติ ชปปฺา. โลกสฺส 
เลปนํ ลคฺคนํ พนฺธนํ อปุกฺกิเลโส, อิมาย ชปปฺาย โลโก ลิตฺโต สํลิตฺโต อปุลิตฺโต กิลิฏฺโฐ         
สงฺกิลิฏฺโฐ มกฺขิโต สํสฏฺโฐ ลคฺโค ลคฺคิโต ปลิพทฺุโธ, พฺรูมิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ป(ฺญเปมิ      
ปฏฺฐเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อตฺุตานีกโรมิ ปกาเสมีติ ชปปฺาภิเลปนํ พฺรูมิ. 

 

                                                           

11 ฉ. อนฏฺฐิตกิริยตา 
12 ฉ.ม. สตฺุตํ 
13 ก. วิสตา 
14 ก. ปฏิพนฺธา 
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  ทกุขฺมสฺส มหพภฺยนฺติ ทกฺุขนฺติ: ชาติทกฺุขํ ชราทกฺุขํ พฺยาธิทกฺุขํ มรณทกฺุขํ            
โสกปริเทวทกฺุขโทมนสฺสปุายาสทกฺุขํ เนรยิกํ ทกฺุขํ ติรจฺฉานโยนิกํ ทกฺุขํ ปิตฺติวิสยิกํ ทกฺุขํ          
มานสุิกํ ทกฺุขํ คพฺโภกฺกนฺติมลูกํ ทกฺุขํ คพฺภฐิติมลูกํ15 ทกฺุขํ คพฺภวฏฺุฐานมลูกํ ทกฺุขํ            
ชาตสฺสปูนิพนฺธกํ ทกฺุขํ ชาตสฺส ปราเธยฺยกํ ทกฺุขํ อตฺตปูกฺกมํ ทกฺุขํ ปรูปกฺกมํ ทกฺุขํ ทกฺุขทกุขํ16 
สงฺขารทกฺุขํ วิปริณามทกฺุขํ, จกฺขโุรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค, สีสโรโค 
กณฺณโรโค มขุโรโค ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑาโห17 ชโร กจฺุฉิโรโค มจฺุฉา ปกฺขนฺทิกา    
สลูา วิสจิูกา, กฏฺุฐํ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร, ททฺท ุกณฺฑ ุกจฺฉ ุ รขสา วิตจฺฉิกา, โลหิตํ 
ปิตฺตํ มธุเมโห อํสา ปิฬกา ภคนฺทลา ปิตฺตสมฏฺุฐานา อาพาธา, เสมฺหสมฏฺุฐานา อาพาธา, 
วาตสมฏฺุฐานา อาพาธา, สนฺนิปาติกา อาพาธา, อตุปุริณามชา อาพาธา, วิสมปริหารชา    
อาพาธา, โอปกฺกมิกา อาพาธา, กมฺมวิปากชา อาพาธา, สีตํ อณฺุหํ ชิฆจฺฉา ปิปาสา อจฺุจาโร 
ปสฺสาโว, ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสทกฺุขํ, มาตมุรณํ ทกฺุขํ, ปิตมุรณํ ทกฺุขํ, ภาตมุรณํ 
ทกฺุขํ, ภคินิมรณํ ทกฺุขํ, ปตฺุตมรณํ ทกฺุขํ, ธีตมุรณํ ทกฺุขํ, ญาติพฺยสนํ ทกฺุขํ, โรคพฺยสนํ ทกฺุขํ, 
โภคพฺยสนํ ทกฺุขํ, สีลพฺยสนํ ทกฺุขํ, ทิฏฺฐิพฺยสนํ ทกฺุขํ, เยสํ ธมฺมานํ อาทิโต สมทุาคมนํ         
ป(ฺญายติ อตฺถงฺคมโต นิโรโธ ป(ฺญายติ. กมฺมสนฺนิสฺสิโต วิปาโก, วิปากสนฺนิสฺสิตํ กมฺมํ, 
นามสนฺนิสฺสิตํ รูปํ, รูปสนฺนิสฺสิตํ นามํ ชาติยา อนคุตํ ชราย อนสุฏํ พฺยาธินา อภิภตํู มรเณน 
อพฺภาหตํ ทกฺุเข ปติฏฺฐิตํ อตาณํ อเลณํ อสรณํ อสรณีภตํู. อิทํ วจฺุจติ ทกฺุขํ. อิทํ ทกฺุขํ อสฺส 
โลกสฺส ภยํ มหพฺภยํ ปีฬนํ ฆฏฺฏนํ อปุทฺทโว อปุสคฺโคติ, ทกฺุขมสฺส มหพฺภยํ. เตนาห ภควา  
    อวิชฺชาย นิวโุต โลโก (อชิตาติ ภควา) 
    เววิจฺฉา ปมาทา นปปฺกาสต ิ
    ชปปฺาภิเลปนํ พฺรูมิ  

ทกฺุขมสฺส มหพฺภยนฺติ. 
 
 
 

                                                           

15 ฉ.ม. คพฺภฏฺฐติมลูกํ 
16 ฉ.ม. โปตฺถเกส ุอยํ ปาโฐ น ทิสสฺติ 
17 ก. ฑํโห 



๖ 

 

  [๓]   สวนฺต ิสพพฺธิ โสตา (อจิจฺายสฺมา อชิโต) 
    โสตานํ ก ึนิวารณ ํ
    โสตานํ สวํรํ พรฺูห ิ 

เกน โสตา ปิธิยยฺเร.18 (๓) 
 

สวนฺต ิ สพพฺธิ โสตาต ิ โสตาติ: ตณฺหาโสโต ทิฏฺฐิโสโต กิเลสโสโต ทจฺุจริตโสโต    
อวิชฺชาโสโต. สพฺพธีติ: สพฺเพส ุ อายตเนส.ุ สวนฺตีติ: สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺต:ิ   
จกฺขโุต รูเป สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ, โสตโต สทฺเท สวนฺติ ฯเปฯ ฆานโต คนฺเธ 
สวนฺติ ฯเปฯ ชิวฺหาโต รเส สวนฺติ ฯเปฯ กายโต โผฏฺฐพฺเพ สวนฺติ ฯเปฯ มนโต ธมฺเม สวนฺติ 
อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ. จกฺขโุต รูปตณฺหา สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ, โสตโต 
สทฺทตณฺหา สวนฺติ อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺติ, ฆานโต คนฺธตณฺหา สวนฺติ ฯเปฯ ชิวฺหาโต 
รสตณฺหา สวนฺติ ฯเปฯ กายโต โผฏฺฐพฺพตณฺหา สวนฺติ ฯเปฯ มนโต ธมฺมตณฺหา สวนฺต ิ
อาสวนฺติ สนฺทนฺติ ปวตฺตนฺตีติ สวนฺติ สพฺพธิ โสตา. 

 
  อิจจฺายสฺมา อชิโตติ อิจฺจาติ: ปทสนฺธิ ปทสํสคฺโค ปทปาริปรีู อกฺขรสมวาโย         
พฺย(ฺชนสิลิฏฺฐตา ปทานปุพฺุพตาเปตํ19 อิจฺจาติ. อายสฺมาติ: ปิยวจนํ ครุวจนํ สคารวสปปฺตสฺิ
สาธิวจนเมตํ. อายสฺมาติ. อชิโตติ: ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นามํ สงฺขา สม(ฺญา ป(ฺญตฺติ โวหาโร 
นามํ นามกมฺมํ นามเธยฺยํ นิรุตฺติ พฺย(ฺชนํ อภิลาโปติ อิจฺจายสฺมา อชิโต. 
 
  โสตานํ ก ึนิวารณนฺติ: โสตานํ กึ อาวรณํ นีวรณํ สํวรณํ รกฺขนํ โคปนนฺติ โสตานํ กึ   
นิวารณํ. 
 
  โสตานํ สวํรํ พรฺูหตีิ: โสตานํ อาวรณํ นีวรณํ สํวรณํ รกฺขนํ โคปนํ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ    
เทเสหิ ป(ฺญเปหิ ปฏฺฐเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อตฺุตานีกโรหิ ปกาเสหีติ โสตานํ สํวรํ พฺรูหิ. 

                                                           

18 ก. ปิภิยฺยเร. เอวมปุริปิ, ส.ี ปิภิยเร 
19 ก. ปทานปพฺุพตาเมต ํ



๗ 

 

  เกน โสตา ปิธิยยฺเรติ: เกน โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น 
สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺตีติ เกน โสตา ปิธิยฺยเร. เตนาห โส พฺราหฺมโณ:  
    สวนฺติ สพฺพธิ โสตา (อิจฺจายสฺมา อชิโต) 
    โสตานํ กึ นิวารณํ 
    โสตานํ สํวรํ พฺรูหิ  

เกน โสตา ปิธิยฺยเรจิ. 
 

  [๔]   ยานิ โสตานิ โลกสมฺึ (อชิตาต ิภควา) 
    สต ิเตส ํนิวารณ ํ
    โสตานํ สวํรํ พรฺูมิ  

ปฺญาเยเต ปิธิยยฺเร. (๔)  
 

  ยานิ โสตานิ โลกสฺมนฺิติ ยานิ เอตานิ โสตานิ มยา กิตฺติตานิ ปกิตฺติตานิ              
อาจิกฺขิตานิ เทสิตานิ ป(ฺญปิตานิ ปฏฺฐปิตานิ วิวริตานิ วิภชิตานิ อตฺุตานีกตานิ ปกาสิตานิ. 
เสยฺยถีทํ:20 ตณฺหาโสโต ทิฏฺฐิโสโต กิเลสโสโต ทจฺุจริตโสโต อวิชฺชาโสโต. โลกสฺมินฺต:ิ      
อปายโลเก มนสฺุสโลเก เทวโลเก ขนฺธโลเก ธาตโุลเก อายตนโลเกติ ยานิ โสตานิ โลกสฺม.ึ    
อชิตาติ: ภควา ตํ พฺราหฺมณํ นาเมน อาลปติ. 
 

สต ิ เตส ํ นิวารณนฺติ สตีติ: ยา สติ อนสฺุสต ิ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา            
อปิลาปนตา อสมฺมสฺุสนตา, สติ สตินฺทฺริยํ สติพลํ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค. 
อยํ วจฺุจติ สติ. นิวารณนฺติ: อาวรณํ นีวรณํ สํวรณํ รกฺขนํ โคปนนฺติ สติ เตสํ นิวารณํ. 

 
  โสตานํ สวํรํ พรฺูมีติ: โสตานํ อาวรณํ นีวรณํ สํวรณํ รกฺขนํ โคปนํ พฺรูมิ อาจิกฺขามิ   
เทเสมิ ป(ฺญเปมิ ปฏฺฐเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อตฺุตานีกโรมิ ปกาเสมีติ โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ. 
 

                                                           

20 ฉ.ม. เสยฺยถิทํ 



๘ 

 

  ปฺญาเยเต ปิธิยยฺเรติ ป(ฺญาติ: ยา ป(ฺญา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย 
สมฺมาทิฏฺฐิ. ป(ฺญาเยเต ปิธิยฺยเรติ: ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ      
น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย   
เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “สพฺเพ      
สงฺขารา ทกฺุขา”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ          
น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “สพฺเพ ธมฺมา21 อนตฺตา”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย    
เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺต.ิ              
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺต ิ ปจฺฉิชฺชนฺติ น 
สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “สงฺขารปจฺจยา วิ(ฺญาณนฺ”ติ ฯเปฯ             
“วิ(ฺญาณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ ฯเปฯ “นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺ”ติ ฯเปฯ “สฬายตนปจฺจยา 
ผสฺโส”ติ ฯเปฯ “ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ ฯเปฯ “เวทนาปจฺจยา ตณฺหา”ติ ฯเปฯ “ตณฺหาปจฺจยา 
อปุาทานนฺ”ติ ฯเปฯ “อปุาทานปจฺจยา ภโว”ติ ฯเปฯ “ภวปจฺจยา ชาตี”ติ ฯเปฯ “ชาติปจฺจยา 
ชรามรณนฺ”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น       
อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “สงฺขารนิโรธา      
วิ(ฺญาณนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “วิ(ฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “นามรูปนิโรธา         
สฬายตนนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ”ต ิ
ฯเปฯ “เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ”ติ ฯเปฯ “ตณฺหานิโรธา อปุาทานนิโรโธ”ติ ฯเปฯ     
“อปุาทานนิโรธา ภวนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ”ติ ฯเปฯ “ชาตินิโรธา                  
ชรามรณนิโรโธ”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น 
อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “อิทํ ทกฺุขนฺ”ติ ฯเปฯ “อยํ ทกฺุขสมทุโย”ติ ฯเปฯ “อยํ      
ทกฺุขนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “อยํ ทกฺุขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา 
ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. “อิเม ธมฺมา อาสวา”ต ิ
ฯเปฯ “อยํ อาสวสมทุโย”ติ ฯเปฯ “อยํ อาสวนิโรโธ”ติ ฯเปฯ “อยํ อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทา”ต ิ
ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ 
นปปฺวตฺตนฺติ. “อิเม ธมฺมา อภิ(ฺเญยฺยา”ติ ฯเปฯ “อิเม ธมฺมา ปริ(ฺเญยฺยา”ติ ฯเปฯ “อิเม     
ธมฺมา ปหาตพฺพา”ติ ฯเปฯ “อิเม ธมฺมา ภาเวตพฺพา”ติ ฯเปฯ “อิเม ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพา”ต ิ
                                                           

21 ฉ.ม. สงฺขารา 



๙ 

 

ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ 
นปปฺวตฺตนฺติ. ฉนฺนํ ผสฺสายตนานํ สมทุย(ฺจ อตฺถงฺคม(ฺจ อสฺสาท(ฺจ อาทีนว(ฺจ            
นิสฺสรณ(ฺจ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น อาสวนฺต ิ
น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺติ. ป(ฺจนฺนํ อปุาทานกฺขนฺธานํ สมทุย(ฺจ อตฺถงฺคม(ฺจ อสฺสาท(ฺจ 
อาทีนว(ฺจ นิสฺสรณ(ฺจ ชานโต ปสฺสโต ฯเปฯ จตนฺุนํ มหาภตูานํ สมทุย(ฺจ อตฺถงฺคม(ฺจ     
อสฺสาท(ฺจ อาทีนว(ฺจ นิสฺสรณ(ฺจ ชานโต ปสฺสโต ฯเปฯ “ยงฺกิ(ฺจิ ส มทุยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ 
นิโรธธมฺมนฺ”ติ ชานโต ปสฺสโต ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยนฺติ ปจฺฉิชฺชนฺติ น สวนฺติ น     
อาสวนฺติ น สนฺทนฺติ นปปฺวตฺตนฺตีติ ป(ฺญาย เอเต โสตา ปิธิยฺยเร. เตนาห ภควา:-  
    ยานิ โสตานิ โลกสฺม ึ(อชิตาติ ภควา) 
    สติ เตสํ นิวารณํ 
    โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ  

ป(ฺญาเยเต ปิธิยฺยเรติ. 
 

  [๕]   ปฺญา เจว สต ิจาปิ (อิจจฺายสฺมา อชิโต) 
    นามรูปฺจ มาริส 
    เอตมฺเม ปุฏฺโฐ ปพรฺูห ิ 

กตเฺถต ํอุปรุชฺฌต.ิ 
 

  ปฺญา เจว สต ิจาปีต ิปฺญาติ: ยา ป(ฺญา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย 
สลฺลกฺขณา อปุลกฺขณา ปจฺจปุลกฺขณา ปณฺฑิจฺจํ โกสลฺลํ เนป(ฺุญํ เวภพฺยา จินฺตา อปุปริกฺขา 
ภรีู เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปช(ฺญํ ปโตโท ป(ฺญา ป(ฺญินฺทฺริยํ ป(ฺญาพลํ 
ป(ฺญาสตฺถํ ป(ฺญาปาสาโท ป(ฺญาอาโลโก ป(ฺญาโอภาโส ป(ฺญาปชฺโชโต ป(ฺญารตนํ 
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ. สตีติ: ยา สติ อนสฺุสติ ฯเปฯ สมฺมาสตีติ ป(ฺญา เจว สติ จาปิ. 
อิจฺจายสฺมา อชิโต. 
 



๑๐ 

 

  นามรูปฺจ มาริสาติ นามนฺติ: จตฺตาโร อรูปิโน ขนฺธา. รูปนฺติ: จตฺตาโร จ มหาภตูา 
จตนฺุน(ฺจ มหาภตูานํ อปุาทายรูปํ. มาริสาติ: ปิยวจนํ ครุวจนํ สคารวสปปฺติสฺสาธิวจนเมตํ 
มาริสาติ นามรูป(ฺจ มาริส. 
 
  เอตมฺเม ปุฏฺโฐ ปพรฺูหตีิ เอตมฺเมติ: ยํ ปจฺุฉามิ ยํ ยาจามิ ยํ อชฺเฌสามิ ยํ ปสาเทมิ.   
ปฏฺุโฐติ ปจฺุฉิโต ยาจิโต อชฺเฌสิโต ปสาทิโต. ปพฺรูหีติ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ป(ฺญเปหิ    
ปฏฺฐเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อตฺุตานีกโรหิ ปกาเสหีติ เอตมฺเม ปฏฺุโฐ ปพฺรูหิ. 
 
  กตเฺถต ํ อุปรุชฺฌตีติ: กตฺเถตํ นิรุชฺฌติ วปูสมฺมติ อตฺถํ คจฺฉติ ปฏิปปฺสฺสมฺภตีต ิ      
กตฺเถตํ อปุรุชฺฌติ. เตนาห โส พฺราหฺมโณ:-  
    ป(ฺญา เจว สติ จาปิ (อิจฺจายสฺมา อชิโต) 
    นามรูป(ฺจ มาริส 
    เอตมฺเม ปฏฺุโฐ ปพฺรูหิ  

กตฺเถตํ อปุรุชฺฌตีติ. 
 

  [๖]   ยเมต ํปฺห ํอปุจฉิฺ   อชิต ต ํวทามิ เต 
    ยตถฺ นามฺจ รูปฺจ  อเสส ํอุปรุชฺฌต ิ
    วิฺญาณสสฺ นิโรเธน  เอตเฺถต ํอุปรุชฺฌต.ิ 
 
  ยเมต ํปฺห ํ อปุจฉีฺติ ยเมตนฺติ: ป(ฺญ(ฺจ สติ(ฺจ นามรูป(ฺจ. อปจฺุฉีติ: อปจฺุฉส ิ
อายาจสิ22 อชฺเฌสติ ปสาเทสีติ ยเมตํ ป(ฺหํ อปจฺุฉิ. 
 

อชิต ต ํวทาม ิเตติ อชิตาติ: ภควา ตํ พฺราหฺมณํ นาเมน อาลปติ. ตนฺติ: ป(ฺญ(ฺจ 
สติ(ฺจ นามรูป(ฺจ. วทามีติ: ตํ วทามิ อาจิกฺขามิ เทเสมิ ป(ฺญเปมิ ปฏฺฐเปมิ วิวรามิ วิภชามิ 
อตฺุตานีกโรมิ ปกาเสมีติ อชิต ตํ วทามิ เต. 

                                                           

22 ฉ.ม. ยาจส ิ



๑๑ 

 

  ยตถฺ นามฺจ รูปฺจ อเสส ํอุปรุชฺฌตตีิ นามนฺติ: จตฺตาโร อรูปิโน ขนฺธา. รูปนฺติ: 
จตฺตาโร จ มหาภตูา จตนฺุน(ฺจ มหาภตูานํ อปุาทายรูปํ. อเสสนฺติ: สพฺเพน สพฺพํ สพฺพถา 
สพฺพํ อเสสํ นิสฺเสสํ ปริยาทายวจนเมตํ23 อเสสนฺติ. อปุรุชฺฌตีติ: นิรุชฺฌติ วปูสมฺมติ อตฺถํ   
คจฺฉติ ปฏิปปฺสฺสมฺภตีติ ยตฺถ นาม(ฺจ รูป(ฺจ, อเสสํ อปุรุชฺฌติ. 
 
  วิฺญาณสสฺ นิโรเธน เอตเฺถต ํ อุปรุชฺฌตีติ: โสตาปตฺติมคฺคญาเณน                 
อภิสงฺขารวิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน สตฺต ภเว ฐเปตฺวา อนมตคฺเค สํสาเร เย อปุปฺชฺเชยฺยุํ     
นาม(ฺจ รูป(ฺจ, เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วปูสมฺมนฺติ อตฺถํ คจฺฉนฺติ ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺติ.                
สกทาคามิมคฺคญาเณน อภิสงฺขารวิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน เทฺว ภเว ฐเปตฺวา ป(ฺจส ุภเวส ุ เย 
อปุปฺชฺเชยฺยุํ นาม(ฺจ รูป(ฺจ. เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วปูสมฺมนฺติ อตฺถํ คจฺฉนฺติ ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺติ, 
อนาคามิมคฺคญาเณน อภิสงฺขารวิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน เอกํ ภวํ ฐเปตฺวา รูปธาตยุา วา      
อรูปธาตยุา วา เย อปุปฺชฺเชยฺยุํ นาม(ฺจ รูป(ฺจ, เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วปูสมฺมนฺติ อตฺถํ       
คจฺฉนฺติ ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺติ. อรหตฺตมคฺคญาเณน อภิสงฺขารวิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน เย         
อปุปฺชฺเชยฺยุํ นาม(ฺจ รูป(ฺจ, เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วปูสมฺมนฺติ อตฺถํ คจฺฉนฺติ ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺติ. 
อรหโต อนปุาทิเสสาย นิพฺพานธาตยุา ปรินิพฺพายนฺตสฺส จริมวิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน ป(ฺญา จ 
สติ จ นาม(ฺจ รูป(ฺจ, เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺติ วปูสมฺมนฺติ อตฺถํ คจฺฉนฺติ ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺตีต ิ     
วิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถตํ อปุรุชฺฌติ. เตนาห ภควา:-  
    ยเมตํ ป(ฺหํ อปจฺุฉิ   อชิต ตํ วทามิ เต 
    ยตฺถ นาม(ฺจ รูป(ฺจ   อเสสํ อปุรุชฺฌติ 
    วิ(ฺญาณสฺส นิโรเธน   เอตฺเถตํ อปุรุชฺฌตีติ. 
 
  [๗]   เย จ สงขฺาตธมฺมา เส  เย จ เสกขฺา ปุถ ูอิธ 
    เตส ํเม นิปโก อิริย ํ  ปุฏฺโฐ ปพรฺูห ิมาริส. 
 

เย จ สงขฺาตธมฺมา เสติ: สงฺขาตธมฺมา วจฺุจนฺติ อรหนฺโต ขีณาสวา. กึการณา        
สงฺขาตธมฺมา วจฺุจนฺติ อรหนฺโต ขีณาสวา? เต สงฺขาตธมฺมา ญาตธมฺมา ตลุิตธมฺมา              
                                                           

23 ฉ.ม. ปริยาทิยนวจนเมต ํ



๑๒ 

 

ตีริตธมฺมา วิภตูธมฺมา วิภาวิตธมฺมา. “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ สงฺขาตธมฺมา ญาตธมฺมา    
ตลุิตธมฺมา ตีริตธมฺมา วิภตูธมฺมา วิภาวิตธมฺมา. “สพฺเพ สงฺขารา ทกฺุขา”ติ สงฺขาตธมฺมา    
ฯเปฯ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ สงฺขาตธมฺมา ฯเปฯ “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ สงฺขาตธมฺมา 
ฯเปฯ “ยงฺกิ(ฺจิ สมทุยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ สงฺขาตธมฺมา ญาตธมฺมา ตลุิตธมฺมา     
ตีริตธมฺมา วิภตูธมฺมา วิภาวิตธมฺมา. อถวา เตสํ ขนฺธา สงฺขาตา ธาตโุย สงฺขาตา             
อายตนานิ สงฺขาตา คติโย สงฺขาตา อปุปตฺติโย สงฺขาตา ปฏิสนฺธิ สงฺขาตา ภวา สงฺขาตา     
สํสารา สงฺขาตา วฏฺฏา สงฺขาตา. อถวา เต ขนฺธปริยนฺเต ฐิตา ธาตปุริยนฺเต ฐิตา                 
อายตนปริยนฺเต ฐิตา คติปริยนฺเต ฐิตา อปุปตฺติปริยนฺเต ฐิตา ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ฐิตา           
ภวปริยนฺเต ฐิตา สํสารปริยนฺเต ฐิตา วฏฺฏปริยนฺเต ฐิตา อนฺติเม ภเว ฐิตา อนฺติเม สมสฺุสเย   
ฐิตา อนฺติมเทหธรา อรหนฺโต. 
    เตสํ จายํ ปจฺฉิมโก   จริโมยํ สมสฺุสโย 
    ชาติมรณสํสาโร   นตฺถิ เนสํ ปนุพฺภโวติ. 
 
  ตํการณา สงฺขาตธมฺมา วจฺุจนฺติ อรหนฺโต ขีณาสวาติ. เย จ สงฺขาตธมฺมา เส เย จ    
เสกฺขา ปถุ ูอิธาติ เสกฺขาติ: กึการณา วจฺุจนฺติ เสกฺขา? สิกฺขนฺตีติ เสขา. กึ สิกฺขนฺติ? อธิสีลมฺปิ 
สิกฺขนฺติ อธิจิตฺตมฺปิ สิกฺขนฺติ อธิป(ฺญมฺปิ สิกฺขนฺติ.  
 

กตมา จ อธิสีลสิกฺขา? อิธ ภิกฺข ุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสํวรสํวโุต วิหรติ                
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณมุตฺเตส ุวชฺเชส ุภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทส ุขทฺุทโกปิ 
สีลกฺขนฺโธ มหนฺโตปิ สีลกฺขนฺโธ, สีลํ ปติฏฺฐา อาทิ จรณํ สํยโม สํวโร มขํุ ปมขํุ กสุลานํ ธมฺมานํ 
สมฺมาปตฺติยา. อยํ อธิสีลสิกฺขา. 

 
  กตมา จ อธิจิตฺตสิกฺขา? อิธ ภิกฺข ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกสุเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ    
สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสขํุ ปฐมํ ฌานํ... ทตุิยํ ฌานํ... ตติยํ ฌานํ... จตตฺุถํ ฌานํ อปุสมฺปชฺช        
วิหรติ. อยํ อธิจิตฺตสิกฺขา. 
 



๑๓ 

 

  กตมา จ อธิป(ฺญาสิกฺขา? อิธ ภิกฺข ุ ป(ฺญวา โหติ อทุยตฺถคามินิยา ป(ฺญาย      
สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทกฺุขกฺขยคามินิยา. โส “อิทํ ทกฺุขนฺ”ติ ยถาภตํู           
ปชานาติ. “อยํ ทกฺุขสมทุโย”ติ... “อยํ ทกฺุขนิโรโธ”ติ... “อยํ ทกฺุขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ต ิ        
ยถาภตํู ปชานาติ. “อิเม อาสวา”ติ... “อยํ อาสวสมทุโย”ติ... “อยํ อาสวนิโรโธ”ติ... “อยํ 
อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภตํู ปชานาติ. อยํ อธิป(ฺญาสิกฺขา. อิมา ติสฺโส สิกฺขาโย 
อาวชฺชนฺตา สิกฺขนฺติ. ชานนฺตา สิกฺขนฺติ. ปสฺสนฺตา สิกฺขนฺติ. จิตฺตํ อธิฏฺฐหนฺตา สิกฺขนฺติ. 
สทฺธาย อธิมจฺุจนฺตา สิกฺขนฺติ. วีริยํ ปคฺคณฺหนฺตา สิกฺขนฺติ. สต ึอปุฏฺฐเปนฺตา สิกฺขนฺติ. จิตฺตํ 
สมาทหนฺตา สิกฺขนฺติ. ป(ฺญาย ปชานนฺตา สิกฺขนฺติ. อภิ(ฺเญยฺยํ อภิชานนฺตา สิกฺขนฺติ.    
ปริ(ฺเญยฺยํ ปริชานนฺตา สิกฺขนฺติ. ปหาตพฺพํ ปชหนฺตา สิกฺขนฺติ. ภาเวตพฺพํ ภาเวนฺตา       
สิกฺขนฺติ. สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรนฺตา สิกฺขนฺติ จรนฺติ อาจรนฺติ สมาจรนฺติ สมาทาย วตฺตนฺติ.    
ตํการณา วจฺุจนฺติ เสกฺขา. ปถุตูิ: พหกุา. เอเต เสกฺขา โสตาปนฺนา จ ปฏิปนฺนา จ                  
สกทาคามิโน จ ปฏิปนฺนา จ อนาคามิโน จ ปฏิปนฺนา จ อรหนฺโต จ ปฏิปนฺนา จ. 
 

อิธาติ: อิมิสฺสา ทิฏฺฐิยา อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา รุจิยา อิมสฺม ึอาทาเย อิมสฺม ึธมฺเม 
อิมสฺม ึวินเย อิมสฺม ึธมฺมวินเย อิมสฺม ึปาวจเน อิมสฺม ึพฺรหฺมจริเย อิมสฺม ึสตฺถสุาสเน อิมสฺม ึ
อตฺตภาเว อิมสฺม ึมนสฺุสโลเกติ เย จ เสกฺขา ปถุ ูอิธ. 

 
เตสํ เม นิปโก อิริยํ, ปฏฺุโฐ ปพฺรูหิ มาริสาติ: ตฺวํปิ นิปโก ปณฺฑิโต ป(ฺญวา พทฺุธิมา 

ญาณี วิภาวี เมธาวี. เตสํ สงฺขาตธมฺมาน(ฺจ เสกฺขาน(ฺจ อิริยํ จริยํ วตฺุต ึปวตฺต ึอาจรํ โคจรํ 
วิหารํ ปฏิปทํ. ปฏฺุโฐติ: ปฏฺุโฐ24 ปจฺุฉิโต ยาจิโต อชฺเฌสิโต ปสาทิโต. ปพฺรูหีติ: พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ 
เทเสหิ ป(ฺญเปหิ ปฏฺฐเปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อตฺุตานีกโรหิ ปกาเสหิ. มาริสาติ: ปิยวจนํ 
ครุวจนํ สคารวสปปฺติสฺสาธิวจนเมตํ มาริสาติ เตสํ เม นิปโก อิริยํ, ปฏฺุโฐ ปพฺรูหิ มาริส. เต
นาห โส พฺราหฺมโณ:-  
    เย จ สงฺขาตธมฺมา เส   เย จ เสกฺขา ปถุ ูอิธ 
    เตสํ เม นิปโก อิริยํ   ปฏฺุโฐ ปพฺรูหิ มาริสาติ. 
 
                                                           

24 ฉ.ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ 



๑๔ 

 

  [๘]   กาเมสุ นาภคิิชฺเฌยยฺ  มนสานาวิโล สิยา 
    กุสโล สพพฺธมฺมานํ   สโต ภกิขฺุ ปริพพฺเช. 
 
  กาเมสุ นาภคิิชฺเฌยยฺาติ กามาติ: อทฺุทานโต เทฺว กามา: วตฺถกุามา จ               
กิเลสกามา จ. กตเม วตฺถกุามา? มนาปิกา รูปา มนาปิกา สทฺทา มนาปิกา คนฺธา มนาปิกา 
รสา มนาปิกา โผฏฺฐพฺพา อตฺถรณา ปาปรุณา25 ทาสีทาสา อเชฬกา กกฺุกฏุสกูรา 
หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺตํ วตฺถ ุ หิร(ฺญํ สวุณฺณํ คามนิคมราชธานิโย รฏฺฐ(ฺจ ชนปโท จ       
โกโส จ โกฏฺฐาคาร(ฺจ, ยงฺกิ(ฺจิ รชนียวตฺถ ุวตฺถกุามา. 
 
  อปิจ อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจปุปฺนฺนา กามา, อชฺฌตฺตา กามา พหิทฺธา 
กามา อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา, หีนา กามา มชฺฌิมา กามา ปณีตา กามา อาปายิกา กามา 
มานสุิกา กามา ทิพฺพา กามา, ปจฺจปุฏฺฐิตา กามา, นิมฺมิตา กามา ปรนิมฺมิตา กามา,      
ปริคฺคหิตา กามา อปริคฺคหิตา กามา มมายิตา กามา อมมายิตา กามา, สพฺเพปิ กามาวจรา 
ธมฺมา, สพฺเพปิ รูปาวจรา ธมฺมา, สพฺเพปิ อรูปาวจรา ธมฺมา, ตณฺหาวตฺถกุา ตณฺหารมฺมณา, 
กามนียฏฺเฐน รชนียฏฺเฐน มทนียฏฺเฐน รมณียฏฺเฐน กามา. อิเม วจฺุจนฺติ วตฺถกุามา. 
 

กตเม กิเลสกามา? ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม ฉนฺทราโค กาโม สงฺกปโฺป กาโม ราโค   
กาโม สงฺกปปฺราโค กาโม. โย กาเมส ุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ26 กามตณฺหา         
กามสิเนโห กามปิปาสา กามปริฬาโห กามเคโธ กามมจฺุฉา กามชฺโฌสานํ กาโมโฆ กามโยโค 
กามปุาทานํ กามจฺฉนฺทนีวรณํ  
    อทฺทสํ กาม เต มลํู   สงฺกปปฺา กาม ชายสิ 
    น ตํ สงฺกปปฺยิสฺสามิ   เอวํ กาม น เหหิสีติ. 
 
  อิเม วจฺุจนฺติ กิเลสกามา. เคโธ วจฺุจติ ตณฺหา, โย ราโค สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ 
อกสุลมลํู. กาเมส ุ นาภิคิชฺเฌยฺยาติ: กิเลสกาเมน วตฺถกุาเมส ุ นาภิคิชฺเฌยฺย น                   

                                                           

25 ฉ.ม. ปาวรูณา. เอวมปุริปิ 
26 ฉ.ม. กามนนฺที 



๑๕ 

 

ปลิพชฺุเฌยฺย27 อคิทฺโธ อคธิโต อมจฺุฉิโต อนชฺโฌปนฺโน28 วีตเคโธ วิคตเคโธ จตฺตเคโธ         
วนฺตเคโธ มตฺุตเคโธ ปหีนเคโธ ปฏินิสฺสฏฺฐเคโธ วีตราโค วิคตราโค จตฺตราโค วนฺตราโค      
มตฺุตราโค ปหีนราโค ปฏินิสฺสฏฺฐราโค นิจฺฉาโต นิพฺพโุต สีติภโูต สขุปปฺฏิสํเวที พฺรหฺมภเูตน 
อตฺตนา วิหเรยฺยาติ กาเมส ุนาภิคิชฺเฌยฺย. 
 
  มนสานาวิโล สิยาติ มโนติ: ยํ จิตฺตํ มโน มานสํ หทยํ ปณฺฑรํ มโน มนายตนํ        
มนินฺทฺริยํ วิ(ฺญาณํ วิ(ฺญาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิ(ฺญาณธาต.ุ กายทจฺุจริเตน จิตฺตํ อาวิลํ 
โหติ ลฬุตํิ เอริตํ ฆฏฺฏิตํ จลิตํ ภนฺตํ อวปูสนฺตํ. วจีทจฺุจริเตน... มโนทจฺุจริเตน... ราเคน...        
โทเสน... โมเหน... โกเธน... อปุนาเหน... มกฺเขน... ปฬาเสน... อิสฺสาย... มจฺฉริเยน... มายาย
... สาเฐยฺเยน... ถมฺเภน... สารมฺเภน... มาเนน... อติมาเนน... มเทน... ปมาเทน...            
สพฺพกิเลเสหิ... สพฺพทจฺุจริเตหิ... สพฺพทรเถหิ29... สพฺพปริฬาเหหิ... สพฺพสนฺตาเปหิ...         
สพฺพากสุลาภิสงฺขาเรหิ จิตฺตํ อาวิลํ โหติ ลฬุตํิ เอริตํ ฆฏฺฏิตํ จลิตํ ภนฺตํ อวปูสนฺตํ.              
มนสานาวิโล สิยาติ: จิตฺเตน อนาวิโล สิยา อลฬุโิต อเนริโต อฆฏฺฏิโต อจลิโต อภนฺโต      
วปูสนฺโต อาวิลกเร กิเลเส ชเหยฺย ปชเหยฺย วิโนเทยฺย พฺยนฺตีกเรยฺย อนภาวํคเมยฺย,          
อาวิลกเรหิ กิเลเสหิ จ อารโต วิรโต ปฏิวิรโต นิกฺขนฺโต นิสฺสฏฺโฐ วปูสนฺโต วิปปฺมตฺุโต 
วิส(ฺ(ตฺุโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหเรยฺยาติ มนสานาวิโล สิยา. 
 

 กุสโล สพพฺธมฺมานนฺต:ิ “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ กสุโล สพฺพธมฺมานํ, “สพฺเพ       
สงฺขารา ทกฺุขา”ติ กสุโล สพฺพธมฺมานํ, “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ กสุโล สพฺพธมฺมานํ,         
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ กสุโล สพฺพธมฺมานํ ฯเปฯ “ยงฺกิ(ฺจิ สมทุยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ 
นิโรธธมฺมนฺ”ติ กสุโล สพฺพธมฺมานํ. เอวมฺปิ กสุโล สพฺพธมฺมานํ. 

 

                                                           

27 ฉ.ม. ปลพินฺุเชยฺย 
28 ฉ.ม. อนชฺฌาปนฺโน 
29 ฉ.ม. สพฺพฑาเหหิ 



๑๖ 

 

  อถ วา อนิจฺจโต กสุโล สพฺพธมฺมานํ. ทกฺุขโต... โรคโต... คณฺฑโต... สลฺลโต... อฆโต... 
อาพาธโต... ปรโต... ปโลกโต... อีติโต... อปุทฺทวโต... อสาตโต30... ภยโต... อปุสคฺคโต...    
จลโต... ปภงฺคโุต... อทฺธุวโต... อตาณโต... อเลณโต... อสรณโต... อสรณีภตูโต... ริตฺตโต... 
ตจฺุฉโต... ส(ฺุญโต... อนตฺตโต... อาทีนวโต... วิปริณามธมฺมโต... อสารกโต... อฆมลูโต... 
วธกโต... วิภวโต... สาสวโต... สงฺขตโต... มารามิสโต... ชาติธมฺมโต... ชราธมฺมโต...             
พฺยาธิธมฺมโต... มรณธมฺมโต... โสกปริเทวทกฺุขโทมนสฺสปุายาสธมฺมโต... สงฺกิเลสิกธมฺมโต... 
สมทุยโต... อตฺถงฺคมโต... อสฺสาทโต.. อาทีนวโต... นิสฺสรณโต31 กสุโล สพฺพธมฺมานํ. เอวมฺปิ 
กสุโล สพฺพธมฺมานํ. 
 
  อถ วา ขนฺธกสุโล ธาตกุสุโล อายตนกสุโล ปฏิจฺจสมปุปฺาทกสุโล สติปฏฺฐานกสุโล 
สมฺมปปฺธานกสุโล อิทฺธิปาทกสุโล อินฺทฺริยกสุโล พลกสุโล โพชฺฌงฺคกสุโล มคฺคกสุโล          
ผลกสุโล นิพฺพานกสุโล. เอวมฺปิ กสุโล สพฺพธมฺมานํ. 
 
  อถ วา สพฺพธมฺมา วจฺุจนฺติ ทฺวาทสายตนานิ. จกฺข ุ เจว รูปา จ, โสต(ฺจ สทฺทา จ, 
ฆาน(ฺจ คนฺธา จ, ชิวฺหา จ รสา จ, กาโย จ โผฏฺฐพฺพา จ, มโน จ ธมฺมา จ. ยโต จ           
อชฺฌตฺติกพาหิเรส ุอายตเนส ุฉนฺทราโค ปหีโน โหติ อจฺุฉินฺนมโูล ตาลาวตฺถกุโต อนภาวงฺกโต 
อายต ึอนปุปฺาทธมฺโม, เอตฺตาวตาปิ กสุโล สพฺพธมฺมานนฺติ กสุโล สพฺพธมฺมานํ. 
 
  สโต ภกิขฺุ ปริพพฺเชติ สโตติ: จตหิู การเณหิ สโต, กาเย กายานปุสฺสนาสติปฏฺฐานํ 
ภาเวนฺโต สโต, เวทนาส ุ เวทนานปุสฺสนาสติปฏฺฐานํ ภาเวนฺโต สโต, จิตฺเต จิตฺตานปุสฺสนา
สติปฏฺฐานํ ภาเวนฺโต สโต, ธมฺเมส ุธมฺมานปุสฺสนาสติปฏฺฐานํ ภาเวนฺโต สโต. 
 
  อปเรหิปิ จตหิู การเณหิ สโต: อสติปริวชฺชนาย สโต, สติกรณียานํ ธมฺมานํ กตตฺตา 
สโต, สติปฏิปกฺขานํ32 ธมฺมานํ หตตฺตา สโต, สตินิมิตฺตานํ ธมฺมานํ อปปฺมฏฺุฐตฺตา33 สโต. 

                                                           

30 ฉ.ม. โปตฺถเกส ุอยํ ปาโฐ น ทิสสฺติ 
31 ก. อนิสสฺรณโต 
32 ฉ.ม. ปติปริพนฺธานํ 



๑๗ 

 

อปเรหิปิ จตหิู การเณหิ สโต: สติยา สมนฺนาคตตฺตา สโต, สติยา วสิตตฺตา สโต,       
สติยา ปาค(ฺุเญน สมนฺนาคตตฺตา34 สโต, สติยา อปจฺโจโรหณตาย สโต. 

 
  อปเรหิปิ จตหิู การเณหิ สโต: สติยา สมนฺนาคตตฺตา สโต, สนฺตตฺตา สโต, สมิตตฺตา 
สโต, สนฺตธมฺมสมนฺนาคตตฺตา สโต. พทฺุธานสฺุสติยา สโต, ธมฺมานสฺุสติยา สโต.                
สํฆานสฺุสติยา สโต. สีลานสฺุสติยา สโต. จาคานสฺุสติยา สโต. เทวตานสฺุสติยา สโต.            
อานาปานสฺสติยา สโต. มรณสฺสติยา สโต. กายคตาสติยา สโต. อปุสมานสฺุสติยา สโต.      
ยา สติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค. อยํ วจฺุจติ สติ. อิมาย สติยา อเุปโต 
โหติ สมเุปโต อปุาคโต สมปุาคโต อปุปนฺโน สมปุปนฺโน สมนฺนาคโต, โส วจฺุจติ สโต. ภิกฺขตูิ: 
สตฺตนฺนํ ธมฺมานํ ภินฺนตฺตา ภิกฺข.ุ สกฺกายทิฏฺฐิ ภินฺนา โหติ. วิจิกิจฺฉา ภินฺนา โหติ.       
สีลพฺพตปรามาโส ภินฺโน โหติ. ราโค ภินฺโน โหติ. โทโส ภินฺโน โหติ. โมโห ภินฺโน โหติ. มาโน 
ภินฺโน โหติ. ภินฺนา โหนฺติ ปาปกา อกสุลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา35 สทรา            
ทกฺุขวิปากา อายต ึชาติชรามรณียา. 
    ปชฺเชน กเตน อตฺตนา (สภิยาติ ภควา) 
    ปรินิพฺพานคโต วิติณฺณกงฺโข 
    วิภว(ฺจ ภว(ฺจ วิปปฺหาย  

วสุิตวา ขีณปนุพฺภโว ส ภิกฺขตูิ. 
 

  สโต ภกิขฺุ ปริพพฺเชติ: สโต ภิกฺข ุ ปริพฺพเช, สโต คจฺเฉยฺย. สโต ติฏฺเฐยฺย. สโต         
นิสีเทยฺย. สโต เสยฺยํ กปเฺปยฺย. สโต อภิกฺกเมยฺย. สโต ปฏิกฺกเมยฺย. สโต อาโลเกยฺย. สโต      
วิโลเกยฺย. สโต สมฺมิ(ฺเชยฺย.36 สโต ปสาเรยฺย. สโต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรํ ธาเรยฺย. สโต จเรยฺย    
วิหเรยฺย อิริเยยฺย วตฺเตยฺย ปาเลยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ สโต ภิกฺข ุปริพฺพเช. เตนาห ภควา:-  
 

                                                                                                                                                                              

33 ฉ.ม. อสมฺมฏฺุฐตฺตา 
34 ก. ปาค(ฺุญตาย 
35 ฉ.ม. โปโนภวิกา 
36 ฉ.ม. สมิ(ฺเชยฺย 



๑๘ 

 

    กาเมส ุนาภิคิชฺเฌยฺย   มนสานาวิโล สิยา 
    กสุโล สพฺพธมฺมานํ   สโต ภิกฺข ุปริพฺพเชติ. 
  สห คาถาปริโยสานา เย เต พฺราหฺมเณน สทฺธึ เอกจฺฉนฺทา เอกปปฺโยคา                   
เอกาธิปปฺายา เอกวาสนวาสิตา, เตสํ อเนกปาณสหสฺสานํ วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุํ อทุปาทิ    
“ยงฺกิ(ฺจิ สมทุยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อนปุาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ 
วิมจฺุจิ. สห อรหตฺตปปฺตฺตา อชินชฏาวากจีรติทณฺฑกมณฺฑลเุกสา จ มสฺส ู จ อนฺตรหิตา,     
ภณฺฑกุาสายวตฺถวสโน สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร อนฺวตฺถปฏิปตฺติยา ป(ฺชลิโก ภควนฺตํ           
นมสฺสมาโน นิสินฺโน โหติ “สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมี”ติ.  

อชิตมาณวปจฺุฉานิทฺเทโส ปฐโม. 
 
 

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



๑๙ 

 

๑. อชิตมาณวปัญหานิทเทส 
ว่าด้วยปัญหาของอชิตมาณพ 

[๑]  (ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V) 
โลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้  

เพราะเหตุไรเล่า โลกจงึไม่สดใส  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่า 
อะไรเป็นเครื9องฉาบทาโลกนั:นไว้ 
อะไรเล่า เป็นภัยใหญ่ของโลกนั:น (๑)  

คําว่า โลก ในคําว่า โลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้ ได้แก่ โลกนรก โลกกําเนิดเดรัจฉาน 
โลกในเปตวิสยั มนษุยโลก เทวโลก37 ขนัธโลก ธาตโุลก38 อายตนโลก39 โลกนี V โลกหน้า 

                                                           

37 เทวโลก คือโลกของหมูเ่ทพในสวรรค์ชั Vนกามาวจรทั Vง ๖ เป็นภพที9มีอารมณ์เลศิ โลกที9มีแตค่วามสขุ แตย่งัเกี9ยวข้อง
กบักามอยู ่ ได้แก่ (๑) จาตมุหาราชิกา สวรรค์ที9ท้าวมหาราชทั Vง ๔ ปกครองอยู ่ (ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ครองทิศ
ตะวนัออก ท้าววิรุฬหกจอมกมุภณัฑ์ครองทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์จอมนาคครองทิศตะวนัตก ท้าวกเุวรหรือเวสวณัจอมยกัษ์
ครองทิศเหนือ) (๒) ดาวดงึส์ แดนที9อยูแ่หง่เทพ ๓๓ มีท้าวสกักะ เป็นจอมเทพ (๓) ยามา แดนที9อยูแ่หง่เทพผู้ปราศจาก
ทกุข์ มีท้าวสยุามาเป็นจอมเทพ (๔) ดสุติ แดนที9อยูแ่หง่เทพผู้ เอิบอิ9มด้วยสริิสมบตัิของตน มีท้าวสนัดสุติเป็นจอมเทพ 
(๕) นิมมานรดี แดนแหง่เทพผู้มคีวามยินดใีนการเนรมติ มีท้าวสนิุมมิตเป็นจอมเทพ (๖) ปรนิมมติวสวตัดี แดนที9อยู่
แหง่เทพ ผู้ยงัอํานาจให้เป็นไปในสมบตัิที9ผู้ อื9นนิรมิต คือ เสวยสมบตัิที9พวกเทพอื9นนิรมิตให้ มีท้าววสวตัดเีป็นจอมเทพ 
(ดเูทียบ ส.ํม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๖๑๗-๖๑๘ 
38 ธาตุโลก หมายถงึธาต ุ๑๘ คือสิ9งที9ทรงสภาวะของตนเองอยู ่ตามที9เหตปัุจจยัปรุงแตง่ขึ Vนเป็นไปตาม ธรรมนิยาม คือ
กําหนดแหง่ธรรมดา ไมม่ีผู้สร้าง ผู้บนัดาล และมีรูปลกัษณะ กิจ อาการเป็นแบบจําเพาะตวั อนัพงึกําหนดเอาเป็นหลกั
ได้แตล่ะอยา่ง ๆ ได้แก่ (๑) จกัขธุาต ุธาตคุือจกัขปุสาท (๒) รูปธาต ุธาตคุือรูปารมณ์ (๓) จกัขวุญิญาณธาต ุธาตคุือ
จกัขวุิญญาณ (๔) โสตธาต ุ ธาตคุือโสตปสาท (๕) สทัทธาต ุ ธาตคุือสทัทารมณ์ (๖) โสตวิญญาณธาต ุ ธาตคุอืโสต
วิญญาณ (๗) ฆานธาต ุ ธาตคุอืฆานปสาท (๘) คนัธธาต ุ ธาตคุือคนัธารมณ์ (๙) ฆานวิญญาณธาต ุ ธาตคุือฆาน
วิญญาณ (๑๐) ชิวหาธาต ุธาตคุอืชิวหาปสาท (๑๑) รสธาต ุธาตคือรสารมณ์ (๑๒) ชิวหาวิญญาณธาต ุธาตคุือชิวหา
วิญญาณ (๑๓) กายธาต ุธาต ุคอืกายปสาท (๑๔) โผฏฐัพพธาต ุธาตคุือโผฏฐัพพารมณ์ (๑๕) กายวิญญาณธาต ุธาตุ
คือกายวิญญาณ (๑๖) มโนธาต ุธาตคุือมโน (๑๗) ธมัมธาต ุธาตคุือธรรมารมณ์ (๑๘) มโนวิญญาณธาต ุธาตคุือมโน
วิญญาณ (ดเูทียบ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๘๓-๑๘๔/๑๔๒-๑๔๖) 
39 อายตนโลก หมายถึงอายนตนะ ๑๒ คือ (สิ9งที9เชื9อมตอ่กนัให้เกิดความรู้ แดนตอ่หรือแดนเกิดแหง่ความรู้) อายตนะ
ภายใน ๖ ได้แก่ (๑) ตา (๒) ห ู(๓) จมกู (๔) ลิ Vน (๕) กาย (๖) ใจ และอายตนะ ภายนอก ๖ ได้แก่ (๑) รูป (๒) เสยีง 
(๓) กลิ9น (๔) รส (๕) โผฏฐัพพะ (๖) ธรรมารมณ์ ทั Vง ๖ นี V เรียกทั9วไปวา่ อารมณ์ ๖ คือเป็นสิ9งสาํหรับให้จิตยดึหนว่ง (ดู
เทียบ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๕๔-๑๖๗/๑๑๒-๑๑๘) 



๒๐ 

 

พรหมโลก เทวโลก นี V ตรัสเรียกว่า โลก โลกนี V ถกูอะไรโอบล้อม หุ้มห่อ คือ ห้อมล้อม 
ครอบคลมุ ปกคลมุ บดบงัไว้ รวมความว่า โลกถกูอะไรเล่าหุ้มห่อไว้ 

คําว่า ดังนี : ในคําว่า ท่านอชิตะทลูถาม ดังนี : เป็นบทสนธิ เป็นคําเชื9อมบท เป็นคํา
ที9ทําบทให้บริบรูณ์ เป็นความสมัพนัธ์แห่งอกัษร เป็นความสละสลวยแห่งพยญัชนะ คําว่า 
ดงันี V นี V เป็นคําเชื9อมบทหน้ากบับทหลงัเข้าด้วยกนั  

คําว่า ท่าน เป็นคํากล่าวด้วยความรัก เป็นคํากล่าวโดยความเคารพ คําว่า ท่าน นี V 
เป็นคํากล่าวที9มีความเคารพและความยําเกรง  

คําว่า อชิตะ เป็นชื9อของพราหมณ์นั Vน คือ เป็นการกล่าวถึง การขนานนาม การ
บญัญตัิ ชื9อที9เรียกกนั ชื9อ การตั Vงชื9อ  ชื9อที9ตั Vงให้  ภาษา พยญัชนะ ชื9อเรียกเฉพาะ รวมความ
ว่า ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V 

คําว่า เพราะเหตุไรเล่า โลกจงึไม่สดใส อธิบายว่า เพราะเหตไุร โลกจงึไม่สดใส 
คือ ไม่ส่องสว่าง ไม่แผดแสง ไม่รุ่งโรจน์ ไม่แจ่มชดั ไม่ปรากฏชดั รวมความว่า เพราะเหตไุร
เล่า โลกจงึไม่สดใส 

คําว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื9องฉาบทาโลกนั:นไว้ อธิบาย
ว่า อะไรเป็นเครื9องฉาบทา คือ เกี9ยวข้อง ผกูพนั ทําให้โลกนี Vเศร้าหมอง โลกถกูอะไรฉาบ ทา 
ไล้ ทําให้หมองมวั หมองคลํ Vา แปดเปืVอน คละเคล้า เกาะติด เกี9ยวพนั พวัพนัไว้ ขอพระองค์
โปรดตรัส คือโปรดบอก แสดง บญัญตัิ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศ รวม
ความว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื9องฉาบทาโลกนั Vนไว้ 

คําว่า อะไรเล่า เป็นภัยใหญ่ของโลกนั:น อธิบายว่า อะไรเป็นภยั เป็นภยัใหญ่ คือ 
เป็นเครื9องบีบคั Vน เป็นสิ9งกระทบกระทั9ง เป็นอนัตราย เป็นอปุสรรคของโลกนั Vน รวมความว่า 
อะไรเล่าเป็นภยัใหญ่ของโลกนั Vน ด้วยเหตนุั Vน พราหมณ์นั Vน จงึกล่าวว่า  

(ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V) 
โลกถกูอะไรเล่าหุ้มห่อไว้  

เพราะเหตไุรเล่า โลกจงึไม่สดใส  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่า 
อะไรเป็นเครื9องฉาบทาโลกนั Vนไว้  
อะไรเล่า เป็นภยัใหญ่ของโลกนั Vน 



๒๑ 

 

[๒] (พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า อชิตะ) 
โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้  

โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี9และความประมาท  
เราเรียกความอยากว่าเป็นเครื9องฉาบทาโลกไว้  
ทกุข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั:น (๒) 

ว่าด้วยอวิชชา 
คําว่า โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ อธิบายว่า  
คําว่า อวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้ในทกุข์ ความไม่รู้ในทกุขสมทุยั ความไม่รู้ในทกุข 

นิโรธ ความไม่รู้ในทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไม่รู้ในส่วนอดีต ความไม่รู้ ในส่วนอนาคต 
ความไม่รู้ในส่วนอดีตและอนาคต ความไม่รู้ในปฏิจจสมปุบาทว่าเพราะธรรมนี Vเป็นปัจจยั 
ธรรมนี Vจงึมี ความไม่รู้ ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู้ ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รู้ตามเป็น
จริง ความไม่แทงตลอด ความไม่ถือเอาโดยถกูต้อง ความไม่หยั9งลงโดยรอบคอบ ความไม่
พนิิจ ความไม่พจิารณา ความไม่ทําให้ประจกัษ์ ความทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รู้
ชดั ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนสุยั
คืออวิชชา ปริยฏุฐานคืออวิชชา ข่ายคืออวิชชา อกศุลมลูคือโมหะ นี V ตรัสเรียกว่า อวิชชา40 

คําว่า โลก ได้แก่ โลกนรก โลกกําเนิดเดรัจฉาน โลกในเปตวิสยั มนษุยโลก เทวโลก 
ขนัธโลก ธาตโุลก อายตนโลก โลกนี V โลกหน้า พรหมโลก เทวโลก นี V ตรัสเรียกว่า โลก  

โลกนี Vถกูอวิชชานี Vโอบล้อม หุ้มห่อ คือ ห้อมล้อม ครอบคลมุ ปกคลมุ บดบงัไว้ รวม
ความว่า โลกถกูอวิชชาหุ้มห่อไว้ 

คําว่า อชิตะ เป็นคําที9พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั Vนโดยชื9อ  
อธิบายคาํว่า ภควา 

คําว่า พระผู้มีพระภาค นี V เป็นคํากล่าวโดยความเคารพ 
อีกนยัหนึ9ง ชื9อว่าพระผู้มีพระภาค เพราะทรงทําลายราคะได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําลายโทสะได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําลายโมหะได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําลายมานะได้แล้ว  

                                                           

40 ดเูทียบ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑๐๖/๓๑๒ 



๒๒ 

 

ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําลายทิฏฐิได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําลายเสี Vยนหนามได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําลายกิเลสได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงจําแนก แยกแยะ แจกแจงธรรมรัตนะ  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงทําที9สดุแห่งภพได้แล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงอบรมพระวรกายแล้ว  
ชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค เพราะทรงอบรมศีล อบรมจิต อบรมปัญญาแล้ว  
อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงใช้สอยเสนาสนะ ที9เป็นป่าละเมาะและป่าทบึ อนั

สงดั มีเสียงน้อย มีเสียงอกึทกึน้อย ปราศจากการสญัจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที9ทํา
การลบัของมนษุย์ สมควรเป็นที9หลีกเร้น จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค 

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปัจจยัเภสชับริขาร จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค  

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงเป็นผู้ มีส่วนแห่งอรรถรส41 ธรรมรส42 วิมตุติรส43 อธิ
สีล อธิจิต อธิปัญญา จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค  

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงเป็นผู้ มีส่วนแห่งฌาน ๔ อปัปมญัญา ๔ อรูปสมาบตั ิ
๔ จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค 

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงเป็นผู้ มีส่วนแห่งวิโมกข์ ๘ อภิภายตนะ44 ๘ อนปุพุพ
วิหารสมาบตัิ ๙ จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค 

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงเป็นผู้ มีส่วนแห่งสญัญาภาวนา ๑๐ กสิณสมาบตัิ45 
๑๐ อานาปานสัสติสมาธิ46 อสภุสมาบตัิ47 จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค  

                                                           

41 อรรถรส หมายถึงความถึงพร้อมแหง่ผลของเหต ุ(ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) 
42 ธรรมรส หมายถึงความถึงพร้อมแหง่เหต ุ(ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) 
43 วิมุตติรส หมายถงึความถึงพร้อมแหง่ผล (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) 
44 อภภิายตนะ คือฌานที9ครอบงํานิวรณธรรมและอารมณ์ที9เลก็หรือใหญ่ได้ (ม.ม.ู (ไทย) ๑๓/๒๔๙/๒๙๕) 
45 กสิณสมาบัติ หมายถงึภาวะสงบประณีตซึ9งพงึเข้าถึงด้วยการกําหนดวตัถสุาํหรับเพง่เพื9อจงูจิตให้เป็นสมาธิ ได้แก ่
ฌาน ๑๐ มีปฐวีกสณิฌาน เป็นต้น (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) 
46 อานาปานัสสติสมาธิ ได้แก่สมาธิเกี9ยวเนื9องด้วยการตั Vงสติกําหนดลมหายใจเข้าออก (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) 
47 อสุภสมาบัติ หมายถึงภาวะสงบประณีตซึ9งพงึเข้าถงึด้วยการพิจารณาร่างกายของตนและผู้ อื9นให้เห็นสภาพที9ไม่



๒๓ 

 

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงเป็นผู้ มีส่วนแห่งสติปัฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔      
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ จงึชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค  

อีกนยัหนึ9ง พระผู้ มีพระภาคทรงเป็นผู้ มีส่วนแห่งตถาคตพลญาณ48 ๑๐ เวสารัชช
ญาณ49 ๔ ปฏิสมัภิทา50 ๔ อภิญญา51 ๖ พทุธธรรม52 ๖ จึงชื9อว่าพระผู้ มีพระภาค 

พระนามว่า พระผู้ มีพระภาค นี V มิใช่พระชนนีทรงตั Vง มิใช่พระชนกทรงตั Vง มิใช่พระ
ภาดาทรงตั Vง มิใช่พระภคินีทรงตั Vง มิใช่มิตรและอํามาตย์ตั Vง มิใช่พระญาติและผู้ ร่วม
สายโลหิตทรงตั Vง มิใช่สมณพราหมณ์ตั Vง มิใช่เทวดาตั Vง 

                                                                                                                                                                              

งาม หมายถึงซากศพในสภาพตา่ง ๆ ๑๐ อยา่ง คือ (๑) ซากศพที9เนา่พอง (๒) ซากศพที9มีสเีขียว (๓) ซากศพที9มี
นํ Vาเหลอืงไหล (๔) ซากศพที9ขาดกลางตวั (๕) ซากศพที9สตัว์กดักินแล้ว (๖) ซากศพ ที9มีมือเท้าศีรษะขาด (๗) ซากศพที9
ถกูสบั ฟัน เป็นทอ่น ๆ (๘) ซากศพที9มีโลหิตไหลอยู ่(๙) ซากศพ ที9มีตวัหนอนคลาคลํ9าไปอยู ่(๑๐) ซากศพที9ยงัเหลอือยู่
แตร่่างกระดกู (วิสทฺุธิ.(บาล)ี ๑/๑๐๒/๑๙๔) 
48 ตถาคตพลญาณ ๑๐ หมายถงึพระญาณอนัเป็นกําลงัของพระตถาคต ๑๐ ประการ ที9ทําให้พระองค์บนัลอืสหีนาท 
ประกาศพระศาสนาได้มั9นคง คอื (๑) ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั9งรู้กฎธรรมชาตเิกี9ยวกบัขอบเขตและขีดขั Vนของสิ9ง
ทั Vงหลาย (๒) กมัมวิปากญาณ ปรีชาหยั9งรู้ผลของกรรม (๓) สพัพตัถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั9งรู้ข้อปฏิบตัิที9จะ
นําไปสูค่ติทั Vงปวง หรือสูป่ระโยชน์ทั Vงปวง (๔) นานาธาต-ุญาณ ปรีชาหยั9งรู้สภาวะของโลกอนัประกอบด้วยธาตตุา่ง ๆ 
เป็นอเนก (๕) นานาธิมตุติกญาณ ปรีชาหยั9งรู้อธัยาศยัเป็นต้นของสตัว์ทั Vงหลาย (๖) อินทริยปโรปริยตัตญาณ ปรีชา
หยั9งรู้ความยิ9งหยอ่นแหง่อินทรีย์ของสตัว์ทั Vงหลาย (๗) ฌานาทิสงักิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั9งรู้ความเศร้าหมอง ความ
ผอ่งแผ้ว เป็นต้น (๘) ปพุเพนิวาสานสุสติญาณ ปรีชาหยั9งรู้ภพที9เคยอยูใ่นหนหลงัได้ (๙) จตุปูปาตญาณ ปรีชาหยั9งรู้
จตุิและอบุตัิของสตัว์ทั Vงหลาย (๑๐) อาสวกัขยญาณ ปรีชาหยั9งรู้ความสิ Vนไปแหง่อาสวะทั Vงหลาย (องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/
๒๑/๔๓-๔๗) 
49 เวสารัชชญาณ ๔ คือพระญาณอนัเป็นเหตใุห้ทรงแกล้วกล้า ไมค่รั9นคร้าม ได้แก ่ (๑) สมัมาสมัพทุธ-ปฏิญญา (๒) 
ขีณาสวปฏิญญา (๓) อนัตรายิกธมัมวาทะ (๔) นิยยานิกธมัมเทสนา (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๕๐/๑๔๘-๑๕๐ 
50 ปฏิสัมภทิา ๔ หมายถงึปัญญาแตกฉาน ๔ อยา่ง คือ (๑) อตัถปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาแจ้งใน
ความหมาย (๒) ธมัมปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจ้งในหลกั (๓) นิรุตต-ิปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉาน
ในนิรุตติ ปรีชาแจ้งในภาษา ศพัท์ ถ้อยคาํบญัญตัิ (๔) ปฏิภาณปฏิสมัภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งใน
ความคิดทนัการ มีไหวพริบ (องฺ.จตกฺุก. (ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๗๓-๒๗๔) 
51 อภญิญา ๖ คือความรู้ยิ9งยวด ได้แก่ (๑) อิทธิวิธิ ความรู้ทําให้แสดงฤทธิdตา่ง ๆ ได้ (๒) ทิพพโสต- ญาณที9ทําให้มีหู
ทิพย์ (๓) เจโตปริยญาณ ญาณที9ทําให้กําหนดใจคนอื9นได้ (๔) ปพุเพนิวาสานสุสติญาณ ญาณที9ทําให้ระลกึชาติได้ 
(๕) ทิพพจกัข ุญาณที9ทําให้มตีาทิพย์ (๖) อาสวกัขยญาณ ญาณที9ทําให้อาสวะ สิ Vนไป ๕ ข้อแรกเป็นโลกียะ (โลกียอ
ภิญญา) ข้อสดุท้ายเป็นโลกตุตระ (ที.ส.ี (ไทย) ๙/๒๓๔-๒๔๘/๗๙-๘๖) 
52 พุทธธรรม ๖ หมายถึงพระปัญญาจกัขขุองพระพทุธเจ้า ที9ทรงทราบกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทั Vงหมด เป็นต้น 
(ข.ุม.อ. (บาล)ี ๕๐/๒๖๖) และดรูายละเอียดข้อ ๘๕ หน้า ๓๐๑-๓๐๓ ในเลม่นี V) 



๒๔ 

 

คําว่า พระผู้มีพระภาค นี V เป็นวิโมกขนัติกนาม (พระนามในลําดบัการ 
บรรลอุรหตัตผล) เป็นสจัฉิกาบญัญตัต ิ(บญัญตัิที9เกิดเพราะทรงรู้แจ้งอรหตัตผล)  
ของพระผู้ มีพระภาคพทุธเจ้าทั Vงหลาย พร้อมกบัการบรรลพุระสพัพญั(ตุญาณ ที9

โคนต้นโพธิd รวมความว่า พระผู้ มีพระภาค ตรัสตอบว่า อชิตะ 
ว่าด้วยความตระหนี9 ๕ อย่าง 

คําว่า โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี9และความประมาท อธิบายว่า  
มจัฉริยะ ๕ อย่าง เรียกว่า ความตระหนี9 คือ  

๑. อาวาสมจัฉริยะ  (ความตระหนี9ที9อยู่)  
๒. กลุมจัฉริยะ  (ความตระหนี9ตระกลู)  
๓. ลาภมจัฉริยะ  (ความตระหนี9ลาภ)  
๔. วณัณมจัฉริยะ  (ความตระหนี9วรรณะ) 
๕. ธมัมมจัฉริยะ (ความตระหนี9ธรรม)  

ความตระหนี9 กิริยาที9ตระหนี9 ภาวะที9ตระหนี9 ความเห็นแก่ได้ ความถี9เหนียว ความที9
จิตเจ็บร้อน(ในการให้) ความที9จิตหวงแหนเห็นปานนี V นี V ตรัสเรียกว่า ความตระหนี9 

อีกนยัหนึ9ง ความตระหนี9ขนัธ์ก็ดี ความตระหนี9ธาตก็ุดี ความตระหนี9อายตนะก็ดี 
ความมุ่งแต่จะได้ก็ดี นี V ก็เรียกว่า ความตระหนี9  

ขอกล่าวถึงความประมาท ความปล่อยจิตไปหรือการเพิ9มพนูความปล่อยจิตไปใน
กายทจุริต วจีทจุริต มโนทจุริต หรือในกามคณุ ๕ อย่าง การทําโดยไม่เคารพ การทําที9ไม่ให้
ติดต่อ การทําที9ไม่มั9นคง ความประพฤติย่อหย่อน ความทอดทิ Vงฉนัทะ ความทอดทิ Vงธุระ 
ความไม่เสพ ความไม่เจริญ ความไม่ทําให้มาก ความตั Vงใจไม่จริง ความไม่หมั9นประกอบ 
ความประมาทในการเจริญกศุลธรรมทั Vงหลาย ชื9อว่าความประมาท ความประมาท กิริยาที9
ประมาท ภาวะที9ประมาทมีลกัษณะเช่นว่านี V นี V ตรัสเรียกว่า ความประมาท  

คําว่า โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี9และความประมาท อธิบายว่า โลกไม่
สดใส คือ ไม่ส่องสว่าง ไม่แผดแสง ไม่รุ่งโรจน์ ไม่แจ่มชดั ไม่ปรากฏชดัเพราะความตระหนี9
และความประมาทนี V รวมความว่า โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี9และความประมาท 

 
 



๒๕ 

 

ว่าด้วยตัณหา 
คําว่า เราเรียกความอยากว่าเป็นเครื9องฉาบทาโลกไว้ อธิบายว่า ตณัหา ตรัส

เรียกว่า ความอยาก ได้แก่ ความกําหนดั ความกําหนดันกั ความคล้อยตามอารมณ์ ความ
ยินดี ความเพลิดเพลิน ความกําหนดัด้วยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนดันกัแห่งจิต 
ความอยาก ความสยบ ความหมกมุ่น ความหื9น ความหื9นกระหาย ความข้องอยู่ ความจม
อยู่ ธรรมชาติที9ทําให้พลกุพล่าน ธรรมชาติที9หลอกลวง ธรรมชาติที9ยงัสตัว์ให้เกิด ธรรมชาติที9
ยงัสตัว์ให้เกิดพร้อม ธรรมชาติที9ร้อยรัด ธรรมชาติที9มีข่าย ธรรมชาติที9กําซาบใจ ธรรมชาติที9
ซา่นไป ธรรมชาติดจุเส้นด้าย ธรรมชาติที9แผ่ไป ธรรมชาติที9ประมวลมา ธรรมชาติที9เป็นเพื9อน 
ความคนงึหา ตณัหาที9นําพาไปสู่ภพ ตณัหาดจุป่า ตณัหาดจุป่าทบึ ความเชยชิด ความเยื9อ
ใย ความห่วงใย ความผกูพนั ความหวงั กิริยาที9หวงั ภาวะที9หวงั ความหวงัในรูป ความหวงั
ในเสียง ความหวงัในกลิ9น ความหวงัในรส ความหวงัในโผฏฐัพพะ ความหวงัในลาภ 
ความหวงัในทรัพย์ ความหวงัในบตุร ความหวงัในชีวิต ธรรมชาติที9กระซบิ ธรรมชาติที9
กระซบิบ่อย ๆ ธรรมชาติที9กระซบิยิ9ง ความกระซบิ กิริยาที9กระซบิ ภาวะที9กระซบิ ความ
ละโมบ กิริยาที9ละโมบ ภาวะที9ละโมบ ธรรมชาติที9ทําให้หวั9นไหว ภาวะที9ใคร่แต่อารมณ์ดี ๆ 
ความกําหนดั ในฐานะอนัไม่ควร ความโลภเกินพอดี ความติดใจ กิริยาที9ติดใจ ความ
ปรารถนา ความใฝ่หา ความหมายปอง กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ตณัหาในรูปภพ 
ตณัหาในอรูปภพ ตณัหาในนิโรธ53 รูปตณัหา สทัทตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐัพพ
ตณัหา ธมัมตณัหา โอฆะ54 โยคะ55 คนัถะ56 อปุาทาน57 อาวรณ์58 นิวรณ์ เครื9องปิดบงั เครื9อง

                                                           

53 ตัณหาในนิโรธ คือตณัหาที9ประกอบด้วยอจุเฉททิฏฐิ (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๓/๓๙) 
54 โอฆะ คือสภาวะอนัเป็นดจุกระแสนํ Vาหลากทว่มใจสตัว์ ได้แก่ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒ 
55 โยคะ คือสภาวะอนัประกอบสตัว์ไว้ในภพ ได้แก่ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒ 
56 คันถะ คือกิเลสเครื9องร้อยรัดมี ๔ อยา่ง ได้แก่ (๑) กิเลสเครื9องร้อยรัดกายคืออภิชฌา (๒) กิเลสเครื9องร้อยรัดกายคือ
พยาบาท (๓) กิเลสเครื9องร้อยรัดกายคือสลีพัพตปรามาส (๔) กิเลสเครื9องร้อยรัดกายคือความถือมั9นวา่นี Vเทา่นั Vนจริง 
(ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๙๒/๒๘๖) 
57 อุปาทาน คือความยดึมั9นด้วยอํานาจกิเลสมี ๔ คือ (๑) กามปุาทาน ความยดึมั9นในกาม (๒) ทิฏfุปาทาน ความยดึ
มั9นในทิฏฐิ (๓) สลีพัพตปุาทาน ความยดึมั9นในศีลวตัร (๔) อตัตวาทปุาทาน ความยดึมั9น วาทะของตน (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๑๒/๒๙๓) 
58 อาวรณ์ คือสภาวะที9ขดัขวางจิตไมใ่ห้ก้าวหน้าในคณุธรรม (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๓/๓๙) 



๒๖ 

 

ผกู อปุกิเลส อนสุยั59 ปริยฏุฐาน (กิเลสที9กลุ้มรุมจิต) ตณัหาดจุเถาวลัย์ ความปรารถนาวตัถุ
อย่างต่าง ๆ รากเหง้าแห่งทกุข์ เหตแุห่งทกุข์ แดนเกิดแห่งทกุข์ บ่วงแห่งมาร เบ็ดแห่งมาร 
เหยื9อแห่งมาร วิสยัแห่งมาร ที9อาศยัแห่งมาร โคจรแห่งมาร เครื9องผกูแห่งมาร ตณัหาดจุ
แม่นํ Vา ตณัหาดจุตาข่าย ตณัหาดจุโซต่รวน ตณัหาดจุสมทุร อภิชฌา อกศุลมลูคือโลภะ นี V
ตรัสเรียกว่า ความอยาก เป็นเครื9องฉาบทา คือ ข้องเกี9ยว ผกูพนั ทําให้เข้าไปเศร้าหมอง โลก
ถกูความอยากนี Vฉาบทา ไล้ ทําให้หมองมวั แปดเปืVอน คละเคล้า เกาะติด เกี9ยวพนั พวัพนัไว้ 
เราเรียก คือ บอก แสดง บญัญตัิ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศ รวมความว่า 
เราเรียกความอยากว่าเป็นเครื9องฉาบทาโลกไว้ 

ว่าด้วยทกุข์ 
คําว่า ทกุข์ ในคําว่า ทกุข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั:น อธิบายว่า ชาติทกุข์ ชราทกุข์ 

พยาธิทกุข์ มรณทกุข์ โสกปริเทวทกุขโทมนสัอปุายาสทกุข์ ทกุข์เนื9องจากการเกิดในนรก 
ทกุข์เนื9องจากการเกิดในกําเนิดเดรัจฉาน ทกุข์เนื9องจากการเกิดในเปตวิสยั ทกุข์เนื9องจาก
การเกิดในโลกมนษุย์ ทกุข์เนื9องจากการถือกําเนิดในครรภ์ ทกุข์เนื9องจากการอยู่ในครรภ์ 
ทกุข์เนื9องจากการคลอดจากครรภ์ ทกุข์ที9สืบเนื9องมาจากผู้ เกิด ทกุข์ของผู้ เกิดที9เนื9องมาจาก
ผู้ อื9น ทกุข์ที9เกิดจากความพยายามของตนเอง ทกุข์ที9เกิดจากความพยายามของผู้ อื9น ความ
ทกุข์กาย ความทกุข์ใจ ทกุข์ที9เกิดจากสงัขาร ทกุข์ที9เกิดจากความแปรผนั โรคทางตา โรค
ทางห ูโรคทางจมกู โรคทางลิ Vน โรคทางกาย โรคศีรษะ โรคห ูโรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด 
ไข้หวดั ไข้พษิ ไข้เชื9อมซมึ โรคท้อง เป็นลมสลบ ลงแดง จกุเสียด อหิวาตกโรค โรคเรื Vอน ฝี 
กลาก มองคร่อ ลมบ้าหม ูหิดเปื9 อย หิดด้าน หิด หดู โรคละลอก โรคดีซา่น โรคเบาหวาน โรค
เริม โรคพพุอง โรคริดสีดวงทวาร ความเจ็บป่วยที9เกิดจากดี ความเจ็บป่วยที9เกิดจากเสมหะ 
ความเจ็บป่วยที9เกิดจากลม ไข้สนันิบาต ความเจ็บป่วยที9เกิดจากการเปลี9ยนฤดกูาล ความ
เจ็บป่วยที9เกิดจากการผลดัเปลี9ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกนั ความเจ็บป่วยที9เกิดจากความ
พากเพียรเกินกําลงั ความเจ็บป่วยที9เกิดจากผลกรรม ความหนาว ความร้อน ความหิว 
ความกระหาย ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ ทกุข์ที9เกิดจากสมัผสัแห่งเหลือบ ยงุ ลม แดด 

                                                           

59 อนุสัย คือกิเลสที9แฝงตวันอนเนื9องอยูใ่นสนัดานของสตัว์ มี ๗ คือ (๑) กามราคะ ความกําหนดัในกาม (๒) ปฏิฆะ 
ความหงดุหงิดขดัเคือง (๓) ทิฏฐิ ความเห็นผิด (๔) วิจิกิจฉา ความสงสยั (๕) มานะ ความถือตวั (๖) ภวราคะ ความ
กําหนดัในภพ (๗) อวิชชา ความไมรู้่จริง (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗) 



๒๗ 

 

และสตัว์เลื Vอยคลาน ทกุข์เพราะมารดาตาย ทกุข์เพราะบิดาตาย ทกุข์เพราะพี9ชายน้องชาย
ตาย ทกุข์เพราะพี9สาวน้องสาวตาย ทกุข์เพราะบตุรตาย ทกุข์เพราะธิดาตาย ทกุข์เพราะ
ความพนิาศของญาติ ทกุข์เพราะโภคทรัพย์พนิาศ ทกุข์เพราะความเสียหายที9เกิดจากโรค 
ทกุข์เพราะสีลวิบตัิ ทกุข์เพราะทิฏฐิวิบตัิ  

ความเกิดขึ Vนแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏในเบื Vองต้น ความดบัแห่งธรรมเหล่านั Vนย่อม
ปรากฏในเบื Vองปลาย วิบากอาศยักรรม กรรมอาศยัวิบาก รูปอาศยันาม นามอาศยัรูป นาม
รูปเป็นไปตามชาติ ชราติดตาม พยาธิครอบงํา มรณะยํ9ายี ตกอยู่ในความทกุข์ ไม่มีที9ปกป้อง 
ไม่มีที9หลีกเร้น ไม่มีที9พึ9ง ไม่มีที9อาศยั นี Vตรัสเรียกว่า ทกุข์ ทกุข์นี V เป็นภยั เป็นภยัใหญ่ เป็น
เครื9องบีบคั Vน เป็นสิ9งกระทบกระทั9ง เป็นอนัตราย เป็นอปุสรรคของโลกนี V รวมความว่า ทกุข์
เป็นภยัใหญ่ของโลกนั Vน ด้วยเหตนุั Vน พระผู้ มีพระภาคจงึตรัสว่า 

(พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า อชิตะ) 
โลกถกูอวิชชาหุ้มห่อไว้  
โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี9และความประมาท 
เราเรียกความอยากว่าเป็นเครื9องฉาบทาโลกไว้ 
ทกุข์เป็นภยัใหญ่ของโลกนั Vน 
 
[๓] (ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V) 
กระแสทั :งหลายย่อมไหลไปในที9ทั :งปวง  
อะไรเป็นเครื9องกั :นกระแสทั :งหลาย  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื9องป้องกันกระแสทั :งหลาย 
อะไรปิดกั :นกระแสทั :งหลายได้ (๓) 

คําว่า กระแสทั :งหลาย ในคําว่า กระแสทั :งหลายย่อมไหลไปในที9ทั :งปวง ได้แก่ 
กระแสตณัหา กระแสทิฏฐิ กระแสกิเลส กระแสทจุริต กระแสอวิชชา  

คําว่า ในที9ทั :งปวง ได้แก่ ในอายตนะทั Vงปวง  
คําว่า ย่อมไหลไป ได้แก่ ย่อมไหลไป คือ ซา่นไป หลั9งไหล เป็นไป อธิบายว่า กระแส

จากตา ย่อมไหลไป คือ ซ่านไป หลั9งไหล เป็นไปในรูป กระแสจากหยู่อมไหลไป ฯลฯ ในเสียง 
กระแสจากจมกูย่อมไหลไป ฯลฯ ในกลิ9น กระแสจากลิ Vนย่อมไหลไป ฯลฯ ในรส กระแสจาก



๒๘ 

 

กายย่อมไหลไป ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ กระแสจากใจ ย่อมไหลไป คือ ซา่นไป หลั9งไหล เป็นไป
ในธรรมารมณ์ คือ รูปตณัหาย่อมไหลไป คือ ซา่นไป หลั9งไหล เป็นไปทางตา สทัทตณัหา
ย่อมไหลไป คือ ซา่นไป หลั9งไหล เป็นไปทางห ู คนัธตณัหาย่อมไหลไป ฯลฯ ทางจมกู รส
ตณัหาย่อมไหลไป ฯลฯ ทางลิ Vน โผฏฐัพพตณัหาย่อมไหลไป ฯลฯ ทางกาย ธมัมตณัหาย่อม
ไหลไป คือ ซา่นไป  หลั9งไหล  เป็นไปทางใจ  รวมความว่า กระแสทั Vงหลายย่อมไหลไปในที9
ทั Vงปวง 

คําว่า ดังนี : ในคําว่า ท่านอชิตะทลูถาม ดังนี : เป็นบทสนธิ เป็นคําเชื9อมบท เป็นคํา
ที9ทําบทให้บริบรูณ์ เป็นความสมัพนัธ์แห่งอกัษร เป็นความสละสลวยแห่งพยญัชนะ คําว่า 
ดงันี V นี V เป็นคําเชื9อมบทหน้ากบับทหลงัเข้าด้วยกนั  

คําว่า ท่าน เป็นคํากล่าวด้วยความรัก เป็นคํากล่าวโดยความเคารพ คําว่า ท่าน นี V 
เป็นคํากล่าวที9มีความเคารพและความยําเกรง 

คําว่า อชิตะ เป็นชื9อของพราหมณ์นั Vน คือ เป็นการกล่าวถึง การขนานนาม การ
บญัญตัิ ชื9อที9เรียกกนั ชื9อ การตั Vงชื9อ ชื9อที9ตั Vงให้ ภาษา พยญัชนะ ชื9อเรียกเฉพาะ รวมความ
ว่า ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V 

คําว่า อะไรเป็นเครื9องกั :นกระแสทั :งหลาย อธิบายว่า อะไรเป็นเครื9องขวาง เครื9อง
กั Vน คือ เครื9องป้องกนั รักษา คุ้มครองกระแสทั Vงหลาย รวมความว่า อะไรเป็นเครื9องกั Vน
กระแสทั Vงหลาย  

คําว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื9องป้องกันกระแสทั :งหลาย อธิบาย
ว่า ขอพระองค์โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง บญัญตัิ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย 
ประกาศธรรมเครื9องขวาง เครื9องกั Vน เครื9องป้องกนั รักษา คุ้มครองกระแสทั Vงหลาย รวม
ความว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื9องป้องกนักระแสทั Vงหลาย 

คําว่า อะไรปิดกั :นกระแสทั :งหลายได้ อธิบายว่า กระแสทั Vงหลาย ถกูอะไรปิดกั Vน 
คือ ถกูตดัขาด จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป รวมความว่า อะไรปิดกั Vนกระแส
ทั Vงหลายได้ ด้วยเหตนุั Vน พราหมณ์นั Vนจงึกราบทลูว่า  

(ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V) 
กระแสทั Vงหลายย่อมไหลไปในที9ทั Vงปวง  
อะไรเป็นเครื9องกั Vนกระแสทั Vงหลาย  



๒๙ 

 

ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื9องป้องกนักระแสทั Vงหลาย  
อะไรปิดกั Vนกระแสทั Vงหลายได้ 
 
[๔] (พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า อชิตะ) 
กระแสเหล่าใดในโลก  
สตเิป็นเครื9องกั :นกระแสเหล่านั:นได้  
เรากล่าวธรรมเครื9องป้องกันกระแสทั :งหลาย  
ปัญญาปิดกั :นกระแสเหล่านั:นได้ (๔) 

คําว่า กระแสเหล่าใดในโลก อธิบายว่า กระแสเหล่านั Vนใดที9เราตอบ ชี Vแจง บอก 
แสดง บญัญตัิ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศไว้ คือ กระแสตณัหา กระแส
ทิฏฐิ กระแสกิเลส กระแสทจุริต กระแสอวิชชา  

คําว่า ในโลก ได้แก่ ในอบายโลก มนษุยโลก เทวโลก ขนัธโลก ธาตโุลก อายตนโลก 
รวมความว่า กระแสเหล่าใดในโลก  

คําว่า อชิตะ เป็นคําที9พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั Vนโดยชื9อ 
คําว่า สต ิ ในคําว่า สตเิป็นเครื9องกั :นกระแสเหล่านั:นได้ อธิบายว่า สต ิคือ ความ

ตามระลกึถึง ความระลกึได้เฉพาะหน้า สต ิ คือ ความระลกึได้ ความจําได้ ความไม่เลื9อน
ลอย ความไม่หลงลืม สติ คือ สตินทรีย์ (สติที9เป็นใหญ่) สติพละ(สติที9เป็นกําลงั) สมัมาสต ิ
(ระลกึชอบ) สติสมัโพชฌงค์ (สติที9เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรม) เอกายนมรรค (มรรคที9เป็น
ทางเอก) นี V ตรัสเรียกว่า สติ  

คําว่า เป็นเครื9องกั :น อธิบายว่า เป็นเครื9องขวาง เป็นเครื9องกั Vน คือ เป็นเครื9อง
ป้องกนั รักษา คุ้มครอง รวมความว่า สติเป็นเครื9องกั Vนกระแสเหล่านั Vนได้  

คําว่า เรากล่าวธรรมเครื9องป้องกันกระแสทั :งหลาย อธิบายว่า เรากล่าว คือ บอก 
แสดง บญัญตัิ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศเครื9องขวาง เครื9องกั Vน เครื9อง
ป้องกนั รักษา คุ้มครองกระแสทั Vงหลาย รวมความว่า เรากล่าวธรรมเครื9องป้องกนักระแส
ทั Vงหลาย  

คําว่า ปัญญาปิดกั :นกระแสเหล่านั:นได้ อธิบายว่า  



๓๐ 

 

คําว่า ปัญญา ได้แก่ ความรู้ทั9ว กิริยาที9รู้ชดั ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือก
เฟ้นธรรม สมัมาทิฏฐิ60  

คําว่า ปัญญาปิดกั :นกระแสเหล่านั:นได้ อธิบายว่า กระแสเหล่านั Vนปัญญาปิดกั Vน
ได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป กระแสเหล่านั Vนปัญญาของ
ผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “สงัขารทั Vงปวงไม่เที9ยง” ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่
หลั9งไหล ไม่เป็นไป กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “สงัขารทั Vงปวงเป็นทกุข์” ปิด
กั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป กระแสเหล่านั Vนปัญญา
ของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “ธรรมทั Vงปวงเป็นอนตัตา” ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่น
ไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป  

ว่าด้วยปฏจิจสมุปบาท 
กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึมี” ปิด

กั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล  ไม่เป็นไป  
กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้  ผู้ เห็นอยู่ว่า  
“เพราะสงัขารเป็นปัจจยั  วิญญาณจงึมี ฯลฯ  
เพราะวิญญาณเป็นปัจจยั      นามรูปจงึมี ฯลฯ  
เพราะนามรูปเป็นปัจจยั  สฬายตนะจงึมี ฯลฯ  
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั  ผสัสะจงึมี ฯลฯ  
เพราะผสัสะเป็นปัจจยั  เวทนาจงึมี ฯลฯ  
เพราะเวทนาเป็นปัจจยั  ตณัหาจงึมี ฯลฯ  
เพราะตณัหาเป็นปัจจยั  อปุาทานจงึมี ฯลฯ  
เพราะอปุาทานเป็นปัจจยั  ภพจงึมี ฯลฯ  
เพราะภพเป็นปัจจยั   ชาติจงึมี ฯลฯ  
เพราะชาติเป็นปัจจยั ชรามรณะจงึมี” ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่น

ไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป  
กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า  
“เพราะอวิชชาดบั  สงัขารจงึดบั ฯลฯ  

                                                           

60 ดรูายละเอียดข้อ ๕ หน้า ๕๘ ในเลม่นี V 



๓๑ 

 

เพราะสงัขารดบั  วิญญาณจงึดบั ฯลฯ  
เพราะวิญญาณดบั  นามรูปจงึดบั ฯลฯ  
เพราะนามรูปดบั  สฬายตนะจงึดบั ฯลฯ  
เพราะสฬายตนะดบั  ผสัสะจงึดบั ฯลฯ  
เพราะผสัสะดบั  เวทนาจงึดบั ฯลฯ  
เพราะเวทนาดบั  ตณัหาจงึดบั ฯลฯ  
เพราะตณัหาดบั  อปุาทานจงึดบั ฯลฯ  
เพราะอปุาทานดบั  ภพจงึดบั ฯลฯ  
เพราะภพดบั   ชาติจงึดบั  
เพราะชาติดบั ชราและมรณะจงึดบั” ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป 

ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป  
กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “นี Vทกุข์ ฯลฯ นี Vทกุขสมทุยั ฯลฯ นี Vทกุขนิ

โรธ ฯลฯ นี Vทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา”  ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่
หลั9งไหล ไม่เป็นไป  

กระแสเหล่านั Vน ปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “ธรรมเหล่านี Vอาสวะ ฯลฯ นี Vอาสวสมทุยั 
ฯลฯ นี Vอาสวนิโรธ ฯลฯ นี Vอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่
ซา่นไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป  

กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “เหล่านี Vคือธรรมที9ควรรู้ยิ9ง ฯลฯ เหล่านี Vคือ
ธรรมที9ควรกําหนดรู้ ฯลฯ เหล่านี Vคือธรรมที9ควรละ ฯลฯ เหล่านี Vคือธรรมที9ควรเจริญ ฯลฯ 
เหล่านี Vคือธรรมที9ควรทําให้แจ้ง” ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล 
ไม่เป็นไป  

กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นเหตเุกิด เหตดุบั คณุ โทษ และการสลดัออก
แห่งผสัสายตนะ ๖ ปิดกั Vนได้ คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป  

กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นเหตเุกิด เหตดุบั คณุ โทษ และการสลดัออกจาก
อปุาทานขนัธ์ ๕ ฯลฯ กระแสเหล่านั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นธรรมคือ เหตเุกิด เหตดุบั คณุ 
โทษ และการสลดัออกมหาภตูรูป ๔ ฯลฯ กระแสเหลานั Vนปัญญาของผู้ รู้ ผู้ เห็นอยู่ว่า “สิ9งใด
สิ9งหนึ9งมีความเกิดขึ Vนเป็นธรรมดา สิ9งนั Vนทั Vงหมดล้วนมีความดบัไปเป็นธรรมดา” ปิดกั Vนได้ 



๓๒ 

 

คือ ตดัขาดไป จงึไม่ไหลไป ไม่ซา่นไป ไม่หลั9งไหล ไม่เป็นไป รวมความว่า ปัญญาปิดกั Vน
กระแสเหล่านั Vนได้ ด้วยเหตนุั Vน พระผู้ มีพระภาคจงึตรัสว่า 

(พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า อชิตะ) 
กระแสเหล่าใดในโลก  
สติเป็นเครื9องกั Vนกระแสเหล่านั Vนได้  
เรากล่าวธรรมเครื9องป้องกนักระแสทั Vงหลาย  
ปัญญาปิดกั Vนกระแสเหล่านั Vนได้ 
 
[๕]  (ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V) 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทกุข์ ปัญญา สต ิ 
นามและรูปนี :ดับที9ไหน ข้าพระองค์ได้ทลูถามแล้ว  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื :อความนั:น 
แก่ข้าพระองค์ด้วยเถดิ (๕) 

ว่าด้วยปัญญา 
คําว่า ปัญญา ในคําว่า ปัญญา สต ิ อธิบายว่า ความรู้ทั9ว กิริยาที9รู้ชดั ความวิจยั 

ความเลือกเฟ้น ความสอดส่องธรรม ความกําหนดหมาย ความเข้าไปกําหนด ความเข้าไป
กําหนดเฉพาะ ภาวะที9รู้ ภาวะที9ฉลาด ภาวะที9รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความคิดค้น 
ความใคร่ครวญ ปัญญาดจุแผ่นดิน ปัญญาเครื9องทําลายกิเลส ปัญญาเครื9องนําทาง 
ปัญญาเครื9องเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญาดจุปฏกั ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญา
ดจุศสัตรา ปัญญาดจุปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาดจุดวง
ประทีป ปัญญาดจุดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สมัมาทิฏฐิ  

คําว่า สต ิได้แก่ สต ิคือ ความระลกึถึง ฯลฯ สมัมาสต ิรวมความว่า ปัญญา สต ิท่า
นอชิตะทลูถาม ดงันี V 

คําว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทกุข์ ... นามและรูป อธิบายว่า  
คําว่า นาม ได้แก่ ขนัธ์ที9มิใช่รูป ๔ อย่าง  
คําว่า รูป ได้แก่ มหาภตูรูป61 ๔ และรูปที9อาศยัมหาภตูรูปทั Vง62 ๔  

                                                           

61 มหาภตูรูป คือรูปใหญ่ รูปต้นเดิม คือธาต ุ ๔ ได้แก่ (๑) ปฐวีธาต ุ สภาวะที9แผไ่ปหรือกินเนื Vอที9 สภาพอนัเป็นหลกั



๓๓ 

 

คําว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทกุข์ เป็นคํากล่าวด้วยความรัก เป็นคํากล่าวโดยความ
เคารพ คําว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ นิรทกุข์ นี V เป็นคํากล่าวที9มีความเคารพและความยําเกรง รวม
ความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ นิรทกุข์ ... นามและรูป  

คําว่า เนื :อความนั:นแก่ข้าพระองค์ ในคําว่า ข้าพระองค์ได้ทลูถามแล้ว ขอพระองค์
โปรดตรัสบอกเนื Vอความนั Vนแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ได้แก่ เนื Vอความที9ข้าพระองค์ทลูถาม คือ 
เนื Vอความที9ข้าพระองค์ทลูขอ เนื Vอความที9ข้าพระองค์ทลูอญัเชิญ เนื Vอความที9ข้าพระองค์ทลู
ให้ประกาศ  

คําว่า ได้ทลูถามแล้ว ได้แก่ ได้ทลูถามแล้ว คือ ทลูขอแล้ว ทลูอญัเชิญ ทลูให้
ประกาศแล้ว  

                                                                                                                                                                              

ที9ตั Vงที9อาศยัแหง่สหชาตรูป เรียกสามญัวา่ ธาตแุข้นแข็งหรือธาตดุนิ (๒) อาโปธาต ุสภาวะที9เอิบอาบหรือดดูซมึ ซา่นไป 
ขยายขนาด ผนกึ พนูเข้าด้วยกนั เรียกสามญัวา่ ธาตเุหลว หรือธาตนํุ Vา (๓) เตโชธาต ุสภาวะที9ทําให้ร้อน เรียกสามญั
วา่ ธาตไุฟ (๔) วาโยธาต ุสภาวะที9ทําให้สั9นไหว เคลื9อนที9 คํ Vาจนุ เรียกสามญัวา่ ธาตลุม (ที.ส.ี (ไทย) ๙/๔๘๗-๔๙๙/
๒๒๓-๒๒๖) 
62 รูปที9อาศัยมหาภตูรูปทั :ง ๔ หรือทบัศพัท์บาลวีา่ อปุาทายรูป มี ๒๔ คือ 

ก. ปสาทรูป ๕ (รูปที9เป็นประธานสาํหรับรับอารมณ์) (๑) ตา (๒) ห ู(๓) จมกู (๔) ลิ Vน (๕) กาย 
ข. โคจรรูป หรือวิสยัรูป ๕ (รูปที9เป็นอารมณ์หรือแดนรับรู้ของอินทรีย์) (๖) รูป (๗) เสยีง (๘) กลิ9น (๙) รส (๑๐) 

โผฏฐัพพะ (ข้อนี Vไมน่บัเพราะเป็นอนัเดียวกบัมหาภตูรูป ๓ คือ ปฐวี เตโช วาโย) 
ค. ภาวรูป ๒ (รูปที9เป็นภาวะแหง่เพศ) (๑๐) อิตถตัตะ อิตถินทรีย์ ความเป็นหญิง (๑๑) ปริุสตัตะ ปริุสนิทรีย์ 

ความเป็นชาย 
ง. หทยัรูป ๑ (รูปคือหทยั) (๑๒) หทยัวตัถ ุที9ตั Vงแหง่ใจ หวัใจ 
จ. ชีวิตรูป ๑ (รูปที9เป็นชีวติ) (๑๓) ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวติ 
ฉ. อาหารรูป ๑ (รูปคืออาหาร) (๑๔) กวฬิงการาหาร อาหารคือคําข้าว 
ช. ปริจเฉทรูป ๑ (รูปที9กําหนดเทศะ) (๑๕) อากาสธาต ุสภาวะคือช่องวา่ง 
ญ. วิญญตัิรูป ๒ (รูปคือการเคลื9อนไหวให้รู้ความหมาย) (๑๖) กายวญิญตัิ การเคลื9อนไหวให้รู้ความหมาย ด้วย

กาย (๑๗) วจีวิญญตัิ การเคลื9อนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา 
ฎ. วิการรูป ๕ (รูปคืออาการที9ดดัแปลงทําให้แปลกให้พิเศษได้) (๑๘) (รูปัสส) ลหตุา ความเบา (๑๙) (รูปัสส) 

มทุตุา ความออ่นสลวย (๒๐) (รูปัสส) กมัมญัญตา ความควรแกก่ารงาน ใช้การได้ 
(๐) วิญญตัิรูป ๒ ข้อนี Vทา่นไมน่บัเพราะซํ Vากบัข้อ ญ 
ฏ. ลกัขณรูป ๔ (รูปคอืลกัษณะหรืออาการเป็นเครื9องกําหนด) (๒๒) (รูปัสส) อปุจย ความก่อตวั (รูปัสส) สนัตต ิ

ความสบืตอ่ (๒๓) (รูปัสส) ชรตา ความทรุดโทรม (๒๔) (รูปัสส) อนิจจตา ความปรวนแปรแตกสลาย 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๕๘๔-๙๘๔/๑๘๕-๒๘๒) 



๓๔ 

 

คําว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอก ได้แก่ ขอพระองค์โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง 
บญัญตัิ กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศ รวมความว่า ข้าพระองค์ได้ทลูถาม
แล้ว ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื Vอความนั Vนแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 

คําว่า นี : ดับที9ไหน ได้แก่ (นามและรูป) นี V ดบั คือ เข้าไปสงบ ถึงความตั Vงอยู่ไม่ได้ 
ระงบัไป ณ ที9ไหน รวมความว่า นี V ดบัที9ไหน ด้วยเหตนุั Vน พราหมณ์นั Vน จงึกราบทลูว่า 

(ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V) 
ข้าแต่พระองค์ผู้ นิรทกุข์ ปัญญา สต ิ
นามและรูปนี Vดบัที9ไหน ข้าพระองค์ได้ทลูถามแล้ว  
ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื Vอความนั Vน 
แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 
 
[๖] (พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
อชิตะ เธอได้ถามปัญหานั:นใด  
เราจะกล่าวแก้ปัญหานั:นแก่เธอ  
นามและรูปนั:นดับไม่มีส่วนเหลือในที9ใด  
นามและรูปนั:นดับไปในที9นั :นเพราะวิญญาณดับ (๖) 

คําว่า นั :นใด ในคําว่า เธอได้ถามปัญหานั:นใด ได้แก่ ปัญญา สต ินามและรูป  
คําว่า เธอได้ถาม ได้แก่ เธอได้ถามแล้ว คือ ได้ขอ อญัเชิญ ขอให้ประกาศแล้ว รวม

ความว่า เธอได้ถามปัญหานั Vนใด  
คําว่า อชิตะ ในคําว่า อชิตะ... เราจะกล่าวแก้ปัญหานั Vนแก่เธอ เป็นคําที9พระผู้ มีพระ

ภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั Vนโดยชื9อ  
คําว่า นั :น ได้แก่ ปัญญา สต ินามและรูป  
คําว่า เราจะกล่าวแก้ ได้แก่ เราจะกล่าว คือ จะบอก แสดง บญัญตัิ กําหนด 

เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศปัญหานั Vน รวมความว่า อชิตะ... เราจะกล่าวแก้ปัญหา
นั Vนแก่เธอ  

คําว่า นาม ในคําว่า นามและรูปนั:นดับไม่มีส่วนเหลือในที9ใด ได้แก่ ขนัธ์ที9มิใช่
รูป ๔  



๓๕ 

 

คําว่า รูป ได้แก่ มหาภตูรูป ๔ และรูปที9อาศยัมหาภตูรูปทั Vง ๔  
คําว่า ไม่มีส่วนเหลือ ได้แก่ ทกุสิ9งโดยอาการทั Vงหมด ทกุอย่างไม่มีเหลือ ไม่มีส่วน

เหลือโดยประการทั Vงปวง คําว่า ไม่มีส่วนเหลือ นี V เป็นคํากล่าวรวม ๆ ไว้ทั Vงหมด  
คําว่า ดับ ได้แก่ ดบั คือ เข้าไปสงบ ถึงความตั Vงอยูไ่ม่ได้ ระงบัไป รวมความว่า นาม

และรูปนั Vนดบัไม่มีส่วนเหลือในที9ใด  
คําว่า นามและรูปนั:นดับไปในที9นั :นเพราะวิญญาณดับ อธิบายว่า ธรรม คือ นาม

และรูป ที9พงึเกิดในสงสารมีเบื Vองต้นและเบื Vองปลายรู้ไม่ได้ เว้นภพ ๗ ย่อมดบั คือ เข้าไปสงบ 
ถึงความตั Vงอยู่ไม่ได้ ระงบัไปในที9นั Vน เพราะวิญญาณอนัประกอบด้วยอภิสงัขารธรรมดบัไป 
ด้วยโสดาปัตติมคัคญาณ  

ธรรมคือนามและรูปที9พงึเกิดในภพ ๕ เว้นภพ ๒ ย่อมดบั คือ เข้าไปสงบ ถึงความ
ตั Vงอยู่ไม่ได้ ระงบัไปในที9นั Vน เพราะวิญญาณอนัประกอบด้วยอภิสงัขารธรรมดบัไป ด้วยสก
ทาคามิมคัคญาณ  

ธรรมคือนามและรูปที9พงึเกิดในรูปธาต ุ หรืออรูปธาต ุ เว้นภพ ๑ ย่อมดบั คือ เข้าไป
สงบ ถึงความตั Vงอยู่ไม่ได้ ระงบัไปในที9นั Vน เพราะวิญญาณอนัประกอบด้วยอภิสงัขารธรรม
ดบัไป ด้วยอนาคามิมคัคญาณ  

ธรรมคือนามและรูปที9พงึเกิด ย่อมดบั คือ เข้าไปสงบ ถึงความตั Vงอยู่ไม่ได้ ระงบัไปใน
ที9นั Vน เพราะวิญญาณอนัประกอบด้วยอภิสงัขารธรรมดบัไป ด้วยอรหตัตมคัคญาณ  

ปัญญา สต ินามและรูป ย่อมดบั คือ เข้าไปสงบ ถึงความตั Vงอยู่ไม่ได้ ระงบัไปในที9นั Vน 
เพราะจริมวิญญาณ63ของพระอรหนัต์ผู้ปรินิพพานด้วยอนปุาทิเสสปรินิพพานธาตุ64ดบัไป 

รวมความว่า นามและรูปนั Vนดบัไปในที9นั Vนเพราะวิญญาณดบั ด้วยเหตนุั Vน พระผู้ มี
พระภาคจงึตรัสตอบว่า 

อชิตะ เธอได้ถามปัญหานั Vนใด  
เราจะกล่าวแก้ปัญหานั Vนแก่เธอ  
นามและรูปนั Vนดบัไม่มีส่วนเหลือในที9ใด  

                                                           

63 จริมวิญญาณ แปลวา่ วิญญาณสดุท้าย หรือจิตสดุท้าย หมายถงึจตุจิิต หรือจตุวิิญญาณของพระอรหนัต์ ขณะ
ปรินิพพาน (ข.ุจ.ูอ. (บาล)ี ๖/๗) 
64 อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ หมายถึงนิพพานที9ไมม่ีเบญจขนัธ์เหลอือยู ่(ข.ุจ.ูอ. (บาล)ี ๖/๖-๗) 



๓๖ 

 

นามและรูปนั Vนดบัไปในที9นั Vนเพราะวิญญาณดบั 
 

[๗] (ท่านอชิตะทลูถาม ดงันี V)  
พระอรหนัตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรม  
และพระเสขะเหล่าใดที9มีอยู่เป็นอันมากในที9นี :  
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทกุข์ ข้าพระองค์ทลูถามแล้ว  
ขอพระองค์ผู้มีปัญญา โปรดตรัสบอกการดาํเนินชีวิต 
ของพระอรหนัตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั:นเถดิ (๗) 

คําว่า พระอรหนัตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรม อธิบายว่า พระอรหนัต
ขีณาสพตรัสเรียกว่า ท่านผู้ มีสงัขาตธรรม  

เพราะเหตไุร พระอรหนัตขีณาสพ พระผู้ มีพระภาคจงึตรัสเรียกว่า ผู้ มีสงัขาตธรรม 
พระอรหนัตขีณาสพเหล่านั Vน ผู้ มีสงัขาตธรรม คือ ผู้ รู้ธรรม ผู้ เทียบเคียงธรรม ผู้พจิารณา
ธรรม ผู้ รู้แจ้งธรรม ผู้ เห็นแจ้งธรรม ได้แก่ ผู้ มีสงัขาตธรรม คือ ผู้ รู้ธรรม ผู้ เทียบเคียงธรรม ผู้
พจิารณาธรรม ผู้ รู้แจ้งธรรม ผู้ เห็นแจ้งธรรมว่า “สงัขารทั Vงปวงไม่เที9ยง” ผู้ มีสงัขาตธรรม ฯลฯ 
ว่า “สงัขารทั Vงปวงเป็นทกุข์” ผู้ มีสงัขาตธรรม ฯลฯ ว่า “ธรรมทั Vงปวงเป็นอนตัตา” ผู้ มีสงัขาต
ธรรม ฯลฯ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึมี” ฯลฯ ผู้ มีสงัขาตธรรม ผู้ รู้ธรรม ผู้
เทียบเคียงธรรม ผู้พจิารณาธรรม ผู้ รู้แจ้งธรรม ผู้ เห็นแจ้งธรรม ว่า “สิ9งใดสิ9งหนึ9งมีความ
เกิดขึ Vนเป็นธรรมดา สิ9งนั Vนทั Vงหมดล้วนมีความดบัไปเป็นธรรมดา” 

อีกนยัหนึ9ง พระอรหนัตขีณาสพเหล่านั Vนรู้ขนัธ์ ธาต ุ อายตนะ คต ิ อปุบตั ิ (การถือ
กําเนิด) ปฏิสนธิ ภพ สงสาร วฏัฏะแล้ว  

อีกนยัหนี9ง ท่านเหล่านั Vนดํารงอยู่ในที9สดุแห่งขนัธ์ ในที9สดุแห่งธาต ุ ในที9สดุแห่ง
อายตนะ ในที9สดุแห่งคติ ในที9สดุแห่งอปุบตัิ ในที9สดุแห่งปฏิสนธิ ในที9สดุแห่งภพ ในที9สดุแห่ง
สงสาร ในที9สดุแห่งวฏัฏะ ดํารงอยู่ในภพสดุท้าย อตัภาพสดุท้าย เป็นพระอรหนัต์ ผู้ทรง
ร่างกายสดุท้ายไว้ 

พระอรหนัตขีณาสพเหล่านั Vนมีภพนี Vเป็นภพสดุท้าย มีการประชมุแห่งขนัธ์เป็นครั Vง
สดุท้าย   ไม่มีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหม่ก็ไม่มีอีก  เพราะเหตนุั Vน พระอรหนัต



๓๗ 

 

ขีณาสพ พระผู้ มีพระภาค จงึตรัสเรียกว่า ผู้ มีสงัขาตธรรม รวมความว่า พระอรหนัตขีณาสพ
เหล่าใด ผู้ มีสงัขาตธรรม  

ว่าด้วยสิกขา ๓ 
คําว่า เสขะ ในคําว่า และพระเสขะเหล่าใดที9มีอยู่เป็นอันมากในที9นี : อธิบายว่า 

เพราะเหตไุร จงึเรียกว่าพระเสขะ เพราะท่านยงัต้องศกึษา จงึเรียกว่าพระเสขะ ท่านยงัต้อง
ศกึษาอะไร ท่านยงัต้องศกึษาอธิสีลสิกขาบ้าง อธิจิตตสิกขาบ้าง อธิปัญญาสิกขาบ้าง 

อธิสีลสิกขา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี V เป็นผู้ มีศีล สํารวมด้วยการสงัวรในปาติโมกข์65สมบรูณ์ด้วย

อาจาระ66และโคจร เห็นภยัในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศกึษาในสิกขาบททั Vงหลายอยู่ คือ 
สีลขนัธ์เล็ก67 สีลขนัธ์ใหญ่68 ศีลเป็นที9พึ9ง เป็นเบื Vองต้น เป็นความประพฤติ เป็นความสํารวม 
เป็นความระวงั  เป็นหวัหน้า เป็นประธานเพื9อความถึงพร้อมแห่งธรรมที9เป็นกศุล นี Vชื9อว่า  
อธิสีลสิกขา 

อธิจติตสิกขา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี V สงดัจากกามและอกศุลธรรมทั Vงหลาย บรรลปุฐมฌาน ที9มี

วิตก วิจาร ปีติและสขุ อนัเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงบัไปแล้ว บรรลทุตุิยฌาน 
...บรรลตุติยฌาน... บรรลจุตตุถฌานอยู.่.. นี Vชื9อว่าอธิจิตตสิกขา69 

อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี V เป็นผู้ มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอนัประเสริฐ หยั9งถึง

ความเกิดและความดบั เพกิถอนกิเลส ให้บรรลถึุงความสิ Vนทกุข์โดยชอบ เธอรู้ตามความเป็น
                                                           

65 สังวรในปาติโมกข์ มีอรรถาธิบายแตล่ะคําดงันี Vคือ สงัวร หมายถึงการไมล่ว่งละเมิดทางกายวาจา 

ปาติโมกข์ หมายถึงสลีสกิขาบท ที9เป็นเหตใุห้ผู้ รักษาหลดุพ้นจากทกุข์ (ปาติ=รักษา+โมกขะ=ความหลดุพ้น) (วิ
สทฺุธิ. (บาล)ี ๑/๑๔/๑๗) 
66 อาจาระ หมายถึงการไมล่ว่งละเมิดทางกาย การไมล่ว่งละเมดิทางวาจา การไมล่ว่งละเมิดทางกายและทางวาจา 
หรือการสาํรวมศีลทั Vงหมด คือการไมเ่ลี Vยงชีพด้วยอาชีพที9ผิด ที9พระพทุธเจ้าทรงรังเกียจ เช่น ไมเ่ลี Vยงชีพด้วยการให้ไม้
ไผ ่ ให้ใบไม้ ผลไม้ เครื9องสนาน ไม้สฟัีน ไมเ่ลี Vยงชีพด้วยการทําตนตํ9ากวา่คฤหสัถ์ ด้วยการพดูเลน่เป็นแกงถั9ว(จริงบ้าง
ไมจ่ริงบ้าง) ไมเ่ลี Vยงชีพด้วยการเลี Vยงเดก็ และการรับสง่ขา่ว (วิสทฺุธิ. (บาล)ี ๑/๑๔/๑๘) 
67 สีลขันธ์เล็ก หมายถึงอาบตัิที9แก้ไขได้ คืออาบตัิสงัฆาทิเสสจนถงึทกุกฏ (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๑๐/๑๒๐) 
68 สีลขันธ์ใหญ่ หมายถงึอาบตัิที9แก้ไขไมไ่ด้ คืออาบตัิปาราชิก (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๑๐/๑๒๐) 
69 ดรูายละเอียดจาก ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘ 



๓๘ 

 

จริงว่า “นี Vทกุข์ ... นี Vทกุขสมทุยั (เหตเุกิดทกุข์) ... นี Vทกุขนิโรธ (ความดบัทกุข์)... นี Vทกุขนิโรธ
คามินีปฏิปทา (ปฎิปทาเครื9องดําเนินไปสู่ความดบัทกุข์) ... เหล่านี Vอาสวะ... นี Vอาสวสมทุยั... 
นี Vอาสวนิโรธ” เธอรู้ตามเป็นจริงว่า “นี Vอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี Vชื9อว่าอธิปัญญาสิกขา 

สิกขา ๓ เหล่านี V เมื9อพระเสขะนกึถึง ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อทราบ ชื9อว่าย่อมศกึษา 
เมื9อเห็น ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9ออธิษฐานจิต ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อน้อมใจเชื9อด้วยศรัทธา ชื9อ
ว่าย่อมศกึษา เมื9อประคองความเพียร ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อตั Vงสต ิ ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อ
ตั Vงใจมั9น ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อรู้ชดัด้วยปัญญา ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อรู้ชดัธรรมที9ควรรู้ชดั ชื9อ
ว่าย่อมศกึษา เมื9อกําหนดรู้ธรรมที9ควรกําหนดรู้ ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อละธรรมที9ควรละ ชื9อว่า
ย่อมศกึษา เมื9อเจริญธรรมที9ควรเจริญ ชื9อว่าย่อมศกึษา เมื9อทําให้แจ้งธรรมที9ควรทําให้แจ้ง 
ชื9อว่าย่อมศกึษา คือ ย่อมประพฤติ ประพฤติเอื VอเฟืVอ ประพฤติเอื VอเฟืVอโดยชอบ สมาทาน
ประพฤติ เพราะเหตนุั Vน จงึตรัสเรียกว่า พระเสขะ  

คําว่า เป็นอันมาก ได้แก่ มากมาย พระเสขะเหล่านี V คือ พระโสดาบนัและผู้ปฏิบตัิ
เพื9อโสดาปัตติผล พระสกทาคามีและผู้ปฏิบตัิเพื9อสกทาคามิผล พระอนาคามีและผู้ปฏิบตัิ
เพื9ออนาคามิผล พระอรหนัต์และผู้ปฏิบตัิเพื9ออรหตัตผล 

คําว่า ในที9นี : ได้แก่ ในความเห็นนี V ความถกูใจนี V ความพอใจนี V ความยดึถือนี V ธรรมนี V 
วินยันี V ธรรมวินยันี V ปาพจน์นี V พรหมจรรย์นี V สตัถศุาสน์นี V อตัภาพนี V มนษุยโลกนี V รวมความว่า 
และพระเสขะเหล่าใดที9มีอยู่เป็นอนัมากในที9นี V 

คําว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทกุข์ ข้าพระองค์ทลูถามแล้ว ขอพระองค์ผู้มีปัญญา 
โปรดตรัสบอกการดาํเนินชีวิตของพระอรหนัตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั:นเถดิ 
อธิบายว่า แม้พระองค์ผู้ มีปัญญา คือ เป็นบณัฑิต มีปัญญา มีปัญญาเครื9องตรัสรู้ มีญาณ มี
ปัญญาแจ่มกระจ่าง มีปัญญาเครื9องทําลายกิเลส (โปรดตรัสบอก) การดําเนินชีวิต คือ จริยา 
ความประพฤติ ความประพฤติเอื VอเฟืVอ อาจาระ โคจร วิหารธรรม70 ปฏิปทาของท่านผู้ มีสงั
ขาตธรรม และพระเสขะเหล่านั Vนเถิด  

คําว่า ข้าพระองค์ทลูถามแล้ว ได้แก่ ทลูถามแล้ว คือ ทลูปจุฉา ทลูขอ ทลูอญัเชิญ 
ทลูให้ประกาศ  

                                                           

70 วิหารธรรม ในที9นี Vหมายถึงความเป็นไปแหง่อิริยาบถ (ข.ุจ.ูอ. (บาล)ี ๗/๘) 



๓๙ 

 

คําว่า โปรดตรัสบอก ได้แก่ โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง บญัญตัิ กําหนด 
เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศ  

คําว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทกุข์ เป็นคํากล่าวด้วยความรัก เป็นคํากล่าวโดยความ
เคารพ คําว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ นิรทกุข์ นี V เป็นคํากล่าวที9มีความเคารพและความยําเกรง รวม
ความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ นิรทกุข์ ข้าพระองค์ทลูถามแล้ว ขอพระองค์ผู้ มีปัญญา โปรดตรัส
บอกการดําเนินชีวิตของพระอรหนัตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั Vนเถิด ด้วยเหตนุั Vน 
พราหมณ์นั Vนจงึทลูถามว่า  

พระอรหนัตขีณาสพเหล่าใดผู้ มีสงัขาตธรรม  
และพระเสขะเหล่าใดที9มีอยู่เป็นอนัมากในที9นี V  
ข้าแต่พระองค์ผู้ นิรทกุข์ ข้าพระองค์ทลูถามแล้ว  
ขอพระองค์ผู้ มีปัญญา โปรดตรัสบอกการดําเนินชีวิต 
ของพระอรหนัตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั Vนเถิด 
 
[๘] (พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า) 
ภกิษุไม่พงึปรารถนายิ9งในกามทั :งหลาย  
พงึเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัว ฉลาดในธรรมทั :งปวง  
มีสตดิาํรงอยู่ (๘) 

ว่าด้วยกาม ๒ 
คําว่า ภกิษุไม่พงึปรารถนายิ9งในกามทั :งหลาย อธิบายว่า 
คําว่า กาม ได้แก่ กาม ๒ อย่าง แบ่งตามหมวด คือ (๑) วตัถกุาม (๒) กิเลสกาม  
วัตถุกาม คืออะไร  
คือ รูป เสียง กลิ9น รส โผฏฐัพพะ ที9น่าพอใจ เครื9องปลูาด เครื9องนุ่งห่ม ทาสหญิงชาย 

แพะ แกะ ไก่ สกุร ช้าง โค ม้า ลา ที9นา ที9สวน เงิน ทอง หมู่บ้าน นิคม ราชธานี แคว้น ชนบท 
กองพลรบ71 คลงัหลวง72 และวตัถทีุ9น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ9ง (เหล่านี V) ชื9อว่าวตัถกุาม 

                                                           

71 กองพลรบ มี ๔ เหลา่ คือ (๑) กองพลช้าง (๒) กองพลม้า (๓) กองพลรถ (๔) กองพลทหารราบ (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๑/
๑๔) 
72 คลังหลวง มี ๓ อยา่ง คือ (๑) คลงัทรัพย์สนิ (๒) คลงัพืชพนัธ์ุธญัญาหาร (๓) คลงัผ้า (ข.ุม.อ. (บาล)ี ๑/๑๔) 



๔๐ 

 

อีกนยัหนึ9ง กามที9เป็นอดีต ที9เป็นอนาคต ที9เป็นปัจจบุนั กามที9เป็นภายใน ที9เป็นภายนอก ที9
เป็นทั Vงภายในและภายนอก กามอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างประณีต กามที9เป็นของสตัว์
ในอบาย ที9เป็นของมนษุย์ ที9เป็นของทิพย์ กามที9ปรากฏเฉพาะหน้า ที9เนรมิตขึ Vนเอง ที9ไม่ได้
เนรมิตขึ Vนเอง ที9ผู้ อื9นเนรมิตให้ กามที9มีผู้ครอบครอง ที9ไม่มีผู้ครอบครอง ที9ยดึถือว่าเป็นของ
เรา ที9ไม่ยดึถือว่าเป็นของเรา สภาวธรรมที9เป็นกามาวจร ที9เป็นรูปาวจร ที9เป็นอรูปาวจรแม้
ทั Vงปวง กามที9เป็นเหตเุกิดแห่งตณัหา เป็นอารมณ์แห่งตณัหา ที9ชื9อว่ากาม เพราะมี
ความหมายว่า น่าปรารถนา น่ายินดี น่าลุ่มหลง น่ารื9นรมย์ เหล่านี Vเรียกว่า วตัถกุาม  

กเิลสกาม คืออะไร  
คือ ความพอใจ ความกําหนดั ความกําหนดัด้วยอํานาจความพอใจ ความดําริ ความ

กําหนดั ความกําหนดัด้วยอํานาจความดําริ ชื9อว่ากาม ได้แก่ ความพอใจด้วยอํานาจความ
ใคร่ ความกําหนดัด้วยอํานาจความใคร่ ความเพลิดเพลินด้วยอํานาจความใคร่ ความ
ทะยานอยากด้วยอํานาจความใคร่ ความเยื9อใยด้วยอํานาจความใคร่ ความกระหายด้วย
อํานาจความใคร่ ความเร่าร้อนด้วยอํานาจความใคร่ ความยินดีด้วยอํานาจความใคร่ ความ
สยบด้วยอํานาจความใคร่ ความติดใจด้วยอํานาจความใคร่ ห้วงนํ Vาคือความใคร่ กิเลส
เครื9องประกอบคือความใคร่ กิเลสเครื9องยดึมั9นคือความใคร่ กิเลสเครื9องกั Vนจิตคือความ
พอใจด้วยอํานาจความใคร่ในกามทั Vงหลาย  

(สมจริงดงัที9พระเจ้าอฑัฒมาสกเปล่งอทุานว่า) 
เจ้ากามเอ๋ย เราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้ว  
เจ้าเกิดเพราะความดําริ เราจกัไม่ดําริถึงเจ้าอีก  
เจ้าจกัไม่เกิดมาเป็นอย่างนี Vได้อีกละเจ้ากามเอ๋ย73 

เหล่านี V เรียกว่า กิเลสกาม  
ตณัหา ตรัสเรียกว่า ความติดใจ คือ ความกําหนดั ความกําหนดันกั ฯลฯ อภิชฌา 

อกศุลมลูคือโลภะ74  
คําว่า ไม่พงึปรารถนายิ9งในกามทั :งหลาย อธิบายว่า ไม่พงึปรารถนายิ9ง ๆ ขึ Vนไป 

คือ ไม่พงึพวัพนัในวตัถกุาม เป็นผู้ ไม่ยินดี ไม่ติดใจ ไม่สยบ ไม่หมกมุ่น คือ เป็นผู้คลายความ

                                                           

73 ดเูทียบ ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๓๙/๒๙๑, ข.ุม. (ไทย) ๒๙/๑/๒ 
74 ดรูายละเอียดข้อ ๒ หน้า ๕๐-๕๑ ในเลม่นี V 



๔๑ 

 

ยินดีแล้ว ปราศจากความยินดีแล้ว สละความยินดีแล้ว คลายความยินดีแล้ว ปล่อยความ
ยินดีแล้ว ละความยินดีแล้ว เป็นผู้สลดัทิ Vงความยินดีแล้ว คือ เป็นผู้คลายราคะแล้ว 
ปราศจากราคะแล้ว สละราคะแล้ว คลายราคะแล้ว ปล่อยราคะแล้ว ละราคะแล้ว สลดัทิ Vง
ราคะแล้ว เป็นผู้หมดความอยากแล้ว ดบัแล้ว เย็นแล้ว มีตนอนัประเสริฐเสวยสขุอยู่ รวม
ความว่า ไม่พงึปรารถนายิ9งในกามทั Vงหลาย 

คําว่า พงึเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัว อธิบายว่า  
คําว่า ใจ ได้แก่ จิต มโน มานสั หทยั ปัณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ 

วิญญาณขนัธ์ มโนวิญญาณธาตุ75ที9เกิดจากผสัสะเป็นต้นนั Vน จิตย่อมขุ่นมวั คือ เศร้าหมอง 
ยุ่งยาก วุ่นวาย หวั9นไหว หมนุวน ไม่สงบด้วยกายทจุริต ... จิตขุ่นมวั เศร้าหมอง ยุ่งยาก 
วุ่นวาย หวั9นไหว หมนุวน ไม่สงบด้วยวจีทจุริต ... มโนทจุริต ... ราคะ (ความกําหนดั) ... 
โทสะ (ความขดัเคือง) ... โมหะ (ความลุ่มหลง) ... โกธะ (ความโกรธ) ... อปุนาหะ (ความผกู
โกรธ) ... มกัขะ (ความลบหลู่คณุท่าน) ... ปฬาสะ (ความตีเสมอ) ... อิสสา (ความริษยา) ... 
มจัฉริยะ (ความตระหนี9) ... มายา (ความหลอกลวง) ... สาเถยยะ (ความโอ้อวด) ... ถมัภะ 
(ความหวัดื Vอ) ... สารัมภะ (ความแข่งดี) ... มานะ (ความถือตวั) ... อติมานะ (ความดหูมิ9น) 
... มทะ (ความมวัเมา) ... ปมาทะ (ความประมาท) ... กิเลสทกุชนิด ... ทจุริตทกุทาง... 
ความกระวนกระวายทกุอย่าง ... ความเร่าร้อนทกุสถาน ... ความเดือดร้อนทกุประการ...    
อกสุลาภิสงัขารทกุประเภท 

                                                           

75 ชื9อวา่ จิต เพราะเป็นสภาวะวิจิตร 
ชื9อวา่ มโน เพราะรับรู้อารมณ์ 
ชื9อวา่ มานัส เพราะมีธรรมที9สมัปยตุกบัมโน หรือมานสัก็คือใจนั9นเอง 
ชื9อวา่ หทัย เพราะอยูภ่ายใน 
ชื9อวา่ ปัณฑระ เพราะเป็นธรรมชาติผอ่งใส 
ชื9อวา่ มนายตนะ เพราะเป็นที9อยูอ่าศยั เป็นบอ่เกิด เป็นที9ประชมุ เป็นแดนเกิดแหง่ใจ 
ชื9อวา่ มนินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ 
ชื9อวา่ วิญญาณ เพราะรับรู้อารมณ์ตา่ง ๆ 
ชื9อวา่ วิญญาณขนัธ์ เพราะเป็นกองแหง่วิญญาณ 
ชื9อวา่ มโนวิญญาณธาตุ เพราะเป็นสภาวะที9รับรู้และรับทราบอนัสมควรแก่ธรรมทั Vงหลาย มีผสัสะเป็นต้น (ข.ุม.อ. 

(บาล)ี ๑/๒๒-๒๓) 



๔๒ 

 

คําว่า พงึเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัว อธิบายว่า พงึเป็นผู้ มีจิตไม่ขุ่นมวั คือ ไม่เศร้าหมอง 
ไม่ยุ่งยาก ไม่วุ่นวาย ไม่หวั9นไหว ไม่หมนุวน สงบ ได้แก่ พงึละ ทิ Vง บรรเทา ทําให้หมดสิ Vนไป 
ให้ถึงความไม่มีอีกซึ9งกิเลสที9ก่อความขุ่นมวั คือ พงึเป็นผู้งด งดเว้น เว้นขาด ออก สลดัออก 
สงบ หลดุพ้น ไม่เกี9ยวข้องกบักิเลสที9ก่อความขุ่นมวั มีใจเป็นอิสระ(จากความขุ่นมวั)อยู่ รวม
ความว่า พงึเป็นผู้ มีใจไม่ขุ่นมวั  

คําว่า ฉลาดในธรรมทั :งปวง อธิบายว่า เป็นผู้ฉลาดในธรรมทั Vงปวงว่า “สงัขารทั Vง
ปวงไม่เที9ยง ฯลฯ สงัขารทั Vงปวงเป็นทกุข์ ฯลฯ ธรรมทั Vงปวงเป็นอนตัตา ฯลฯ เพราะอวิชชา
เป็นปัจจยั สงัขารจงึมี ฯลฯ สิ9งใดสิ9งหนึ9งมีความเกิดขึ Vนเป็นธรรมดา สิ9งนั Vนทั Vงหมดล้วนมี
ความดบัไปเป็นธรรมดา” ชื9อว่าฉลาดในธรรมทั Vงปวง อย่างนี Vบ้าง 

อีกนยัหนึ9ง เป็นผู้ฉลาดในธรรมทั Vงปวง โดยความเป็นของไม่เที9ยง ... เป็นทกุข์ ... เป็น
โรค ... เป็นดจุหวัฝี .... เป็นดจุลกูศร ... เป็นของลําบาก .... เป็นอาพาธ ... เป็นอย่างอื9น 
(บงัคบัไม่ได้) ... เป็นของทรุดโทรม ... เป็นเสนียด ... เป็นอปัุททวะ... เป็นของไม่น่ายินดี... 
เป็นภยั ... เป็นอปุสรรค ... เป็นของไม่น่าชอบใจ ... เป็นของหวั9นไหว ... เป็นของผพุงั ...เป็น
ของไม่ยั9งยืน ... เป็นของไม่มีที9ต้านทาน ... เป็นของไม่มีที9ซอ่นเร้น ... เป็นของไม่มีที9พึ9ง ... 
เป็นของไม่มีที9อาศยั... เป็นของว่าง... เป็นของเปล่า ... เป็นของสญู ... เป็นอนตัตา ... เป็น
ของมีโทษ ... เป็นของแปรผนัไปเป็นธรรมดา ... เป็นของไม่มีแก่นสาร ... เป็นเหตแุห่งความ
ลําบาก ... เป็นดจุเพชฌฆาต ... เป็นของปราศจากความเจริญ ... เป็นของมีอาสวะ ... เป็น
ของที9ถกูเหตปัุจจยัปรุงแต่ง ... เป็นเหยื9อแห่งมาร ... มีชาติเป็นธรรมดา ... มีชราเป็นธรรมดา
... มีพยาธิเป็นธรรมดา... มีมรณะเป็นธรรมดา ... มีโสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ(ความ
ครํ9าครวญ) ทกุขะ(ความทกุข์กาย) โทมนสั(ความทกุข์ใจ) อปุายาส(ความคบัแค้นใจ)เป็น
ธรรมดา ... มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ... เป็นเหตเุกิดทกุข์ ... ตั Vงอยู่ไม่ได้ ... หาความ
แช่มชื9นไม่ได้... เป็นโทษ...เป็นของที9ต้องสลดัออกไป ชื9อว่าฉลาดในธรรมทั Vงปวงอย่างนี Vบ้าง  

อีกนยัหนึ9ง เป็นผู้ฉลาดในขนัธ์ ฉลาดในธาต ุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมปุ
บาท ฉลาดในสติปัฏฐาน ฉลาดในสมัมปัปธาน ฉลาดในอิทธิบาท ฉลาดในอินทรีย์ ฉลาดใน
พละ ฉลาดในโพชฌงค์ ฉลาดในมรรค ฉลาดในผล ฉลาดในนิพพาน ชื9อว่าฉลาดในธรรมทั Vง
ปวง อย่างนี Vบ้าง 



๔๓ 

 

อีกนยัหนึ9ง อายตนะ ๑๒ ตรัสเรียกว่า ธรรมทั Vงปวง คือ ตาและรูป หแูละเสียง จมกู
และกลิ9น ลิ Vนและรส กายและโผฏฐัพพะ ใจและธรรมารมณ์ ความกําหนดัด้วยอํานาจความ
พอใจในอายตนะภายในและภายนอก ภิกษุละความกําหนดัด้วยอํานาจความพอใจใน
อายตนะภายในและภายนอกได้เด็ดขาดแล้ว ตดัรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที9ถกูตดัราก
ถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื Vนที9 ทําให้ไม่มี เกิดขึ Vนต่อไปไม่ได้ ด้วยเหตใุด ภิกษุชื9อว่าเป็นผู้
ฉลาดในธรรมทั Vงปวง แม้ด้วยเหตมีุประมาณเท่านี V รวมความว่า ฉลาดในธรรมทั Vงปวง 

ลักษณะผู้มีสต ิ๔ 
คําว่า มีสต ิในคําว่า ภกิษุ ... มีสตดิาํรงอยู่ อธิบายว่า มีสติด้วยเหต ุ๔ อย่าง คือ  
๑. ชื9อว่ามีสติ เมื9อเจริญสติปัฏฐานพจิารณากายในกาย  
๒. ชื9อว่ามีสติ เมื9อเจริญสติปัฏฐานพจิารณาเวทนาในเวทนาทั Vงหลาย  
๓. ชื9อว่ามีสติ เมื9อเจริญสติปัฏฐานพจิารณาจิตในจิต 
๔. ชื9อว่ามีสติ เมื9อเจริญสติปัฏฐานพจิารณาธรรมในธรรมทั Vงหลาย 
มีสติด้วยเหตอีุก ๔ อย่าง คือ  
๑. ชื9อว่ามีสติ เพราะเว้นจากความเป็นผู้ ไม่มีสติ  
๒. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้กระทําสิ9งทั Vงหลายที9ควรทําด้วยสต ิ 
๓. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ กําจดัสิ9งทั Vงหลายที9เป็นฝ่ายตรงข้ามกบัสต ิ
๔. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ ไม่หลงลืมธรรมทั Vงหลายที9เป็นมลูเหตแุห่งสติ  
มีสติด้วยเหตอีุก ๔ อย่าง คือ  
๑. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยสติ  
๒. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ ชํานาญในสติ 
๓. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสต ิ
๔. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ ไม่หวนกลบัจากสติ 
มีสติด้วยเหตอีุก ๔ อย่าง คือ 
๑. ชื9อว่ามีสติ เพราะมีอยู่ตามปกติ 
๒. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้สงบ  
๓. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ระงบั  
๔. ชื9อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสตับรุุษ  



๔๔ 

 

(มีสติด้วยเหตอีุก ๑๐ อย่าง คือ)  
๑. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงพทุธคณุ  
๒. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงธรรมคณุ  
๓. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงสงัฆคณุ  
๔. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงศีลที9ตนรักษา  
๕. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงทานที9ตนบริจาคแล้ว 
๖. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงคณุที9ทําคนให้เป็นเทวดา  
๗. ชื9อว่ามีสติ เพราะตั Vงสติกําหนดลมหายใจเข้าออก  
๘. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงความตายที9จะต้องมีเป็นธรรมดา  
๙. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึทั9วไปในกาย(ให้เห็นว่าไม่งาม)  
๑๐. ชื9อว่ามีสติ เพราะระลกึถึงธรรมที9สงบระงบั (กิเสสและความทกุข์) คือ

นิพพาน สต ิ ฯลฯ สมัมาสต ิ สติสมัโพชฌงค์ เอกายนมรรค ตรัสเรียกว่า สติ76 ภิกษุเป็นผู้
ประกอบ ประกอบพร้อม ดําเนินไป ดําเนินไปพร้อม เป็นไป เป็นไปพร้อม เพียบพร้อมแล้ว
ด้วยสตินี V ภิกษุนั Vน พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกว่า ผู้ มีสต ิ 

คําว่า ภกิษุ อธิบายว่า ชื9อว่าภิกษุ เพราะทําลายธรรม ๗ ประการได้แล้ว คือ  
๑. ทําลายสกักายทิฏฐิได้แล้ว  
๒. ทําลายวิจิกิจฉาได้แล้ว  
๓. ทําลายสีลพัพตปรามาสได้แล้ว  
๔. ทําลายราคะได้แล้ว  
๕. ทําลายโทสะได้แล้ว 
๖. ทําลายโมหะได้แล้ว 
๗. ทําลายมานะได้แล้ว 
คือ ภิกษุนั Vนทําลายบาปอกศุลธรรมซึ9งเป็นเหตแุห่งความเศร้าหมอง ก่อภพใหม่ มี

ความกระวนกระวาย มีทกุข์เป็นวิบาก เป็นที9ตั Vงแห่งชาติ ชรา มรณะ ต่อไปได้แล้ว 
(สมจริงดงัที9พระผู้ มีพระภาคตรัสไว้ว่า สภิยะ) 
ผู้ใดควรแก่คําชมเชยว่าเป็นผู้ ถึงนิพพานด้วยทางที9ตนทําแล้ว  

                                                           

76 ดรูายละเอียดข้อ ๔ หน้า ๕๔-๕๕ ในเลม่นี V 



๔๕ 

 

ข้ามพ้นความสงสยัได้แล้ว ละความเสื9อมและความเจริญแล้ว  
อยู่จบพรหมจรรย์ สิ Vนภพใหม่แล้ว ผู้นั Vนชื9อว่าภิกษุ77 

คําว่า ภกิษุ ... มีสตดิาํรงอยู่ อธิบายว่า ภิกษุพงึมีสต ิดํารงอยู ่คือ พงึมีสติเดิน พงึมี
สติยืน พงึมีสตินั9ง พงึมีสตินอน พงึมีสติก้าวไปข้างหน้า พงึมีสติถอยกลบั พงึมีสติมองด ูพงึมี
สติเหลียวด ูพงึมีสติคู้ เข้า พงึมีสติเหยียดออก พงึมีสติใช้ผ้าสงัฆาฏิ บาตร และจีวร พงึมีสติ
เที9ยวไป อยู่ เคลื9อนไหว เป็นไป เลี Vยงชีวิต ดําเนินไป ยงัชีวิตให้ดําเนินไป รวมความว่า ภิกษุ
... มีสติดํารงอยู่ ด้วยเหตนุั Vน พระผู้ มีพระภาคจงึตรัสตอบว่า 

ภิกษุไม่พงึปรารถนายิ9งในกามทั Vงหลาย  
พงึเป็นผู้ มีใจไม่ขุ่นมวั ฉลาดในธรรมทั Vงปวง  
มีสติดํารงอยู ่  

พร้อมกบัการจบคาถา ธรรมจกัษุ78ไร้ธุลี ปราศจากมลทินว่า “สิ9งใดสิ9งหนึ9งมีความ
เกิดขึ Vนเป็นธรรมดา สิ9งนั Vนทั Vงหมดล้วนมีความดบัไปเป็นธรรมดา” ได้เกิดขึ Vนแก่เหล่าเทวดา
และมนษุย์หลายพนั ผู้ มีฉนัทะ ความพยายาม ความประสงค์ การอบรมบญุญาบารมี
ร่วมกนัมากบัพราหมณ์ จิตของพราหมณ์นั Vนก็หลดุพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั9น หนงัเสือ 
ชฎา ผ้าคากรอง ไม้เท้า ลกัจั9นนํ Vา ผมและหนวดของอชิตพราหมณ์ก็หายไป พร้อมกบัการ
บรรลอุรหตัตผล ท่านเป็นภิกษุ มีศีรษะโล้น นุ่งห่มผ้ากาสาวะ ทรงสงัฆาฏิ บาตรและจีวร 
เพื9อการปฏิบตัิเอื Vอประโยชน์  จงึประคองอญัชลี  นั9งลงนมสัการพระผู้ มีพระภาคโดย
ประกาศว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ พระผู้ มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
เป็นสาวก” 

อชิตมาณวปัญหานิทเทสที9 ๑ จบ 
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