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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
สุญญตวรรค
๑. จูฬสุญญตสูตร
[๓๓๓] ขาพเจาไดสดับ มาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา
มิคารมารดา ในวิหารบุพพาราม กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท
ออกจากสถานทีหลีกเรนอยูในเวลาเย็น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแดพระองคผูเจริญ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูสักยนิคมชื่อนครกะ ในสักกชนบท
ณ ที่นั้น ขาพระองคไดสดับ ไครับพระดํารัสนี้เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ดูกอนอานนท บัดนี้ เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม ขาแต
พระองคผูเจริญ อันขาพระองคไดสดับดีแลว รับมาดีแลว ใสใจดีแลว
ทรงจําไวดีแลวหรือ.
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[๓๓๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งวา ดูกอนอานนท แนนอน นั่นเธอ
สดับดีแลว รับมาดีแลว ใสใจดีแลว ทรงจําไวดีแลว ดูกอ นอานนท
ทั่งเมื่อกอนและบัดนี้ เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม เปรียบเหมือนปราสาท
ของมิคารมารดาหลังนี้ วางเปลาจากชาง โค มา และลา วางเปลาจากทอง
และเงิน วางจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษ มีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะ
ภิกษุสงฆเทานั้น ฉันใด ดูกอนอานนท ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมใสใจ
สัญญาวาบาน ไมใสใจสัญญาวามนุษย ใสใจแตสิ่งเดียว เฉพาะสัญญาวาปา
จิตของเธอยูอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในสัญญาวาปา เธอจึง
รูชัดอยางนี้วา ในสัญญาวาบาน ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญา
วาบาน และชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษยเลย มีอยูก ็แตเพียงความกระวนกระวาย
คือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้น เธอรูชดั วา สัญญานี้วางจากสัญญา
วาบาน สัญญานี้วางจากสัญญาวามนุษย และรูช ัดวามีในวางอยูก็คือสิ่งเดียว
เฉพาะสัญญาวาบานเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้น
ดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูชัดสิ่งที่เหลืออออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยู
วามี ดูกอนอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความเปนจริง
ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น .

วาดวยปฐวีสัญญา
[๓๓๕] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญา
วามนุษยไมใสใจสัญญาวาปา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน จิต
ของเธอยูอมแลนไป เลือ่ มใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน
เปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแลวดวยหลักตั้งรอย เปนของปราศจากรอยยน
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ฉันใด ดูกอนอานนท ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมใสใจแผนดินนี้ ซึ่งจะ
มีชั้นเชิง มีแมน้ําลําธาร มีที่เต็มดวยตอหนาม มีภูเขาและพื้นที่ไมสม่ําเสมอ
ทั้งหมด ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน จิตของเธอยอมแลนไป
เลื่อมใส ตัง้ มั่น และนึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน เธอจึงรูชัดอยางนี้วา
ในสัญญาวาแผนดินนี้ ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษย
และชนิดที่อาศัยสัญญาวาปา มีอยูกแ็ คเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะ
เดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญา
วามนุษย สัญญานี้วางจากสัญญาวาปา และรูชัดวา มีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียว
เฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง
นั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูชัดสิง่ ทีเหลืออยูในสัญญานั้นอันยัง
มีอยูวามี ดูกอนอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความ
เปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น .
[๓๓๖] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวาปา
ไมใสใจสัญญาวาแผนดิน ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญา
จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูในอากาสานัญจายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในอากาสานัญจายตนสัญญานี้ ไมมีความ
กระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาวาปาและชนิดที่อาศัยสัญญาวาแผนดิน มีอยู
ก็แตเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญา
เทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญาวาปา สัญญานี้วางจากสัญญาวา
แผนดิน และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญา
เทานั้น ดวยอาการนี้แหละ. เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูใน
สัญญานั้นเลย และรูช ัดสิ่งที่เหลืออยูในสัญญานัน้ อันยังมีอยูวามี ดูกอนอานนท
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แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด
บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น.
[๓๓๗] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวา
แผนดิน ไมใสใจอากาสานัญจายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยูใน
วิญญาณัญจายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในวิญญาณัญจายตนสัญญานี้
ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาลัยสัญญาวาแผนดิน และชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญา มีอยูก็แคเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดียวเฉพาะ
วิญญาณัญจายตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดิน
สัญญานี้วางจากอากาสานัญจายตนสัญญาและรูชดั วา มีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียว
เฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็น
ความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูชัดสิ่งที่เหลืออยูในสัญญานั้น
อันยังมีอยู วามี ดูกอนอานนที่แมอยางนี้ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความ
เปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ของภิกษุนั้น.

วาดวยอากิญจัญญายตนสัญญา
[๓๓๘] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากาสานัญ
จายตนสัญญา ไมใสใจวิญญาณัญจายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากิญจัญญายตนสัญญา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอมอยู
ในอากิญจัญญายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในอากิญจัญญายตนสัญญานี้
ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญาและชนิดที่อาศัย
วิญญาณัญจายตนสัญญา มีอยูก็แคเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะ
อากิญจัญญายตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากอากาสานัญจายตน-
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สัญญา สัญญานี้วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา และรูชัดวามี ไมวางอยูก็คือ
สิ่งเดียวเฉพาะอากิญจัญญายคนสัญญาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณา
เห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย และรูช ดั สิ่งที่เหลืออยูใน
สัญญานั้นอัน ยังมีอยูวามี ดูกอนอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง
ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาดบริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น.
[๓๓๙] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะ
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และ
นึกนอมอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในเนว
สัญญานาสัญญายตนสัญญานี้ ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยวิญญาณัญจายตนสัญญาและชนิดที่อาศัยอากิญจัญญายตนสัญญา มีอยูก็แคเพียงความ
กระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น เธอรู
ชัดวา สัญญานี้วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา สัญญานี้วางจากอากิญจัญญายตน
สัญญาและรูช ัดวามี ไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
เทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูใน
สัญญานั้นเลย และรูชัดสิง่ ที่เหลืออยูในสัญญานั้นอันยังมีอยูวามี ดูกอนอานนท
แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด
บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น .
[๓๔๐] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา ไมใสใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะ
เจโตสมาธิอันไมมีนิมิต จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกนอม
อยูในเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในเจโตสมาธินี้ ไมมคี วาม
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กระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากิญจัญญายตนสัญญาและชนิดที่อาศัยเนวสัญญา
นาสัญญายตนสัญญา มีอยูแคเพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแหงอายตนะ
๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากอากิญจัญญายตนสัญญา สัญญานี้วางจากเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาและรูช ัดวามี
ไมวางอยูก็คือความเกิดแหงอายตนะ ๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย
ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยสิ่งที่ไมมีอยูในเจโต
สมาธินั้นเลย และรูช ัดสิง่ ที่เหลืออยูในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู วามี ดูกอน
อานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไม
เคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น.

วาดวยอนิมิตตเจโตสมาธิ
[๓๔๑] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา ไมใสใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียว
เฉพาะเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และ
นึกนอมอยูในเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต เธอจึงรูชัดอยางนี้วา เจโตสมาธิอันไมมี
นิมิตนี้แล ยังมีปจจัยปรุงแตง จูงใจได ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปจจัยปรุงแตง จูงใจ
ไดนั้น ไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
จักยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิต
หลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําไคทําเสร็จแลว กิจอันเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
เธอจึงรูชัดอยางนี้วาในญาณนี้ ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยกามาสวะ
ชนิดที่อาศัยภวาสวะและชนิดที่อาศัยอวิชชาสวะ มีอยูก็แคเพียงความกระวน
กระวาย คือ ความเกิดแหงอายตนะ ๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย
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เธอรูชัดวา สัญญานี้วางจากกามาสวะ สัญญานี้วางจากภวาสวะ สัญญานี้วาง
จากอวิชชาสวะ และรูช ดั วามีไมวางอยูก็คือความเกิดแหงอายตนะ ๖ อาศัยกาย
นี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง
นั้น ดวยสิ่งที่ไมมีอยูในเจโตสมาธินั้นเลย และรูช ัดสิ่งที่เหลืออยูในเจโตสมาธินั้น
อันยังมีอยู วามี ดูกอนอานนท แมอยางนี้เปนการกาวลงสูความวาง ตาม
ความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสทุ ธิ์ ของภิกษุนั้น.

วาดวยสุญญตาวิหาร
[๓๔๒] ดูกอนอานนท สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลไมวาพวก
ใด ๆ ที่เขาถึงสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมดนั้น ก็ไดเขาถึง
สุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดนี้เองอยู สมณะหรือพราหมณในอนาคต
กาลไมวาพวกใด ๆ ที่จะเขาถึงสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมด
นั้น ก็จักเขาถึงสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดนี้เองอยู สมณะหรือ
พราหมณในบัดนี้ ไมวาพวกใด ๆ ที่เขาถึงสุญญตสมาบัติอัน บริสุทธิ์ เยี่ยมยอด
อยู ทั้งหมดนั้นยอมเขาถึงสุญญตสมาบัติอัน บริสุทธิ์ เยี่ยมยอดนี้เองอยู ดูกอน
อานนท เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึงศึกษาไวอยางนี้เถิดวา เราจักเขาถึง
สุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ จูฬสุญญตสูตรที่ ๑
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อรรถกถาสุญญตาวรรค
อรรถกถาจูฬสุญญตาสูตร
จูฬสุญญตาสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในบทเหลานั้น บทวา เอกมิท ความวา ไดยินวา พระเถระกระทํา
วัตรแดพระผูมีพระภาคเจา แลวไปสูที่พักกลางวันของตน กําหนดเวลาแลว.
นั่งเจริญสุญญตาผลสมาบัติ มีพระนิพพานเปนอารมณ แลวออกตามเวลาที่
กําหนด. ลําดับนั้น สังขารของทานปรากฏโดยความเปนของวางเปลา ทาน
ใครสดับสุญญตากถา แลวไดมีความคิดอยางนี้วา เรามีธุระยุงเหยิง ไมอาจ
ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา วาขาแดพระองคผูเจริญ ขอพระองคไดโปรด
ตรัสสุญญตากถาแกขาพระองค เอาละเราจะใหพระองคระลึกถึงขอที่พระองค
เขาไปอาศัยนิคมชื่อนครกะ ตรัสกถาเรื่องหนึ่งนั้น พระผูมีพระภาคเจาจักตรัส
สุญญตากถาแกเราอยางนี้. เมื่อพระอานนทจะใหพระทศพลทรงระลึกได
จึงกลาววา เอกมิท เปนตน. บทวา อิท ในบทวา อเกมิท เปนเพียง
นิบาตเทานั้น. บทวา กิจจิ เมต ภนฺเต ความวา พระเถระจําไคเพียงบทเดียว
ก็สามารถจะคนควาทรงจําไวไคถึงหกหมื่นบท เพราะฉะนั้น ทานจักไมสามารถ
เพื่อจะมีสุญญตาวิหารธรรม แลวทรงจําบทเพียงบทเดียว ฉะนั้น การทีผ่ ู
ประสงคจะฟง ทําเปนเหมือนคนรูแลวถามไมสมควร. พระเถระประสงคจะฟง
สุญญตากถาที่พระองคทรงแสดงไวอยางพิสดารใหแจมแจง จึงกราบทูลอยางนี้
เหมือนไมรู บางคนแมไมรู ก็ทําเปนเหมือนคนรู. พระเถระจะการทําการ
๑

๑. พระสูตร. เปน จูฬสุญญสูตร
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หลอกลวงอยางนี้ไดอยางไรเลา. พระเถระแสดงความเคารพตอพระผูมีพระภาคเจาจึงกราบทูล คําเปนตนวา กจฺจิ เมต แมในฐานะที่คนรู.
บทวา ปุพฺเพ ความวา แมในเวลาที่เขาไปอาศัยนิคมชื่อวานครกะ ใน
ปฐมโพธิกาล บทวา เอตรหิ แปลวา แมในบัดนี้ . พระผูม ีพระภาคเจา
ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงมีพระพุทธดําริวา อานนทประสงคจะสดับ สุญญตา
กถา ก็คนบางคนสามารถสดับ แตไมสามารถที่จะเรียน บางคนสามารถ
ทั้งสดับทั้งเรียน แตไมอาจจะแสดง แตสําหรับพระอานนท สามารถทั้งสดับ
ทั้งเรียน ทั้งแสดง เราจะกลาวสุญญตากถาแกเธอ. เมื่อจะตรัสสุญญตากถานั้น
จึงตรัสคํามีอาทิวา เสยฺยถาป ดังนี้ ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺุโ หตฺถิคฺวาสฺสวฬเวน นั้น
ความวา ชางเปนตนที่เขาทําเปนชางไม ชางดินปน ชางภาพเขียน มีอยูใน
ปราสาทนั้น เงินทองที่ทําเปนจิตรกรรมในที่ตั้งของทาวเวสวัณ ทาวมันธาตุราช
เปนตนบาง ทีเขาประกอบเปนหนาตาง ประตู และเตียงตั้งที่ประดับดวย
เงินทองนั้น ที่เก็บไวเพื่อปฏิสังขรณของเกาก็มี. แมหญิงชายที่มาฟงธรรม
และถามปญหาเปนตน การทําดวยรูปไมเปนตนมีอยู ฉะนั้น ปราสาทนั้นจึง
ไมวางจากหญิงและชายเหลานั้น. ทานกลาวคํานี้ หมายถึงความไมมีแหงชาง
เปนตนที่มีวิญญาณ เนื่องดวยอินทรีย เงินและทองที่ใชสอยในขณะตองการ
และหญิงชายทีอยูเปนนิตย. บทวา ภิกฺขุสงฺฆ ปฏิจฺจ ความวา ดวยวาถึง
แมภิกษุทั้งหลายจะเขาไปบิณฑบาต ปราสาทนั้นก็ไมวางจากภิกษุผูยินดีภัตรใน
วิหาร และภิกษุผเู ปนใช ภิกษุพยาบาลใช ภิกษุนกั ศึกษา ภิกษุผูขวนขวาย
จีวรกรรมเปนตน ดวยประการฉะนี้. ทานจึงกลาวอยางนี้ เพราะมีภิกษุ
อยูประจํา. บทวา เอกตฺต แปลวา ความเปนหนึ่ง อธิบายวา ไมวางเลย
ทานอธิบายวา มีความไมวางอยางเดียว. บทวา อมนสิกริตฺวา แปลวา
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ไมกระทําไวในใจ. บทวา อนาวชฺชติ วา แปลวาไมพิจารณา. บทวา คามส ฺ
ความวา สัญญาวาบานเกิดขึ้น โดยยึดวาเปนบาน หรือโดยเปนกิเลส. แมใน
มนุสสสัญญาก็มีนัยอยางเดียวกันนี้แหละ. บทวา อรฺสฺ ปฏิจฺจ
มนสิกโรติ เอกตฺต ความวา การทําไวในใจซึ่งบานวา เปนอรัญญสัญญา
เพราะปาอยางเดียวเทานั้น อยางนี้วา นี้ตนไม นี้ภูเขา นี้ไพรสณฑที่เขียว
ชะอุม. บทวา ปกฺขนฺทติ แปลวา หยัง่ ลง. บทวา อธิมุจฺจติ แปลวา
นอมไปวาอยางนี้. บทวา เย อสฺสุ ทรถา ความวา ความกระวน
กระวายที่เปนไปแลวก็ดี ความกระวนกระวายเพราะกิเลสก็ดี ที่จะพึงมีเพราะ
อาศัยคามสัญญาเหลานั้น ยอมไมมีดวยอรัญญสัญญาในปานี้. แมในบทที่
สอง ก็นัยนีเ้ หมือนกัน. บทวา อตฺถิ เจวาย ความวา แตมีเพียงความ
กระวนกระวายที่เปนไป ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยอรัญญสัญญาอยางเดียว. บทวา
ย หิ โข ตตฺถ น โหติ ความวา ความกระวนกระวายที่เปนไปแลว
และความกระวนกระวายเพราะกิเลสซึ่งเกิดขึ้นโดยคามสัญญา และมนุสสสัญญา
นั้นยอมไมมีในอรัญญสัญญานี้ เหมือนชางเปนตนไมมีในปราสาทของนางวิสาขา
มิคารมารดา. บทวา ย ปน ตตฺถ อวสิฏ ความวา จะมีเหลืออยู
ก็เพียงแคความกระวนกระวายที่เปนไปในอรัญญสัญญานั้น. เหมือนภิกษุสงฆ
ที่อยูในปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา. บทวา ต สนฺตมิท อตฺถีติ
ปชานาติ ความวา รูชัดสิ่งนั้น ที่มีอยูเทานั้นวาไมมีอยู. บทวา สฺุตรวกฺกนฺติ
แปลวา ความบังเกิดขึ้นแหงสุญญตา. บทวา อมนสิกริตฺวา มนุสฺสสฺ
คือ ไมถือเอาคามสัญญาในบทนี้ เพราะเหตุไร. เพราะไดยินวา ภิกษุนั้น
มีความคิดอยางนี้วา เราจะยังคามสัญญาใหเกิดดวยมนุสสสัญญา ยังมนุสสสัญญา
ใหเกิดดวยอรัญญสัญญา ยังอรัญญสัญญาใหเกิดดวยปฐวีสัญญา ยังปฐวีสัญญา
ใหเกิดดวยอากาสานัญจายตนสัญญา ฯลฯ ยังอากิญญจัญญายตนสัญญาใหเกิดดวย
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เนวสัญญานาสัญญายจนสัญญา ยังเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใหเกิดดวย
วิปสสนา ยังวิปสสนาใหเกิดดวยมรรค จักแสดงอัจจันตสุญญตาโดยลําดับ
ฉะนั้น จึงเริ่มเทศนาอยางนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปวีสฺ ความวา เพราะเหตุไรจึงละ
อรัญญสัญญาใสใจปฐวีสัญญา. เพราะบรรลุคุณพิเศษดวยอรัญญสัญญา.
เปรียบเหมือนบุรุษเห็นที่นา ซึ่งนารื่นรมยและที่นาตั้งเจ็ดครั้ง ดวยคิดวา
ขาวสาลีเปนตน ที่หวานลงในนานี้ จักสมบูรณดวยดี เราจักไดลาภใหญ
ขาวสาลีเปนตน ยอมไมสมบูรณเลย แตถาเขาทําที่นั้น ใหปราศจากหลักตอ
และหนามแลว ไถ หวาน เมื่อเปนอยางนี้ ขาวสาลียอมสมบูรณ ฉันใดภิกษุ
ก็ฉันนั้น เหมือนกัน ใสใจปานี้ใหเปนอรัญญสัญญาถึงเจ็ดครั้งวา นี้ปา นี้ตนไม
นี้ภูเขา นี้ไพรสนฑเขียวชะอุม ยอมบรรลุอุปจารสมาธิ. สําหรับ ปฐวีสัญญา
ภิกษุนั้นกระทําปฐวีกสิณ บริกรรมใหเปนกัมมัฏฐานประจํา ยังฌานใหเกิด
เจริญวิปสสนา ซึ่งมีฌานเปนปทัฎฐาน สามารถจะบรรลุพระอรหัตได
เพราะฉะนั้น เธอยอมละอรัญญสัญญาใสใจปฐวีสัญญา. บทวา ปฏิจฺจ แปลวา
อาศัยกันเกิดขึ้น.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงขอเปรียบเทียบปฐวีกสิณที่ภิกษุมีความสําคัญวาปฐวี
ในปฐวีกสิณ จึงตรัสคํามีอาทิวา เสยฺยถาป ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อสุภสฺส เอต คือ โคผูองอาจ ความวา โคเหลาอื่น ถึงจะมีฝบาง รอย
ทิ่มแทงบาง หนังของโคเหลานั้น เมื่อคลี่ออก ยอมไมมีริ้วรอย ตําหนิเหลานั้น
ยอมไมเกิดแกโคอุสภะ เพราะสมบูรณดวยลักษณะ. ฉะนั้น จึงถือเอาหนังของ
โคอุสภะนั้น บทวา สกุสฺเตน ไดแก ขอรอยเลม. บทวา สุวิหต ไดแก
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เหยียดออกแลว ขูดจนเกลี้ยงเกลา. แทจริงหนังโคที่เขาใชขอไมถึงรอยเลม
ขูดออก ยังไมเกลี้ยงเกลา ใชขอถึงรอยเลมยอมเกลี้ยงเกลา เหมือนพื้นกลอง
เพราะฉะนั้นจึงตรัสอยางนี้. บทวา อุกฺกุลวิกุล แปลวา สูง ๆ ต่ํา ๆ คือ
เปนที่ดอนบาง เปนที่ลุมบาง. บทวา นทีวิทุคฺค ไดแก แมนา้ํ และที่ซึ่ง
เดินไมสะดวก บทวา ปฐวีสฺ ปฏจฺจ มนสิกโรติ เอกตฺต ความวา
ใสใจสัญญาอยางเดียวที่อาศัยกันเกิดขึ้นในปฐวีกสิณ. บทวา ทรถมตฺตา
ความวา จําเดิมแตนี้ พึงทราบความกระวนกระวาย โดยความกระวนกระวาย
ที่เปนไปในวาระทั้งปวง. บทวา อนิมิตฺต เจโต สมาธึ ไดแก วิปสสนาจิตตสมาธิ. เจโตสมาธิที่เวน จากนิมิตวาเที่ยงเปนตนนั้น ทานกลาววา อนิมิต.
บทวา อิมเมวกาย ทานแสดงวัตถุดวยวิปสสนา. ในบทเหลานั้น บทวา
อิมเมว ไดแก มหาภูตรูปทั้ง ๔ นี.้ บทวา สฬายตนิก แปลวา ปฎิสังยุต
ดวยสฬายตนะ. บทวา ชีวิตปจฺจยา ความวา ชีวิตยังเปนอยูได ก็ชั่วชีวิต
ตินทรียยังเปนไป อธิบายวา ปฐวีสัญญานั้น ยังมีความกระวนกระวายที่เปนไป.
เพื่อจะทรงแสดงความเห็นแจงโดยเฉพาะของวิปสสนา จึงตรัสวา อนิมิตฺต อีก.
บทวา กามาสว ปฏจฺจ แปลวา อาศัยกามาสวะ. อธิบายวา ความกระวน
กระวายที่จะเกิดขึ้นและที่เปนไปแลว ไมมีในที่นี้ คือไมมีในอริยมรรคและ
อริยผล. บทวา อมิเมว กาย นี้ ตรัสเพื่อแสดงความกระวนกระวายของ
เบ็ญจขันธที่ยังเหลืออยู. ดวยประการฉะนี้ เปนอันทรงเปลี่ยนมนุสสสัญญาเปน
คามสัญญา ฯลฯ มรรคเปนวิปสสนา แลวทรงแสดงความวางเปลาลวงสวน
โดยลําดับ. บทวา ปริสุทฺธ ไดแก ปราศจากอุปกิเลส. บทวา อนุตฺตร
แปลวาเวน จากสิ่งอื่นที่ยอดเยี่ยม คือประเสริฐสุดกวาทุกอยาง บทวา สุ
ฺ ต
ไดแก สุญญตาผลสมาบัติ บทวา ตสฺมา ความวา เพราะสมณพราหมณ
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คือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจาในอดีตก็ดี
สมณพราหมณคือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวกของพระพุทธเจา
ในอนาคตก็ดี สมณพราหมณคือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวก
แหงพระพุทธเจาในปจจุบันก็ดี เขาสุญญตะอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้อยูแลว จักอยู
และกําลังอยู ฉะนั้นคําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาจูฬสุญญตาสูตร ที่ ๑
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๒. มหาสุญญตสูตร
[๓๔๓] ขาพเจาไดสดับ มาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารนิโครธาราม
กรุงกบิลพัสดุ ในสักกชนบท ครัง้ นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง
ทรงบาตรจีวรแลว เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุในเวลาเชา ครั้น
เสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว จึงเสด็จเขาไปยัง
วิหารของเจากาฬเขมกะ ศากยะ มีเสนาสนะที่แตงตั้งไวมากดวยกัน พระผูมี
พระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่แตงตั้งไวมากดวยกันแลว จึงมีพระดําริดังนี้วา ในวิหารของเจากาฬเขมกะ ศากยะ เขาแตงตั้งเสนาสนะไวมาก
ดวยกัน ที่นมี้ ีภิกษุอยูมากมายหรือหนอ.
[๓๔๔] สมัยนั้นแล ทานพระอานนทกับ ภิกษุมากรูป ทําจีวรกรรม
อยูในวิหารของเจาฆฏายะ ศากยะ ครั้นในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จออกจากที่ทรงหลีกเรนอยูแลว
จึงเสด็จเขาไปยังวิหารของเจาฆฏายะ
ศากยะ แลวประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว พอประทับนั่งเรียบรอยแลว
จึงตรัสสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกอ นอานนท ในวิหารของเจากาฬเขมกะ
ศากยะ เขาแตงตั้งเสนาสนะไวมากดวยกัน ทีน่ ั่นมีภิกษุอยูมากมายหรือ.
ทานพระอานนททูลวา มากมาย พระพุทธเจาขา ขาแดพระองคผู
เจริญ จีวรกาลสมัยของพวกพระองคกําลังดําเนินอยู.

วาดวยฐานะและอฐานะ
[๓๔๕] พ. ดูกอนอานนท ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการ
คลุกคลีกัน ประกอบเนือ่ ง ๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดี
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ในหมู บันเทิงรวมหนึ่ง ยอมไมงามเลย ดูกอนอานนท ขอที่ภิกษุผูชอบ
คลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกัน ประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน
ชอบเปนหมูยินดีในหมูบันเทิงรวมหมูนั้นหนอจักเปนผูไดสุขเกิดแคเนกขัมมะ
สุเกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความเขาไปสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู
ตามความปรารถนาโดยไมยากไมลําบาก นั้น ไมใชฐานะที่มีได สวนขอที่ภิกษุ
เปนผูเดียว หลีกออกจากหมูอยูพึงหวังเปนผูไดสุขเกิดแตเนกขัมมะ สุขเกิด
แตความสงัด สุขเกิดแตความเขาไปสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู ตามความ
ปรารถนา โดยไมยาก ไมลําบาก นัน้ เปนฐานะที่มีได.
ดูกอนอานนท ขอที่ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกนั
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดีในหมู บันเทิง
รวมหมูนั้นหนอ จักบรรลุเจโตวิมุตติอันปรารถนาเพียงชั่วสมัย หรือเจโตวิมุตติ
อันไมกําเริบมิใชเปนไปชัว่ สมัยอยู นัน้ ไมใชฐานะที่มีได สวนขอที่ภิกษุเปนผู
ผูเดียวหลีกออกจากหมูอยู พึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติอัน นาปรารถนาเพียงชั่วสมัย
หรือเจโตวิมุตติอันไมกําเริบมิใชเปนไปชั่วสมัยอยู นั้นเปนฐานะที่มีได.
ดูกอนอานนท เรายอมไมพิจารณาเห็นแมรูปอยางหนึ่งซึ่งเปนที่ไม
เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส เพราะความแปรปรวนและความ
เปนอยางอื่นของรูปตามที่เขากําหนัดกัน อยางยิ่งซึ่งบุคคลกําหนัดแลว.
[๓๔๖] ดูกอนอานนท ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรูในที่นั้น ๆ นีแ้ ล
คือ ตถาคตเขาถึงสุญญตสมาบัติภายใน เพราะไมใสใจนิมิตทั้งปวงอยู. ดูกอน
อานนท ถาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของ
พระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถียเขาไปหาตถาคตผูมีโชคอยูดวยวิหารธรรม
นี้ในที่นั้น ๆ ตถาคตยอมมีจิตนอมไปในวิเวก โนนไปในวิเวก โอนไปในวิเวก
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หลีกออกแลว ยินดียิ่งแลวในเนกมักมะ มีภายในปราศจากธรรมเปนทีตั้งแหง
อาสวะโดยประการทั้งปวง จะเปนผูทําการเจรจาแตที่ชักชวนใหออกเทานั้น
ในบริษัทนั้น ๆ โดยแท ดูกอนอานนท เพราะฉะนั้นแล ภิกษุถาแมหวังวา
จะเขาถึงสุญญตสมาบัติภายในอยู เธอพึงดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ
ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในใหมั่นเถระ.

วาดวยสัมปชานะ
[๓๔๗] ดูกอนอานนท ก็ภิกษุจะดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ
ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในมั่นไดอยางไร ดูกอนอานนท
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู.
(๒) เขาทุติยฌาณ มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอก
ผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติและสุกเกิดแต
สมาธิอยู.
(๓) เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข
ดวยนามกาย เขาตติยฌาน ที่พระอริยะเรียกเธอไดอยา ผูวางเฉย มีสติ อยู
เปนสุข อยู.
(๔) เจาจตตถฌาน อันไมมที ุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู.
ดูกอนอานนท อยางนี้แล ภิกษุชื่อวายอมดํารงจิตภายใน ใหจิตภายใน
สงบ ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในมั่น.
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ภิกษุนั้น ยอมใสใจความวางภายใน เมื่อเธอกําลังใสใจความวางภายใน
จิตยังแลนไป ยังไมเลือ่ มใส ยังไมตั่งมั่น ยังไมนึกนอมไปในความวาง
ภายใน เมื่อเปนเชนนั้น. ภิกษุยอมรูช ัดอยางนี้วา เมื่อเรากําลังใสใจความวาง
ภายใน จิตยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่น ยังไมนึกนอมไปใน
ความวางภายในดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องความวางภายใน
นั้นได. ภิกษุนั้น ยอมใสใจความวางภายนอก. ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางทั้ง
ภายในและภายนอก. ภิกษุนั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ เมื่อเธอกําลังใสใจ
อาเนญชสมาบัติ จิตยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่น ยังไมนึกนอม
ไปในอาเนญชสมาบัติ เมื่อเปนเชนนั้น. ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา เมื่อเรากําลัง
ใสใจอาเนญชสมาบัติ จิตยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่น ยังไม
นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่อง
อาเนญชสมาบัตินั้นได.
ดูกอนอานนท ภิกษุนั้นพึงดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทําจิต
ภายในใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในใหมั่น ในสมาธินิมิตขางตนนั้นแล
เธออันใสใจความวางภายใน เมื่อเธอกําลังใสใจความวางภายใน จิตยอม
แลนไป เลือ่ มใส ตั้งมั่น นึกนอมไปในความวางภายใน เมื่อเปนเชนนั้น
ภิกษุยอมรูชดั อยางนี้วา เมื่อเรากําลังใสใจความวางภายใน จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งมั่น นึกนอมไปในความวางภายใน ดวยอาการนี้แล ยอมเปน
อันเธอรูสึกตัวในเรื่องความวางภายในนั้นได. ภิกษุนั้นยอมใสใจความวาง
ภายนอก ภิกษุนั้น ยอมใสใจความวางทั้งภายในและภายนอก ภิกษุนั้นยอม
ใสใจอาเนญชสมาบัติ เมื่อเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งมั่น นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอ มรู

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 18

ชัดอยางนี้วา เมื่อเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ จิตยอมแลนไป เลื่อมใส
ตั้งมั่น นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัว
ในเรื่องอาเนญชสมาบัตินั้นได.
[๓๔๘] ดูกอนอานนท หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิต
ยอมนอมไปเพื่อจะจงกรม เธอยอมจงกรมดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคือ
อภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงําเราผูจงกรมอยูอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล
เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการจงกรม.
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะยืน เธอ
ยอมยืนดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงํา
เราผูยืนอยูแลวอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการยืน.
หากเมื่อภิกษุนั้น อยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะนั่ง เธอ
ยอมนั่งดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงํา
เราผูนั่งอยูแลวอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการนั่ง.
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะนอน
เธอยอมนอนดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไม
ครอบงํา เราผูนอนอยูอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่อง
การนอน.
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะพูด
เธอยอมใสใจวา เราจักไมพูดเรื่องราวเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนเรื่องเลวทราม
เปนเรื่องของชาวบาน เปนเรื่องของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส
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เพื่อสงบกิเลส เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ เรื่องพระราชา
เรื่องโจร เรือ่ งมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบกัน เรื่องขาว
เรื่องน้ํา เรือ่ งผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ
เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคน
กลาหาญ เรือ่ งถนนหนทาง เรื่องทาสีในสถานที่ตักน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยเหตุ
นั้นเหตุนี้ ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการพูด และเธอใสใจวา
เราจักพูดเรื่องราวเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนเรื่องขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง เปนที่สบาย
แกการพิจารณาทางใจ เปนไปเพื่อความเบื่อหนายสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบกิเลส เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
คือ เรื่องมักนอย เรื่องยินดีของของตน เรื่องความสงัด เรื่องไมคลุกคลี
เรื่องปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา เรื่องวิมุตติ
เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการพูด
หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพื่อจะตรึก เธอ
ยอมใสใจวา เราจักไมตรึกในวิตกเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนวิตกที่เลวทราม เปน
ของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน
ไมเปนไป เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบ
กิเลส เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ กามวิตก พยาบาท
วิตก วิหิงสาวิตก ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการตรึก และ
เธอใสใจวา เราจักตรึกในวิตกเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนวิตกของพระอริยะ เปน
เครื่องนําออก ที่นําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทําตาม คือ
เนกขัมมวิตก อัพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรู
สึกตัวในการตรึก.
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[๓๔๙] ดูกอนอานนท กามคุณนี้มี ๔ อยางแล ๕ อยางเปนไฉน
คือ รูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เสียงที่รูดวยโสด... กลิ่นที่รูไดดวย
ฆานะ... รสที่รูไดดวยชิวหา... โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจเปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ดูกอน
อานนท นี้แล กามคุณ ๕ อยาง ซึ่งเปนที่ที่ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ
วา มีอยูหรือหนอแล ทีค่ วามฟุงซานแหงใจเกิดขึ้นแกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้
อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง ดูกอนอานนท ถา
ภิกษุพิจารณาอยู รูช ดั อยางนี้วา มีอยูแลที่ความฟุงซานแหงใจเกิดขึ้นแกเรา
เพราะกามคุณ ๕ นี้ อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง
เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา ความกําหนัดพอใจในกามคุณ ๕ นี้
แล เรายังละไมไดแลว แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วาไมมีเลยที่ความ
ฟุงซานแหงใจเกิดขึ้น แกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะ
อายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา ความ
กําหนัดพอใจในกามคุณ ๕ นี้แล เราละไดแลว ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอ
รูสึกตัวในเรื่องกามคุณ ๕.
.
[๓๕๐] ดูกอนอานนท อุปาทานขันธทั้ง ๕ นี้แล ซึ่งเปนที่ที่ภิกษุ
พึงเปนผูพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอยูวา อยางนี้รูป อยางนี้ความ
เกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกิดขึ้น
แหงเวทนา อยางนี้ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา อยางนี้ความเกิดขึ้น
แหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกิดขึ้น
แหงสังขาร อยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดขึ้น
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แหงวิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ เธอผูพิจารณาเห็นทั้งความเกิด
และความดับในอุปาทานขันธ ๕ นีอ้ ยู ยอมละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕ ได
เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอ มรูชัดอยางนี้วา เราละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕
ของเราไดแลว ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องอุปาทานขันธ ๕.
ดูกอนอานนท ธรรมนั้น ๆ เหลานี้แล เนื่องมาแตกุศลสวนเดียว
ไกลจากขาศึก เปนโลกุตตระ อันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได ดูกอนอานนท
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สาวกมองเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงควร
ใกลชิดติดตามศาสดา.
ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของ
พวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนเหตุ มี่พระผูมีพระภาคเจาเปนแบบ
อยาง มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งอาศัย ขอไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา
เนื้อความแหงพระภาษิตนี้แจมแจงเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น ภิกษุทั้ง
หลายพึงตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว.

วาดวยกถาวัตถุ ๑๐
[๓๕๑] พ. ดูกอ นอานนท สาวกไมควรจะติดตามศาสดาเพียงเพื่อ
ฟงสุตตุ เคยยะ และไวยากรณเลย นั้น เพราะเหตุไร เพราะธรรมทั้งหลาย
อันพวกเธอสดับแลว ทรงจําแลว คลองปากแลว เพงตามดวยใจแลว แทง
ตลอดดีแลวดวยความเห็น เปนเวลานาน ดูกอนอานนท แตสาวกควรจะใกล
ชิดติดตามศาสดาเพื่อฟงเรื่องราวเห็นปานฉะนี้ ซึ่งเปนเรื่องขัดเกลากิเลสอยาง
ยิ่ง เปนที่สบายแกการพิจารณาทางใจ เปนไปเพื่อความเบื่อหนายสวนเดียว
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อสงบกิเลส เพื่อความรูยิ่ง เพื่อ
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ความตรัสรู เพื่อนิพพาน คือ เรื่องมักนอย เรื่องยินดีของของตน เรื่อง
ความสงัด เรื่องไมคลุกคลี เรื่องปรารภความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ
เรื่องปญญา เรื่องวิมุตติ เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ.
ดูกอนอานนท เมื่อเปนเชนนั้น จะมีอุปทวะของอาจารย อุปทวะ
ของศิษย อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรย.
[๓๕๒] ดูกอนอานนท ก็อุปทวะของอาจารยยอมมีไดอยางไร
ดูกอนอานนท ศาสดาบางทานในโลกนี้ ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา
โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจงและลอมฟาง
เมื่อศาสดานั้นหลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคม
และชาวชนบทจะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคม
และชาวชนบท พากัน เขาไปหาแลว ศาสดานั้นจะปรารถนาอยางหมกมุน
จะถึงความวุนวาย จะเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก ดูกอนอานนท ศาสดา
นี้เรียกวา อาจารยมีอุปทวะดวยอุปทวะของอาจารย อกุศลธรรมอันลามก
เศราหมอง เปนเหตุเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก
เปนที่ตั้งแหงชาติ ชรา มรณะตอไปไดฆาศาสดานั้นเสียแลว ดูกอนอานนท
อยางนี้แล อุปทวะของอาจารยยอมมีได.
[๓๕๓] ดูกอนอานนท ก็อุปท วะของศิษยยอมมีไดอยางไร ดูกอน
อานนท สาวกของศาสดานั้นแล เมื่อเพิ่มพูนวิเวกตามศาสดานั้น ยอมพอใจ
เสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจงและลอมฟาง เมื่อสาวกนั้นหลีกออกแลวอยางนั้น อยูพวกพราหมณและ
คฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและ
คฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พากันเขาไปหาแลว สาวกนั้นจะปรารถนา
อยางหมกมุนจะถึงความวุนวาย จะเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก ดูกอ น
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อานนท สาวกนี้เรียกวาศิษยมีอุปทวะดวยอุปทวะของศิษย อกุศลธรรม
อันลามก เศราหมอง เปนเหตุเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกข
เปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงชาติ ชรามรณะตอไป ไดฆาสาวกนั้นเสียแลว
ดูกอนอานนท อยางนี้แลอุปทวะของศิษยยอมมีได.

อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรย
[๓๕๘] ดูกอนอานนท ก็อปุ ทวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมี
ไดอยางไร ดูกอนอานนท ตถาคตอุบัติในโลกนี้ ไดเปนผูไกลจากกิเลส
รูเองโดยชอบถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ. ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถี
ผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดา และมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูแจกธรรม ตถาคตนั้นยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด
คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และ
ลอมฟาง เมื่อตถาคตนั้นหลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี
ชาวนิคมและชาวชนบท จะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี
ชาวนิคมและชาวชนบท พากันเขาไปหาแลว ตถาคตนั้นยอมไมปรารถนา
อยางหมกมุน ไมถึงความวุนวาย ไมเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก ดูกอ น
อานนท สวนสาวกของตถาคตผูศาสดานั้นแล เมื่อเพิ่มพูนวิเวกตามคถาคตผู
ศาสดา ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา
บนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เมื่อสาวกนั้นหลีกออกแลว
อยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จะพากัน
เขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พากันเขา
ไปหาแลว สาวกนั้นยอมปรารถนาอยางหมกมุน ถึงความวุนวาย เวียนมา
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เพื่อความเปนผูมักมาก ดูกอนอานนท สาวกนี้เรียกวาผูประพฤติพรหมจรรย
มีอุปทวะดวยอุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรย
อกุศลธรรมอันลามก
เศราหมอง เปนเหตุเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก
เปนที่ตั้งแหงชาติ ชรามรณะตอไป ไดฆาสาวกนั้นเสียแลว ดูกอนอานนท
อยางนี้แล อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมีได.
ดูกอนอานนท ในอุปทวะทั้ง ๓ นั้น อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรยนี้ มีวิบากเปนทุกข มีวิบากเผ็ดรอนกวาอุปทวะของอาจารยและ
อุปทวะของศิษยทั้งเปนไปเพื่อความตกต่ําดวย ดูกอนอานนท เพราะฉะนั้น
แล พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตร อยาเรียกรองเราดวยความเปน
ขาศึก ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเธอตลอด
กาลนาน.
[๓๕๕] ดูกอนอานนท ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความ
เปนขาศึก ไมใชเรียกรองดวยความเปนมิตรอยางไร ดูกอนอานนท ศาสดา
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดู
แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี้เพื่อความ
สุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้นไมฟงดวยดี ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิต
รับรูและประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกอนอานนท อยางนี้แล เหลา
สาวกชื่อวาเรียกรองศาสดาดวยความเปนขาศึก ไมใชเรียกรองดวยความ
เปนมิตร.

วาดวยมิตรปฏิบัติ
[๓๕๖] ดูกอนอานนท ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความ
เปนมิตร ไมใชเรียกรองดวยความเปนขาศึกอยางไร ดูกอนอานนท ศาสดา
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ในธรรมวินัยนี้เปนผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดู
แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี้เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี้เพื่อ
ความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้น ยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ
ตั้งจิตรับรูและไมประพฤติหลีกเลียงคําสอนของศาสดา ดูกอนอานนท อยางนี้แล
เหลาสาวกชื่อวาเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตร ไมใชเรียกรองดวยความ
เปนขาศึก.
ดูกอนอานนท เพราะฉะนั้นแล พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความ
เปนมิตร อยาเรียกรองดวยความเปนขาศึก ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน ดูกอนอานนท เราจักไม
ประคับประคองพวกเธอ เหมือนชางหมอประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยัง
ดิบ ๆ อยู เราจักขมแลว ๆ จึงบอก จักยกยองแลว ๆ จึงบอก ผูใดมีแกนสาร
ผืนนี้ จักตั้งอยู.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ มหาสูญญตสูตรที่ ๒
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อรรถกถามหาสูญญตาสูตร
มหาสุญญตาสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาฬเขมกสฺส ความวา เจาศากยะนั้น
มีผิวดํา. ก็คําวา เขมโก เปนชื่อของเจาศากยะนั้น. บทวา วิหาโร หมายถึง
ที่พักซึ่งเจาศากยะลอมรั้ว ณ ประเทศแหงหนึ่ง ใกลนิโครธารามนั้นแหละ
สรางซุมประตู ประดิษฐานเสนาสนะรูปหงสเปนตนและมาลมณฑลโรงฉัน
เปนตน สรางไว. บทวา สมฺพหุลานิ เสนาสนานิ ไดแก เตียง ตั่ง
ฟูก หมอน เสื่อ ทอนหนัง สันถัตที่ทําดวยหญา สันถัดที่ทําดวยใบไม
สันถัดที่ทําดวยฟางเปนตน ซึ่งเขาปูลาดไว คือ ตั้งเตียงจดเตียง ฯลฯ ตั้ง
สันถัดที่ทําดวยฟาง จดสันถัดที่ทําดวยฟางเหมือนกัน . ไดเปนเหมือนที่อยูของ
ภิกษุที่อยูกัน เปนคณะ. บทวา สมฺพหุลา นุโข ความวา ขึ้นชื่อวา ความ
สงสันยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคเจาเพราะพระองคทรงถอนกิเลสทั้งปวงไดแลว
ที่โพธิบัลลังก็นั้นแล. ปุจฉาที่มีวิตกเปนบุพภาคก็ดี และนุอักษรที่มีวิตกเปน
บุพภาคก็ดี เปนเพียงนิบาต เมื่อถึงวาระพระบาลี ยอมเปนอันไมตองวินิจฉัย.
ไดยินวา กอนหนาแตนี้ พระผูมีพระภาคเจา ไมเคยทอดพระเนตร
เห็นภิกษุทั้งหลายจะอยูในที่เดียวกัน ถึง ๑๐ รูป ๑๐ รูป.
ครั้งนัน้ พระองคไดมีพระดําริดังนี้วา ขึ้นชื่อวา การอยูเ ปนคณะนี้
ไดประพฤติปฏิบัติกัน มาในวัฏฏะแลว เหมือนน้าํ ที่ไหลลงสูแมน้ํา และการอยู
เปนคณะก็ไดประพฤติกันมาแลวในนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน ปตติวิสัย
และอสุรกายก็มี ในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลกก็มี นรกหมื่นโยชน
แนนไปดวยสัตวทั้งหลาย เหมือนทะนานที่เต็มไปดวยผงคีบุก เหลาสัตวใน
๑

๑. พระสูตรเปน มหาสุญญตสูตร
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สถานที่เขาลงโทษดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ จะประมาณหรือกําหนดไมได
เหลาสัตวที่อยูกัน เปนคณะยอมเดือนรอน ในที่ซึ่งถูกมีดฟนเปนตน เหมือน
อยางนั้น. ในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หมูปลวกในจอมปลวกแหงหนึ่ง ยอมจะ
ประมาณหรือกําหนดไมได และหมูมดแดงเปนตน แมในรังแตละรังเปนตน
ก็เหมือนกัน และแมในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานก็ยอมอยูรวมกันเปนคณะ ก็
นครเปรตมีดาวุตหนึ่งก็มี ครึ่งโยชนกม็ ี เต็มไปดวยเปรต แมในพวกเปรตก็
อยูรวมกันเปนคณะอยางนี้แหละ. ภพอสูรมีประมาณหมื่นโยชนเหมือนรูหูที่เอา
เข็มเสียบไวที่หู แมในอสุรกาย ก็ยอ มอยูกันเปนคณะอยางนี้ . ในมนุษยโลก
เฉพาะกรุงสาวัตถี มีถึงหาลานเจ็ดแสนตระกูล. ในกรุงราชคฤหทั้งภายใน
ภายนอก มีมนุษยอาศัยอยู ๑๘ โกฏิ ในฐานะแมอื่น ๆ คือ แมในมนุษยโลก
ก็อยูกันเปนคณะเหมือนกัน. แมในเทวโลก และพรหมโลก ตั้งตนแตภุมมเทวดาไป ก็อยูกันเปนคณะ. ก็เทวบุตรแตละองคยอมมีเทพอักษรผูฟอนรําถึง
สองโกฏิครึ่ง บางองคมีถึง ๙ โกฏิ ถึงพรหมจํานวนนับหมื่นก็อยูรวมในที่
เดียวกัน. แตนั้นทรงดําริวา เราบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ถึง ๔ อสงไขยแสนกัป
ก็เพื่อกําจัดการอยูรวมเปนคณะ แตภิกษุเหลานี้ นับจําเดิมแตนี้ไป ภิกษุเหลานี้
ยอมเกาะกลุมยินดีในหมู กระทํากรรมไมสมควรเลย พระองคทรงเกิดธรรม
สังเวช เพราะภิกษุทั้งหลายเปนเหตุ ทรงดําริวา ถาเราจักบัญญัติสิกขาบทวา
ภิกษุสองรูปไมพึงอยูในที่เดียวกัน แตไมสามารถจะบัญญัตไิ ด เอาละเราจะ
แสดงพระสูตรชื่อ มหาสุญญตาปฏิบัติ ซึ่งจักเปนเหมือนการบัญญัติสิกขาบท
สําหรับกุลบุตรผูใครตอการศึกษา และเหมือนกระจกสําหรับสองหมูสัตวทุก
หมูเหลา ที่วางไว ณ ประตูเมือง แตนั้นกษัตริยเปนตน เห็นโทษของตนใน
กระจกบานหนึ่ง ละโทษนั้น ยอมเปนผูหาโทษมิได ฉันใด แมเมื่อเราปรินิพพานแลว ลวงไปถึง ๕,๐๐๐ ป กุลบุตรทั้งหลายยอมระลึกถึงพระสูตรนี้
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จักบรรเทาความเปนหมู ยินดีในเอกีภาพ จักกระทําที่สุดแหงวัฏฏทุกขได.
กุลบุตรทั้งหลายระลึกถึงพระสูตรนี้แลว บรรเทาความเปนหมูยังทุกขในวัฏฏะ
ใหสิ้นไป แลวปรินิพพาน นับไมถวน เหมือนยังมโนรถของพระผูมีพระภาคเจา
ใหบริบูรณ. ก็แมในวาลิกปฏฐิวิหาร พระอภัยเถระผูชํานาญพระอภิธรรม
สาธยายพระสูตรครั้น รวมกับภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก ในวัสสูปนายิกสมัย
กลาววา พระสัมมาสัมพุทธเจาโปรดใหทําอยางนี้ พวกเราจะทําอยางไรกัน.
ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด บรรเทาควานอยูรวมเปนคณะ ยินดีในเอกีภาพ แลว
บรรลุพระอรหัตภายในพรรษา. พระสูตรนี้ชื่อวา ทําลายความอยูรวมเปนคณะ
ดวยประการฉะนี้.
บทวา ฆฏายะ ไดแก เจาศากยะผูมีชื่ออยางนั้น. บทวา วิหาเร
ความวา แมในวิหารนี้ พึงทราบวา สรางไวในเอกเทศของนิโครธารามนั้นเอง
เหมือนวิหารของเจาศากยะชื่อ กาฬเขมกะ. บทวา จีวรกมฺม ความวา การ
จัดแจงเอาผาเกาเศราหมอง มาดามปะและชักเปนตนก็ดี ผาที่เกิดขึ้นเพื่อทําจีวร
จะยังไมไดกะ และยังไมเย็บมาจัดแจงก็ดีก็ควร. แตในที่นี้ประสงคเอาสวนที่ยัง
ไมไดจัดทํา. ก็มนุษยทั้งหลายไดถวายผาจีวรแกพระอานนทเถระ. เพราะฉะนั้น
พระเถระจึงชวนภิกษุเปนอันมาก ไปทําจีวรกรรมในวิหารนั้น. แมภิกษุเหลานั้น
นั่งตั้งแตเริ่มรอยเข็มแตเชาตรู ลุกขึ้นในเวลาไมปรากฏ. เมื่อเย็บเสร็จแลว
ภิกษุเหลานั้นคิดวาจักจัดเสนาสนะแคยังไมไดจัด. บทวา จีวรกาลสมโย โน
ความวา ไดยินวา พระเถระคิดวา พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเห็นเสนาสนะ
ทั้งหลายที่ภิกษุเหลานี้ ยังไมไดเก็บไวแนแท ดวยประการฉะนี้ พระศาสดา.
จักไมทรงพอพระทัยประสงคจะกําหราบ เราจักชวยเหลือภิกษุเหลานี้ เพราะ
ฉะนั้น พระเถระจึงกลาวอยางนี้. ก็ในอันมีอธิบายดังนี้ พระอานนททูลวา
พระเจาขา ภิกษุเหลานี้ มิใชมุงแตการงานอยางเดียวเทานั้น แตอยูอยางนี้
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โดยจีวรกิจ. บทวา น โข อานนฺท ความวา ดูกอนอานนท กัมมสมัยก็ดี
อกัมสมัยก็ดี จีวรกาลสมัยก็ดี อจีวรกาลสมัยก็ดี จงยกไว ภิกษุที่ยินดีดวย
การคลุกคลี ยอมไมงามเลย เธออยาไดชวยเหลือ ในฐานะที่ไมควรชวยเหลือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺคณิกา เปนบทรวมบริษัทของตน. บทวา
คโณ เปนบทรวมชนตาง ๆ. ดวยประการฉะนี้ ภิกษุจะยินดีดวยการคลุกคลี
ก็ตาม ยินดีในคณะก็ตาม ยินดีในความหมายแนนของหมู เกี่ยวเนื่องดวยหมู
ยอมไมงามโดยประการทั้งปวง. แกภิกษุปดกวาดที่พักกลางวัน ในเวลาหลังภัตร
แลวลางมือเทาสะอาด รับมูลกัมมัฏฐาน ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเปนผูมี
อารมณเปนหนึ่ง ยอมงดงามในพระพุทธศาสนา.
บทวา เนกฺขมฺมสุข ความวา สุขของภิกษุผูออกจากกามแมจะเปนสุข
ที่เกิดแตความสงบ ก็จัดเปนสุขเกิดแตความสงบจากกาม. ก็ที่ชื่อวา อุปสมสุข
เพราะอรรถวาเปนไปเพื่อสงบกิเลสมีราคะเปนตน. ชื่อวา สัมโพธิสุข เพราะ
อรรถวา เปนไปเพื่อรูพรอมซึ่งมรรค. บทวา นิกามลาภี แปลวา ไดตาม
ที่ตองการ คือไดตามที่ปรารถนา. บทวา อกิจฺฉลาภี แปลวา ไดโดยไมยาก.
บทวา อกสิรลาภี แปลวา ไดโดยงาย. บทวา สามายิก ไดแกพนกิเลส
เปนคราว ๆ. บทวา กนฺต แปลวา เปนที่ชอบใจ. บทวา เจโตวิมุตตึ
ไดแกเจโตวิมุตติที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร. สมจริงดังที่ตรัสไววา ฌาน ๔
และอรูปสมาบัติ ๔ นี้ จัดเปนวิโมกขชั่วสมัย. บทวา อสามายิต ความวา
พนจากกิเลสโดยไมเนื่องดวยสมัย. อัจจันตวิมุตติจัดเปนโลกุตตระแท. สมดัง
ที่ตรัสไววา อริยมรรค ๔ สามัญญผล ๔ นี้ จัดเปนวิโมกขที่ไมเปนไปชั่วสมัย.
บทวา อกุปฺป แปลวา ไมยังกิเลสใหกําเริบ. ตามที่อธิบายมานี้ ทานกลาว
หมายถึงอะไร. ภิกษุทชี่ อบคลุกคลีกันและผูกพันเปนคณะ ยอมไมอาจจะ
ยังโลกิยคุณและโลกุตตรคุณใหเกิดขึ้นได. แตถาบรรเทาการอยูเปนคณะ ยินดี
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ในเอกีภาพ ก็อาจจะยังโลกิยคุณและโลกุตตรคุณใหเกิดได จริงอยางนั้น
แมพระวิปสสีโพธิสัตว แวดลอมไปดวยบรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูป เที่ยวไป ๗ ป
ก็ไมอาจจะยังสัพพัญุตญาณใหเกิดได. ครั้นบรรเทาความเปนอยูเปนคณะแลว
ยินดีในเอกีภาพ ขึ้นสูโพธิมณฑล ๗ วัน. ยังคุณแหงสัพพัญูใหเกิดแลว.
พระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย เที่ยวไปตลอด ๖ ป กับภิกษุเบญจวัคคีย ก็ไม
สามารถจะยังคุณแหงพระสัพพัญูใหเกิดขึ้นได. เมื่อพระเบญจวัคคียหลีกไป
แลว ทรงยินดีในเอกีภาพ เสด็จขึ้นสูโพธิมณฑล ยังคุณแหงพระสัพพัญู
ใหเกิดแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวา ผูทชี่ อบคลุกคลีไมมีทางที่จะ
บรรลุคุณพิเศษไดอยางนี้แลว บัดนี้เมือ่ จะทรงแสดงความเกิดโทษ จึงตรัสวา
นาห อานนฺท เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา รูป ไดแกสรีระ. บทวา
ยตฺถ รตฺตสฺส ไดแก ยินดีโดยกําหนัด ในรูปใด. บทวา น อุปฺปชฺเชยฺยุ
ความวา ไมเกิดแกภิกษุผูกําหนัดในรูปใด เราไมพิจารณาเห็นรูปนั้น ที่แท
ยอมบังเกิดนี้ได เหมือนเกิดแกปริพพาชกชื่อวา สัญชัย โดยความเปน
อยางอื่น คราวเมื่อพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเปนสาวกของ
พระทศพล เหมือนเกิดแกนิครนถนาฏบุตร คราวอุบาลีคฤหบดีเปลี่ยนใจ
และเหมือนเกิดแกเศรษฐีเปนตน ในปยชาติกสูตร.
บทวา อย โข ปน อานนฺท เปนบทเชื่อมความอันหนึ่ง. ก็ถา
ภิกษุผูบวชใหม ผูมีความรูต่ําบางรูป จักพึงกลาววา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ดีแตนําพวกเราออกจากหมู ประกอบไวในความโดดเดี่ยว เหมือนชาวนานําโค
ที่เขาไปสูนาออกจากนา สวนพระองคเองแวดลอมไปดวยพระราชาและขาราช.
บริพารเปนตน เพราะฉะนั้น พระตถาคตแมจะประทับนั่งทามกลางบริษัทมี
จักรวาลเปนที่สุด ก็ทรงเริ่มเทศนาน เพื่อจะทรงแสดงวาเปนผูอยูโดดเดี่ยว
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เพื่อจะไมใหโอกาสภิกษุบางรูปนั้นพูดจวงจาบได. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
สพฺพนิมิตฺตาน ไดแก นิมิตที่ปรุงแตงแลวมีรูปเปนตน. บทวา อชฺฌตฺต
ความวา ในภายในตน. บทวา สฺุต ไดแก สุญญตาผลสมาบัติ. บทวา
ตตฺถ เจ เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ. อธิบายวา เทากับ
ต เจ. บทวา ปุน ตตฺร ความวา พระตถาคตประทับอยูทามกลางบริษัท
นั้น. บทวา วิเวกนินฺเนน ไดแกนอมไปในพระนิพพาน. บทวา พฺยนฺตีภูเตน
ความวา ปราศจาก คือ สลัดออก ไดแก พรากจากธรรมเปนที่ตั้งแหงอาสวะ.
บทวา อุยฺโยชนิกปฏิสยุตฺย ความวา ประกอบดวยวาจาที่ชักชวนอยางนี้วา
ทานทั้งหลายจงไปเถิด. ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ เวลาไหน
ตอบวา ตรัสในเวลาหลังภัตกิจบาง ในเวลาบําเพ็ญพุทธกิจในยามตนบาง.
พระผูมีพระภาคเจาสําเร็จสีหไสยาสนในพระคันกุฏี ภายหลังภัตตาหาร ออกจาก
สีหไสยาสนแลว ประทับนั่งเขาผลสมาบัติ. ในสมัยนั้น บริษัททั้งหลายยอม
ประชุมกันเพื่อฟงธรรม. ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบเวลาแลว
เสด็จออกจากพระคันธกุฏี ตรงไปยังพุทธอาสนอันประเสริฐ ทรงแสดงธรรม
ในใหเวลาลวงผานไป เหมือนบุรุษผูถือเอาน้ํามันที่หุงไวสําหรับประกอบยา
ทรงสงบริษัทไปดวยจิตที่โนมไปในวิเวก. เมื่อปุริมยามผานไป ทรงสงบริษัท
กลับ ดวยพระดํารัสอยางนี้วา ดูกอ นวาเสฏฐะ ราตรีผานไปแลวแล บัดนี้
พวกทานจงสําคัญกาลอันสมควรเถิด. นับจําเดิมแตพระพุทธเจาทั้งหลายบรรลุ
พระโพธิญาณแลว แมวิญญาณทั้ง ๑๐ ของพระองค ก็นอมไปเพื่อพระนิพพาน
อยางเดียว.
บทวา ตสฺมาติหานนฺท ความวา เพราะสุญญตาวิหาร สงบ
ประณีต ฉะนั้น. บทวา อชฺฌตฺตเมว ไดแก ภายในโคจรนั่นแหละ.
ภายในของตนในบทนี้วา อชฺฌตฺต สฺุต อธิบายวา อาศัยเบญจขันธ
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ของตน. บทวา สมฺปชาโน โหติ ความวา รูสึกตัว โดยรูวากัมมัฏฐาน
ยังไมสมบูรณ. บทวา พหิทฺธา ไดแก ในเบญจขันธของผูอื่น. บทวา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ความวา บางครั้งภายใน บางครั้งภายนอก. บทวา อเนฺช
ความวา ใสใจ อเนญชสมาบัติคือ อรูปสมาบัติวา เราจักเปนอุภโตภาควิมุตติ.
บทวา ตสฺมึเยว ปุรมิ สฺมึ ทานกลาวหมายถึงฌานที่เปนบาท. ก็เมื่อภิกษุ
นั้นออกจากฌานที่เปนบาท ที่ยังไมคลองแคลว ใสใจสุญญตาในภายใน
จิตยอมไมแลนไปในสุญญตาสมาบัตินั้น. แตนั้นใสใจไปในภายนอกวา ใน
สันดานของผูอื่นเปนอยางไรหนอ. จิตยอมไมแลนไปในสุญญตาสมาบัติ นั้น.
แตนั้น ใสใจทั้งภายในและภายนอกวา ในสันดานของตนบางครั้งเปนอยางไร
ในสันดานของผูอื่นบางครั้งเปนอยางไร. จิตยอมไมแลนไป แมในสุญญตา
สมาบัตินั้น. แตนั้น ผูประสงคจะเปนอุภโตภาควิมุตติ ใสใจอเนญชาสมาบัติ
วา ในอรูปสมาบัติเปนอยางไรหนอแล. จิตยอมไมแลนไป แมในอเนญชาสมาบัตินั้น. ภิกษุผูละเพียร ไมพึงพระพฤติตามหลังอุปฏฐากเปนตน ดวยคิดวา
บัดนี้จิตของเรายังไมแลนไป แคพึงใสใจถึงฌานอันเปนบาทใหสม่ําเสมอดวยดี
อยางเดียว. เพื่อจะทรงแสดงวา การใสใจพระกัมมัฏฐานยอมแลนไปสะดวก
เหมือนบุรุษจะตัดไม เมื่อขวานวิ่น ตองลับขวานเสียกอนแลวจึงคอยตัด
ขวานจึงจะคม ดวยประการฉะนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา ตสฺมิฺเว ดีน.ี้
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวา เมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติอยางนี้ การใสใจใน
สมาบัตินั้น ๆ ยอมสมบูรณ จึงตรัสวา ปกฺขนฺทติ. บทวา อิมินา วิหาเรน
ไดแกดวยวิหารธรรมคือสมถะและวิปสสนา. บทวา อิติ ตตฺถ สมฺปชาโน
ความวา แมเมื่อกําลังเดินจงกรมอยู ก็รูชัดวา เมื่อกัมมัฏฐานนั้น สมบูรณ
กัมมัฏฐานของเราก็สมบูรณ. บทวา สยติ แปลวา ยอมนอน. ในขอนี้
ความวา ภิกษุจะเดินจงกรมเวลาไหน ๆ ก็รูวา บัดนี้เราอาจเดินจงกรมได
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ตลอดเวลามีประมาณเทานี้ ไมพักอิริยาบถเลย ดํารงอยู. ในวาระทั้งปวง
ก็นัยนี้. บทวา อิติห ตตฺถ ความวา ยอมรูตัวในอิริยาบถนั้น ๆ โดยรูวา
เราจักไมกลาวอยางนี้. ถึงในทุติยวาระ ภิกษุก็รูตวั โดยรูวา เราจะกลาว
ถอยคําเห็นปานนี้. ก็ภิกษุนี้ยังมีสมถวิปสสนาออนอยูโดยแท. เพื่อจะตาม
รักษาสมถวิปสสนาเหลานั้น พึงปรารถนาสัปปายะ ๗ อยาง คือ
อาวาส ๑ โคจร ๑ การสนทนา ๑
บุคคล ๑ โภชนะ ๑ ฤดู ๑ อิริยาบถ ๑
เพื่อจะแสดงสัปปายะ ๗ เหลานั้น จึงตรัสอยางนี้. ในวิตักกวาระ
ทั้งหลาย พึงทราบความเปนผูรูตัว ทัง้ อวิตกและวิตก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรคทั้งสองดวยการละวิตกดังกลาวมานี้แลว
บัดนี้ เพื่อจะตรัสบอกการเห็นแจง ตติยมรรค จึงตรัสคํามีอาทิวา ปฺจ โข
อิเม อานนฺท กามคุณา ดังนี้. บทวา อายตเน ความวา ในเหตุ
เกิดกิเลสอยางใดอยางหนึ่ง ในกามคุณเหลานั้น. บทวา สมุทาจาโร ไดแก
กิเลสที่ยังละไมได เพราะยังฟุงซาน. บทวา เอว สนฺต ความวา มีอยู
อยางนี้แล. บทวา สมฺปชาโน ไดแกรูชัด โดยรูวา กัมมัฏฐานยังไมสมบูรณ
ในทุติยวารมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ บทวา เอว สนฺต แปลวา มีอยูอยางนี้.
บทวา เอว สมฺปชาโน ไดแก รูชัด โดยรูวา กัมมัฏฐานสมบูรณ
ก็เมื่อภิกษุนี้พิจารณาอยูวา ฉันทราคะในกามคุณทั้ง ๕ เราละไดแลวหรือยังหนอ
ดังนี้ รูวายังละไมได ตองประคองความเพียร จึงจะเพิกถอนฉันทราคะนั้นได
ดวยอนาคามิมรรค. แตนนั้ พิจารณาผลสมาบัติในลําดับแหงมรรค ออกจาก
ผลสมาบัติแลวพิจารณาอยูจึงรูวาละไดแลว. อธิบายวา ยอมรูชัด โดยรูวา
ละฉันทราคะนั้นไดแลว.
บัดนี้ เมื่อจะตรัสบอกความเห็นแจงอรหัตตมรรค จึงตรัสคํามีอาทิวา
ปฺจ โข อิเม อานนฺท อุปาทานกฺขนฺธา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
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บทวา โส ปหียติ ความวา ละมานะวา มีในรูป ละฉันทะวามีในรูป
ละอนุสัยวา มีในรูป. ความรูชัดในเวทนาเปนตน พึงทราบโดยนัยดังกลาว
แลวอยางนั้นนั่นและ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา อิเม โข เต อานนฺท
ธมฺมา ดังนี้ ทรงหมายถึงธรรมคือสมถวิปสสนา มรรคและผลที่ตรัสแลวใน
หนหลัง. บทวา กุสลายตฺติกา แปลวา มาแตกุศล. ความจริง กุศลธรรม
ทั้งหลาย เปนทั้งกุศล เปนทั้งธรรมที่เนื่องมาแตกุศล อากิญจัญญายตนฌาน
เปนกุศล เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เปนทั้งกุศล เปนทั้งธรรมที่เนื่องมา
แตกุศล เนวสัญญานาสัญญานฌานเปนกุศล โสดาปตติมรรคเปนทั้ง
กุศล เปนทั้งธรรมที่เนื่องมาแตกุศล ฯลฯ อนาคามิมรรค เปนกุศล อรหัตต
มรรค เปนทัง้ กุศล เปนทัง้ ธรรมที่เนื่องมาแตกุศล ปฐมฌานก็จัดเปนกุศล
เหมือนกัน ธรรมที่สัมปยุตดวยปฐมฌานนั้น เปนทั้งกุศล เปนทั้งธรรมที่
เนื่องมาแตกุศล ฯลฯ อรหัตตมรรค เปนกุศล ธรรมที่สัมปยุตดวยอรหัตต
มรรคนั้น เปนทั้งกุศล เปนทั้งธรรมที่เนื่องมาแตกุศล บทวา อริยา แปลวา
ไมมีกิเลส คือบริสุทธิ์. บทวา โลกุตฺตรา แปลวา ยอดเยี่ยม คือบริสุทธิ์
ในโลก. บทวา อนวกฺกนฺตา ปาปมตา แปลวา อันมารผูมีบาปหยั่งลงไม
ได. ก็มารยอมไมเห็นจิตของภิกษุ ผูนั่งเขาสมาบัติ ๘ มีวิปสสนาเปนบาท
คือไมอาจเพื่อจะรูวาจิตของภิกษุนั้นอาศัยอารมณชื่อนี้เปนไป เพราะฉะนั้น
จึงตรัสวา อนุวกฺกนฺตา. เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทนี้วา
ต กึ มฺสิ. ความจริงในคณะก็มีอานิสงสอยางหนึ่ง เพื่อจะทรงแสดง
อานิสงสนั้น จึงตรัสคํานี้. บทวา อนุพนฺธิตุ แปลวา ติดตามไป คือแวด
ลอม. ในบทวา น โข อานนฺท นี้ มีวินิจฉัยวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระอริยสาวกผูไดสดับ แลว แตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ยอมละอกุศล
เจริญกุศล ละธรรมที่มโี ทษ เจริญธรรมที่ไมมโี ทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์
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ดังนี้ เปนอันทําคนใหเปนพหูสูต เหมือนทหารที่พรั่งพรอมดวยอาวุธ ๕
อยาง. ก็เพราะภิกษุแมถึงจะเรียนสุตตปริยัติ แตไมปฏิบัติอนุโลมปฏิปทา
สมควรแกสุตตปริยัตินั้น เธอยอมชื่อวา ไมมีอาวุธนั้น สวนภิกษุใดปฏิบัติ
ภิกษุนั้นแหละตั้งชื่อวามีอาวุธ ฉะนั้น เมื่อจะแสดงความนี้วา ไมควรจะติด
ตาม จึงตรัสวา น โข อานนฺท ดังนี้.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงเรื่องที่ควรติดตาม จึงตรัสคํามีอาทิวา ยา จ
โข ดังนี้เปนตน. กถาวัตถุ ๑๐ ในฐานะทั้ง ๓ มาในพระสูตรนี้ ดวยประการ
ฉะนี้. มาดวยสามารถแหงธรรมที่เปนสัปปายะ และธรรมที่เปนอสัปปายะ ดัง
ในประโยควา เราจึงกลาวกถาเห็นปานนี้ดวยประการฉะนี้. มาดวยสามารถ
แหงสุตตปริยัติ ดังในประโยค วา ยทิท สุตฺต เคยฺย แตในที่นี้มาแลวโดย
บริบูรณ เพราะฉะนั้น เมื่อจะตรัสกถาวัตถุ ๑๐ ในพระสูตรนี้ จึงตรัสรวม
ไวในฐานะนี้.
บัดนี้ เพราะเหตุที่ภิกษุบางพวกแมจะอยูรูปเดียว ก็ยอ มไมเกิด
ประโยชน ฉะนั้นเพื่อจะทรงแสดงโทษในความอยูโดดเดี่ยว. ทรงหมายถึงภิกษุ
บางพวกนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา เอว สนฺเต โข อานนฺท ดังนี้. ในบท
เหลานั้น บทวา เอว สนฺเต ความวา เมื่ออยูอยางโดดเดี่ยวอยางนั้น มีอยู.
บทวา สตฺถา หมายเอาศาสดาเจาลัทธิ นอกศาสนา. บทวา อนฺวาวตฺตนฺติ
แปลวา คลอยตามคือเขาไปหา. บทวา มุจฺจ นิกามยติ แปลวา ปรารถนา
ความอยากพัน อธิบายวา ใหเปนไป. บทวา อาจริยูปทฺทเวน ความวา
ชื่อวาอุปททวะของอาจารย เพราะมีอันตรายคือกิเลสเกิดขึ้นในภายในของตน.
แมในอุปททวะที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา อวธึสุ น แปลวา ฆา
ศาสดานั้นเสียแลว. ก็ทานกลาวถึงความตายจากความดี ดวยบทวา อวธึสุ น
นี้. บทวา วินิปาตาย แปลวา ใหตกลงไปดวยดี. ก็เพราะเหตุไร ทานจึง
กลาวอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยวา มีทุกขเปนวิบากกวา มีผลเผ็ดรอน
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เปนวิบากกวา และเปนไปเพื่อความตกต่ํา. แทจริงการบวชภายนอกพระ
ศาสนามีลาภนอย และในการบวชนอกศาสนานั้น ไมมีทางจะใหเกิดคุณใหญ
หลวงไดเลย จะมีก็เพียงแตสมาบัติ ๘ อภิญญา ๕ เทานั้น . เปรียบเหมือนผู
ที่พลัดตกจากหลังลา ยอมไมมีทุกขมาก จะมีก็เพียงแตตัวเปอนฝุนเทานั้น
ฉันใด ในลัทธินอกศาสนาก็ฉันนั้น จะเสื่อมก็เพียงโลกิยคุณเทานั้น ฉะนั้น
อุปททวะสองอยางขางตน ทานจึงไมกลาวไวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้. แต
การบวชในพระศาสนามีลาภมาก และในการบวชในพระศาสนานั้น มีคุณอัน
จะพึงไดบรรลุใหญหลวงนัก คือมรรค ๔ ผล นิพพาน ๑. ขัตติยกุมาร
ผูอุภโตสุชาต ประทับบนคอชาง เสด็จเลียบพระนคร เมื่อตกจากคอชาง
ยอมถึงทุกขมาก ฉันใด ผูที่เสื่อมจากพระศาสนาก็ฉันนั้น ยอมเสื่อมจาก
โลกุตตรคุณ ๙ ประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวอุปททวะของ
ผูประพฤติพรหมจรรย ไวอยางนี้.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรย
มีทุกขเปนวิบากมากกวา อุปททวะที่เหลือ หรือเพราะขอปฏิบัติของผูเปนศัตรู
ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ขอปฏิบัติของผู
เปนมิตร ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ฉะนั้น พึงประกอบการเรียกรองดวย
ความเปนมิตร และไมใชเรียกรองดวยความเปนศัตรู ดวยอรรถทั้งกอนแล
หลักอยางนี้ ดวยประการฉะนี้ บทวา มิตฺตวตฺตาย แปลวา ดวยการปฏิบัติ
ฉันมิตร. บทวา สปตฺตวตฺตาย แปลวา ดวยการปฏิบัติอยางศัตรู. บทวา
โอกฺกมฺม จ สตฺถุ สาสเน ความวา เมื่อจงใจลวงอาบัติ แมเพียงทุกกฏ
และทุพภาษิต ชื่อวา ประพฤติหลีกเลี่ยง เมื่อไมจงใจลวงเชนนั้น ชื่อวา
ไมประพฤติหลีกเลี่ยง. บทวา น เต อห อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ
ความวา เราไมปฏิบัติในเธอทั้งหลายอยางนั้น. บทวา อามเก แปลวา ยัง
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ไมสุก. บทวา อามกมตฺเต แปลวา ในภาชนะดิบ คือ ยังไมแหงดี. แทจริง
ชางหมอ คอย ๆ เอามือทั้งสองประคองภาชนะดิบ ที่ยังไมแหงดี ยังไมสุก
ดวยคิดวา อยาแตกเลย. ขยายความวา เราจักไมปฏิบัติในเธอทั้งหลาย
เหมือนชางหมอปฏิบัติในภาชนะดิบนั้น ดวยประการฉะนี้. บทวา นิคฺคยฺห
นิคฺคยฺห ความวา เราจักไมสั่งสอนหนเดียว แลวนิ่งเสีย แตจะตําหนิแลว
แลวสั่งสอนคือพร่ําสอนบอย ๆ. บทวา ปเวยฺห ปเวยฺห แปลวา เราจักยก
ยอง จักยกยอง. เปรียบเหมือนชางหมอ คัดภาชนะที่เสีย ๆ ในภาชนะที่สุก
ออกรวมกองไว ทุบ ๆ คือเอาแตสวนที่ดีเทานั้น ฉัน ใด แมเราก็ฉันนั้น
จักสนับสนุนยกยอง กลาวสอนตักเตือน พร่ําสอนบอย ๆ . บทวา โย สาโร
โส สฺสติ ความวา บรรดาเธอทั้งหลายที่เรากลาวสอนอยู ผูใดมีแกนสาร
คือ มรรคผล ผูนั้น จักดํารงอยูได อีกอยางหนึ่ง แมโลกิยคุณ ก็ประสงค
เอาวา เปนแกนสารในที่นี้เหมือนกัน. คําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามหาสุญญตาสูตรที่ ๒
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๓. อัจฉริยพั ภูตธัมมสูตร
[๓๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวันอารามของ
อนาถบัณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจาก
บิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิดขอ
สนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริง
ไมนาเปนไปไดเลย. ขอที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก ซึ่งเปนเหตุใหทรง
ทราบพระพุทธเจาในอดีตผูปรินิพพานแลว ทรงตัดปปญจธรรมแลว ทรงตัด
ตอวัฏฏะแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว วาพระผูมีพระภาคเจานั้น ๆ มีพระชาติอยางนี้บาง มีพระนามอยางนี้บาง มีโคตรอยางนี้
บาง มีศีลอยางนี้บาง มีธรรมอยางนี้บาง มีปญญาอยางนี้บาง มีวิหารธรรม
อยางนี้บาง มีวิมุตติอยางนี้บาง เมื่อภิกษุเหลานั้นสนทนากันอยางนี้ ทาน
พระอานนทไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งนาอัศจรรยและประกอบดวยธรรนนาอัศจรรยพระตถาคต
ทั้งหลาย ทั้งไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได ขอสนทนา
กันในระหวางของภิกษุเหลานั้น คางอยูเพียงเทานี้.
[๓๕๘] ฉะนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสถานที่ทรง
หลีกเรนอยูในเวลาเย็น เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั่นแลวจึงประทับนั่ง ณ
อาสนะที่เขาแตงตั้งไว แลวตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน และพวกเธอสนทนาเรื่องอะไร
กันในระหวางคางอยูแลว.
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ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ณ โอกาสนี้ พวกขาพระองคกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐาน
ศาลา เกิดขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
นาอัศจรรยจริงไมนาเปนไปไดเลย ขอที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก ซึ่งเปน
เหตุใหทรงทราบพระพุทธเจาในอดีต ผูปรินิพพานแลว ทรงตัดปปญจธรรม
แลว ทรงตัดตอวัฏฏะแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว
วาพระผูมีพระภาคเจานั้น ๆ มีพระชาติอยางนี้บาง มีพระนามอยางนี้บาง มี
พระโคตรอยางนี้บาง มีศีลอยางนี้บาง มีธรรมอยางนี้บาง มีปญญาอยางนี้บาง
มีวิหารธรรมอยางนี้บาง มีวิมุตติอยางนี้บาง ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวก
ขาพระองคสนทนากันอยางนี้ ทานพระอานนทไดกลาวกะพวกขาพระองคดังนี้
วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งนาอัศจรรยและ
ประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งไมนาเปนไปไดและ
ประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอสนทนากันใน
ระหวางของพวกขาพระองคคางอยูเทานี้แล พอดีพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จ
มาถึง.
[๓๕๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา
ดูกอนอานนท ถากระนัน้ แล ขอธรรมอันไมนาเปนไปได อันนาอัศจรรยของ
ตถาคต จงแจมแจงกะเธอโดยประมาณอันยิ่ง ๆ เถิด.

วาดวยเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต
[๓๖๐] ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอ นอานนท พระ
โพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ไดเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตพระองคผูเจริญ
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แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวมีสติ
สัมปชัญญะ ไดสถิตอยูในหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้
ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผู
มีพระภาคเจา.
[๓๖๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวไดสถิต
อยูในหมูเทวดาชั้นดุสิตจนตลอดอายุ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้
ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรยของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวมีสติ
สัมปชัญญะ จุติจากหมูเทวดาชั้นดุสิตแลวลงสูพระครรภพระมารดา ขาแต
พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท. ในกาลใดพระโพธิสัตวจุติ
จากหมูเทวดาชั้นดุสิตลงสูพระครรภพระมารดา ในกาลนั้น แสงสวางอยาง
โอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏใน
โลก พรอมทั้งเทวดามารพรหม และในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะและพราหมณ
พรอมทั้งเทวดาและมนุษย แมในโลกันตริกนรกมีแตทุกข ซึง่ ไมใชที่เปดเผย
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มีแตความมืดมิด ซึ่งดวงจันทร ดวงอาทิตย มีอิทธานุภาพมากอยางนี้ สอง
แสงไปไมถึง ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่ง
เทวานุภาพของเหลาเทวดา ดวยแสงสวางนั้น แมหมูสัตวผูอุปบัติในนรกนั้น
ก็รูกันวา แมสัตวเหลาอื่นก็มีเกิดในที่นี้ อนึ่ง หมื่นโลกธาตุนี้ยอมสะเทือน
สะทาน หวั่นไหว และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่ง
เทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก ขาแดพระองคผูเจริญ แมขอนี้
ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรยของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิ
สัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น เทวบุตรทั้ง ๔ จะใกลชิด
พระโพธิสัตวถวายอารักขาใน ๔ ทิศ ดวยคิดวา มนุษย หรืออมนุษย หรือ
ใคร ๆ อยาไดเบียดเบียนพระโพธิสัตว หรือพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย
ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนา
เปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตว
จะเปนผูมีศีลโดยปกติ คือ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากฐานะเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของพระผูมีพระภาคเจา.
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เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา
[๓๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้ วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตว
มิไดพระหฤทัยใฝฝนในกามคุณในบุรุษเกิดขึ้น และจะเปนผูไมถูกบุรุษไร ๆ ที่มี
จิตกําหนัดแลวลวงเกินได ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรง
จําไววา เปนธรรมไมนา เปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตว
จะเปนผูไดเบญจกามคุณ คือ พระนางจะเพรียบพรอม พรั่งพรอมดวยกาม
คุณ ๕ บําเรออยู ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๖๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
เสด็จสงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตว
ไมมีพระโรคาพาธไร ๆ เกิดขึ้น จะมีความสุข ไมลําบากพระกาย และจะทรง
เห็นพระโพธิสัตวประทับอยูภายในพระอุทร มีพระอวัยวะนอยใหญครบ มี
อินทรียไมเสื่อมโทรมได เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยงามโชติชวงแปดเหลี่ยม
อันเขาเจียระไนดีแลว ในแกวนั้นเขารอยดายสีเขียว หรือสีเหลืองออน สีแดง
สีขาว สีเหลืองแก เขาไว บุรุษผูมีตาดี วางแกวนั้นในมือ พึงเห็นชัดไดวา
แกวไพฑูรยนี้งามโชติชวงแปดเหลี่ยม อันเขาเจียระไนดีแลว ในแกวนัน้
เขารอยดายสีเขียว หรือสีเหลืองออน สีแดง สีขาว สีเหลืองแก เขาไว
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ฉันใด ดูกอนอานนท ฉันนั้นเหมือนกันแล ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสู
พระครรภพระมารดาแลว ในกาลนัน้ พระมารดาของพระโพธิสัตว ไมมี
พระโรคาพาธไร ๆ เกิดขึ้น จะมีความสุข ไมลําบากพระกาย และจะทรงเห็น
พระโพธิสัตวประทับอยูภายในพระอุทร มีพระอวัยวะนอยใหญครบ มีอินทรีย
ไมเสื่อมโทรนได ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอ นี้ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ
แลวได ๗ วัน พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเสด็จสวรรคต จะเขาถึงหมู
เทวดาชั้นดุสิต ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท พระมารดาของพระโพธิสัตว จะประสูติโพธิสัตว ไมเหมือนอยางหญิงอื่น ๆ ที่ตงั้ ครรภ ๙ เดือน
หรือ ๑๐ เดือนแลวจึงตลอด คือ พระนางจะทรงครองพระโพธิสัตวดวยพระ
อุทร ๑๐ เดือนถวนแลวจึงประสูติ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค
ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรยของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท พระมารดาของพระโพธิสัตวจะประสูติพระโพธิสัตวไมเหมือนอยางหญิงอื่นๆ ทีน่ ั่งหรือนอนตลอด
คือ พระนางจะประทับยืนทาเดียวแลวประสูติพระโพธิสัตว ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนา เปนไปได
นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
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ประสูติจากพระอุธรของพระมารดา
[๓๗๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น พวกเทวดาจะรับกอน พวก
มนุษยจะรับทีหลัง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา
เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนัน้ พระโพธิสัตวยังไมทันถึง
แผนดิน เทวบุตรทั้ง ๔ ก็รับ แลววางลงตรงพระพักตรพระมารดาใหทรงหมาย
รูวา ขอพระเทวีจงมีพระทัยยินดีเถิด พระโอรสของพระองคผูมีศักดิ์มากเสด็จ
อุปบัติแลว ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปน
ธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
ประสูติจากพระอุทรของพระมารคา ในกาลนัน้ พระองคยอมประสูติอยาง
บริสุทธิ์แท คือ ไมแปดเปอนดวยน้ํา ดวยเสมหะ ดวยเลือด ดวยน้ําเหลือง
ดวยของไมสะอาดไร ๆ นับวาหมดจดบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนแกวมณีที่เขา
วางลงบนผากาสิกพัสตร ยอมไมเปอนผากาสิกพัสตร แมผากาสิกพัสตรก็ไม
เปอนแกวมณี นั้น เพราะเหตุไร เพราะของทั้งสองอยางบริสุทธิ์ ฉันใด
ดูกอนอานนท ฉันนั้น เหมือนกันแล ในกาลใด พระโพธิสัตวประสูติจาก
พระอุทรของพระมารดา ในกาลนัน้ พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธิ์แท
คือ ไมแปดเปอนดวยน้ํา ดวยเสมหะ ดวยเลือด ดวยน้ําเหลือง ดวยของ
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ไมสะอาดไร ๆ นับวาหมดจดบริสุทธิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอ นี้
ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับรับเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนัน้ ธารน้ํา ๒ สายยอมปรากฏ
จากอากาศ สายหนึ่งเปนธารน้ําเย็น สายหนึ่งเปนธารน้ําอุน เปนเครื่องทําการ
สนานพระโพธิสัตวและพระมารดา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค
ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรยของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๗] ขาแดพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวในบัดดล
ที่ประสูติ ก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอบนแผนดิน และบายพระพักตรสูทิศ
อุดร เสด็จดําเนินไปดวยยางพระบาท ๗ กาว เมื่อเทพบุตรกั้นเศวตฉัตรตามไป
พระองคจะทรงเหลียวดูทิศทั้งปวง และทรงเปลงพระวาจาอยางผูองอาจวา
เราเปนผูเลิศในโลก เราเปนผูเจริญที่สุดในโลก เราเปนผูประเสริฐ.
สุดในโลก ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้ ความเกิดใหมยอมไมมี.
ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปน
ไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ดูกอนอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตว
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลนั้น แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก พรอมทั้ง
เทวดา มาร พรหม และในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้ง
เทวดาและมนุษย แมในโลกกันตริกนรกมีแตทุกข ซึ่งไมใชที่เปดเผย มีแต
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ความมืดมิด ซึ่งดวงจันทรควงอาทิตยมีอิทธานุภาพมากอยางนี้ สองแสงไป
ไมถึง ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพ
ของเหลาเทวดา ดวยแสงสวางนั้น แมหมูสัตวผูอุปบัติในนรกนั้น ก็รูกนั วา
แมสัตวเหลาอื่นก็มีเกิดในที่นี้ อนึ่ง หมื่นโลกธาตุนี้ยอมสะเทือน สะทาน
หวั่นไหว และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพ
ของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค
ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๗๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เพราะฉะนั้นแล
เธอจงทรงจําธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของตถาคต แมนี้ไวเถิด
ดูกอนอานนท ในเรื่องนี้ เวทนาของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู
ปรากฏถึงความดับไป สัญญาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู. ปรากฏ
ถึงความดับไป วิตกของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความ
ดับไป ดูกอนอานนท แมขอนี้แล เธอก็จงทรงจําไวเถิดวา เปนธรรมไมนา
เปนไปได นาอัศจรรย ของตถาคต.
ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่เวทนาของ
พระผูมีพระภาคเจา ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความดับไป
สัญญาของพระผูมีพระภาคเจา ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึงความ
ดับไป วิตกของพระผูมีพระภาคเจา ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู ปรากฏถึง
ความดับไป นี้ ขาพระองคก็จะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาคเจา.
ทานพระอานนทกลาวคํานี้จบแลว พระศาสดาไดทรงโปรดปราน
ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแล.
จบ อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ที่ ๓
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อรรถกถาอัจฉริยัพภูตสูตร
อัจฉริยัพภูตสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยตฺร หิ นาม เปนนิบาตลงในอรรถวา
อัศจรรย อธิบายวา พระตถาคตพระองคใด. ทีช่ อื่ วา ปปญจธรรม ในบทวา
ฉินฺนปปฺเจ นี้ ไดเเก กิเลส ๓ อยาง คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ.
กัมมวัฏที่เปนกุศลและอกุศล ทานเรียกวา วัฏฏมะ ในบทวา ฉนฺนวฏฏเม นี้.
บทวา ปริยาทินฺนวฏเฏ เปนไวพจนของ บทวา ฉินฺนวฏฏเม นั้นแหละ.
บทวา สพฺพทุกฺขวีสติวฏเฏ ความวา ลวงทุกข กลาวคือ วิปากวัฏทั้งปวง.
บทวา อนุสฺสริสฺสติ นี้ เปนคํากลาวถึงอนาคตกาล โดยใชนบิ าตวา ยตฺร.
แตในบทนี้ พึงทราบความวา ทานใชหมายถึงอดีต. แทจริงพระผูมีพระภาคเจา
ทรงระลึกถึงพระพุทธเจาเหลานั้นแลว มิใชจักระลึกถึงในบัดนี้. บทวา เอวฺ
ชจฺจา ความวา พระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระวิปสสีเปนตน มีพระชาติเปน
กษัตริย พระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระกกุสันธะเปนตน มีพระชาติเปนพราหมณ.
บทวา เอวโคตฺตา ความวา พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน เปน
โกณฑัญญโคตร พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระกกุสันธะเปนตน เปนกัสสปโคตร.
บทวา เอวสีลา ความวา มีศีลอยางนี้ คือมีศีลเปนทั้งโลกิยะและโลกุตตระ.
ในบทวา เอวธมฺมา นี้ ทานหมายเอาธรรมที่เปนไปในฝกฝายแหงสมาธิ
อธิบายวา มีสมาธิอยางนี้ คือ มีสมาธิเปนทั้งโลกิยะและโลกุตตระ. บทวา
เอวปฺา ความวา มีปญญาอยางนี้ คือ มีทั้งปญญาที่เปนโลกิยะและ
โลกุตตระ. ก็ในบทวา เอววิหารี นี้ ก็เพราะถือธรรมที่เปนไปในฝายสมาธิ
*

*

พระสูตรเปนอัจฉริยัพภูตธัมมสูตร.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 48

ไวในหนหลังแลว ก็เปนอันถือวิหารธรรมไวดวย หากจะมีผูทวงวาเหตุไร
ทานจึงถือสิ่งที่ถือแลวอีกเลา. ตอบวา ขอนี้ทานไมถืออยางนั้นเลย. แทจริง
การที่ทานถือสิ่งที่ถือแลวอีกนี้ ก็เพื่อจะแสดงถึงนิโรธสมาบัติ เพราะฉะนั้น
ในขอนี้ ไดความอยางนี้วา มีปกติอยูดวยนิโรธสมาบัติอยางนี้.
ในบทวา เอว วิมุตฺตานี้ ไดแก วิมุตติ ๕ อยางคือ วิกขัมภนวิมุตติ ๑
ตทังตวิมุตติ ๑ สมุจเฉทวิมุตติ ๑ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ๑ นิสสรณวิมุตติ ๑ ในวิมุตติ
๕ เหลานั้น สมาบัติ นับเปนวิกขัมภนวิมุตติ เพราะพันแลวจากกิเลสมีนิวรณ
เปนตน ที่ตนขมไวแลวเอง. อนุปสสนา ๗ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน นับเปน
ตทังควิมุตติ เพราะสลัดพนแลวจากนิจจสัญญาเปนตน ที่ตนสละแลว ดวย
สามารถแหงองคที่เปนขาศึกของมรรค นั้น ๆ. อริยมรรค ๔ นับเปนสมุจเฉท
วิมุตติ เพราะหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายที่ตนถอนขึ้นแลวเอง. สามัญญผล ๔
นับเปนปฎิปสสัทธิวิมุตติ เพราะกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในที่สุดแหงปฎิปสสัทธิ
ดวยอานุภาพแหงมรรค. นิพพานนับเปนนิสสรณวิมุตติ เพราะเปนที่สลัดออก
ขจัดออก ตั้งอยูในที่ใกลกิเลสทั้งปวง. ในขอนี้พึงทราบความอยางนี้วา หลุดพน
แลวอยางนี้ ดวยสามารถแหงวิมุตติ ๔ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้. บทวา
ตสฺมาติห ความวา เพราะเหตุที่ทานกลาววา พระตถาคตทั้งหลาย นาอัศจรรย
ฉะนั้น อัจฉริยภูตธรรมทั้งหลายของพระตถาคต จึงชัดแจงยิ่งกวาประมาณ.
ในบทวา สโต สมฺปชาโน นี้ ไดแก สัมปชัญญะ ๒ อยาง คือ ทั้งใน
มนุษยโลก และเทวโลก. ในสัมปชัญญะ ๒ นั้น ในเวสสันดรชาดก พระเวสสันดรใหพระโอรสทั้งสองแกพราหมณแลว ในวันรุงขึ้น ถวายพระมเหสี
แกทาวสักกะ เมื่อถือเอาพร ๘ อยาง ที่ทาวสักกะทรงเลื่อมใสประทานแลว
ไดเลือกถือเอาพรวา เราจงถือปฏิสนธิในภพดุสิต อยางนี้วา.
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เมื่อลวงพนจากอัตภาพนี้ไป ขอจง
ไปสวรรค ไปถึงชั้นดุสิตอันเปนชั้นวิเศษ
ไมพึงกลับจากนั้น พรนี้เปนพรที่ ๘.
จําเดิมแตนั้นมา ก็รูวาเราจักเกิดในดุสิตพิภพ. นี้จดั เปนสัมปชัญญะ ใน
มนุษยโลก. ก็แลพระองค ทรงจุติจากอัตตภาพพระเวสสันดรแลว บังเกิดใน
ภาพดุสิต ไดรูตัววา เราเกิดแลว ดังนี้ เปนสัมปชัญญะในเทวโลก.
ถามวา ก็เทวดาที่เหลือทั้งหลายไมรูหรือ. ตอบวา จะไมรูก็หามิได
แตเทวดาเหลานั้น ตองแลดูตนกัลปพฤกษใกลวิมานในอุทยาน ที่เหลาเทพ
อัปสรผูฟอนรําปลุกใหตื่นดวยเสียงทิพยดุริยางคไดระลึกวา ทานผูนิรทุกข นี้เปน
เทวโลก ทานเกิดในเทวโลกนี้แลว ดังนี้ จึงจะรู. พระโพธิสัตวไมรูในปฐม
ชวนวาร. นับแตทุติยชวนวารไปถึงจะรู. การรูของพระองคไมสาธารณะทั่วไป
เหมือนคนอื่น ดังพรรณนามาฉะนี้. ในบทวา อฏาสิ นี้ ความวา แมเทวดา
เหลาอื่น ถึงจะดํารงอยูในภพนั้น ก็ยอมรูตัววา พวกเราดํารงอยูแลว ก็จริง
แตเทวดาเหลานั้น ถูกอิฏฐารมณที่มีกําลังในทวารทั้ง ๖ ครอบงําอยู ขาดสติ
ไมรูแมสิ่งที่คนบริโภคแลว ดื่มแลว ยอมทํากาละเพราะขาดอาหาร.
ถามวา พระโพธิสตั วไมมีอารมณอยางนั้นหรือ. ตอบวา ไมมีก็หา
มิได. ดวยวาพระองคยอมอยูเหนือเทวดาที่เหลือโดยฐานะ ๑๐. ก็พระองคไม
ยอมใหอารมณย่ํายีพระองคขมอารมณนั้นตั้งอยูได. เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา
สโต สมฺปชาโน อานนฺท โพธิสตฺโต ดุสิเต กาเย อฏาสิ
บทวา ยาวตายุก ถามวา ในอัตภาพที่เหลือ พระโพธิสัตว
ไมดํารงอยูจนตลอดอายุหรือ. ตอบวา ใชแลวไมดํารงอยูตลอดอายุ. ก็ใน
กาลอื่น ๆ พระโพธิสัตวบังเกิดในเทวโลก ที่เทวดามีอายุยืน ไมอาจบําเพ็ญ-
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บารมีในเทวโลกนั้นได ฉะนั้น พระองคทรงลืมพระเนตรทั้งสอง กระทํา
อธิมุตตกาลกิริยา (กลั้นใจตาย) แลวบังเกิดในมนุษยโลก กาลกิริยาอยางนี้ ไมมี
แกเทวดาเหลาอื่น. ก็ในครั้งนั้น ไมมีการลักทรัพย ไมมีผูไมรักษาศีล พระองค
ดํารงอยูจนตลอดอายุ เพราะทรงบําเพ็ญบารมีทุกอยางบริบูรณแลว. พระองค
มีสติสัมปชัญญะ เคลื่อนจากหมูเทวดาชั้นดุสิต สถิตอยูในพระครรภพระมารดา.
พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญพระบารมีครบทุกอยางกอน แลวไดดํารงอยูจนตลอด
พระชนมชีพ ในครั้งนั้น ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็บุพนิมิต ๕ อยางคือ ดอกไมเหี่ยว ๑ ผาเศราหมอง ๑ เหงื่อออก
จากรักแร ๑ กายเริ่มเศราหมอง ๑ เทวดาไมดํารงอยูบนอาสนะของเทวดา ๑ นี้
ยอมบังเกิดแกเทวดาทั้งหลาย เพื่อจะเตือนใหรูวา บัดนี้ เหลืออีก ๗ วัน
จักตองจุติโดยการนับวันอยางของมนุษย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลา
ไดแก ดอกไมประดับ โดยนับวันเริ่มปฏิสนธิเปนกําหนด. ไดยินวา ดอกไม
เหลานั้นจะไมเหี่ยวแหง เปนเวลาถึง ๕๗ โกฏิ กับอีก ๖๐ แสนป
แตจะเหี่ยวแหงในครั้งนั้น. แมในผาทั้งหลาย ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็เทวดา
ทั้งหลาย ยอมไมรูจักหนาว ไมรูจักรอน ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ . แตใน
กาลนั้น เหงื่อจะไหลออกจากรางกายเปนเม็ด ๆ ก็ตลอดกาลมีประมาณเทานี้
รางกายของเทวดาเหลานั้น ไมเคยปรากฏวา เศราหมอง เชนเปนตนวา
ฟนหัก หรือ ผมหงอกเลย. เทพธิดา จะปรากฏรางเหมือนสาววัยรุน ๑๖
เทพบุตรจะปรากฏรางเหมือนหนุมวัยรุน ๒๐. ในเวลาใกลจะตายเทพบุตร
เหลานั้น ยอมมีอัตภาพเศราหมอง อนึ่ง เทพบุตรเหลานั้น ไมมีความ
กระสันในเทวโลกตลอดกาลประมาณเทานี้ แตในเวลาใกลตายเทพบุตร ยอม
เหนื่อยหนายสะดุง หวัน่ ไหว ไมยินดีในอาสนะของตน. เหลานั้นจัด เปน
บุพนิมิต ๕ ประการ.
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นิมิตทั้งหลาย มีลูกอุกกาบาตตก แผนดินไหว และจันทรคราส
เปนตน จะปรากฏเฉพาะผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญในโลก เชนพระราชา อํามาตย
ชั้นผูใหญเปนตนเทานั้น ไมปรากฏแกสามัญชนทั่วไปฉันใด บุพนิมิต ๕
ก็ฉันนั้นจะปรากฏเฉพาะเหลาเทพผูมีศักดิ์ใหญเทานั้น ไมปรากฏแกเทพทั่วไป.
ก็ในหมูมนุษยทั้งหลาย โหรเปนตนเทานั้น จึงจะรูบุพนิมิตทั้งหลาย
คนทั่วไปไมรูฉันใด หมูเทพทั้งหลายก็ฉัน นั้น เทพทั่วไปแมเหลานั้น ยอมไมรู
จะรูก็เฉพาะเทพที่ฉลาดเทานั้น. ก็ในบรรดาเทพเหลานั้น เทพบุตรผูเกิดดวย
กุศลกรรมเล็กนอย เมื่อบุพนิมิตเกิดแลว ใครจะรูวา บัดนี้ พวกเราจัก
ไปเกิดในที่ไหน จึงกลัว ฝายเทพบุตรผูมีบุญมาก คิดวาพวกเราอาศัยทาน
ที่ใหศีลที่รักษา ภาวนาที่เจริญแลว จักเสวยสมบัติในเทวโลกชั้นสูง ๆ ขึ้นไป
จึงไมกลัว สําหรับพระโพธิสัตวทรงเห็นบุพนิมิตเหลานั้นแลว คิดวา บัดนี้
เราจักไดเปนพระพุทธเจาในอัตภาพตอไป จึงไมกลัว. ครั้งนั้น เมื่อนิมิต
เหลานั้น ปรากฏแกพระโพธิสัตวแลว. เทวดาในหมื่นจักรวาลมาประชุมกัน
แลวทูลอาราธนาวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การทีพ่ ระองคทรงบําเพ็ญทสบารมี
จะหวังสมบัติวา จะเปนทาวสักกะก็หาไม จะหวังสมบัติวา จักเปนมาร
เปนพรหม เปนพระเจาจักรพรรดิก็หาไม แตทรงบําเพ็ญดวยปรารถนาจะเปน
พระพุทธเจา เพื่อรื้อถอนสัตวโลก ขาแตพระองคผูนิรทุกข บัดนี้ เปนกาล
อันสมควร เพื่อการตรัสรูของพระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข บัดนี้
เปนสมัยอันสมควร เพื่อการตรัสรูของพระองค.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว ยังไมทรงใหคํารับรองแกเทวดาทั้งหลาย
ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการ คือ กาล ทวีป ประเทศ ตระกูล
และการกําหนดอายุของพระมารดา. ในมหาวิโลกนะ ๕ ประการนั้น ทรง
ตรวจดูกาลกอนวา เปนเวลาสมควร หรือยังไมสมควร เวลาที่คนทั้งหลาย
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มีอายุยืนกวาแสนปขึ้นไป ชื่อวา เวลาที่ยังไมสมควร ในมหาวิโลกนะ ๕
ประการนั้น.
เพราะเหตุไร. เพราะในเวลานั้น ชาติ ชรา และมรณะ ยอมไม
ปรากฏแกสตั วทั้งหลาย และขึ้นชื่อวา การแสดงธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลาย
จะพนไปจากไตรลักษณยอมไมมี เมื่อพระองคตรัสวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คนทั้งหลายจะคิดวา นี่ พระองคตรัสถึงอะไร แลวไมสนใจจะฟง ไมยอมรับ
นับถือ หรือเธอฟง แตนั้นยอมไมมีการตรัสรูมรรคผล เมื่อไมมีการตรัสรู
มรรคผล คําสอนยอมไมจัดเปนนิยยานิกธรรม (คือนําสัตวออกจากภพ) ได
เพราะฉะนั้น เวลานั้น จึงจัดเปนเวลาที่ไมสมควร. เวลาที่คนทั้งหลายมีอายุ
นอยกวารอยป ก็ยังไมจัดวาเปนกาลอันสมควร. เพราะเหตุไร. เพราะเวลานั้น
คนทั้งหลายยังมีกิเลสหนา และคําสอนที่ใหแกคนที่มีกิเลสหนา ยอมไมตั้งอยู
ในฐานะแหงโอวาท ยอมสลายไปโดยพลัน เหมือนเอาทอนไมขีดลงในน้ํา
เพราะฉะนั้น แมเวลานั้น ก็ยังไมจัดเปนกาลอันสมควร. แตกาลกําหนดอายุ
นับแตแสนปลงมา ตั้งแตรอยปในรูป จัดเปนกาลอันสมควร. และในครั้งนั้น
เปนเวลาที่สัตวมีอายุประมาณ ๑๐๐ ป. ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงพิจารณา
เห็นแลววา เปนกาลสมควรที่จะพึงมาเกิด.
แตนั้นเมื่อจะทรงตรวจดูทวีป ไดทรงพิจารณาดูทวีปทั้ง พรอมทั้ง
ทวีปที่เปนบริวาร ทรงเห็นวา พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมเกิดในทวีปทั้ง ๓
จะเกิดเฉพาะในชมพูทวีปเทานั้น. แตนั้นทรงตรวจดูประเทศวา ขึ้นชื่อวา
ชมพูทวีป จัดเปนทวีปใหญ มีประมาณถึงหมื่นโยชน พระพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมมาเกิดในประเทศไหนหนอแล ทรงพิจารณาเห็นมัชฌิมประเทศแลว.
ที่ชื่อวา มัชฌิมประเทศ ไดแกประเทศที่ทานกลาวไวแลวในพระวินัย โดยนัย
เปนตนวา มีนิคมชื่อกชังคละอยูในทิศบูรพา ดังนี้. ก็มัชฌิมประเทศนั้น
มีกําหนดวา ยาว ๓๐๐ โยชน กวาง ๒๕๐ โยชน วัดโดยรอบได ๙๐๐ โยชน.
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ก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ทรงบําเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปบาง
๘ อสงไขยแสนกัปบาง ๑๖ อสงไขยแสนกัปบาง แลวเสด็จอุบัติใน
ประเทศนี้. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ทรงบําเพ็ญบารมี ๒ อสงไขยแสนกัป
แลวมาเกิด. พระมหาสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ
เปนตน บําเพ็ญบารมี ๑ อสงไขยแสนกัป แลวมาเกิด. พระ เจาจักรพรรดิ
ผูปราบดาภิเษกเหนือทวีปใหญทั้งสี่ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวารยอมเสด็จ
มาเกิด. อีกทั้งกษัตริย พราหมณ และคฤหบดีผูมหาศาล ผูมีศักดิ์ใหญ
เหลาอื่นก็มาเกิดในประเทศนี้. ก็และในประเทศนี้ มีพระนครชื่อวา กบิลพัสดุ
เปนราชธานี พระองคจึงตกลงพระทัยวา เราควรเกิดในนครกบิลพัสดุนนั้ .
แตนนั้ ทรงตรวจดูตระกูล พิจารณาตระกูลวาธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมเกิดในตระกูลที่โลกสมมติ ก็บัดนี้ ตระกูลกษัตริยเปนตระกล
ที่โลกสมมติ เราจักบังเกิดในตระกูลกษัตริยนั้น พระราชาทรงพระนามวา
สุทโธทนะ ก็เปนพระบิดาของเรา. เเตนั้นทรงตรวจดูพระมารดา ทรงพิจารณา
วา ขึ้นชื่อวา พระพุทธมารดา ยอมไมเปนหญิงเหลาะแหละ ไมเปนนักเลง
สุรา บําเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัป นับแตเกิด ยอมมีศีล ๕ ไมขาด ก็พระเทวี
พระนามวา มหามายา พระองคนี้ มีลักษณะเปนเชนนี้ พระนางจักเปนพระมารดาของเรา แตงพระนางจักมีอายุเทาไร แลวทรงเห็นวา อายุของพระนาง
(หลังทรงพระครรภ) ๑๐ เดือน (ปุระสูติแลว) จักมี ๗ วัน.
พระมหาสัตวครั้นทรงตรวจดู มหาวิโลกนะ ๕ ประการนี้ ดังกลาว
มานี้แลว ตรัสวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถึงเวลาที่เราจะเปนพระพุทธเจา
แลว เมื่อจะทําการสงเคราะหจึงใหคํารับรองแกเทวดาทั้งหลาย สงเทวดา
เหลานั้นไปดวยพระดํารัสวา จงกลับไปเถิดทานทั้งหลาย แวดลอมไปดวย
เทวดาชั้นดุสิต เสด็จเขาไปยังสวนนันทวันในดุสิตบุรี. ก็ในเทวโลกทุกชั้น
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ยอมมีสวนนันทวันทั้งนั้น. แมในสวนนันทวันนั้น เทวดาทั้งหลายใหพระโพธิสัตวระลึกถึงโอกาสแหงกุศลกรรมที่เคยทําไวในชาติกอนวา พระองคจงจุติ
จากดุสิตบุรีนี้ไปสูสุคติ จงจุติจากดุสิตบุรีนี้ไปสูสุคติ ดังนี้เที่ยวไป. พระโพธิสัตว
แวดลอมไปดวยเทวดาผูชวยใหระลึกถึงกุศลกรรมอยางนี้ เสด็จเที่ยวไปใน
นันทวันจุติแลว. ครั้นจุติอยางนี้แลว ก็รูวาเรากําลังจุติ ไมใชรจู ุติจิต. แมถอื
ปฏิสนธิแลว ก็ไมรูปฏิสนธิจิต. พระองครูชัดอยางนี้วา เราถือปฏิสนธิในทีน่ ี้
ก็พระเถระบางพวกกลาววา ควรจะไดอาวัชชนปริยาย พระมหาสัตวจะรูใน
ทุติยจิตตวาร และในตติยจิตตวารเทานั้น. แตพระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎก กลาววา ปฏิสนธิของพระมหาสัตวทั้งหลาย ไมเหมือนปฏิสนธิของสัตวอื่น
สติสัมปชัญญะของพระมหาสัตวเหลานั้นถึงที่สุดแลว ก็เพราะไมอาจจะรูจิต
ดวงนั้น ดวยจิตดวงนั้นได ฉะนั้น พระมหาสัตวจึงไมรูจุติจิต แมในขณะจุติ
ยอมรูวาเรากําลังจุติ ถือปฏิสนธิ ก็ไมรูปฏิสนธิจิต รูชัดวาเราถือปฏิสนธิ
ในที่ โนน ในกาลนั้น หมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหว ดังนี้ ก็เมือ่ พระมหาสัตว
กาวลงสูพระครรภมารดาอยางนี้ ทรงถือปฏิสนธิดว ยมหาวิบากจิต เหมือนกับ
อสังขาริกกุศลจิต ที่สหรคตดวยโสมนัสและสัมปยุตดวยญาณ มีเมตตาเปน
บุพภาค ในบรรดาปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวง. ฝายพระมหาสิวเถระ กลาววา
ดวยมหาวิบากจิต ที่สหรคตดวยอุเบกขา. ก็พระมหาสัตว เมื่อทรงถือปฏิสนธิ
ไดถือปฏิสนธิในวันเพ็ญเดือน ๘ หลัง.
ดังไดสดับมา ครั้งนั้น พระนางมหามายา ทรงพระสําราญดวยการ
เลนนักษัตร อันสมบูรณไปดวยเครื่องดื่มที่ปราศจากสุรา ระเบียบของหอม
และเครื่องประดับ แตวันที่ ๗ จากวันเพ็ญเดือน ๘ หนา ครั้นในวันที่ ๗
เสด็จออกแตเชา สรงสนานดวยน้ําหอมประดับพระวรกายดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง เสวยพระกริยาหารอันประเสริฐ อธิษฐานองคอุโบสถ แลวเสด็จ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 55

เขาหองอันมีสิริ บรรทมบนเตียงอันมีสิริ ทรงหลับไป ไดทรงพระสุบินดังนี้วา
ทาวมหาราชทั้ง ๔ ทรงยกพระนางพรอมทั้งที่บรรทมนําไปสระอโนดาด แลว
วางไวสวนขางหนึ่ง. ครัง้ นั้นพระเทวีของทาวมหาราชทั้ง ๔ นัน้ ไดมาให
พระนางสรงสนานเพื่อชําระลางมลทินของมนุษย แลวใหนุงหมผาทิพยลูบไล
ดวยของหอม ประดับผาทิพย ใหทรงบรรทมรักษาศีลอยูในวิมานทอง ซึ่งมี
อยูภายในภูเขาเงิน อันตั้งอยูไมหางจากสระอโนดาตนั้น. ครัง้ นั้น พระโพธิสัตวเปนชางเผือกเที่ยวไปบนภูเขาทองลูกหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูไมหางจากสระอโนดาต
นั้น ลงจากภูเขาทองนั้นแลว ขึ้นสูภูเขาเงิน มาจากทิศอุดร เขาไปยังวิมาน
ทอง กระทําประทักษิณพระมารดาแลวไดเปนประดุจแยกพระปรัศวขวาออก
แลวเขาไปสูพระครรภ.
ลําดับนั้น พระนางตื่นพระบรรทมแลว ไดกราบทูลพระสุบินนั้น
แดพระราชา. ครั้นรุงสวาง พระราชารับสั่งใหหัวหนาพราหมณประมาณ ๖๔ คน
เขาเฝา จัดปูอาสนะมีคามาก บนภูมภิ าคที่มีติณชาติเขียวขจี ตกแตงแลวดวย
เครื่องสักการะอันเปนมงคลที่กระทําดวยขาวตอกเปนตน แลวนําขาวปายาสอัน
ประเสริฐปรุงดวยเนยใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดใสหมอทอง หมอเงินจนเต็ม
แลวปดดวยหมอทองหมอเงินเชนเดียวกัน พระราชทานแกพราหมณทั้งหลาย
ผูอิ่มหนําสําราญแลว ทราบถึงพระสุบิน แลวทรงถามวา จักมีอะไรเกิดขึ้น.
พราหมณทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองคอยาทรงพระวิตกเลย
พระเทวีของพระองคทรงตั้งครรภ และพระครรภนั้น ก็เปนพระครรภ
พระโอรส มิใชครรภพระธิดา พระองคจักมีพระโอรส ถาพระโอรสนั้นจัก
อยูครองเรือน จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาออกบวช จักเปนพระพุทธเจา
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ผูเพิกถอนกิเลสไดแลวในโลก พระโพธิสัตวมีสติและสัมปชัญญะ จุติจากหมู
เทวดาชั้นดุสิต เขาสูพระครรภพระมารดาดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สโต สมฺปชาโน นี้ ทานแสดงวา
พระโพธิสัตวที่กาวลงโดยวิธีกาวลงสูพระครรภอยางที่ ๔. ก็การกาวลงสู
พระครรภมี ๔ อยาง ดังพระบาลีวา พระเจาขา การกาวลงสูครรภมี ๔ อยาง
ดังนี้.
พระเจาขา สัตวบางพวกในโลกนี้กาวลงสูทองมารดาก็ไมรูตัว ตั้งอยู
ในทองมารดาก็ไมรูตัว ออกจากทองมารดาก็ไมรูตัว นี้เปนการกาวลงสูครรภ
อยางที่ ๑.
ขออื่นยังมีอีก พระเจาขา สัตวบางพวกในโลกนี้ กาวลงทองมารดา
รูตัว ตั้งอยูในตองมารดาไมรูตัว ออกจากตองมารดาก็ไมรูตัว นี้เปนการกาว
ลงสูครรภอยางที่ ๒.
ขออื่นยังมีอีก พระเจาขา สัตวบางพวกในโลกนี้ กาวลงสูทองมารดา
รูตัว ตั้งอยูในทองมารดาก็รูตัว แตออกจากทองมารดาไมรูตัว นี้เปนการกาว
ลงสูครรภอยางที่ ๓.
ขออื่นยังมีอีก พระเจาขา สัตวบางพวกในโลกนี้ กาวลงสูทองมารดา
ก็รูตัว ตั้งอยูในทองมารดาก็รูตัว ทั้งออกจากทองมารดาก็รูตัว นี้เปนการกาว
ลงสูครรภอยางที่ ๔.
ใน ๔ อยางเหลานี้ อยางที่หนึ่งเปนของพวกโลกิยมนุษย. อยางที่
สอง เปนของพระอสีติมหาสาวก. อยางที่สาม เปนของพระอัครสาวกทั้งสอง
และพระปจเจกโพธิสัตวทั้งหลาย ไดยินวา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น เมื่อถูก
ลมกรรมชวาต พัดเอาเทาขึ้นบน เอาหัวลงลาง ออกจากของกําเนิดที่คับแคบ
เหลือเกิด ยอมถึงทุกขอยางยอดยิ่ง อุปมาเหมือนถูกเขาจับเหวี่ยงลงในเหวลึก
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หลายชั่วรอยคน หรือเหมือนชางที่ตองออกจากชองลูกดาลฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น
ความรูตัววา เรากําลังออกจึงไมมี แกบุคคล ๓ จําพวกนั้น. การกาวลงสู
ครรภลางที่ ๔ ยอมมีเฉพาะพระโพธิสัตวผูสัพพัญูทั้งหลาย. แทจริงพระโพธิสัตวผูสัพพัญูทั้งหลายเหลานั้น เมื่อถือปฏิสนธิในครรภพระมารดาก็รู
แมเมื่ออยูในครรภพระมารดาก็รู. แมในเวลาจะประสูติ ลมกรรมชวาต ไม
สามารถจะพัดเอาพระบาทของพระโพธิสัตวผูสัพพัญูเหลานั้นขึ้นบน เอาพระเศียรลงขางลาง ทานเหลานั้นทรงเหยียดพระหัตถทั้งสอง ลืมพระเนตรแลว
ประทับยืนเสด็จออก.
ในบทวา มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมติ นี้ มีอธิบายวา ยอมกาวลงสูครรภ
มารดา. แทจริงเมื่อพระโพธิสัตวนั้น กาวลงสูครรภพระมารดา ก็ยอมมีเหตุ
อัศจรรยอยางนี้เมื่อไมกาวลง ก็ไมมีเหตุอัศจรรย. บทวา อปฺปมาโณ
แปลวา มีประมาณอันเจริญ. อธิบายวา ไพบูลย. บทวา เทวาน เทวานุภาว
นี้ มีอธิบายวา อานุภาพของเทวดาทั้งหลาย มีดังนี้ คือ รัศมีของผาที่นุง
ยอมแผไปได ๑๒ โยชน ของสรีระก็แผไปไดอยางนั้น ของเครื่องประดับก็
แผไปไดอยางนั้น ของวิมานก็แผไปไดอยางนั้น ลวงซึ่งเทวานุภาพนั้น. บทวา
โลกนฺตริกา ความวา โลกันตริกนรกขุมหนึ่งยอมมีในระหวางจักรวาลทั้งสาม
ก็โลกันตริกนรกนั้น. มีประมาณ ๘,๐๐๐ โยชน. เหมือนชองวางยอมมีในทาม
กลางของลอเกวียน ๓ ลอ หรือบาตร ๓ ลูก ทีต่ ั้งจดกันและกัน . บทวา
อฆา แปลวา เปดแลวเปนนิตย. บทวา อสวุตา ความวา แมในเบื้องลาง
ก็ไมมีที่พํานัก. บทวา อนฺธการา แปลวา มืดมิด. บทวา อนฺธการติมิสา
ความวา ประกอบดวยเมฆหมอกอันกระทําความมืด เพราะหามความเกิดขึ้น
แหงจักษุวิญญาณ. ไดยนิ วา จักษุวิญญาณยอมไมเกิดในโลกันตริกนรกนัน้ .
บทวา เอว มหิทฺธิกา ความวา มีฤทธิอยางนี้คือ ไดยินวาดวงจันทรและ
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ดวงอาทิตย ยอมปรากฏในทวีปทั้ง ๓ คราวเดียวพรอมกัน. มีอานุภาพมาก
อยางนี้ คือ กําจัดความมืดแลวสองสวางไปได ทิศละแปดลานหนึ่งแสนโยชน.
บทวา อาภาย นานุโภนฺติ แปลวา แสงสวางของตนไมพอ. ไดยินวา
ดวงจันทรและดวงอาทิตยเหลานั้น ยอมไมสองแสงไปถึงทามกลางขุนเขาจักรวาลไดเลย. และโลกันตริกนรกก็อยูเลยขุนเขาจักรวาลไป. เพราะฉะนั้น ทาน
จึงแสดงวา ดวงจันทรและดวงอาทิตยเหลานั้น ไมมีแสงสวางพอสองไปถึง
โลกันตริกนรกนั้น.
บทวา เยป ตตฺถ สตฺตา ความวา ถามวา เหลาสัตวผูอุบัติในโลกันตริกนรกนั้น กระทํากรรมอะไรไว จึงบังเกิดในที่นั้น. ตอบวา ทํากรรมหยาบ
ชาทารุณตอมารดาบิดาตอสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรมบาง ทําความผิดอยาง
อื่นที่สูงขึ้นไปอีกบาง ทํากรรมสาหัส เชน ฆาสัตวตัดชีวิตเปนตน เปนประจํา
ทุก ๆ วันบาง จึงเกิดในโลกันตริกนรกนั้น ดังเชน อภยโจร และนาคโจร
เปนตน ในตัมพปณณิทวีป. อัตภาพของสัตวเหลานั้น มีประมาณ ๓ คาวุต.
มีเล็บยาวเหมือนเล็บคางคาว. สัตวเหลานั้นจะใชเล็บเกาะอยูที่เชิงเขาจักรวาล
เหมือนพวกคางคาวเกาะอยูที่ตนไมฉะนั้น. แตเมื่อใดออกเลื้อยคลาน จะถูก
ชวงมือของกันและกัน เมือ่ นั้นตางสําคัญวา เราไดอาหารแลว วิ่งหมุนไป
รอบ ๆ ที่เชิงเขาจักรวาลนั้น แลวตกลงในน้ําหนุนโลก. เนื้อลมพัดจะแตกตก
ลงในน้ํา เหมือนผลมะทราง. และพอตกลงไป ก็จะละลาย เหมือนกอนแปง
ที่ตกลงไปในน้ําที่เค็มจัด.
บทวา อฺเป กิร โภ สนฺติ สตฺตา ความวา ยอมเห็นประจักษ
ในวันนั้นวา แมสัตวเหลาอื่นเมื่อเสวยทุกขนี้ ก็เกิดในโลกันตริกนรกนี้
เหมือนอยางพวกเราผูกําลังเสวยทุกขใหญอยูฉะนั้น ก็โอกาสนี้ยอมไมตั้งอยูแม
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เพียงชั่วขณะดื่มขาวยาคูครั้งเดียว. จะมีเพียงชั่วเวลาที่หลับไปแลวตื่นขึ้นรับรู
อารมณเทานั้น. สวนอาจารยผูกลาวคัมภีรทีฆนิกายกลาววา โอภาสนั้นจะ
ปรากฏเฉพาะเพียงชั่วขณะปรบมือแลวก็หายไป เหมือนแสงของสายฟาแลบแลว
พอคนทักวา นี้อะไร ? ก็แวบหายไป. บทวา สงฺกมฺปติ แปลวา หวั่นไหว
โดยรอบ. สองบทนอกนี้เปนไวพจนของบทแรกนั่นเอง เพื่อจะสรุปความ
ทานจึงกลาวคําวา อปฺปมาโณ จ เปนตนไวอีก
บทวา จตฺตาโร ในประโยควา จตฺตาโร น เทวปุตฺตา จตุทฺทิส
อารกฺขาย อุปคจฺฉติ นี้ ทานกลาวหมายเอาทาวมหาราชทั้ง ๔. ก็ในหมื่น
จักรวาล ยอมมีทาวมหาราช ๔ หมื่นอยูประจํา แยกกันอยูจ ักรวาสละ ๔.
บรรดามหาราชเหลานั้น มหาราชในจักรวาลนี้ทรงถือพระขรรคเสด็จมาแลว
เขาไปสูหองอันทรงสิริ เพื่อจะถวายอารักขาพระโพธิสัตว นอกนี้แยกยายไป
ไลหมูยักษมีปศาจคลุกฝุนเปนตน ที่เขาขังไวใหหลีกไป แลวถืออารักขาตั้งแต
ประตูหองจนถึงจักรวาล.
การมาเฝาถวายอารักขานี้ เพื่อประโยชนอะไร เพราะนับจําเดิม
แตเวลาที่เปนกลละในขณะปฏิสนธิถึงจะมีมารตั้งแสนโกฏิ ยกเขาสิเนรุ
ตั้งแสนโกฏิลูก มาเพื่อทําอันตรายพระโพธิสัตว หรือพระมารดาของพระ
โพธิสัตว อันตรายทั้งปวง ก็พึงอันตรธานไปมิใชหรือ. สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในเรื่องที่พระเทวทัต ทําพระโลหิตใหหอ ดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลจะปลงพระชนมตถาคต ดวยความพยายาม
ของผูอื่นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย จักไม
ปรินิพพาน ดวยความพยายามของผูอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปอยู
ตามที่เดิม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายไมตองมีอารักขา. การ
เปนอยางนี้ ฉะนั้น อันตรายแหงชีวิต ยอมไมมแี กพระตถาคตเหลานั้น ดวย
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ความพยายามของผูอื่น. เหลาอมนุษยผูมีรูปวิกล นาเกลียด นกที่มีรูปนากลัว
ก็มีอยู ความกลัวหรือความสะดุง จะพึงบังเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตว
ได เพราะเห็นรูปหรือฟงเสียงของอมนุษยเหลาใด เพื่อหามเสียซึ่งอมนุษย
เหลานั้น จึงตองวางอารักขาไว. อีกประการหนึ่ง ทาวมหาราชเหลานั้น
มีความเคารพเกิดขึ้นดวยเดชแหงบุญบารมีของพระโพธิสัตว ทั้งตนเองก็มี
ความเคารพเปนพื้นอยูแลว จึงกระทําอยางนี้.
ถามวา ก็ทาวมหาราชทั้ง ๔ เขาไปยืนภายในหองแลวแสดงตนให
ปรากฏแกพระมารดาของพระโพธิสัตว หรือไมแสดง. ตอบวาไมแสดงตนให
เวลาที่พระมารดาของพระโพธิสัตวทรงกระทํากิจสวนพระองค เชนสรงสนาน
ประดับตกแตง และเสวยเปนตน แตจะแสดงในเวลาที่พระองคเขาหองอัน
ทรงสิริแลวบรรทมบนพระแทนที่บรรทม. ก็ขึ้นชือ่ วารางของอมนุษยทั้งหลาย
ยอมเปนสิ่งที่นากลัวเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลายในเวลานั้นก็จริง แตสําหรับ
พระมารดาของพระโพธิสัตวเห็นอมนุษยเหลานั้นแลวยอมไมกลัว ดวยอานุภาพ
แหงบุญของพระองคเองและพระโอรส. พระนางมีจิตในอมนุษยเหลานั้น
เหมือนเจาหนาที่เฝาพระราชฐานทั่ว ๆ ไป.
บทวา ปกติยา สีลวตี ความวา ทรงถึงพรอมดวยศีล โดยสภาพ
นั่นเอง. เลากันวา เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ คนทั้งหลายพากันไปไหว
นั่งกระโหยงถือศีลในสํานักของดาบสและปริพาชกทั้งหลาย. แมพระมารดา
พระโพธิสัตว ก็ถือศีลในสํานักของกาลเทวิลดาบส. แตเมื่อพระโพธิสัตวอยูใน
พระครรภ พระนางไมอาจประทับนั่งใกลบาทมูลของผูอื่นได แมศีลอื่นพระองค
ประทับนั่งบนอาสนะเสมอกันรับไวก็เปนพิธีการเทานั้น. เพราะเหตุนั้น จึงกลาว
ไวดังนี้วา พระมารดาของพระโพธิสัตว ไดสมาทานศีลดวยพระองคเองทีเดียว.
บทวา ปุริเสสุ ความวา จิตที่มีความประสงคในบุรุษยอมไมเกิดในมนุษย
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ทั้งหลาย เริ่มตนแตพระบิดาของพระโพธิสัตว. ก็แลขอนั้น เกิดโดยความ
เคารพในพระโพธิสัตวมิใชเกิดเพราะละกิเลสไดแลว. ก็ศิลปนทั้งหลายแมจะ
ฉลาดหลักแหลม ก็ไมสามารถจะวาดรูปพระมารดาของพระโพธิสัตวลงในแผน
ภาพวาดเปนตนได. ใคร ๆ จึงไมอาจพูดไดวา ความกําหนัดยอมไมเกิดแก
บุรุษ เพราะเห็นรูปพระมารดาพระโพธิสัตวนั้น และหากผูมีจิตกําหนัด
ประสงคจะเขาไปหาพระนาง จะกาวเทาไมออก เหมือนถูกมัดตรึงไวดวยโซ
ทิพย. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา อนติกฺกมนียา ดังนี้ .
บทวา ปฺจนฺน กามคุณาน ความวา การหามวัตถุ ดวยสามารถ
แหงความใฝฝนในบุรุษ ทานกลาวไวกอนแลว ดวยบทวา กามคุณูปสฺหิต.
ในที่นี้แสดงเพียงการไดเฉพาะซึ่งอารมณ. ไดยินวา ในครั้งนั้น พระราชา
โดยทั่วไป ทราบขาววา พระโอรสเห็นปานนี้ อุบัติในพระครรภของพระเทวี
จึงสงบรรณาการอันเปนที่ตั้งแหงอารมณของทวารทั้ง ๕ โดยเปนเครื่องประดับ
มีราคามาก และเครื่องดนตรีเปนตน. สําหรับพระโพธิสัตวและพระมารดา
ยอมมีลาภสักการะหากําหนดประมาณมิได เพราะหนาแนนไปดวยกุศลสมภาร
ที่ทรงบําเพ็ญไวแลว. บทวา อกิลนฺตกายา ความวา หญิงเหลาอื่น ยอม
ลําบากดวยภาระในการบริหารครรภทั้ง มือเทาก็บวมฉันใด พระนางไมมีความ
ลําบากอยางใดเหมือนหญิงพวกนั้นเลย. บทวา ติโร กุจฺฉิคต แปลวา ประทับ
อยูภายในพระอุทร คือพนเวลาที่เปนกลละเปนตนไปแลว ทรงเห็นพระโพธิสัตว
มีองคาพยพสมบูรณ มีอนิ ทรียไมเสื่อมโทรม.
ถามวา ทรงดูเพื่อประโยชนอะไร. ตอบวา เพื่อใหอยูอยางสบาย
ก็ธรรมดามารดาทั้งหลายจะนั่งหรือนอนกับบุตรก็ตาม จะตองมอง
ดูบุตรเพื่อใหอยูอยางสบายวา เราจะยกมือและเทาที่หอยลงใหตั้งอยูดวยดี
ฉันใด แมมารดาของพระโพธิสัตวก็ฉันนั้น ทรงมองดูพระโพธิสัตว เพื่อจะ
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ใหอยูอยางสบาย โดยพระดําริวา ทุกขอันใดที่เกิดแกเด็กผูอยูในทองในเวลา
ที่แมลุกขึ้นเดินไป หมุนตัวและนั่งเปนตน ก็ดีในเวลาที่แมกลืนอาหารที่รอน
ที่เย็น. ที่เค็ม ที่ขม และที่เผ็ดก็ดี ทุกขอันนั้นมีแกพระโอรสของเราบาง
หรือหนอ ก็ทรงเห็นพระโพธิสัตวนั่งขัดสมาธิแลว. ธรรมดาเด็กที่อยูในทอง
เหลาอื่น จะนั่งทับกะเพาะอาหารเกา เทินกะเพาะอาหารใหม หันหลังเขา
หาพื้นทองแม นั่งยอง ๆ พิงกระดูกสันหลัง เอามือทั้งสองขางยันคางไว
เหมือนฝูงลิงนั่งอยูในโพรงไมเวลาฝนตก แตพระโพธิสัตวไมเปนเชนนั้น.
ก็พระองคทรงพิงกระดูกสันหลังนั่งขัดสมาธิ หันพระพักตรไปทางทิศบูรพา
เหมือนพระธรรมกถึกนัง่ บนธรรมาสน. ก็กรรมที่พระมารดาของพระโพธิสัตว
ทําไวในกาลกอน ยอมยังวัตถุ (ที่ตั้งแหงพระครรภ) ของพระนางใหบริสุทธิ์
เมื่อวัตถุบริสุทธิ์ ลักษณะแหงพระฉวีอันละเอียดออนยอมเกิด ครั้งนั้น หนังก็
ไมสามารถจะปกปดพระโพธิสัตวผูอยูในพระครรภได เมื่อมองดูจะปรากฏ
เหมือนประทับยืนอยูภายนอก.
เพื่อจะยังความขอนั้น ใหแจมแจงดวยอุปมา ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา
เสยฺยถาป ก็พระโพธิสัตวผูอยูภายในพระครรภ ยอมมองไมเห็นพระมารดา
เพื่อจักษุวิญญาณยอมไมเกิดภายในพระครรภ. บทวา กาล กโรต ความวา
ไมใชเสด็จสวรรคตเพราะเหตุที่พระองคทรงประสูติกาล แตเพราะสิ้นพระชน
มายุอยางเดียว. แทจริง ที่ซึ่งพระโพธิสัตวประทับอยู ยอมเปนเสมือนกุฏิใน
พระเจดีย ไมควรที่สัตวเหลาอื่น จะใชรวม และใคร ๆ ก็ไมสามารถจะแยก
พระมารดาแหงพระโพธิสัตวออก แลวแตงตั้งหญิงอื่นไวในตําแหนงพระอัครมเหสีได เหตุดังกลาวมาเพียงนั้นเอง ยอมเปนประมาณแหงอายุของพระ
มารดาพระโพธิสัตว เพราะฉะนั้น พระนางจึงเสด็จสวรรคตในเวลานั้น.
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ถามวา พระนางเสด็จสวรรคต ในวัยไหน. ตอบวา ในมัชฌิมวัย.
ความจริง ในปฐมวัย อัตภาพของสัตวทั้งหลาย ยอมมีฉันทราคะ
รุนแรง. ดวยเหตุนั้น สตรีตั้งครรภในเวลานั้น ยอมไมสามารถจะถนอม
ครรภนั้นไวได. ครรภยอ มมีโรคมากมาย ครั้นเลยสวนทั้งสองแหงมัชฌิมวัย
ไปแลว วัตถุ (ที่ตั้งแหงครรภ) ยอมบริสุทธิ์ ในสวนที่ ๓ แหงวัย เมือ่ วัตถุ
บริสุทธิ์ ทารกที่เกิดก็ไมมีโรค. เพราะฉะนั้น แมพระมารดาของพระโพธิสัตว
เสวยสมบัติในปฐมวัย ประสูติในสวนที่ ๓ แหงมัชฌิมวัย เสด็จสวรรคตแลว
ดวยประการฉะนี้.
วาศัพท ในบทวา นว วา ทส วา นี้ พึงทราบวา ตองรวมแมบทมี
อาทิอยางนี้วา สตฺต วา อฏ วา เอกาทสวา ทฺวาทส วา เขามาดวย โดยเปน
วิกัป. บรรดากําหนดเหลานั้น สัตวทอี่ ยูในครรภได ๗ เดือนตลอดถึงจะรอด
แตก็ไมทนหนาวทนรอนไปได ที่อยูในครรภได ๘ เดือนตลอด ไมรอด
นอกนั้นถึงจะรอด. บทวา ิตาว แปลวา ประทับยืนแลวเทียว.
แมพระนางมหามายาเทวี ทรงพระดําริวา เราจักไปสูเรือนแหงตระกูล
พระญาติของเรา แลวกราบทูลพระราชา. พระราชาทรงรับสั่งใหประดับตก
แตงทางที่จะเสด็จไป ตัง้ แตกรุงกบิลพัสดุจนถึงกรุงเทวทหะ แลวใหพระเทวี
ประทับนั่งบนวอทอง. เจาศากยะผูอยูในพระนครทั้งสิ้น แวดลอมบูชาดวย
ของหอมและดอกไมเปนตน พาพระเทวีเสด็จไปแลว. พระนางทอดพระเนตร
เห็นลุมพินีสาลวโนทยาน ไมไกลพระนครเทวทหะ เกิดความพอพระทับจะ
ประพาสพระอุทยาน จึงใหสัญญาแกพระราชา. พระราชารับสั่งใหประดับตก
แตงพระอุทยาน แลวใหจัดอารักขา. พอพระเทวีเสด็จเขาสูพระอุทยาน ก็มี
พระกําลังออนลง. ครั้งนั้น เจาหนาที่ไดปูลาดที่บรรทมอันมีสริ ิ ทีโ่ คนตนรัง
อันเปนมงคล แลวกั้นมานถวายพระนาง. พระนางเสด็จเขาไปภายในมานแลว
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เสด็จประทับยืนเหนี่ยวกิ่งไมสาละ. ลําดับนั้น พระนางไดประสูติพระโอรสใน
ทันใดนั่นเอง. บทวา เทวา ปม ปฏิคฺคณฺหนฺติ ความวา เหลาพรหมชั้น
สุทธาวาสทั้งหลายผูขีณาสพ จะรับกอน.
จะรับอยางไร อาจารยพวกหนึ่งกลาววา เหลาพรหมชัน้ สุทธาวาสจะ
แปลงเพศเปนเจาพนักงานผูถวายการประสูติ. ก็ทานปฏิเสธขอทักทวงนั้น แลว
กลาวคําอธิบายไวดังนี้. เวลานั้น พระมารดาพระโพธิสัตว ทรงนุงผาจิต
ดวยทอง ทรงหมผา ๒ ชั้น คลายตาปลา คลุมถึงฝาพระบาทประทับยืนแลว
และการประสูติพระโอรสของพระนางก็งาย คลายน้ําที่ไหลออกจากกระบอก
กรอง ขณะนั้นพรหมชัน้ สุทธาวาสเหลานั้น เขาไปโดยเพศของพรหมตามปกติ
แลวทรงรับพระโอรสดวยขายทองกอน. มนุษยทั้งหลายรับ ตอจากพระหัตถของ
พรหมเหลานั้น ดวยเทริด อยางดี. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เทวดาทั้ง
หลายรับกอน พวกมนุษยรับทีหลัง.
บทวา จตฺตาโร น เทวปุตฺตา หมายถึงทาวมหาราชทั้ง ๔ บทวา
ปฏิคฺคเหตฺวา ไดแก รับดวยตาขาย ที่ทําดวยหนังเสือ. บทวา มเหสกฺโข
แปลวา มีเดชมาก คือมียศมาก อธิบายวา สมบูรณดวยลักษณะ.
บทวา วิสุทฺโธว นิกฺขมติ ความวา ธรรมดาสัตวเหลาอื่น
มักจะติดอยูในชองคลอดออกอยางบอบช้ํา แตพระมารดาพระโพธิสัตว
ไมเปนอยางนั้น. อธิบายวา ประสูติงายไมติดอะไรเลย. บทวา อุทิเทน
แปลวา ดวยน้ํา. บทวา เกนจิ อสุจนิ า ความวา ธรรมดาสัตวเหลาอื่น
จะมีลมกรรมชวาตพัดเอาเทาขึ้นขางบน เอาศีรษะลงขางลาง ผานชองคลอด
เสวยทุกขอยางใหญหลวง อุปมาเหมือนตกลงไปในเหวที่ลึกชั่วรอยคน หรือ
เหมือนชางที่เขาฉุดออกจากชองลูกดาล แปดเปอนไปดวยของไมสะอาด นานับ
ประการ จึงจะออกได ฉันใด พระโพธิสัตวไมเปนเหมือนเชนนั้น. เพราะ
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ลมกรรมชวาตไมสามารถจะทําพระโพธิสัตวใหมีพระบาทขึ้นขางบนพระเศียรลง
ขางลางได. พระองคเหยียดพระหัตถ และพระบาททั้งสองออก แลวเสด็จ
ประทับยืนอุปมาเหมือนพระธรรมกถึกกาวลงจากธรรมาสน หรือเหมือนบุรุษ
กาวลงจากบันใดฉะนั้น ไมแปดเปอนของไมสะอาดบางประการที่เกิดในพระ
ครรภของพระมารดาเลย แลวประสูติ.
บทวา อุทกสฺส ธารา แปลวา สายน้ํา. ในธารน้ําเหลานั้น ธาร
น้ําเย็นตกลงในหมอทอง ธารน้ําอุนตกลงในหมอเงิน. และทานกลาวความ
ขอนี้ไว เพื่อจะแสดงวา น้ําดื่ม น้ําใชของทั้งสองพระองค ไมเจือปนดวย
ของไมสะอาดไร ๆ บนพืน้ ดิน และน้ําสําหรับเลน ก็ไมสาธารณทั่วไปกับ
คนเหลาอื่น. ก็น้ําอื่นที่จะพึงนํามาดวยหมอทอง หมอเงินก็ดี น้ําที่อยูในสระ
โบกขรณีชื่อ หังสวัฏฏกะเปนตน ก็ดี ยอมไมมีกําหนด.
บทวา สมฺปติชาโต แปลวา ประสูติแลวเพียงชั่วครู. ก็ในพระบาลี
ทานแสดงไวดุจวา พระโพธิสัตว ทันทีที่ประสูติจากพระครรภพระมารดา
ก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอลงบนแผนดิน แตไมควรเห็นอยางนั้น ความ
จริง พอพระโพธิสัตวเสด็จออก พรหมทั้งหลายก็เอาขายทองรับไวกอน ทาว
มหาราชทั้ง ๔ รับ ตอจากพระหัตถของทาวมหาพรหมเหลานั้น ดวยตาขายที่
ทําดวยหนังเสือ ซึ่งมีสัมผัสอันนุมสบายที่สมมติกันวาเปนมงคล มนุษยทงั้ หลาย
จึงรับตอจากพระหัตถของทาวมหาราชเหลานั้น ดวยเทริดอยางดี พอพนจาก
มือมนุษย ก็ประทับยืนบนแผนดิน.
บทวา เสตมฺหิ ฉตฺเต อนุหิรมาเน แปลวา เมื่อเทพบุตรกั้นเศวต
ฉัตรอันเปนทิพย แมเครื่องราชกกุธภัณฑทั้ง ๕ มีพระขรรคเปนตน อันเปน
บริวารของฉัตรมาแลว ในที่นี้เหมือนกัน. แตในพระบาลีกลาวถึงเพียงฉัตร
อยางเดียว ดุจพระราชาที่เขากั้นฉัตรถวาย ในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน.
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ในราชกกุธภัณฑทั้ง ๕ เหลานั้น ปรากฏแตฉัตรเทานั้น ไมปรากฏคนถือ.
พระขรรค พัดใบตาล กําหางนกยุง พัดวาลวิชนี กรอบพระพักตร ก็ปรากฏ
เหมือนกัน. ไมปรากฏคนถือสิ่งเหลานั้น. นัยวาเทวดาทั้งหลายผูไมปรากฏคน
ถือเครื่องกกุธภัณฑเหลานั้นไวครบทุกอยาง. สมจริง ดังคําที่ทานกลาวไววา
เทวดาทั้งหลาย ถือฉัตร มีมณฑล
ตั้งพัน มีซไี่ มนอยอยูกลางอากาศ จามร
ดามทองก็เคลื่อนผานไป แตผูถือจามร
และฉัตรไมปรากฏ.
บทวา สพฺพา จ ทิสา ทานกลาวถึงการตรวจดูทิศทั้งปวง ดุจ
การแลดูทิศของบุรุษผูยืนเหนือพระมหาสัตวผูกําลังยางพระบาทไป ๗ กาว แต
ขอนี้ไมควรเห็นอยางนั้น. แทจริง พระมหาสัตวพน จากมือของมนุษยทั้งหลาย
แลว ทรงแลดูทิศบูรพา. จักรวาลหลายพันไดปรากฏเปนเนินเดียวกัน.
เทวดาและมนุษยทั้งหลายในจักรวาลเหลานั้น พากันบูชาดวยเครื่องสักการะมี
ของหอมและดอกไมเปนตน แลวพูดวา ขาแตพระมหาบุรุษ ในโลกนี้ไมมี
แมผูที่จะเสมอกับพระองคได ที่ไหนจะมีผูเหนือกวาในรูปไดเลา. พระมหาสัตวทรงตรวจดูทิศทั้ง ๑๐ คือ ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศเบื้องลาง ๑ ทิศ
เบื้องบน ๑ อยางนี้ . มองไมเห็นผูเสมอดวยพระองค ทรงกําหนดวา นี้เปน
ทิศอุดร แลวเสด็จไปโดยยางพระบาทไป ๗ กาว. ในเรื่องนี้ พึงเห็นความ
ดังพรรณนาอยางนี้ . บทวา อาสภึ แปลวา สูงสุด. บทวา อคฺโค แปลวา
ประเสริฐที่สุด คือเจริญที่สุด ไดแกเหนือคนทั้งหมด โดยคุณทั้งหลาย สอง
บทนอกนี้ เปนไวพจนของบทวา อคฺโค นั่นเอง. ทานพยากร พระอรหัต
ที่จะพึงบรรลุในอัตภาพนี้ดวยบททั้งสองวา อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิ ทานิ
ปุนพฺภโว.
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ก็ในอธิการนี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. ขอที่พระองคประทับยืน
บนแผนดิน ดวยพระบาทอันราบเรียบ เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่ง
อิทธิบาท ๔ ขอที่พระองคทรงหันพระพักตรไปทางทิศอุดร เปนบุพนิมิต
แหงการเสด็จไปอยางผูยิ่งใหญเหนือมหาชน. ขอที่พระองคทรงพระดําเนินไป.
ได ๗ กาว เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งรัตนะคือโพชฌงค ๗. ขอที่
ทรงเศวตฉัตรอันเปนทิพย เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะ ซึ่งฉัตรคือวิมุตติ
ราชกกุธภัณฑทั้ง ๕ เปนบุพนิมิตแหงการหลุดพนดวยวิมุตติ ๕ ประการ
ขอที่ทรงมองดูทิศ เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งอนาวรญาณ. ขอที่
ทรงเปลงอาสภิวาจาเปนบุพนิมิตแหงการประกาศธรรมจักรที่ใครๆ ใหหมุนกลับ
ไมได. สีหนาทที่ทรงเปลงวา อยมนฺติมา ชาติ (ชาตินี้เปนชาติสุดทาย)
พึงทราบวาเปนบุพนิมิตแหงปรินิพพาน ดวยอันปาทิเสสนิพพานธาท . วาระ
ตาง ๆ เหลานี้. มาแลวในพระบาลี. แตสัมพหุลวาร ยังไมมมี า จึงควรนํามา
แสดงเสียดวย.
ก็ในวันที่พระมหาบุรุษประสูติ หมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแลว. เทวดา
ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ประชุมกันแลว ในจักรวาลหนึ่ง. เทวดาทั้งหลาย
รับกอน พวกมนุษยรับภายหลัง. พิณทั้งหลายที่ขึงดวยเสนดาย และกลอง
ทั้งหลายที่เขาขึ้นดวยหนึ่ง ไมมีใคร ๆ ประโคมเลยก็ดังขึ้นเอง. เครื่องจองจํา
มีชื่อคา และโซตรวนเปนตนของมนุษยทั้งหลายขาดออกเปนทอนนอยทอนใหญ.
โรคทุกอยางหายหมด ดุจสนิมสีแดงที่เขาขัดออกดวยของเปรี้ยว. คนที่บอก
แตกําเนิดก็เห็นรูปตาง ๆ ได. คนหนวกแตกําเนิดก็ไดยินเสียง. คนงอยเปลี้ย
ก็กลับสมบูรณดวยกําลังวังชา. คนบาน้ําลาย แมจะโงมาแตกําเนิด ก็กลับฟน
คืนสติ. เรือที่แลนออกไปตางประเทศ ก็ถึงทาโดยสะดวก. รัตนะทั้งหลาย
ที่อยูในอากาศและบนภาคพื้นก็ไดสองแสงสวางขึ้นเอง. ผูท ี่เปนศัตรูกลับได
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เมตตาจิต. ไฟในอเวจีนรกก็ดับ. แสงสวางเกิดขึ้นในโลกันตรนรก. น้ําใน
แมน้ําทั้งหลายก็ไมไหล. ทั้งน้ําในมหาสมุทรไดกลายเปนน้ําหวาน. มหาวาตภัย
ก็ไมพัด นกที่บินไปในอากาศ และทีจับอยูตามตนไม ภูเขา ก็ตกลงพื้นดิน.
พระจันทรงามยิ่งนัก. พระอาทิตยก็ไมรอน ไมเย็นปราศจากมลทิน สมบูรณ
ตามฤดูกาล. เทวดาทั้งหลายยืนอยูที่ประตูวิมานของตน ๆ พากัน เลนมหากิฬา
เปนตนวา ปรบมือ โหรอง และโบกผา. มหาเมฆที่ตั้งขึ้นแตทิศทั้ง ๔
ยังฝนใหตก. ความหิวและความกระหายไมเบียดเบียนมหาชน. ประตูหนาตาง
ก็เปดไดเอง. นี้ ไมที่จะมีดอกมีผลก็ไดผลิดอกออกผลสะพรั่ง. ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ไดมีธงดอกไมเปนแนวเดียวกันหมด.
แมในขอที่นาอัศจรรยนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ ความหวั่นไหว
แหงหมื่นโลกธาตุเปน. บุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งพระสัพพัญุตญาณของ
พระมหาบุรุษ. ขอที่เทวดาทั้งหลายมาประชุมกัน ในจักรวาลอันหนึ่ง เปน
บุพนิมิตแหงการรวมประชุมรับพระสัทธรรมคราวเดียวกัน ในเวลาที่ทรง
ประกาศธรรมจักร. ขอที่เทวดาทั้งหลายรับพระโพธิสัตวกอน เปนบุพนิมิต
แหงการไดเฉพาะซึ่งรูปาวจรฌานทั้ง ๔. ขอที่มนุษยทั้งหลายรับภายหลัง
เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งอรูปาวจรฌานทั้ง ๔. ขอที่พิณซึ่งเขาขึงดวย
เสนดาย ดังไดเอง เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งอนุปุพพวิหารธรรม.
ขอที่กลองที่เขาขึ้นดวยหนังดังเอง เปนบุพนิมิตแหงการพร่ําสอน ดวย
ธรรมเภรีอันยิ่งใหญ. ขอที่เครื่องพันธนาการ มีชื่อคาและโซตรวนเปนตน
ขาดออกจากกันเปนบุพนิมิตแหงการตัดอัสมิมานะไดเด็ดขาด. ขอที่คนทั้งหลาย
หายจากโรคตาง ๆ เปนบุพนิมิตแหงการปราศไปแหงกิเลสทั้งปวง. ขอที่
คนบอดแตกําเนิด เห็นรูปได เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งทิพยจักษุ.
ขอที่คนหนวกแตกําเนิดไดยินเสียง เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งทิพย-
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โสตธาตุ. ขอที่คนงอยเปลี้ยสมบูรณดว ยกําลัง เปนบุพนิมิตแหงการบรรลุซึ่ง
อิทธิบาททั้ง ๔. ขอที่คนบาน้ําลาย กลับไดสติ เปนบุพนิมิตแหงการได
เฉพาะซึ่งสติปฏฐาน ๔. ขอที่เรือทั้งหลายที่แลนออกนอกประเทศถึงทาโดย
สะดวก เปนบุพนิมิตแหงการบรรลุปฏิสัมภิทา ๔. ขอที่รัตนะทั้งหลาย
สองสวางไดเอง เปนบุพนิมิตแหงแสงสวางของพระธรรม ที่พระองค
ทรงแสดงแกชาวโลก. ขอที่ศัตรูทั้งหลาย กลับไดเมตตาจิต เปนบุพนิมิต
แหงการไดเฉพาะซึ่งพรหมวิหาร ๔. ขอที่ไฟในนรกอเวจีดับลง เปนบุพนิมิต
แหงการดับไฟ ๑๑ กองได. ขอที่โลกันตรนรก มีแสงสวาง เปนบุพนิมิต
แหงการที่พระองคทรงกําจัดความมืดคืออวิชชา แลวทรงเห็นแสงสวางไดดวย
พระญาณ. ขอที่น้ําของมหาสมุทรมีรสหวาน เปนบุพนิมิตแหงความที่
พระธรรมมีรสอยางเดียวกัน. ขอที่ไมเกิดวาตภัย เปนบุพนิมิตแหงการที่
พุทธบริษัทไมแตกแยกกันดวยอํานาจทิฐิ ๖๒. ขอที่นกทั้งหลายตกลงยัง
แผนดิน เปนบุพนิมิตแหงการที่มหาชนฟงคําสั่งสอนถึงสรณะดวยชีวิต.
ขอที่พระจันทรงามยิ่งนัก เปนบุพนิมิตแหงการที่มหาชนสนใจพระธรรม.
ขอที่พระอาทิตยไมรอนไมเย็น ใหความสะดวกตามฤดู เปนบุพนิมิตแหงการที่
มหาชน ถึงความสุขกายสุขใจ. ขอที่เทวดาทั้งหลาย เลนกีฬามีการปรบมือ
เปนตนที่ประตูวิมาน เปนบุพนิมิตแหงการที่พระมหาสัตวบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาแลวทรงเปลงอุทาน. ขอที่มหาเมฆทั่ว ๔ ทิศ ยังฝนใหตก เปน
บุพนิมิตแหงการที่สายน้ําคือพระธรรมตกลงเปนอันมาก. ขอที่มนุษยทั้งหลาย
ไมถูกความหิวเบียดเบียน เปนบุพนิมิต แหงการไดเฉพาะซึ่งอมตธรรมคือ
กายคตาสติ. ขอที่มนุษยทั้งหลายไมถูกความกระหายเบียดเบียนเปนบุพนิมิต
แหงการที่พุทธบริษัทถึงความสุขแลวดวยวิมุตติสุข. ขอที่ประตูหนาตางทั้งหลาย
เปดไดเอง เปนบุพนิมิตแหงการเปดประตูอัฏฐังคิกมรรค. ขอที่ตนไมทั้งหลาย
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ผลิดอกออกผล เปนบุพนิมิตแหงพระธรรมที่บานดวยดอกคือวิมุตติ และ
เต็มแนนดวยสามัญญผล. ขอที่หมื่นแหงโลกธาตุมีธงเปนระเบียบอยางเดียวกัน
พึงทราบวา เปนบุพนิมิตแหงการที่พุทธบริษัทมีธงของพระอริยเจาเปนมาลัย.
นี้ ชื่อสัมพหุลวาร.
ในสัมพหุลวารนี้ มีตนเปนอันมากถามเปนปญหาวา ในเวลาที่มหาบุรุษเหยียบบนแผนดิน เสด็จพระดําเนินบายหนาไปทางทิศอุดร แลวทรงเปลง
อาสภิวาจานั้น ทรงประทับยืนบนแผนดินหรืออยูในอากาศ ปรากฏพระองค
หรือไมปรากฏ ไมนุงผา หรือวาประดับตกแตงแลวเปนอยางดี เปนหนุม
หรือแก แมภายหลังก็คงสภาพเชนนั้น หรือเปนเด็กออน. ก็ครั้นตอมา
ภายหลังพระจุลลาภัยเถระผูทรงพระไตรปฎก ไดวิสัชนาปญหาขอนี้ไวแลว
ในที่ประชุม ณ โลหะปราสาท. ไดยินวาในขอนี้พระเถระ กลาวถึงเรื่องราว
ไวเปนอันมาก โดยเปนนิยตวาทะ ปุพเพกตกัมมวาทะและอิสสรนิมมานวาทะ
ในชั้นสุดทายไดพยากรณไวอยางนี้วา พระมหาบุรุษ ยืนบนแผนดิน แตได
ปรากฏแกมหาชน เหมือนเสด็จไปโดยอากาศ และเสด็จไปมีตนเห็น แตได
ปรากฏแกมหาชนเหมือนมองไมเห็น. ไมมีผานุงเสด็จไป แตปรากฏแกมหาชน
เหมือนประดับตกแตงไวแลวเปนอยางดี. ทั้งทีย่ ังเปนเด็ก แตไดปรากฏแก
มหาชนเหมือนมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษา. แตในภายหลัง คงเปนเด็กออน
ธรรมดา ไมไดเปนเหมือนเชนที่ปรากฏ. และเมื่อพระเถระกลาวชี้แจงอยางนี้แลว
บริษัททั้งหลายของทานตางพากันพอใจ โดยกลาววา ทานผูเจริญ พระเถระ
กลาวแกปญหาไดแจมแจงเหมือนพระพุทธเจาทีเดียว. โลกันตริกวาร มีนัย
ดังกลาวแลวนั่นเอง. บทวา วิทิตา แปลวา ปรากฏแลว. แทจริงพระสาวก
ทั้งหลายยอมไมสามารถจะหาชองทางพิจารณาสังขารที่เปนสวนอดีต ในขณะที่
ไมมีโอกาสเชนเวลาอาบน้ํา ลางหนา เคี้ยว และดื่มเปนตนได จะพิจารณาได

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 71

เฉพาะเมื่อมีโอกาสเทานั้น ฉันใด พระพุทธเจาทั้งหลายไมเปนเหมือนเชนนั้น.
ก็พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงพิจารณาสังขารที่ผานไปแลวภายใน ๗ วัน ไดตั้งแต
ตนทรงยกขึ้นสูพระไตรลักษณแลว ยอมทรงชี้แจงได ขึ้นชือ่ วา ธรรมที่ไม
แจมแจงแกพระพุทธเจาเหลานั้น ไมมีเลย เพราะฉะนั้น ทานจงกลาววา
วิทิตา ทรงรูแ จมแจงแลว. คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถา อัจฉริยัพภูตสูตร ที่ ๓
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๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร
[๓๘๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง ทานพระพักกุลเถระอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ ผูเปนสหายของทานพระพักกุละ ครั้งเปนคฤหัสถ ในกาลกอน เขาไป
หาทานพระพักกุละ ครัน้ แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระพักกุละ ครัน้ ผาน
คําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนงั่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอ
นั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระพักกุละดังนี้วา ขาแตทานพระพักกุละ
ทานบวชมานานเทาไรแลว.
ทานพระพักกุละตอบวา ดูกอนทานผูมีอยู เราบวชมา ๘๐ พรรษา
แลว.
อเจล. ขาแตทานพระพักกุละ ชั่ว ๘๐ ปนี้ ทานเสพเมถุนธรรม
กี่ครั้ง.
[๓๘๑] พักกุละ ดูกอนกัสสปะผูมีอายุ ทานไมควรถามเราอยางนั้น
เลย แตควรจะถามเราอยางนี้วา ก็ชั่ว ๘๐ ปนี้ กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแกทาน
กี่ครั้ง ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูสึกกาม
สัญญาเคยเกิดขึ้น.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้น ชั่วเวลา
๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นา
อัศจรรยของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.
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พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เรา
ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้น.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นชั่ว
เวลา ๘๐ พรรษานี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.
พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เรา
ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้น.
อเจล. ขอที่ทานพักกุละ ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นชั่วเวลา ๘๐
พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของทานพระพักกุละ. ประการหนึ่ง.
[๓๘๒] พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา
เราไมรูสึกกามวิตกเคยเกิดขึ้น.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกกามวิตกเคยขึ้นชั่วเวลา ๘๐
พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.
พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เรา
ไมรูสึกพยาบาทวิตก. . . วิหิงสาวิตกเคยเกิดเลย.
อเจล. ขอทีทานพระพักกุละ ไมรูสึกวิหญิงสาวิตกเคยเกิดขึ้นชั่วเวลา
๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นา
อัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.
[๓๘๓] พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา
เราไมรูสึกยินดีคหบดีจีวร.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูสึกยินดีคหบดีจีวรชั่วเวลา ๘๐
พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย
ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 74

พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรู
จักใชศาสตราตัดจีวร...ไมรูจักใชเข็มเย็บจีวร...ไมรจู ัก ใชเครื่องยอมจีวร...
ไมรูจักเย็บจีวรในสะดึง...ไมรูจักจัดทําจีวรของเพื่อนภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ...ไมรูสึกยินดีกิจนิมนต...ไมรูสึกเคยเกิดจิตเห็นปานนี้วา ขอ
ใคร ๆ พึงนิมนตเราเถิด ... ไมรูจักนั่งในละแวกบาน...ไมรูจักฉันอาหารใน
ละแวกบาน...ไมรูจักถือเอานิมิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะ ...ไมรูจัก
แสดงธรรมแกมาตุคามแมที่สุดคาถา ๔ บาท ...ไมรจู ักเขาไปสูสํานักของ
ภิกษุณี ...ไมรูจักแสดงธรรมแกภิกษุณี...ไมรูจักแสดงธรรมแกสิกขมานา...
ไมรูจักแสดงธรรมแกสามเณรี...ไมรูจักใหบรรพชา...ไมรูจักใหอุปสมบท...
ไมรูจักใหนิสสัย ...ไมรูจกั ใชสามเณรอุปฏฐาน...ไมรูจักอาบน้ําในเรือนไฟ
...ไมรูจักใชจุณอาบน้ํา...ไมรูจักยินดีการนวดฟนตัวของเพื่อนภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยดวยกัน...ไมรูจักเคยเกิดอาพาธที่สุดแมชั่วขณะรีดนมโค
สําเร็จ... ไมรจู ักฉันยาที่สุดแมชิ้นสมอ. . .ไมรูจักอิงพนัก. ..ไมรจู ักสําเร็จการ
นอน.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูจักสําเร็จการนอนชั่วเวลา ๘๐
พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย
ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.

วาดวยความอัศจรรย
[๓๘๔] ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรู
จักจําพรรษาในเสนาสนะในละแวกบาน.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไมรูจักจําพรรษาในเสนาสนะในละแวก
บาน ชั่วเวลา ๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปน
ไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.
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พักกุละ. ดูกอนทานผูมีอายุ เราไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉัน
บิณฑบาต ของชาวแวนแควน เพียง ๗ วัน เทานั้น ตอวันที่ ๘ พระอรหัตผล
จึงเกิดขึ้น.
อเจล. ขอที่ทานพระพักกุละ ไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉัน
บิณฑบาต ของชาวแวนแควนเพียง ๗ วันเทานั้น ตอวันที่ ๘ จึงเกิดพระอรหัต
ผลขึ้น นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย
ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.
[๓๘๕] อเจล. ขาแตทานพระพักกุละ ขอขาพเจาพึงไดบรรพชา
ไดอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิด.
ปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในพระธรรมวินัย
นี้แลวแล ก็แหละทานพระกัสสปะอุปสมบทแลวไมนาน เปนผูผูเดียวหลีกออก
ไมประมาท มีความเพียร สงคนไปในธรรมอยู ไมชาเทาไร ก็ไดเขาถึง
ประโยชนทกี่ ุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ
อันไมมีประโยชนอื่นยิ่งกวา เปนทีส่ ุดแหงพรหมจรรย ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง
ดวยตนเองในปจจุบันอยู ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แล
ทานพระกัสสปะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งแลว.
[๓๘๖] ครั้นสมัยตอมา ทานพระพักกุละ ถือลูกดาลเขาไปยังวิหาร
ทุก ๆ หลัง แลวกลาวอยางนี้วา นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิด ๆ วันนี้จักเปน
วันปรินิพพานของเรา.
ทานพระกัสสปะกลาววา ขอที่ทานพระพักกุละ ถือลูกดาลเขาไปยัง
วิหารทุก ๆ หลัง แลวกลาวอยางนี้วา นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิด ๆ วันนี้
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จักเปนวันปรินิพพานของเรา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนา
เปนไปได นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง.

วาดวยที่สุดความอัศจรรย
[๓๘๗] ครั้งนั้นแล ทานพระพักกุละ นั่งปรินิพพานแลวในทาม
กลางภิกษุสงฆ.
ทานพระกัสสปะกลาววา ขอที่ทานพระพักกุละนั่งปรินิพพานแลวใน
ทามกลางภิกษุสงฆ นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได
นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ อีกประการหนึ่ง.
จบ พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร ที่ ๔
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อรรถกถาพักกุลสูตร
พักกุลสูตร* มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา พกฺกุโล มีอธิบายวา เปรียบเหมือน
เมื่อควรจะกลาวคําเปนตนวา ทฺวาวีสติ ทวตฺตึส คนทั้งหลายกลับกลาววา
พาวีสติ พตฺตึส ดังนี้เปนตน ฉันใด บทนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ
เมื่อควรจะกลาววา ทฺวิกฺกุโล หรือ ทวกฺกุโล กลับกลาววา พกฺกุโล.
ก็พระเถระนั้น ไดมีตระกูลถึงสองตระกูล.
เลากันวา ทานจุติจากเทวโลก เกิดขึ้นตระกูลมหาเศรษฐี ชื่อนคร
โกสัมพี. ในวันที่ ๕ พวกพี่เลี้ยงพาทานไปดําเกลา แลวลงเลนในแมน้ําคงคา
เมื่อพวกพี่เลี้ยงกําลังใหทารกเลนคําผุด ดําวายอยู ปลาตัวหนึ่งเห็นทารก
สําคัญวาเปนอาหาร จึงคาบเด็กไป. พวกพี่เลี้ยง ตางก็ทิ้งเด็กหนีไป ปลา
กลืนเด็กแลว ธรรมดาสัตวมีบุญไมเดือดรอนเลย. เขาไดเปนเหมือนเขาไปสู
หองนอนแลวนอนหลับไป. ดวยเดชแหงทารก ปลามีสภาพเหมือนกลืนกระเบื้องที่รอนลงไป ถูกความรอนแผดเผาอยู มีกําลังวายไปไดเพียง ๓๐ โยชน
แลวเขาไปคิดขายของชาวประมง ชาวเมืองพาราณสี ก็ธรรมดาปลาใหญที่
ติดขาย เมื่อถูกนําไป ถึงจะตาย แตดวยเดชแหงทารก ปลาตัวนี้ พอเขา
นําออกจากขายก็ตายทันที. และธรรมดาชาวประมง ไดปลาตัวใหญ ๆ แลว
ยอมผาออกแบงขาย. แตดวยอานุภาพของเด็ก ชาวประมงยังไมผาปลานั้น
ใชคานหามไปทั้งตัว รองประกาศไปทั่วเมืองวา จะขายราคาหนึ่งพัน ใคร ๆ
ก็ไมชื้อ.
๑. พระสูตรเปน พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 78

ก็ในเมืองนั้นมีตระกูลเศรษฐี มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ไมมีบุตรอยูตระกูลหนึ่ง
ครั้นถึงประตูเรือนเศรษฐีนั้น พอเขาถามวา จะขายเทาไร. กลับตอบวา
ขายหนึ่งกหาปณะ. เขาใหเงินหนึ่งกหาปณะแลวซื้อไว. แมภริยาทานเศรษฐี
ในวันอื่น ๆ จะไมชอบทําปลา แตในวันนั้น วางปลาไวบนเขียง แลวลงมือ
ผาเองทีเดียว. ก็ธรรมดาปลาตองผาที่ทอง. แตนางผาขางหลัง เห็นทารก
ผิวดังทองในทองปลา ตะโกนลั่นวา เราไดบุตรในทองปลาแลว อุมเด็ก
ตรงไปยังสํานักของสามี ทานเศรษฐีใหคนตีกลองประกาศขาวไปทั่วในทันที
ทันใดนั้นเอง แลวอุมทารกตรงไปยังราชสํานัก กราบทูลวา ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาไดทารกในทองปลา ขาพระพุทธเจา จะทําประการใด. พระราชา
ตรัสวา ทารกที่อยูในทองปลาไดโดยปลอดภัยไดนี้มีบุญ ทานจงเลี้ยงไวเถิด.
ตระกูลนอกนี้ ไดฟงขาววา ในพระนครพาราณสี ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง
ไดทารกในทองปลา. พวกเขาจึงพากันไปในเนืองนั้น ขณะนั้นมารดาของเด็ก
เห็นเขากําลังแตงตัวเด็ก แลวใหเลนอยู จึงตรงเขาอุมดวยคิดวา เด็กคนนี้
นารักจริงหนอ แลวบอกเลาความเปนไปตาง ๆ
หญิงนอกนี้พูดวา เด็กคนนี้เปนลูกเรา.
หญิงนั้น ถามวา ทานไดมาจากไหน.
หญิงนอกนี้พูดวา เราไดในทองปลา.
หญิงนั้นจึงพูดวา เด็กคนนี้ไมใชลูกของทาน เปนลูกของเรา.
หญิงนอกนี้ ถามวา ทานไดที่ไหน.
หญิงนั้น เลาวา เราอุมทองเด็กคนนี้มาถึง ๑๐ เดือน คราวนั้นปลา
ไดกินเด็กที่พวกพี่เลี้ยงกําลังใหเลนน้ํา.
หญิงนอกนี้ จึงแจงวา ลูกของทานชะรอยปลาอื่นจะกลืนไป แตเด็ก
คนนี้ขาพเจาไดในตองปลา. ทั้งสองฝายจึงพากันไปยังราชสํานัก.
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พระราชาตรัสวา หญิงคนนี้ใคร ๆ ไมสามารถจะปฏิเสธไดวาไมใช
มารดา เพราะตั้งทองมาถึง ๑๐ เดือน แมพวกชาวประมงที่จับปลาได ก็ได
ทําการชื้อขายเปนตน เสร็จสิ้นไปแลว จึงหมดสิทธิ เพราะฉะนั้น แมหญิง
คนนี้ ก็ปฏิเสธไมไดวา ไมใชมารดา เพราะไดเด็กในทองปลา ขอทั้งสองฝาย
จงเลี้ยงดูเด็กรวมกันเถิด. แมทั้งสองตระกูล ก็เลีย้ งดูเด็กรวมกันแลว เมื่อเด็ก
เจริญวัยแลว ตระกูลทั้งสองก็ไดใหเขาสรางปราสาท ไวในพระนครทั้งสอง
แลว ใหบํารุงบําเรอดวยพวกหญิงฟอนรํา. เขาจะอยูนครละ ๔ เดือน เมื่อเขา
อยูในนครหนึ่งครบ ๔ เดือนแลว ทั้งสองตระกูลใหชางสรางมณฑปไวในเรือ
ที่ตอขนานกัน แลวใหเขาอยูในเรือนั้น พรอมดวยหญิงฟอนรําทั้งหลาย
เขาเสวยสมบัติเพลิน เดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง. หญิงฟอนรําชาวพระนคร
ไดไปสงเขาถึงครึ่งทาง. หญิงเหลานั้นตอนรับหอมลอมแลวนําเขาไปยังปราสาท
ของตน. หญิงฟอนรําชุดเกาก็พากันกลับเมืองของตนเหมือนกัน เขาอยูใน
ปราสาทนั้นตลอด ๔ เดือน แลวเดินทางกลับไปยังอีกเมืองหนึ่ง โดยทํานอง
นั้นแล. เขาเสวยสมบัติอยูอยางนี้ครบ ๙๐ ปบริบรู ณ. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปถึงพระนครพาราณสีแลว. เขาฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เกิดศรัทธา บวชแลว ไดเปนปุถุชนอยูเพียง ๗ วัน เทานั้น
ครั้นในวันที่ ๘ เขาไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ตระกูล
ทั้งสองเนื่องกับทานอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงไดชื่อวา พักกุละ
บทวา ปุราณคิหิสหาโย แปลวา เคยเปนสหายกันมา ในเวลา
ที่เปนคฤหัสถ. แมปริพาชกชื่อ อเจลกกัสสปะนี้ก็มีอายุยืนเหมือนกัน เมื่อจะ
ไปเยี่ยมพระเถระผูบวชแลว ไดไปในปที่ ๙๐. บทวา เมถุโน ธมฺโม
ความวา คนโงผูอยูในพวกสมณะเปลือย ถามไปอยางโง ๆ ไมไดถามโดยใช
ถอยคําอิงศาสนโวหาร. เขาตั้งอยูในนัยที่พระเถระใหแลวในบัดนี้ จึงถามดวย
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คําเปนตนวา อิเมหิ ปน เต ดังนี้. พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย
กําหนดบททั้งหลายมีอาทิวา ยมฺปายสฺมา ดังนี้ ตั้งไวแลว ในสัพพวาร
ทั้งหลาย ก็ในสัพพวารเหลานั้น สัญญาพอเกิดขึ้นแลวเทานั้น วิตกก็จะทําลาย
กรรมบถ เพราะฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา ทานทั้งหลาย จะแยกจากกันทําไม
ทั้งสองอยางนี้ ลวนทํากรรมบถใหแตกทั้งนั้น.
บทวา คหปติจีวร ไดแก จีวรของภิกษุผูอยูจําพรรษา. บทวา
สตฺเถน ไดแก กรรไกร. บทวา สูจิยา มีอธิบายวา เราไมระลึกถึงขอที่
จีวรจะตองเย็บดวยเข็ม. บทวา กิเน จีวร ไดแก กฐินจีวร. ก็กฐินจีวร
มีคติอยางเดียวกับผาจํานําพรรษาเทานั้น เพราะฉะนั้น ในกฐินจีวรนั้น ทาน
จึงกลาววา สินฺเนตา ฯ เป ฯ นาภิชานามิ ดังนี้.
ถามวา ก็เมื่อทานพักกุลเถระนั้น ไมยนิ ดีคหบดีจีวร ไมกระทํา
นวกรรม มีการตัดและการเย็บเปนตน ตลอดเวลามีประมาณเทานี้ จีวรจะเกิด
แตที่ไหน.
ตอบวา เกิดจากพระนครทั้งสอง พระเถระมียศใหญยิ่ง. บุตรธิดา
หลานเหลนของทานใหคนทําจีวรดวยผาสาฎกเนื้อละเอียดออน ใหยอมแลว
ใสในผอบสงไปถวาย. ในเวลาที่พระเถระอาบน้ํา เขาจะวางไวที่ประตู หองน้ํา
พระเถระนุงและหมจีวรเหลานั้น. ทานจะใหจีวรเกา แกบรรพชิดทั้งหลาย
ที่ทานพบ. พระเถระนุงหมจีวรเหลานั้นแลว ไมตองกระทํานวกรรม. กิจกรรม
ที่จะตองรวบรวมอะไร ๆ ก็ไมม.ี ทานจะนั่งเขาผลสมาบัติ เมื่อครบสี่เดือน
ไปแลว ขนก็หลุดลุย คราวนั้น ลูก ๆ หลาน ๆ ก็จะสงจีวรไปถวายทาน
โดยทํานองนั้นแหละ. อาจารยบางพวกกลาววา ทานผลัดเปลี่ยนจีวรทุก ๆ
ครึ่งเดือน.
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ก็ขอที่พระเถระผูมีบุญมาก มีอภิญญามาก บําเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัป
ผลัดเปลี่ยนจีวรทุก ๆ กึ่งเดือนนั้น เปนของไมนาอัศจรรยเลย พระนิโครธ
เถระผูอยูประจําราชสํานัก ของพระเจาอโศกธรรมราช ยังเปลี่ยนจีวรถึงวันละ
๓ ครั้ง. ก็เจาพนักงานจะวางไตรจีวรของทานไวบนคอชาง นํามาถวายแตเชา
ครู พรอมกับผอบใสของหอม ๕๐๐ ผอบใสดอกไม ๕๐๐ ถึงในเวลากลางวัน
และเวลาเย็น ก็ปฏิบัติเชนนั้น. ไดยินวา พระราชาเมื่อใหทานเปลี่ยนผาวัน
ละ ๓ ครั้ง จะตรัสถามวา พวกทานนําจีวรไปถวายพระเถระแลวหรือ. พอ
ทรงสดับวา นําไปถวายแลว พระเจาเขา จึงจะใหเปลี่ยน. แมพระเถระก็ไม
ผูกรวมเปนหอเก็บไว. แตไดถวายแกเพื่อนพรหมจรรยที่ทานพบแลว.
ไดยินวา ในครั้งนั้น ภิกษุสงฆในชมพูทวีปทั้งสิ้น โดยมากไดใช
ปจจัยคือจีวรอันเปนของพระนิโครธเถระทั้งนั้น. ในบทวา อโห วต ม โกจิ
นิมนฺเตยฺย นี้ มีคําถามวา เหตุไร การไมใหจิตบังเกิดขึ้น จึงเปนของหนัก
และที่เกิดขึ้นแลวก็ตองละ.
ตอบวา ขึ้นชื่อวา จิต เปลี่ยนแปลงไดเร็ว เพราะฉะนั้น การไม
ใหจิตเกิดขึ้น จึงเปนของหนัก แมถึงการละจิตที่เกิดขึ้นแลว ก็เปนของหนัก
เชนเดียวกัน . บทวา อนฺตรฆเร ความวา ในมหาสกุลุทายิสูตร ตั้งแตธรณี
ประตูไป เรียกวา เรือน แตในที่นี้ ประสงคเอาตั้งแตที่ตั้งแหงน้ําตกจากชายคา.
ถามวา ก็ภิกษาจะเกิดแกทานไดแตที่ไหน.
ตอบวา พระ เถระคนรูจักกันทั่วสองพระนคร พอทานมาถึงประตู
เรือนเทานั้น คนจะพากันมารับบาตร ใสโภชนะอันมีรสเลิศตาง ๆ ถวาย.
ทานจะกลับแตที่ซึ่งทานไดรับอาหารแลว. แตที่สําหรับทําภัตภิจของทาน
ไดมีประจําที่เดียว. บทวา อนุพฺยฺชนโส ความวา ไดยินวา พระเถระ
ถือเอานิมิตในรูปแลว ไมเคยมองดูมาตุคามเลย. บทวา มาตุคามสฺส ธมฺม
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ความวา จะแสดงธรรมแกมาตุคามดวยวาจาเพียง ๕-๖ ค่ํา ก็ควร แตถาถูก
ถามปญหา จะกลาวคาถาแมตั้งพัน ก็สมควรโดยแท. ก็พระเถระไมเคยทําสิ่ง
ที่เปนกับปยะใหเปนอกัปปยะเลย. แทจริงการทําเชนนั้น โดยมากจะมีแกภิกษุ
ผูเขาตระกูล. บทวา ภิกฺขุนูปสฺสย แปลวา สํานักของภิกษุณี. ก็ผูท่จี ะ
เยี่ยมไขจะไปสํานักของภิกษุณีนั้น ก็ควร. ก็พระเถระไมกระทําเฉพาะสิ่งที่เปน
กัปปยะ. ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้. บทวา จุณฺเณน ไดแก จุณแหงดอกคําฝอย
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริกมฺเม ไดแก กระทําการนวดตัว.
บทวา วิจาริตา แปลวา ใหประกอบแลว. บทวา คทฺทูหนมตฺต ความวา
แมชั่วขณะจับนมโค แลวรีดเอาน้ํานมเพียงหยดเดียว.
ก็พระเถระไมเคยอาพาธดวยเหตุไร ๆ เลย. ไดยินวา เมื่อพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ. มีภิกษุหนึ่งแสนเปนบริวาร เสด็จ
เที่ยวจาริกไป ตนไมที่มพี ิษในปาหิมพานตบานแลว . แมภกิ ษุทั้งแสนก็ปวย
เปนโรคเนื่องดวยดอกหญาเปนพิษ. ในสมัยนั้น พระเถระเปนดาบสผูมีฤทธิ์ .
ทานเหาะไปเห็นภิกษุสงฆ จึงลงมาถามถึงโรคที่เปน แลวนําโอสถมาจากปา
หิมพานตจัดถวาย. พอกระทบยาเทานั้น โรคก็สงบทันที. แมในศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ทานหยุดไถนาในวันแรกนา ให
สรางโรงครัว และเวจกุฏิ จัดยาถวายภิกษุสงฆเปนประจํา ดวยกรรมนีท้ าน
จึงเปนผูปราศจากอาพาธ. และเพราะทานถือการนั่งเปนวัตรอยางอุกฤษฏ และ
การอยูปาเปนวัตรอยางอุกฤษฏ ฉะนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา นาภิชานามิ
อปสฺสยิตา.
บทวา สรโณ แปลวา ยังมีกิเลส. บทวา อฺา อุทปาทิ ความ
วา ไมควรพยากรณพระอรหัต แกอนุปสัมบัน.
ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงไดพยากรณ.
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ตอบวา พระเถระมิไดกลาววา เราเปนพระอรหัต แตกลาววา
พระอรหัตผล เกิดขึ้นแลว. อีกประการหนึ่ง ปรากฏวา พระเถระไดเปน
พระอรหัตแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนี้. บทวา ปพฺพชฺช ความ
วา พระเถระไมไดใหปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ. บรรพชาและอุปสมบทดวย
ตนเอง แตใหภิกษุเหลาอื่นบวชให. บทวา อปาปุรณ อาทาย แปลวา ถือ
ลูกดาล บทวา นิสินฺนโกว ปรินิพฺยายิ ความวา พระเถระดําริวา แมเรา
มีชีวิตอยูอยาไดเปนภาระแกภิกษุเหลาอื่น สรีระของเราแมปรินิพานแลว อยา
ใหภิกษุสงฆตองเปนกังวลเลย จึงเขาเตโชธาตุปรินิพานแลวเปลวไฟลุกขึ้นทวม
สรีระ. ผิวหนัง เนื้อและโลหิตถูกเผาไหมสิ้นไป เหมือนเนยใส. ยังคงเหลือ
อยูแตธาตุ ที่มีลักษณะดังดอกมะลิตูม. คําที่เหลือในบททั้งปวง ชัดแลวทั้งนัน้
ก็แลพระสูตรนี้ ทานสงเคราะหเขาในทุติยสังคหวาร.
จบอรรถกถาพักกุลสูตรที่ ๔.
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๕. ทันตภูมสิ ูตร
[๓๘๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระหารเวฬุวัน อันเคย
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห สมัยนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะอยูในกระทอมในปา ครัง้ นั้น พระราชกุมารชยเสนะ ทรงพระ
ดําเนินทอดพระชงฆเที่ยวเลนไปโดยลําดับ เขาไปหาสมณุทเทสอจิรวตะ ครั้นแลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับสมณุทเทสอจิรวตะ. ครั้นผานคําทักทายปราศรัย
พอใหระลึกถึงกัน ไปแลว ไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๓๘๙] พระราชกุมารชยเสนะ พอประทับนั่งเรียบรอยแลว ไดรบั
สั่งกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ ขาพเจาได
สดับมาดังนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสง
ไปแลวพึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได.
สมณุทเทสอจิรวตะถวายพระพรวา ดูกอนพระราชกุมาร ขอนั้นถูก
ตองแลว ๆ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป
แลว พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได.
ร. ดีแลว ขอทาอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตาม
ที่ไดศึกษามาแกขาพเจาเถิด.
[๓๙๐] อ. ดูกอนพระราชกุมาร อาตมภาพไมอาจจะแสดงธรรม
ตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามาแกพระองคได เพราะถาอาตมาภาพพึงแสดง
ธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามาแกพระองค และพระองคไมทรงทราบ
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อรรถแหงภาษิตของอาตมภาพได ขอนั้นจะเปนความยาก จะเปนความลําบาก
ของอาตมภาพ.
ร. ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ได
ศึกษามาแกขาพเจาเถิด บางทีขาพเจาจะพึงทราบอรรถแหงภาษิตของทาน
อัคคิเวสสนะได.
อ. ดูกอนพระราชกุมาร อาตมภาพจะพึงแสดงธรรมตามที่ไดสดับ
ตามที่ไดศึกษามาแกพระองค ถาพระองคทรงทราบอรรถแหงภาษิตของ
อาตมภาพไดนั้นเปนความดี ถาไมทรงทราบ ขอพระองคพึงดํารงอยูในภาวะ
ของพระองคตามที่ควรเถิด อยาไดซักถามอาตมภาพในธรรมนัน้ ใหยิ่งขึ้นไปเลย.
ร. ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ได
ศึกษามาแกขาพเจาเถิด ถาขาพเจาทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะ
ได นั้นเปนความดี ถาไมทราบ ขาพเจาจักดํารงอยูในภาวะของตนตามที่ควร
ขาพเจาจักไมซักถามทานอัคคิเวสสนะในธรรมนั้นใหยิ่งขึ้นไป.

วาดวยการเขาไปเฝาพระผูมีประภาคเจา
[๓๙๑] ลําดับนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะไดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ
ตามที่ไดศึกษามาแกพระราชกุมารชยเสนะ เมื่อสมณุทเทสอจิรวตะกลาวแลว
อยางนั้น พระราชกุมารชยเสนะไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ขาแต
ทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ ขอที่ภิกษุไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว
พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิต นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะ ทรงประกาศความไมใชฐานะ ไมใชโอกาสแตสมณุทเทสอจิรวตะแลว
ทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จหลีกไป.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 86

ครั้งนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะ เมื่อพระราชกุมารชยเสนะเสด็จหลีก
ไปแลวไมนาน จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
เรื่องราวเทาที่ไดสนทนากับพระราชกุมารชยเสนะทั้งหมดนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๙๒] เมื่อสมณุทเทสอจิรวตะกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ดูกอ นอัคคิเวสสนะ พระราชกุมารจะพึงไดความขอนั้นในภาษิตของเธอนี้แตที่ไหน ขอที่ความขอนั้นเขารู
เขาเห็น เขาบรรลุ เขาทําใหแจงกัน ไดดวยเนกขัมมะ แตพระราชกุมารชยเสนะ
ยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกาม
เผา ยังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู หรือจักทรงเห็น หรือจักทรง
ทําใหแจงความขอนั้นได นั้นไมใชฐานะที่มีได.
[๓๙๓] ดูกอนอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนชางที่ควรฝก หรือมาที่
ควรฝกหรือโคที่ควรฝก คูหนึ่งที่เขาฝกดี หัดดีแลว อีกคูหนึ่งเขาไมไดฝก
ไมไดหัดเลย ดูกอนอัคคิเวสสนะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชางที่
ควรฝก หรือมาที่ควรฝก หรือโคทีค่ วรฝก คูที่เขาฝกดี หัดดีแลวนั้น อัน
เขาฝกแลว จึงเลียนเหตุการณที่ฝกแลว สําเร็จภูมิที่ฝกแลวได ใชไหม.
อ. ใช พระพุทธเจาขา.
พ. สวนชางที่ควรฝก หรือมาที่ควรฝก หรือโคที่ควรฝก คูที่เขา
ไมไดฝกไมไดหัดแลวนั้น อันเขาไมไดฝกเลย จะเลียนเหตุการณที่ฝกแลว
สําเร็จภูมิที่ฝกแลว เหมือนอยางคูที่ฝกดี หัดดีแลวนั้น ไดไหม.
อ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา.
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พ. ดูกอนอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ความขอนั้นเขารู
เขาเห็น เขาบรรลุ เขาทําใหแจงกัน ไดดวยเนกขัมมะ แตพระราชกุมารชยเสนะ
ยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะ
กามเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู หรือจักทรงเห็น หรือจัก
ทรงทําใหแจงความขอนั้นได นั้นไมใชฐานะที่มิได.

วาดวยอุปมาภูเขาใหญ
[๓๙๔] ดูกอนอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนภูเขาใหญไมหางไกลบาน
หรือนิคม สหาย ๒ คนออกจากบานหรือนิคมนั้นไปยังภูเขาลูกนั้นแลว จูงมือ
กันเขาไปยังที่ตั้งภูเขา ครั้น แลวสหายคนหนึ่ง ยืนที่เชิงภูเขาเบื้องลาง อีกคน
หนึ่งขึ้นไปขางบนภูเขา สหายที่ยืนตรงเชิงภูเขาขางลาง เอยถามสหายผูยืนบน
ภูเขานั้น อยางนี้วา แนะเพื่อนเทาที่เพื่อนยืนบนภูเขานั้น เพื่อนเห็นอะไร สหาย
คนนั้นตอบอยางนี้วา เพื่อนเอย เรายืนบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค
และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย สหายขางลางกลาวอยางนี้วา แนะเพื่อน ขอที่
เพื่อนยืนบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย
นั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสเลย สหายที่ยืนบนภูเขา จึงลงมายังเชิงเขาขางลาง
แลวจูงแขนสหายคนนั้นใหในรูปบนภูเขาลูกนั้น ใหสบายใจครูหนึ่งแลว เอย
ถามสหายนั้นวา แนะเพื่อน เทาที่เพื่อนยืนบนภูเขาแลวเพื่อนเห็นอะไร สหาย
คนนั้น ตอบอยางนี้วา เพื่อนเอย เรายืนบนภูเขาแลวแลเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค
และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย สหายคนขึ้นไปกอนกลาวอยางนี้วา แนะเพื่อน
เราเพิ่งรูคําที่ทานกลาวอยางนี้วา เพื่อนเอย ขอที่เพื่อนยืนบนภูเขา แลวเห็น
สวน ปาไม ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย นั่นไมใชฐานะ. ไมใช
โอกาสเลย เดี๋ยวนี้เอง และสหายคนขึ้นไปที่หลังก็พูดวา เราก็เพิ่งรูคําที่ทาน
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กลาวอยางนี้วา แนะเพื่อน เรายืนบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค
และสระโบกขรณีที่นารื่นรนย เดี๋ยวนี้เหมือนกัน สหายคนขึ้นไปกอนจึงพูด
อยางนี้วา สหายเอย ความเปนจริง เราถูกภูเขาใหญลูกนี้กั้นไว จึงไมแลเห็น
สิ่งที่ควรเห็น นี้ ฉันใด ดูกอนอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล พระราช
กุมารชยเสนะ ถูกกองอวิชชาใหญยีงกวาภูเขาลูกนั้นกั้นไว บังไว ปดไว คลุม
ไวแลว พระราชกุมารชยเสนะนั้นแลยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูก
กามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกามเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากาม
จักทรงรู หรือทรงเห็น หรือทรงทําใหแจงซึ่งความขอที่เขารู เขาเห็น เขา
บรรลุ เขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขัมมะ นั้น ไมใชฐานะที่มีได ดูกอนอัคคิเวสสนะ ถาอุปมา ๒ ขอนี้ จะพึงทําเธอใหแจมแจงเพื่อพระราชกุมารชยเสนะได
พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลื่อมใสเธอ และเลื่อมใสแลว จะพึงทําอาการของ
บุคคลผูเลื่อมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อปุ มา ๒ ขอนี้ จักแจมแจง กะขาพระองค
ตอพระกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน เพราะอุปมาอันไมนาอัศจรรย ขาพระองค
ไมเคยไดสดับมาในกอน เหมือนที่ไดสดับ ตอพระผูมีพระภาคเจานั้นเลย.

วาดวยอุปมาดวยชาง
[๓๙๕] พ. ดูกอนอัคคิเวสสนะเปรียบเหมือนพระราชามหากษัตริย
ผูทรงไดมูรธาภิเษกแลว ตรัสเรียกพรานนาควนิกมารับสั่งวา มานี่แนะพอ
พรานเพื่อนยาก ทานจงขี่ชางหลวงเขาไปยังปาชาง เห็นชางปาแลว จงคลอง
มันไว ใหมนั่ คงที่คอชางหลวงเถิด พรานนาควนิกรับสนองพระราชโองการ
แลว จึงขึ้นชางหลวงเขาไปยังปาชาง เห็นชางปาแลว จึงคลองไวมั่นคงที่คอ
ชางหลวง ชางหลวงจึงนําชางปานั้น ออกมาสูที่กลางแจงได ดูกอนอัคคิเวสสนะ
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เพียงเทานี้แล ชางปาจึงมาอยูกลางแจง ธรรมดาชางปาทั้งหลายยังหวงถิ่นคือ
ปาชางอยู พรานจึงกราบทูลเรื่องนี้แดพระราชามหากษัตริยวา ขอเดชะ ชางปา
ของพระองคมาอยูที่กลางแจงแลว พระพุทธเจาขา พระราชามหากษัตริยจึง
ตรัสเรียกควาญผูฝกชางมารับสั่งวา มานี่แนะ ควาญชางเพื่อนยาก ทานจงฝก
ชางปา จงไปแกไขปกติของสัตวปา แกไขความดําริพลานของสัตวปา แกไข
ความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอนใจของสัตวปา เพื่อ
ใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน ใหบันเทิงในปกติที่มนุษยตองการเถิด
ควาญชางรับสนองพระราชโองการแลว จึงฝงเสาตะลุงใหญในแผนดิน ลามคอ
ชางปาไวมั่นคง เพื่อแกไขปกติของสัตวปา แกไขความดําริพลานของสัตวปา
แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอนใจของสัตวปา
เพื่อใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน ใหบนั เทิงในปกติที่มนุษยตองการ
ควาญชางยอมรองเรียกชางปาเชือกนั้นดวยวาจาซึ่งไมมีโทษ เสนาะหู ชวนให
รักใคร จับ ใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนาและชอบใจเห็น
ปานนั้น ในเมื่อชางปาอันควาญชางรองเรียกอยูดวยวาจาซึ่งไมมีโทษ เสนาะ
หู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนา
และชอบใจเห็นปานนั้นแลว จึงสําเหนียกดวยดี เงี่ยโสตสดับ ดังจิตรับรู
ควาญชางจึงเพิ่มอาหาร คือ หญาและน้ําใหชางนั้นยิ่งขึ้น ในเมื่อชางปารับรู
อาหาร คือ หญาและน้ําของควาญชาง ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา คราวนี้
ชางปาจักเปนอยูไดละ จึงใหชางนั้น ทําการณยิ่งขึ้นดวยคําวา รับพอ ทิ้งพอใน
เมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางในการ
รับและการทิง้ ควาญชางจึงใหชางนั้น ทําการณยิ่งขึ้นดวยคําวา รุกพอ ถอยพอ
ในเมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางให
การรุกและการถอย ควาญชางจึงใหชางนั้น ทําการณยิ่งขึ้นดวยคําวายืนพอ เทาพอ
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ในเมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางใน
การยืนและการเทา ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณชื่ออาเนญชะยิ่งขึ้น คือ ผูก
โลใหญเขาที่งวงชางนั้น จัดบุรุษถือหอกซัด นั่งบนคอ จัดบุรษุ ถือหอกซัด
หลายคนยืนลอมรอบ และควาญชางถือของาวยาว ยืนขางหนา ชางนั้น ถูก
ควาญชางใหทําการณชื่ออาเนญชะอยู จึงไมเคลื่อนไหวเทาหนา ไมเคลื่อน
ไหวเทาหลัง ไมเคลื่อนไหวกายเบื้องหนา ไมเคลื่อนไหวกายเบื้องหลัง ไม
เคลื่อนไหวศีรษะ ไมเคลือ่ นไหวหู. ไมเคลื่อนไหวงา ไมเคลื่อนไหวหาง ไม
เคลื่อนไหวงวง จึงเปนชางหลวงทนตอการประหารดวย หอก ดาบ ลูกศร
และเครื่องประหารของศัตรูอื่น ทนตอเสียงกึกกองแหงกลองใหญ บัณเฑาะว
สังข และกลองเล็ก กําจัดโทษคดโกงทุกอยางได หมดพยศ ยอมถึงความ
นับวา เปนชางสมควรแกพระราชา อันพระราชาควรใชสอย เปนองคสมบัติ
ของพระราชา ฉันใด.

วาดวยพระพุทธคุณ
[๓๙๖] ดูกอนอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ตถาคตอุบัติใน
โลกนี้ ไดเปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ดําเปนไปดี รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยีงกวามิได
เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูคนแลว เปนผูแจกธรรม ตถาคต
นั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนโลกนี้ทั้งเทวดา มาร พรหม
ทุกหมูสัตว ทั้งสมณะ และพราหมณ ทั้งเทวดาและมนุษยใหรูทั่ว แสดง
ธรรมไพเราะในเบื้องตน ในทามกลาง ในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง คฤหบดีก็ดี บุตรของคฤหบดี
ก็ดี คนที่เกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งก็ดี ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นพึงแลว
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ยอมไดความเธอในตถาคต เขาประกอบดวยการไดความเชื่อโดยเฉพาะนั้น จึง
พิจารณาเห็นดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนชอง
วาง เรายังอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิบ์ ริบูรณโดยสวน
เดียว ดุจสังขที่เขาขัดแลว นี้ไมใชทาํ ไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัย
ตอมา เขาละโภคสมบัตินอยบาง มากบาง และวงศญาติเล็กบาง ใหญบาง
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ดูกอนอัคคิเวสสนะ เพียงเทานี้แล เขาชื่อวาเปนอริยสาวก อยูในโอกาสอัน
วางแลว ความจริง เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยังหวงถิ่น คือ กามคุณทั้ง
๕ อยู ตถาคตจึงแนะนําเธอนั้นใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกอนภิกษุ มาเถิด เธอจง
เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู จง
เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด
ดูกอนอัคคิเวสสนะ. ในเมื่ออริยสาวกเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู
ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งในรูปวา ดูกอน
ภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย เห็นรูปดวยจักษุ
แลว จงอยาถือโดยนิมิต ฯลฯ เธอครั้นละนิวรณ ๕ ประการ อันเปน
เครื่องทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาใหถอยกําลังนี้ไดแลว ยอมเปนผูพิจารณา
เห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียไดอยู ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...ยอมเปนผูพิจารณา
เห็นจิตในจิต... ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสกึ ตัว
๑

๑. เหมือนขอ ๙๕ ถึงขอ ๙๙
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[๓๙๗] ดูกอนอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนควาญชางฝงเสาตะลุงใหญ
ลงในแผนดิน ลามคอชางปาไวมั่นคง เพื่อแกไขปกติของสัตวปา แกไขความ
ดําริพลานของสัตวปา แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความ
เรารอนใจของสัตวปา เพื่อใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน ใหบันเทิง
ในปกติที่มนุษยตองการ ฉันใด ดูกอ นอัคคิเวสสนะ ฉันนั้น เหมือนกันแล
สติปฏฐาน ๔ นี้ ชื่อวาเปนหลักผูกใจของอริยสาวก เพื่อแกไขปกติ ชนิด
อาศัยบาน แกไขความดําริพลานชนิดอาศัยบาน แกไขความกระวนกระวาย
ความลําบากใจ และความเรารอนใจชนิดอาศัยบาน เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อ
ทานิพพานใหแจง.

วาดวยจตุสติปฏฐานเปนตน
[๓๙๘] ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกอนภิกษุ มาเถิด
เธอจงเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู แตอยูตรึกวิตกที่เขาประกอบกับกาย
จงเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู แตอยูต รึกวิตกที่เขาประกอบกับ
เวทนา จงเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู แตอยาตรึกวิตกที่เขาประกอบกับจิต
จงเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู แตอยาตรึกวิตกที่เขาประกอบกับธรรม
เธอยูอมเขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุด
ขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ
อยู ยอมเปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวย
นามกาย เขาตติยฌาน... ยอมเขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะ
ละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆไดมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู.
[๓๙๙] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่อง
ยียวน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานตั้งมั่น ถึงความ
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ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกขันธ
ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ
บาง ฯลฯ เธอยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอเนกประการ
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศเชนนี้.
[๔๐๐] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผดุ ผอง ไมมกี ิเลสเครื่อง
ยียวน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความ
ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณของสัตวทั้งหลาย
มองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดตี กยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ
ยอมทราบชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมเชนนี.้
[๔๐๑] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกเิ ลสเครื่อง
ยียวน ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความ
ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ รูช ัดตามเปนจริง
วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ที่ดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับทุกข รูช ัด
ตามเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ที่ดับอาสวะ นี้ปฏิปทา
ใหถึงที่ดับอาสวะ เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ. เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทํา
เสร็จแลว กิจอันเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๔๐๒] ภิกษุนั้น เปนผูอดทน คือ มีปกติอกกลั้นตอความหนาว
ความรอน ความหิว และความกระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตวเลื้อยคลาน ตอถอยคํา คําพูดที่กลาวราย ใสราย ตอเวทนาประจํา
๑

๒

๑. เหมือนขอ ๒๔ ฯ ๒. เหมือนขอ ๒๕
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สรีระที่เกิดขึ้นแลว อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ ไมใชความสําราญ ไมเปนที่
ชอบใจพอจะสังหารชีวิตได เธอเปนผูกําจัดราคะ โทสะ โมหะทั้งปวงได
หมดกิเลส เพียงดังน้ําฝาดแลว เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ
ควรแกทักขิณาทาน ควรแกการกระทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางหา
แหงอื่นเปรียบมิได.

วาดวยอุปมาดวยชาไมไดฝก
[๔๐๓] ดูกอนอัคคิเวสสนะ ถาชางหลวงแก ที่ไมไดฝก ไมไดหดั
ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงแก ลมตายไปอยางมิไดฝก ถาชางหลวง
ปูนปานกลาง ที่ไมไดฝก ไมไดหัด ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูน
ปานกลางลมตายไปอยางมิไดฝก ถาชางหลวงปูนหนุมที่ไมไดฝก ไมไดหัด
ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงหนุม ลมตายไปอยางมิไดฝก ฉันใด ดู
กอนอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาภิกษุเถระยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละ
ลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุเถระทํากาละ ตายไปอยางไมไดฝก ถาภิกษุ
มัชฌิมะยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุมัชฌิมะทํากาละ
ตายไปอยางไมไดฝก ถาภิกษุนวกะยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละลง ก็ถึงความนับ
วา ภิกษุนวกะ ทํากาละ ตายไปอยางไมไดฝก.
[๔๐๔] ดูกอนอัคคิเวสสนะ ถาชางหลวงแกที่ฝกดี หัดดีแลว ลมลง
ก็ถึงความนับวา ชางหลวงแกลมตายไปอยางฝกแลว ถาชางหลวงปูนปานกลาง
ที่ฝกดี หัดดีแลว ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยาง
ฝกแลว ถาชางหลวงปูนหนุมที่ฝกดี หัดดีแลว ลมลง ก็ถึงความนับวา ชาง
หลวงปูนหนุมลมตายไปอยางฝกแลว ฉันใด ดูกอนอัคคิเวสสนะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ถาภิกษุเถระสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุ
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เถระทํากาละตายอยางฝกแลว ถาภิกษุมัชฌิมะสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง ก็ถึง
ความนับวาภิกษุมัชฌิมะทํากาละ ตายอยางฝกแลว ถาภิกษุนวกะสิ้นอาสวะแลว
ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุนวกะทํากาละ ตายอยางฝกแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว สมณุทเทสอจิรวตะจึง
ชื่นชมยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบทันตภูมิสูตรที่ ๔
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อรรถกถาทันตภูมิสูตร
ทันตภูมิสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺกุฏิกาย ไดแกในเสนาสนะที่เขา
สรางไว เพื่อประโยชนแกภิกษุผูบําเพ็ญเพียร ในที่ซึ่งเงียบสงัดแหงหนึ่งของ
พระวิหารเวฬุวันนั้นแล. บทวา ราชกุมาโร หมายถึงพระราชกุมารชยเสนะ
ผูเปนราชบุตรของพระเจาพิมพิสาร.
บทวา ผุเสยฺย แปลวา พึงได. บทวา เอกคฺคต ความวา พระราชกุมารตรัสวา ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้วา ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้ ชื่อวา ยอมได
สมาบัติ ชื่อวายอมไดฌาน. บทวา กิลมโถ ไดแก ความลําบากกาย. ความ
ลําบากนั่นแหละเรียกวา วิเหสา บาง. บทวา ยถาสเก ติฏเยฺยาสิ ความวา
ขอพระองคพึงดํารงอยูในสวนที่ไมรู ของพระองคเถิด.
บทวา เทเสสิ ความวา ยอมไดอยางนี้ คือ ไดจิตเตกัคคตา ไดแก
ยอมยังสมาบัติใหเกิดอยางนี้ เพราะฉะนั้น ผูที่ถงึ อัปปนาสมาธิแตอุปจารสมาธิ
แลว จึงกลาวกสิณบริกรรมอยางนี้. บทวา ปเวทตฺวา แปลวา ประกาศแลว.
บทวา เนกฺขมฺเมน าตพฺพ ความวา พึงรูดวยคุณคือบรรพชา
อันเปนเครื่องสลัดออกจากกาม. ขอนั้นทานกลาวไวโดยอธิบายวา ขึ้นชื่อวา
เอกคฺคตา อันบุคคลผูตั้งอยูในคุณคือบรรพชาอันเปนเครื่องสลัดออกจากกาม
พึงรู. บทที่เหลือเปนไวพจนของ บทวา าตพฺพ นั้นแหละ. บทวา กาเม
ปริภฺุชนฺโต ไดแก บริโภคกามแมทั้งสองอยาง.
บทวา หตฺถิทมฺมา วา อสฺสทมฺมา วา โคทมฺมา วา นี้ มี
อธิบายวา บุคคลผูเวนจากความเปนผูมีจิตแนวแน พึงเห็นเปนเหมือนการฝก
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ชางที่ยังไมเคยไครับการฝกเปนตน บุคคลผูสมบูรณดวยความเปนผูมีจิตแนว
แน พึงเห็นเปนเหมือนการฝกชางที่เคยฝกแลวเปนตน. เปรียบเหมือนสัตว
พาหนะมีชางเปนตน ที่ยังไมไดรับการฝก ยอมไมสมควรจะไปสูสนามฝก
หรือถึงภูมิภาคอันสัตวผูฝกแลวพึงถึง โดยไมตองทําเรือนยอด ไมตองทอด
ทิ้งธุระฉันใด บุคคลที่ปราศจากความเปนผูมีจิตแนวแนก็ฉันนั้น ยอมไม
สามารถที่จะยังคุณอันบุคคลผูสมบูรณดวยเอกัคคตาจิตใหเกิดแลว ใหเกิดขึ้น
บทวา หตฺถวิลงฺฆเกน แปลวา จูงมือกันไป. บทวา ทิฏเยฺย
แปลวา ควรดู. บทวา อาวุโฏ แปลวา ปดกั้นไว. บทวา นิวุโฏ แปลวา
บังไว. บทวา โอผุโฏ แปลวา คลุมไวแลว.
บทวา นาควนิก ความวา ในหัตถิปโทปมสูตร ทานเรียกบุรุษผู
เที่ยวไปในนาควันวา นาควิโก. ในขอนี้ มีอธิบายวา บุรุษผูฉลาดในการ
ฝกชาง ยอมสามารถจะคลองชางได. บทวา อติปสฺสิตฺวา แปลวา เห็นแลว.
บทวา เอตฺถ เคธา ไดแก ความหวงที่เปนไปในนาควันนั้น. บทวา
สรสงฺกปฺปาน แปลวา ความดําริพลาน. ในบทวา มนุสฺสกนฺเตสุ สีเลสุ
สมาทปนาย มีอธิบายวา ในเวลาใด สตรีและบุตร กุมารกุมารี จับที่
งวงเปนตน เลนหัวอยูดว ย ชางไมแสดงอาการผิดปกติ คืออยูอยางสบาย
ในเวลานั้น ชางนั้น ชื่อวา ยอมบรรเทิงใจ ตามปกติที่มนุษยตองการ.
บทวา เปมนียา ไดแก พูดวา พอคุณ พระราชาโปรดพอแลว จัก
แตงตั้งพอไว ในตําแหนงมงคลหัตถีทีเดียว พอจักไดของกินดี ๆ มีโภชนะ
เปนตนที่คูควรแกพระราชา คําพูดเห็นปานนี้ เปนคําพูดที่ชางรัก. บทวา
สุสฺสุสติ ความวา ชางยอมประสงคจะฟงถอยคําที่นารักเห็นปานนั้น. บทวา
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ติณฆาโสทก ไดแก เพิ่มอาหารคือหญาและน้ํา. บทวา ติณฆาน แปลวา
หญาที่พึงเคียว อธิบายวา หญาที่พึงกิน.
บทวา ปณฺฑโว แปลวา มโหระทึก. บทวา สพฺพวงฺกโทสนิหิตนินฺนิตกสาโว ไดแก ทัง้ กําจัดโทษคือความคดโกงทุกอยางไดดวย ทั้งหมด
พยศดวย. บทวา องฺคนฺเตว สขฺย คจฺฉติ ความวา ยอมจัดเปนองคสมบัติ.
บทวา เคหสิตสีลาน ไดแก ศีลที่อาศัยกามคุณ ๕. บทวา ายสฺส ไดแก
อัฏฐังคิกมรรค.
ในบทวา อทนฺตมรณ มหลฺลโก รฺโ นาโค มโต กาลกโต
นี้ ไดความดังนี้วา ชางแกของพระราชาลม ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดฝก. ในบททั้ง
ปวง ก็มีนัยนี้. บทที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
จบอรรถกถาทันตภูมิสูตรที่ ๕.
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๖. ภูมิชสูตร
[๔๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคย
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห ครั้งนัน้ แล ทานพระภูมิชะ นุงสงบ ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะในเวลาเชา
แลวนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะเขาไปหาทาน
พระภูมิชะ แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับทานพระภูมิชะ ครั้นผานคําทักทาย
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
[๔๐๖] พระราชกุมารชยเสนะ ประทับ นั่งเรียบรอยแลว ไดรับสั่ง
กะทานพระภูมิชะดังนี้วา ขาแตทานภูมิชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ
อยางนี้ มีทฐิ ิอยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังและความไมหวังแลวพระพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทาํ ความหวังก็มิใช ความไม
หวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ในเรือ่ งนี้
ศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางไร มีความเห็นอยางไร บอกไวอยางไร
[๔๐๗] ทานภูมชิ ะกลาววา ดูกอนพระราชกุมาร เรือ่ งนี้อาตมภาพ
มิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเลย แคขอที่เปนฐานะมีได
แล คือ พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณอยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความ
หวัง แลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถ
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จะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวพระพฤติพรหมจรรย
โดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความ
ไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ
ผล แตถาแมทําความหวังแลวพระพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถ
บรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะ
สามารถบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
โดยแยบคาย เขาจะสามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวัง
ก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผล ดูกอน
พระราชกุมาร เรื่องนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเลย แตขอที่พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณอยางนี้ นั่นเปนฐานะ
ที่มีไดแล.
ร. ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้ บอกไว
อยางนี้ ศาสดาของทานภูมิชะ ชะรอยจะดํารงอยูเหนือหัวของสมณพราหมณ
จํานวนมากทั้งมวลโดยแท.
ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะทรงอังคาสทานพระภูมิชะ ดวยอาหาร
ในภาชนะสวนของพระองค.

วาดวยเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
[๔๐๘] ครั้งนั้นแล ทานพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลา
อาหารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพรภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอกราบทูลให
ทรงทราบ เมื่อเชานี้ขาพระองคนุงสบง ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราช-
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กุมารชยเสนะ แลวไดนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะไดเขามาหาขาพระองค แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับขาพระองค ครั้น
ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน ไปแลว. ไดประทับ นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พอประทับ นั่งเรียบรอยแลวไดรับสั่งกะขาพระองคดังนี้วา ขาแต
ทานภูมิชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ถาแม
บุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวัง แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม
สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ในเรื่องนี้ ศาสดาของทานภมิชะ
มีวาทะอยางไร มีความเห็นอยางไร บอกไวอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อพระราชกุมารรับสั่งแลวอยางนี้ ขาพระองคไดกลาวอยางนี้วา ดูกอนพระราชกุมาร เรือ่ งนี้อาคมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
เลย แตขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณ
อยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย โดยไมแยบคาย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
โดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล
ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล แตถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาจะสามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว ประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังเเละ
ความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผล
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ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย
เขาก็จะสามารถบรรลุผล ดูกอนพระราชกุมาร เรื่องนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมา
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเลย แตขอที่พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรง
พยากรณอยางนี้ นั่น เปนฐานะที่มีไดแล พระราชกุมารชยเสนะรับสั่งวา
ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้ บอกไวอยางนี้
ศาสดาของทานภูมิชะ ชะรอยจะดํารงอยูเหนือหัวของสมณพราหมณจํานวนมาก
ทั้งมวลโดยแท ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว เมือ่
พยากรณอยางนี้ จะเปนผูกลาวตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ไมกลาว
พระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม และวาทะ
อนุวาทะไร ๆ อันชอบดวยเหตุ จะไมถึงฐานะนาตําหนิบางหรือ.
[๔๐๙] พ. ดูกอนภูมิชะ เหมาะแลว เธอถูกถามอยางนี้ เมื่อพยากรณ
อยางนี้ ยอมเปนผูกลาวตามถอยคําของเรา ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม และวาทะอนุวาทะไ ร ๆ อันชอบดวยเหตุ ยอมไมถึง
ฐานะนาตําหนิ ดูกอนภูมิชะ ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ที่มี
ทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด มีวาจาผิด มีกัมมันตะผิด มีอาชีวะผิด มีวายามะผิด
มีสติผิด มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม
สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม
สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวงแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นัน่ เพราะเหตุไร
ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย.
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วาดวยอุปมาดวยบุรุษตองการน้ํามัน
[๔๑๐] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน แสวงหาน้ํามัน
จึงเที่ยวเสาะหาน้ํามัน เกลี่ยทรายลงในรางแลวคนไป เอาน้ําพรมไป ๆ ถาแม
ทําความหวังแลว เกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไป ๆ เขาก็ไมสามารถ
จะไดน้ํามัน ถาแมทําความไมหวังแลวเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรม
ไป ๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว
เกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไป ๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน
ถาทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ํา
พรมไป ๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะ
เขาไมสามารถจะไดน้ํามัน โดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด ดูกอนภูมิชะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด
มีวาจาผิด มีกัมมันตะผิด มีอาชีวะผิด มีวายามะผิด มีสติผิด มีสมาธิผิด
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม
ทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม
ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะ
บรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาไม
สามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย.
[๔๑๑] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด แสวงหา
นมสด จึงเที่ยวเสาะหานมสด แตรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน ถาแมทําความหวัง
แลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด ถาแมทําความ
ไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด ถาแม
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ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขาก็ไมสามารถ
จะไดนมสด ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวรีดเอาจากเขาแมโค
ลูกออน เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะ
เขาไมสามารถจะไดนมสด โดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด ดูกอนภูมิชะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิด
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม
ทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม
ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะ
บรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาไม
สามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย.
[๔๑๒] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยขึ้น แสวงหา
เนยขึ้น จึงเทียวเสาะหาเนยขน ใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน ถาแม
ทําความหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขึ้น
ถาแมทําความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะ
ไดเนยขน ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับ
นมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็
มิใชแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขึ้น
นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ. เพราะเขาไมสามารถจะไดเนยขนโดยวิธีไม
แยบคาย ฉันใด ดูกอนภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ
พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวัง
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แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช
ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่น
เพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไม
แยบคาย.
[๔๑๓] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ แสวงหาไฟ
จึงเที่ยวเสาะหาไฟ เอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกัน ไป ถาแมทําความหวัง
แลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกัน ไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ ถาแม
ทําความไมหวังแลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็ไมสามารถจะ
ไดไฟ ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว เอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ
สีกันไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวัง
ก็มิใช แลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกัน ไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ
นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะไดไฟโดยวิธีไมแยบคาย
ฉันใด กูกอนภูมิชุ ฉันนัน้ เหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวก
หนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯล ฯ มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวัง
ก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่น เพราะเหตุไร
ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย

วาดวยการบรรลุผล
[๔๑๔] ดูกอนภูมิชะ สวนสมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มี
ทิฐิชอบ มีสังกัปปะชอบ มีวาจาชอบ มีกัมมันตะชอบ มีอาชีวะชอบ มี
วายามะชอบ มีสติชอบ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย
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เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ
เพราะเขาสามารถบรรลุไดโดยอุบายแยบคาย.
[๔๑๕] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน แสวงหา
น้ํามัน จึงเที่ยวเสาะหาน้ํามัน เกลี่ยงาปนลงในรางแลวคั้นไป เอาน้ําพรมไป ๆ
ถาแมทําความหวังแลวเกลี่ยงาปนลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไป ๆ เขาก็
สามารถไดน้ํามัน ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถา แมทําทั้งความหวังและความ
ไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว เกลี่ยงาปนลง
ในรางคั้นไป เอาน้ําพรมไป ๆ เขาก็สามารถไดน้ํามัน นั่นเพราะเหตุไร ดูกอน
ภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดน้ํามันโดยวิธีแยบคาย ฉันใด ดูกอ นภูมิชะ ฉันนั้น
เหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิ
ชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถา
แมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแม
ทําความหวังก็มิใชความไม หวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถ
บรรลุผล นัน่ เพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดย
อุบายแยบคาย.
[๔๑๖] ดูกอนภูมชิ ะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด แสวงหา
นมสดจึงเทียวเสาะหานมสด รีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน ถาแมทําความหวัง
แลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน เขาก็สามารถไดนมสด ถาแมทําความไม
หวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว... ถาแมทําความหวัง
ก็มิใชความไมหวัง ก็มิใชแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน เขาก็สามารถได
นมสด นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดนมสดโดยวิธีแยบคาย ฉันใด ดูกอนภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใด
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พวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ
พรหมจรรย เขาสามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว... ถาแมทําทั้ง
ความหวังและความไมหวังแลว... ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกอน
ภูมิชะ เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย.

วาดวยบุรุษตองการเนยขน
[๔๑๗] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยขน แสวงหา
เนยขนจึงเที่ยวเสาะหาเนยขน ใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน ถาแมทํา
ความหวังแลวใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็สามารถไดเนยขน
ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว. ถา
แมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็สามารถไดเนยขน นั่น เพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาสามารถ
ไดเนยขนโดยวิธีแยบคาย ฉันใด ดูกอ นภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะ
หรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความ
หวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวัง
แลว... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใช
ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาสามารถบรรลุผล นั่นเพราะ
เหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย.
[๔๑๘] ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ แสวงหาไฟ
จึงเที่ยวเสาะหาไฟ เอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกัน ไป ถาแมทําความหวัง
แลวเอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกัน ไป เขาก็สามารถไดไฟ ถาแมทําความ
ไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว... ถาแมทําความ
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หวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็
สามารถไดไฟ นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดไฟ โดย
วิธีแยบคาย ฉันใด ดูกอ นภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือ
พราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความ
หวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวัง
แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและ
ความไมหวังแลวพระพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความ
หวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล
นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย.

วาดวยการชื่นชมพระภาษิต
[๔๑๙] ดูกอนภูมิชะ ถาอุปมา ๔ ขอนี้ จะพึงแจมแจงแกพระราช กุมารชยเสนะ พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลื่อมใสเธอ และเลื่อมใสแลว จะ
พึงทําอาการของบุคคลผูเลื่อมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย.
ทานพระภูมิชะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญก็อุปมา ๔ ขอนี้จัก
แจมแจงกะขาพระองคตอพระราชกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน เพราะอุปมาไมนา
อัศจรรย ขาพระองคไมเคยไดสดับมาในกอนเหมือนที่ไดสดับตอพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระภูมิชะจึงชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ ภูมิชสูตรที่ ๖
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อรรถกถาภูมิชสูตร
ภูมิชสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภูมโิ ช ความวา พระเถระนี้เปนลุงของ
พระราชกุมาร ทรงพระนามวา ชยเสน. บทวา อาสฺจ อนาสฺจ ความวา
บางครั้งก็หวัง บางครั้งก็ไมหวัง. บทวา สเกเนว ถาลิปาเกน ความวา
ทรงอังคาสดวยภิกษาที่เปนไปแลวตามปกติ คือดวยภัตที่เขาจัดเตรียมไวเพื่อ
พระองค. บทที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
จบอรรถกถาภูมิชสูตรที่ ๖
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๗. อนุรุทธสูตร
[๔๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล ชางไมชื่อปญจกังคะเรียก
บุรุษผูหนึ่งมาสั่งวา มาเถิด พอมหาจําเริญ พอจงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ
แลวกราบเทาทานพระอนุรุทธะ ดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา ขาแตทานผู
เจริญ ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธะดวยเศียรเกลา และจง
กราบเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอนุรุทธะไดโปรดนับตนเอง
เปนรูปที่ ๔ รับนิมนตฉนั อาหารของชางไมปญจกังคะในวันพรุงนี้ และขอทาน
พระอนุรุทธะไดโปรดมาแตเชา ๆ เพราะชางไมปญจกังคะมีกิจหนาที่ดวยราชการ
มาก บุรุษรับคําแลว จึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ ครั้นอภิวาททานพระอนุรุทธะแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว จึงกราบเรียน
ทานพระอนุรุทธะดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทาน
พระอนุรุทธะดวยเศียรเกลา และบอกมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทาน
พระอนุรุทธะไดโปรดนับตนเองเปนรูปที่ ๔ รับนิมนตฉันอาหารของชางไม
ปญจกังคะในวันพรุงนี้ และขอทานพระอนุรุทธะไดโปรดไปแตเชา ๆ เพราะ
ชางไมปญจกังคะมีกิจหนาที่ดวยรชการมาก ทานพระอนุรุทธะรับนิมนตดวย
ดุษณีภาพ.
[๔๒๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะ พอลวงราตรีนั้น จึงนุงสบง
ทรงบาตรจีวรเขาไปยังที่อยูอาศัยของชางไมปญจกังคะ ในเวลาเชา ครั้นแลว
นั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงตั้งไว ตอนั้น ชางไมปญจกังคะใหทานพระอนุรุทธะ
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อิ่มหนําสําราญ ดวยของเคียวของฉัน อันประณีตดวยมือของตน พอเห็นทาน
พระอนุรุทธะฉันเสร็จวางบาตรในมือแลว จึงถืออาสนะต่ําที่หนึ่งมานั่งลง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดเรียนถามทานพระอนุรุทธะดังนี้วา
ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุผูเถระทั้งหลายมาหากระผมที่นี่แลว กลาวอยางนี้วา
ดูกอนคฤหบดี ทานจงเจริญเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดเถิด พระเถระบางพวก
กลาวอยางนี้วา ดูกอนคฤหบดี ทานจงเจริญเจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะเถิด
ขาแตทานผูเจริญ ธรรม ๒ ขอนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุตติ
ที่เปนมหัคคตะ ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะหรือ หรือวามีอรรถเปนอัน
เดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
ทานพระอนุรุทธะกลาววา ดูกอนคฤหบดี ถาอยางนั้น ปญหาใน
ธรรม ๒ ขอนี้จงแจมแจงกะทานกอน แตนี้ไป ทานจักไดมีความเขาใจไมผิด.
ป. ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีความเขาใจอยางนี้วา ธรรม ๒ ขอนี้
คือ เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ มีเนื้อความเปน
อันเดียวกัน ตางกันแคพยัญชนะเทานั้น.

วาดวยเจโตวิมุตติปญหา
[๔๒๒] อ. ดูกอ นคฤหบดี ธรรม ๒ ขอนี้ คือ เจโตวิมุตติที่หา
ประมาณมิได และเจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ
ทานพึงทราบประการที่ตางกันนั้นโดยปริยายดังตอไปนี้ ดูกอนคฤหบดี ก็
เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดเปนไฉน ดูกอนคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้มี
ใจสหรคตดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู แผไปตลอดทิศที่สอง ทิศที่สาม
ทิศที่สี่อยู เชนนั้นเหมือนกัน และแผไปตลอดทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง
ทิศเบื้องขวางอยู ดวยอาการเดียวกัน ชื่อวามีใจสหรคตดวยเมตตาอยางไพบูลย
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เปนมหัคคตะมีอารมณหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไป
ตลอดโลกอันมีสัตวทั้งปวงในที่ทุกสถาน โดยความมีอยูในที่ทั้งปวง มีใจ
สหรคตดวยกรุณา...มีใจสหรคตดวยมุทิตา... มีใจสหรคตดวยอุเบกขา แผ
ไปตลอดทิศหนึ่งอยู แผไปตลอดทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศทีส่ ี่อยู เชนนั้น
เหมือนกัน และแผไปตลอดทิศเบื้องบน ทิศเบือ้ งลาง ทิศเบื้องขวางอยู
ดวยอาการเดียวกัน ชื่อวามีใจสหรคตดวยอุเบกขาอยางไพบูลย เปนมหัคคตะ
มีอารมณหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลกอันมี
สัตวทั้งปวง ในที่ทุกสถาน โดยความมีอยูในที่ทั้งปวง ดูกอนคฤหบดี นี้ เรียก
วา เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได.
[๔๒๓] ดูกอนคฤหบดี ก็เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะเปนไฉน ดูกอ น
คฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้. เทาที่นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา เปน
แดนมหัคคตะอยู นี้เรียกวา เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ และเทาที่นอมใจแผ
ไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้ เรียกวา เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ.
ดูกอนคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูเขตบาน
แหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้เรียกวา เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ และ
เทาที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะอยู
นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตคะ.
ดูกอนคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ
และเทาที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดน
มหัคคตะอยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ.
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ดูกอนคฤหบดี อนึง่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปตลอด
ปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปนแดนมหัคคตะอยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุตติ
ที่เปนมหัคคตะ.
ดูกอนคฤหบดี โดยปริยายนีแ้ ล ทานพึงทราบประการที่ธรรม ๒
ขอนี้ ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ.

วาดวยการเขาถึงภพ ๔ อยาง
[๔๒๔] ดูกอนคฤหบดี การเขาถึงภพนี้มี อยางแล ๔ อยางเปน
ไฉน ดูกอนคฤหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมี
แสงสวางเล็กนอยอยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
พวกมีรัศมีเล็กนอย แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางหาประมาณ
มิไดอยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีหา
ประมาณนี้ได บางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู เธอตาย
ไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง แตบางรูป
นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางบริสุทธิ์อยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความ
เปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ดูกอนคฤหบดี นี้แล การเขาถึงภพ
๔ อยาง.
[๔๒๕] ดูกอนคฤหบดี มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมรวมกัน เทวดา
เหลานั้น ยอมปรากฏมีสกี ายตางกัน แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน ดูกอนคฤหบดี
เปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ํามัน มากดวง เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง ประทีป
น้ํามันเหลานั้นปรากฏมีเปลวตางกัน แตไมปรากฏมีแสงสวางตางกัน ฉันใด
ดูกอนคฤหบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมรวมกัน เทวดา
เหลานั้น ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน.
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[๔๒๖] ดูกอนคฤหบดี มีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุม
เทวดาเหลานั้น ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน และมีรัศมีตางกัน ดูกอนคฤหบดี
เปรียบเหมือนบุรุษนําประทีปน้ํามันมากดวงออกจากเรือนหลังนั้น ประทีปน้ํา
มันเหลานั้นปรากฏมีเปลวตางกัน และมีแสงสวางตางกัน ฉันใด ดูกอนคฤหบดี
ฉันนั้น เหมือนกันแล มีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุม เทวดาเหลานั้น
ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน และมีรัศมีตางกัน.
[๔๒๗] ดูกอนคฤหบดี เทวดาเหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้ เลย
วาสิ่งนี้ของพวกเราเพียง หรือยั่งยืน หรือแนนอน แตวาเทวดาเหลานั้นยอม
อภิรมยเฉพาะแดนที่ตนอยูอาศัยนั้น ๆ ดูกอนคฤหบดี เปรียบเหมือนแมลงที่
เขานําไปดวยหาบหรือตะกรา ยอมไมมีความดําริอยางนี้วา หาบหรือตะกรานี้ของ
พวกเราเที่ยง หรือยั่งยืน หรือแนนอน แตวาแมลงเหลานั้น ยอมอภิรมย
เฉพาะแหลงที่ตนอยูอาศัยนั้น ๆ ฉันใด ดูกอนคฤหบดี ฉันนัน้ เหมือนกันแล
เทวดาเหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวา สิ่งนี้ ของพวกเราเที่ยง หรือยั่ง
ยืน หรือแนนอน แตวาเทวดาเหลานั้น ยอมอภิรมยเฉพาะแดนที่คนอยูอาศัย
นั้น ๆ.
[๔๒๘] เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะ
กัจจานะไดกลาวกะทานพระอนุรุทธะดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ
ที่ทานพยากรณนั้นดีละ. แตในเรื่องนี้มีขอที่กระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งขึ้นไป
คือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมด เปนผูมีรัศมีเล็กนอยหรือ หรือวามีบางพวก
ในพวกนั้นมีรัศมีหาประมาณมิได.
อ. ดูกอนทานกัจจานะ โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล เทวดาใน
พวกนี้บางพวกมีรัศมีเล็กนอย แคบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได.
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อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปน
ปจจัยใหบรรดาเทวดาที่เขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมี
รัศมีเล็กนอย แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได.

วาดวยการพยากรณเทวดา
[๔๒๙] อ. ดูกอนทานกัจจานะ ถาอยางนั้น เราจะยอนถามทานใน
เรื่องนี้ ทานพอใจอยางไร พึงพยากรณอยางนั้น ดูกอนทานกัจจานะ ทาน
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุรปู ที่นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา เปน
แดนมหัคคตะอยู. กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา
เปนแดนมหัคคตะอยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้ จิตตภาวนา
อยางไหนเปนมหัคคตะยิ่งกวากัน.
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปน
แดนมหัคคตะอยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.
[๔๓๐] อ. ดูกอนทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะอยู
กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู บรรดา
จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวา
กัน.
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้
จิตตภาวหาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ
อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.
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[๔๓๑] อ. ดูกอนทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู กับภิกษุ
รูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะอยู
บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะ
ยิ่งกวากัน .
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปน
แดนมหัคคตะอยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.
[๔๓๒] ดูกอนทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุ
รูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะอยู กับ
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู บรรดา
จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะยิ่ง
กวากัน.
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ
อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.
[๔๓๓] อ. ดูกอนทานกจัจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะอยู กับภิกษุ
รูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดน
มหัคคตะอยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้ จิตตภาวนาอยางไหน
เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน.
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อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักร
วาเปนแดนมหัคคตะอยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.
[๔๓๔ ] อ. ดูกอนทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดน
มหัคคตะอยู กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปน
แดนมหัคคตะอยู. บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้ จิตตภาวนาอยาง
ไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน.
อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไป. ตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปน
แดนมหัคคตะอยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.
อ. ดูกอนทานกัจจานะ นี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดาเทวดา
ที่เขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมีรัศมีเล็กนอย แตบาง
พวกมีรัศมีหาประมาณมิได.
[๔๓๕] อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ที่ทา นพยากรณนั้น
ดีละ แตในเรื่องนี้ มีขอที่กระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งในรูป คือ พวกเทวดา
ที่มีรัศมีนั้นทั้งหมด เปนผูมีรัศมีเศราหมองหรือ หรือวามีบางพวกในพวกนั้น มี
รัศมีบริสุทธิ์.
อ. ดูกอนทานกัจจานะ โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล เทวดาใน
พวกนี้บางพวกมีรัศมีเศราหมอง แตบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์.
อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ
เปนปจจัยใหบรรดาเทวดา ที่เขาถึงเทวดาหมูเดียวกันแลว เหลานั้น บางพวก
รัศมีเศราหมอง แตบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์.
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[๔๓๖] อ. ดูกอนทานกัจจานะ ถาอยางนั้น เราจักเปรียบอุปมาแก
ทาน เพราะวิญูบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมทราบอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา
ก็มี ดูกอนทานกัจจานะ เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันติดไฟอยู มีทั้งน้ํามันทั้ง
ไสไมบริสุทธิ์ ประทีปน้าํ มันนั้น ยอมติดไฟอยางริบหรี่ ๆ เพราะทั้งน้ํามันทั้งไส
ไมบริสุทธิ์ ฉันใด ดูกอนทานกัจจานะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู เธอในระงับความ
ชั่วหยาบทางกายใหดี ไมถอนถิ่นมิทธะใหดี ทั้งไมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะใหดี
เธอยอมรุงเรื่องอยางริบหรี่ ๆ เพราะมิไดระงับ ความชั่วหยาบทางกายใหดี มิได
ถอนถีนมิทธะใหดี ทั้งไมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะใหดี เธอตายไปแลว ยอมเขา
ถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง ดูกอนกัจจานะ. เปรียบ
เหมือนประทีปน้ํามันติดไฟอยู มีทั้งน้ํามัน ทั้งไสบริสุทธิ์ ประทีปน้ํามันนั้น
ยอมติดไฟอยางไมริบหรี่ เพราะทั้งน้ํามันทั้งไสบริสุทธิ์ ฉันใด ดูกอนทาน
กัจจานะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสู
อารมณมีแสงสวางบริสุทธิ์อยู เธอระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี ถอนถีน
มิทธะไดดี ทั้งกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะไดดี เธอยอมรุง เรื่องอยางไมริบหรี่ เพราะ
ระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี ถอนถีนมิทธะไดดี ทั้งกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะ
ไดดี เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์
ดูกอนทานกัจจานะ นี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดาเทวดาที่เขาถึงหมู
เทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมีรัศมีเศราหมอง บางพวกมีรัศมี
บริสุทธิ์.

วาดวยวาจาควรนําเขาไป
[๔๓๗] เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะกัจจานะ
ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธะดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ทีท่ าน
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พยากรณนั้นดีแลว เพราะทานมิไดกลาวอยางนี้วา เราไดสดับมาอยางนี้ หรือ
วาควรจะเปนอยางนี้ แตทานกลาววา เทวดาเหลานั้น เปนแมอยางนี้ เปนแม
ดวยประการนี้ ขาแตทานผูเจริญ กระผมนั้นมีความคิดอยางนี้วา ทานพระ
อนุรุทธะคงจะเคยอยูรวมเคยเจรจารวม และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลานั้น
เปนแนะ
อ. ดูกอนทานกัจจานะ ทานกลาววาจาที่ควรนําเขาไปยินดีนี้เหมาะ
เเล แตผมจักพยากรณแกทานบาง ดูกอนทานกัจจานะ ผมเคยอยูรวม เคย
เจรจารวม และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลานั้น มานานแล.
[๔๓๘] เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะ
กัจจานะไดกลาวกะชางไมปญจกังคะดังนี้วา ดูกอนคฤหบดี เปนลาภของทาน
ทานไดดีแลวที่ละเหตุแหงความสงสัยขอนั้นได เราทั้งสองคนก็ไดฟงธรรม
บรรยายนี้แล.
จบอนุรุทธสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอนุรุทธสูตร
อนุรทุ ธสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวมาหสุ ความวา เขาไปหาในเวลา
ที่อุบาสกนั้น ไมสบาย จึงกลาวอยางนี้. บทวา อปณฺณถ แปลวา ไมผิด
พลาด. บทวา เอกตฺถ ไดแก เปนทั้งเจโตวิมุตติ ที่หาประมาณมิได หรือ
เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ. ทานถือเอาคํานี้วาฌานก็เรียกอยางนั้น เพราะความ
ที่จิตนั้น แหละมีอารมณเปนหนึ่ง.
บทวา ยาวตา เอก รุกขฺ มูล มหคฺคตนฺติ ผริตฺวา อธิมจุ ฺจิตฺวา
วิหรติ ความวา นอมใจแผไปสูมหัคคตฌานในกสิณนิมิตนั้น ปกคลุมโคน
ตนไมแหงหนึ่ง เปนที่พอประมาณโดยกสิณนิมิตอยู. บทวา มหคฺคต ความวา
ก็ความผูกใจไมมีแกภิกษุนั้น ทานจึงกลาวบทนี้ไวดวยสามารถแหงความเปน
ไปแหงมหัคคตฌานอยางเดียว. ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้. บทวา อิมินา โข
เอต คหปติ ปริยาเยน ความวา ดวยเหตุนี้. ก็ในขอนี้มีวินิจฉัยวา ก็
นิมิตแหงพรหมวิหารที่ทานกลาวไววา เปนอัปปมาณานี้ ยอมไมควร คือยัง
ไมเกิดการแผขยาย และทั้งฌานเหลานั้น ก็ยังไมเปนบาทแหงอภิญญาหรือ
นิโรธ ก็ฌานที่เปนบาทแหงวิปสสนา ยอมเปนทั้งบาทแหงวัฏฏะ และเปน
การกาวลงสูภพ. แตนิมติ แหงฌานที่เปนกสิณ ซึง่ ทานกลาววา เปนมหัคคตะ
ยอมควร คือยอมเกิดการแผขยายออกไป และยอมกาวลวงได ฌานที่เปน
บาทแหงอภิญญา ยอมเปนบาทแหงนิโรธดวย เปนบาทแหงวัฏฏะดวย ทั้ง
กาวลงสูภพไดดวย. ธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกันอยางนี้ และมีพยัญชนะตาง
กันอยางนี้ คือ เปนอัปปมาณา และเปนมหัคคตะ.
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ก็บัดนี้ เมื่อจะแสดงเหตุแหงการออกจากมหัคคตาสมาบัติแลวเขาสูภพ
ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา จตสฺโส โข อิมา ดังนี้. บทวา ปริติตาภา
ความวา ก็ความผูกใจของภิกษุผูนอมใจแผไปแลวรูอยู ยังมีอยู แตภิกษุผูยัง
ตองเจริญฌานอันเปนเหตุแหงการบังเกิดในหมูเทพชั้นปริตตาภาทั้งหลาย ทาน
จึงกลาวไวอยางนี้ . ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้ เทพชัน้ ปริตตา มีแสงสวางริบหรี่
ก็มี แสงสวางจาก็นี้. เทพชั้นอัปปมาณาภา แสงสวางริบหรี่ก็มี มีแสงสวาง
จาก็มี.
ถามวา ขอนี้ เปนอยางไร. ตอบวา ภิกษุทําบริกรรมในกสิณ มี
ประมาณเทากระดง หรือมีประมาณเทาขัน ทําสมาบัติใหเกิดแลว มีความ
ชํานาญอันสะสมไวแลวโดยอาการทั้ง ๕ เพราะธรรมที่เปนขาศึกยังไมบริสุทธิ์
ดีกัน. เธอใชสอยสมาบัติที่ยังไมชํานาญนั่นแหละ แลวตั้งอยูในฌานที่ยังไม
คลองแคลว ทํากาละแลวยอมเกิดในหมูเทพชั้นปริตตาภาทั้งหลาย ทั้งวรรณะ
ของเธอก็นอยและเศราหมอง. สวนภิกษุผูมีความชํานาญ อันสั่งสมไวแลวโดย
อาการทั้ง ๕ ใชสอยสมาบัติอันบริสุทธิ์ดี ดังอยูในฌานที่คลองแคลว ทํากาละ
แลว ยอมบังเกิดในเทพชั้นปริตตาภา เพราะธรรมที่เปนขาศึกบริสุทธิ์ดี ทั้ง
วรรณะของเธอมีนิดหนอยและบริสุทธิ์. ดวยประการดังกลาวมานี้ เทวดา
ชั้นปริตตาภา จึงจัดวามีทั้งแสงริบหรี่ มีทั้งแสงสวางเจิดจา. ก็ขอที่ภิกษุทํา
บริกรรมในกสิณอันไพบูลย แลวยังสมาบัติใหเกิด มีความคลองแคลวอันสั่ง
แลว ดวยอาการทั้ง ๕ ดังนี้ ทั้งหมดพึงทราบเชนเดียวกับที่กลาวแลวใน
กอน. ดวยประการดังกลาวมานี้ เทวดาชั้นอัปปมาณาภา จึงจัดวา มีทั้งแสง
ริบหรี่ มีทั้งแสงสวางเจิดจา.
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บทวา วณฺณนานตฺต แปลวา มีสีกายตางกัน. บทวา โน จ
อาภานตฺต ไดแก. ไมปรากฏวา มีแสงสวางตางกัน. บทวา อจฺจินานตฺต
ความวา มีเปลวตางกัน คือ ยาวบาง สั้นบาง เล็กบาง ใหญบา ง.
บทวา ยตฺถ ยตฺถ ความวา อยูอาศัย คืออยูประจําในที่ใดที่หนึ่ง
เชน อุทยานวิมานตนกัลปพฤกษ ริมน้ํา และสระโบกขรณี. บทวา อภิรมนฺติ
แปลวา ยอมยินดี คือไมเบื่อหนาย. บทวา การเชน ไดแก หาบอยางใด
อยางหนึ่ง เชน หาบขาวยาคู หาบภัต หาบน้ํามัน หาบน้ําออย หาบปลา
และหาบเนื้อ. ปาฐะวา กาเจน ดังนี้ ก็มี. ความก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา
ปฏเกน แปลวา ดวยตะกรา. บทวา ตตฺถ ตตฺเถว ความวา กลุมแมลงวัน
ที่เขานําออกจากแหลงที่หาไดงาย เชน เนยใส น้ําผึ้ง น้ําออยเปนตน แลว
นําไปสูแหลงที่หนาแนนไปดวยเกลือและปลาเนาเปนตน ยอมไมเกิดความคิด
อยางนี้วา เมื่อกอนที่อยูของเราสบาย เราอยูเปนสุขในที่นั้น เกลือทําใหเรา
ลําบาก ในทีน่ ี้ หรือวา กลิ่นปลาเนาทําใหเราปวดหัว ยอมยินดีในที่นั้น ๆ
ทีเดียว. บทวา อาภา แปลวา สมบูรณดวยแสงสวาง. บทวา ตทงฺเคน
ไดแก องคแหงการเขาถึงภพนั้น อธิบายวา ไดแก เหตุแหงการเขาถึงภพ.
บัดนี้ เมื่อจะถามถึงเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา โก นุ โข
ภนฺเต ดังนี้. บทวา กายทุฏุลฺล ไดแก ความเกียจครานทางกาย. บทวา
ฌายโต แปลวา ไฟติดรุง เรืองอยู. บทวา ทีฆรตฺต โข เม ความวา
ไดยินวา พระเถระบําเพ็ญบารมี บวชเปนฤษี ยังสมาบัติใหเกิด ไดกําเนิด
ในพรหมโลก ๓๐๐ ครั้ง ติดตอกันไป คํานี้ทานกลาวหมายถึงพระเถระรูปนั้น
แหละ. สมดังที่ทานกลาวเปนคาถาประพันธไวดังนี้วา
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เมื่อกอนเราแสวงหาสังขตธรรม ที่
คงที่ (ไมวุนวาย) บวชเปนฤษี เทีย่ วไป
แลวตลอด ๓๐๐ ป.
คําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอนุรุทธสูตร ที่ ๗
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๘. อุปกกิเลสสูตร
[๔๓๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารโฆสิตาราม กรุง
โกสัมพี สมัยนั้นแล พวกภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน เสียดสี
กันและกันดวยฝปากอยู.
[๔๔๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืน
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกภิกษุในกรุงโกสัมพีนี้ เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน เสียดสีกันและกันดวย
ฝปากอยู ขอพระผูมีพระภาคเจาได โปรดอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปยัง
ที่อยูของภิกษุเหลานั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ ดวยดุษณีภาพ ตอนั้น
ไดเสด็จเขาไปยังที่อยูของภิกษุเหลานั้น ครั้นแลวไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาท
กันเลย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลพระผูมี
พระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของ
ธรรม ทรงยับยั้งกอน ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบ
เนือง ๆ แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยู
ดวยการขัดใจ ทะเลาะ แกงแยง วิวาทกันเชนนี้.
[๔๔๑] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นแมในวาระที่ ๒
ดังนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง
อยาวิวาทกันเลย ภิกษุรูปนั้นก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา แมในวาระที่ ๒
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ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของธรรม
ทรงยับยั้งกอน ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนือง ๆ
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการ
ขัดใจ ทะเลาะ แกงแยง วิวาทกันเชนนี้.
[๔๔๒] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นแมในวาระที่ ๓
ดังนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง
อยาวิวาทกันเลย ภิกษุรปู นั้นก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาแมในวาระที่ ๓
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของธรรม
ทรงยับยั้งกอน ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนือง ๆ
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการ
ขัดใจ ทะเลาะแกงแยง วิวาทกันเชนนี้.

วาดวยภาษิตคาถา
[๔๔๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง ทรงบาตร
จีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีในเวลาเชา ครั้นเสด็จกลับจาก
บิณฑบาต ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว ทรงเก็บเสนาสนะ กําลังประทับ
ยืนอยูนั่นแหละ ไดตรัสพระคาถา ดังนี้วา
ภิกษุมีเสียงดังเสมอกัน ไมมีใคร ๆ
สําคัญตัววาเปนพาล เมื่อสงฆแตกกัน
ตางก็มิไดสําคัญตัวกันเองใหยิ่ง พวกที่
เปนบัณฑิต ก็พากันหลงลืม มีปากพูด
ก็มีแตตําพูดเปนอารมณพูดไป เทาที่
ปรารถนาแสดงฝปาก ไมรูเหตุที่ตนนําไป

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 126

ก็ชนเหลาใดผูกโกรธเขาวา คนโนนได
ดาเรา คนโนนไดประหารเรา คนโนน
ไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา
เวรของตนเหลานั้น ยอมไมสงบ สวนชน
เหลาใดไมผูกโกรธเขาวา คนโนนไดดา
เรา คนโนนไดประหารเรา ตนโนนได
ชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา เวร
ของชนเหลานั้น ยอมเขาไปสงบได เวรใน
โลกนี้ ยอมไมระงับไดดวยเวรเลย ใน
กาลไหน ๆ แตจะระงับไดดวยไมมีเวรกัน
นี้เปนธรรมดามีมาเกาแก ก็คนพวกอื่น
ยอมไมรสู ึกวา พวกเราจะยอยยับในที่นี้
แตชนเหลาใดที่นั้นรูสึก ความมุงราย
กัน ยอมสงบแตชนเหลานั้นได คนพวกอื่น
ตัดกระดูกกัน ผลาญชีวิตกัน ลักโค มา
ทรัพยกัน แมชิงแวนแควนกัน ยังมีคืนดี
กันได
เหตุไร พวกเธอจึงไมมีเลา ถาบุคคล
ไดสหายที่มีปญญารักษาตัวรวมทางจร
เปนนักปราชญ มีปกติใหสําเร็จประโยชน
อยู คุมอันตรายทั้งปวงได พึงชื่นชมมี
สติเที่ยวไปกับสหายนัน้ เถิด ถาไมไดสหาย
ที่มีปญญารักษาตัวรวมทางจร เปนนัก-
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ปราชญ มีปกติใหสําเร็จประโยชนอยู
พึงเปนผูผูเดียวเที่ยวไป เหมือนพระราชา
ทีท่ รงสละราชสมบัติ และเหมือนชางมาตังคะในปา ฉะนั้น การเที่ยวไปคนเดียว
ประเสริฐกวา เพราะความเปนสหายกันใน
คนพาลไมมี พึงเปนผูผูเดียวเที่ยวไป และ
ไมพึงทําบาป เหมือนชางมาตังคะมีความ
ขวนขวายนอยในปาฉะนั้น.
[๔๔๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาครั้นประทับยืนตรัสพระคาถา
นี้แลว ไดเสด็จเขาไปยังบานพาลกโลณการ ก็สมัยนั้นแล ทานพระภคุอยูใน
บานพาลกโลณการ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลว
จึงแตงตั้งอาสนะและน้ําสําหรับลางพระบาทไว พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง
บนอาสนะที่แตงตั้งไวแลวทรงลางพระบาท ทานพระภคุถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน
พระภคุผูนั่งเรียบรอยแลวดังนี้วา ดูกอ นภิกษุ พอทน พอเปนไปไดหรือ
เธอไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตบางหรือ.
ทานพระภคุกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พอทน พอเปน
ไปได และขาพระองคไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา ตอนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหทานพระภคุใหเห็น แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมแลว ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปประทับ
นั่งยังปาปาจีนวงสทายวัน .
[๔๔๕] ก็สมัยนัน้ แล ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทาน
พระกิมพิละ อยูในปาปาจีนวงสทายวัน คนรักษาปาไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแต-
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ทานสมณะ ทานอยาเขาไปยังปานี้ ในปานี้ มีกลุ บุตร ๓ คน กําลังหวังอัตตา
อยู ทานอยาไดทําความไมสําราญแกเขาเลย ทานพระอนุรุทธะไดยินคนรักษาปา
พูดกับพระผูมีพระภาคเจาอยู ครั้นไดยินแลว จึงบอกคนรักษาปาดังนี้ วา
ดูกอนทานผูรักษาปา ทานอยาหามพระผูมีพระภาคเจาเลย พระผูมีพระภาคเจา
เปนพระศาสดาของพวกเราไดเสด็จถึงแลวโดยลําดับ ตอนั้น ทานพระอนุรุทธะ
เขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละยังที่อยู แลวบอกดังนี้วา นิมนต
ทานทั้งสองไปขางหนา ๆ กันเถิด พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระศาสดาของ
พวกเรา เสด็จถึงแลวโดยลําดับ ครัง้ นั้นแล ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละตอนรับพระผูมีพระภาคเจา รูปหนึ่งรับบาตร
จีวรของพระผูมีพระภาคเจา รูปหนึง่ แตงตั้งอาสนะ รูปหนึ่งตั้งน้ําสําหรับ
ลางพระบาท พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งแลว ทรงลาง
พระบาท แมทานทั้ง ๓ นั้นก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๔๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะผูนั่งเรียบรอย
แลว ดังนี้วา ดูกอนอนุรทุ ธะ เธอพอทน พอเปนไปไดหรือ พวกเธอไม
ลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตบางหรือ.
ทานพระอนุรุทธะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พอทนได
พอเปนไปได พวกขาพระองคไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนอนุรุทธะ...ก็พวกเธอพรอมเพรียงกันยินดีตอกัน ไมวิวาท
กัน เขากันไดดังนมสดกับน้ํา มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาที่นารักอยูหรือ.
อ. อยางนั้น พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคพรอมเพรียงกัน ยินดี
ตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดังนมสดกับน้ํา มองดูซึ่งกัน และกันดวยนัยนตา
ที่นารักอยู.
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พ. ดูกอนอนุรุทธะ อยางไรเลา พวกเธอจึงพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน
ไมวิวาทกัน เขากันไดดังนมสดกับน้ํา มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาที่นารัก
อยูได.

วาดวยเอกจิต
[๔๔๗] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรื่องนี้ ขาพระองคมีความ
ดําริอยางนี้วา เปนลาภของเรา เราไดดีแลวหนอที่อยูกับเพื่อนภิกษุผูประพฤติ
พรหมจรรยรวมกันเห็นปานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นเขาไปตั้ง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในทานผูมีอายุเหลานี้
ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ และมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตน
ใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ ขาพระองคนั้นแล จึงวางจิต
ของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ ก็พวกขาพระองคตาง
กันแตกายเทานั้น สวนจิตคงเปนอันเดียวกัน.
[๔๔๘] แมทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ ก็กราบทูลพระผุมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็มีความดําริอยางนี้
วา เปนลาภของเรา เราไดดีแลวหนอที่อยูกับเพื่อนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย
รวมกันเห็นปานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นเขาไปตั้งกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในทานผูมีอายุเหลานี้ ทั้งในที่
แจง ทั้งในที่ลับ และมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึ่งวางจิตของตนใหเปน
ไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ ขาพระองคนั้นแล จึงวางจิตของตน
ใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ ก็พวกขาพระองคตางกันแตกาย
เทานั้น สวนจิตคงเปนอันเดียวกัน ขาแตพระองคผูเจริญ อยางนี้แลพวกขา
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พระองคจึงพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดังนมสดกับ
น้ํา มองดูซึ่งกันและกัน ดวยนัยนตาที่นารักอยูได.
[๔๔๙] พ. ดีละ ๆ อนุรุทธะ...ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีตนสงไปแลวบางหรือ.
อ. แนนอน พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคยอมเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีตนสงไปแลว.
พ. ดูกอนอนุรุทธะ...อยางไรเลา พวกเธอจึงเปนผูไมประมาทมี
ความเพียร มีตนสงไปแลว.
[๔๕๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรื่องนี้ พวกขาพระองครูปใด
กลับจากบิณฑบาตแตหมูบานกอน รูปนั้นยอมแตงตั้งอาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช
และกระโถนไว รูปใดกลับทีหลัง ถามีภัตที่ฉันเหลือยังปรารถนาอยู ก็ฉันไป
ถาไมปรารถนา ก็เทเสียในที่ปราศจากหญา หรือทิ้งเสียในน้ําที่ปราศจากตัว
สัตว รูปนั้นจะเก็บอาสนะ เก็บน้ําฉันน้ําใชและกระโถน กวาดโรงฉัน รูปใด
เห็นหมอน้ําฉัน หรือหมอน้ําในเวจกุฎีวางเปลา รูปนั้นจะตักใสไว ถารูปนั้น
ไมอาจ พวกขาพระองคจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาแลว ชวยกันตั้งหมอน้ําฉัน
หรือหมอน้ําใชไวโดยชวยกันหิ้วคนละมือ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระ
องคจะไมปริปาก เพราะเหตุนั้นเลย และพวกขาพระองคจะนั่งประชุมสนทนา
ธรรมกันคืนยังรุงทุก ๆ หาวัน ขาแตพระองคผูเจริญ อยางนี้แล พวกขา
พระองคจึงเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว.

วาดวยการใหสาธุการ
[๔๕๑] พ. ดีละ ๆ อนุรุทธะ... ก็พวกเธอผูไมประมาท มีความ
เพียร มีตนสงไปอยางนี้ ยอมมีคุณวิเศษคือ ญาณทัสสนะอันประเสริฐ
สามารถกวาธรรมของมนุษยอันยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายอัน ไดบรรลุแลวหรือ.
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อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเรือ่ งนี้ พวกขาพระองคผูไมประมาท
มีความเพียร มีตนสงไปแลว ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชา
เทาไร แสงสวางและการเห็นรูปอันนั้นของพวกขาพระองค ยอมหายไปได
พวกขาพระองคยังไมแทงตลอดนิมิตนั้น.
[๔๕๒] พ. ดูกอนอนุรุทธะ... พวกเธอตองแทงตลอดนิมิตนั้น แล
แมเราก็เคยมาแลว เมื่อกอนตรัสรู ยังไมรูเองดวยปญญาอันยิ่ง ยังเปนโพธิสัตวอยู ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูปเหมือนกัน แตไมชาเทาไร แสงสวาง
และการเห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหายไปได เราจึงมีความดําริดังนี้วา อะไร
หนอแลเปนเหตุ เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได ดูกอน
อนุรุทธะ. ...เรานั้น ไดมีความรูดังนี้วา วิจิกิจฉาแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็
วิจิกิจฉาเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ
การเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉาขึ้นแกเราไดอีก.
[๔๕๓] ดูกอนอนุรุทธะ...เรานั้นแลผูไมประมาท มีความเพียร มี
ตนสงไปแลว ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แมไมชาเทาไร แสงสวาง
และการเห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหาย ไปได เราจึงมีความดําริดังนี้วา อะไร
หนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได
ดูกอนอนุรุทธะ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา อมนสิการแล เกิดขึ้นแลวแกเรา
ก็อมนสิการเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวาง
และการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา และอมนสิการขึ้นแก
เราไดอีก.
[๔๕๔] ดูกอนอนุรุทธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ถีนมิทธะแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ถนี มิทธะเปนเหตุ
สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึง
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หายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ และถีนมิทธะขึ้นแกเราได
อีก.
[๔๕๕] ดูกอนอนุรุทธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ความหวาดเสียวแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความหวาด
เสียวเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ
การเห็นรูปจึงหายไปได ดูกอนอนุรทุ ธะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล
เกิดมีคนปองรายเขาขึ้นที่สองขางทาง เขาจึงเกิดความหวาดเสียว เพราะถูก
คนปองรายนั้นเปนเหตุ ฉันใด ดูกอนอนุรุทธะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความ
หวาดเสียวแลเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ สมาธิของเราจึง
เคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจัก
ทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมีทธะและความหวาดเสียวขึ้นแกเราไดอีก.

วาดวยเกิดความตื่นเตน
[๔๕๖] ดูกอนอนุรทุ ธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้น ไดมีความรูดังนี้วา ความตื่นเตนแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความตื่น
เตนเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการ
เห็นรูปจึงหายไปได ดูกอนอนุรุทธะเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหลงขุมทรัพย
แหงหนึ่ง พบแหลงขุมทรัพยเขา ๕ แหงในคราวเดียวกัน เขาจึงเกิดความตื่น
เตน เพราะพบแหลงชุมทรัพย ๕ แหงนั้นเปนเหตุ ฉัน ใด ดูกอนอนุรทุ ธะ
ฉันนั้นเหมือนกันแล ความตื่นเตนแลเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความตื่นเตนเปน
เหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูป
จึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะความหวาดเสียว
และความตื่นเตนขึ้นแกเราไดอีก.
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[๔๕๗] ดูกอนอนุรุทธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ความชั่วหยาบแล เกิดขึน้ แลวแกเรา ก็ความชั่ว
หยาบเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ
การเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ
ความหวาดเสียว ความตื่นเตน และความชั่วหยาบขึ้นแกเราไดอีก.
[๔๕๘] ดูกอนอนุรุทธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา
ก็ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อน
แลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได ดูกอ นอนุรุทธะ เปรียบเหมือน
บุรุษเอามือทั้ง ๒ จับนกคุมไวแนน นกคุมนั้นตองถึงความตายในมือนั้นเอง
ฉันใด ดูกอนอนุรุทธะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล
เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แลความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึง
เคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจัก
ทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน
ความชั่วหยาบ และความเพียรที่ปรารภเกินไปขึ้นแกเราไดอีก.
[๔๕๙] ดูกอ นอนุรุทธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแก
เรา ก็ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิ
เคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได ดูกอนอนุรุทธะ เปรียบ
เหมือนบุรุษจับนกคุมหลวม ๆ นกคุมนั้นตองบินไปจากมือเขาได ฉันใด
ดูกอนอนุรุทธะ ฉันนั้นเหมือนกันแลความเพียรที่ตอหยอนเกินไปแล เกิดขึ้น
แลวแกเรา ก็ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน
เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไม
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เกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความ
ชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป และความเพียรที่ยอหยอนเกินไปขึ้น
แกเราไดอีก.
[๔๖๐] ดูกอนอนุรทุ ธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรู ดังนี้วา ตัณหาที่คอยกระซิบแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็
ตัณหาที่คอยกระซิบเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว
แสงสวางและการเห็นรูแจงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ
ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภ
เกินไป ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป และตัณหาที่คอยกระซิบขึ้นแกเราไดอีก

วาดวยการเกิดตัณหาคอยกระซิบ
[๔๖๑] ดูกอนอนุรทุ ธะ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกอนอนุรุทธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ความสําคัญสภาวะวาตางกันแล เกิดขึ้นแลวแกเรา
ก็ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อน
แลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เรานั้นจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา
อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ ความ
เพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป ตัณหาที่คอยกระซิบ และ
ความสําคัญสภาวะวาตางกันขึ้นแกเราไดอีก.
[๔๖๒] ดูกอนอนุรุทธะ เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสง
ไปแลว ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชาเทาไร แสงสวางและการ
เห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหายไปได เราจึงมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอแล
เปนเหตุเปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได ดูกอนอนุรทุ ธะ
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา
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ก็ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อน
แลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเตน ความชั่วหยาบ ความเพียร
ปรารภเกินไป ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป ตัณหาที่คอยกระซิบ ความ
สําคัญสภาวะวาตางกัน และลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปขึ้นแกเราไดอีก.
[๔๖๓] ดูกอนอนุรทุ ธะ... เรานั้นแลรูวา วิจิกิจฉาเปนเครื่องเกาะจิต
ใหเศราหมอง จึงละวิจิกิจฉาอันเกาะจิตไหเศราหมองเสียได รูวาอมนสิการ
เปนเครื่องเกาะใหจิตเศราหมอง จึงละอมนสิการอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได
รูวาถีนมิทธะเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละถีนมิทธะอันเกาะจิตให
เศราหมองเสียได รูวา ความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึง
ละความหวาดเสียว อันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความตื่นเตนเปน
เครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงจะความตื่นเตนอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได
รูวา ความชั่วหยาบเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความชั่วหยาบอันเกาะ
ใหเศราหมองเสียไดรูวา ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตให
เศราหมอง จึงละความเพียรที่ปรารภเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา
ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความเพียร
ยอหยอนเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียไดรูวา ตัณหาที่คอยกระซิบเปน
เครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละตัณหาที่คอยกระซิบอันเกาะจิตใหเศราหมอง
เสียไดรูวา ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึง
ละความสําคัญ สภาวะวาตางกันอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ลักษณะ
ที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละลักษณะที่เพงเล็งรูป
เกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได.
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วาดวยการเกิดปริวิตก
[๔๖๔] ดูกอนอนุรุทธะ... เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร มีตน
สงไปแลว ยอมรูสึกแสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป เห็นรูปอยางเดียว
แล แตไมรสู ึกแสงสวาง ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้ง
กลางคืนและกลางวันบาง เรานั้น จึงมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุ
เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป เห็นรูปอยางเดียว
แล แตไมรสู ึกแสงสวาง ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้ง
กลางคืนและกลางวันบาง ดูกอนอนุรทุ ธะ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา สมัยใด
เราไมใสใจ นิมิตหรือรูป ใสใจแตนิมิตคือแสงสวาง สมัยนั้น เรารูส ึก
แสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป สวนสมัยใดเราไมใสใจนิมิตคือแสงสวาง
ใสใจแตนิมิตคือรูป สมัยนั้น เรายอมเห็นรูปอยางเดียวแล แตไมรูสึกแสงสวาง
ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง.

วาดวยสมาธิภาวนา ๓ อยาง
[๔๖๕] ดูกอนอนุรทุ ธะ... เรานัน้ รูไมประมาท มีความเพียร มีตน
สงไปแลว ยอมรูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย เห็นรูปไดนิดหนอย และรูล ึก
แสงสวางอยางหาประมาณมิได เห็นรูปอยางหาประมาณมิได ตลอดกลางคืน
บาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง เราจึงมีความดําริ
ดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย
เห็นรูปไดนิดหนอย และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได เห็นรูปอยางหา
ประมาณมิได ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและ
กลางวันบาง ดูกอนอนุรทุ ธะ เรานั้น ไดมีความรูดังนี้วา สมัยใด เรามีสมาธิ
นิดหนอย สมัยนั้น เราก็มีจักษุนิดหนอย ดวยจักษุนิดหนอย เรานั้นจึงรูสึก
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แสงสวางเพียงนิดหนอย เห็นรูปไดนิดหนอย สวนสมัยใด เรามีสมาธิหา
ประมาณมิได สมัยนั้น เราก็มีจักษุหาประมาณมิได ดวยจักษุหาประมาณมิได
เรานั้น จึงรูสึกแสงสวางหาประมาณมิได แลเห็นรูปหาประมาณมิได ตลอด
กลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง.
ดูกอนอนุรุทธะ เพราะเรารูวาวิจิกิจฉาเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง
แลว เปนอันละวิจิกิจฉาอันเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาอมนสิการเปนเครื่อง
เกาะจิตใหเศราหมองแลวเปนอันละอมนสิการอัน เกาะจิตใหเศราหมองได รูวา
ถีนมิทธะเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละถีนมิทธะอัน เกาะจิตให
เศราหมองได รูวาความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปน
อันละความหวาดเสียวอันเกาะจิตใหเศราหมองไดรูวา ความตื่นเตนเปนเครื่อง
เกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความตื่นเตนอันเกาะจิตใหเศราหมองได
รูวาความชั่วหยาบเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลวเปนอันละความชั่วหยาบ
อันเกาะจิตใหเศราหมองได รูวา ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเครื่องเกาะ
จิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความเพียรที่ปรารภเกินไปอันเกาะจิตใหเศรา
หมองได รูว าความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตไหเศราหมองแลว
เปนอันละความเพียรที่ยอหยอนเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาตัณหา
ที่คอยกระซิบเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละตัณหาที่คอย
กระซิบอันเกาะจิตใหเศราหมองไดรูวา ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเครื่อง
เกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความสําคัญสภาวะวาตางกันอันเกาะจิตให
เศราหมองได รูวา ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง
แลว เปนอันละลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองได เรานั้น
จึงไดมีความรูดังนี้วา เครื่องเกาะจิตใหเศราหมองนั้น ๆ ของเรา เราละไดแลวแล
ดังนี้ เราจึงเจริญสมาธิโดยสวนสามไดในบัดนี้.
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[๔๖๖] ดูกอนอนุรทุ ธะ... เรานัน้ ไดเจริญสมาธิมีวิตกมีวิจารบาง ได
เจริญสมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารบาง ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกไมมีวิจารบาง ได
เจริญสมาธิมีปติบาง ไดเจริญสมาธิไมมีปติบาง ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยสุข
บาง ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยอุเบกขาบาง.
ดูกอนอนุรุทธะ เพราะสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบาง ชนิดที่ไมมีวิตก
มีแตวิจารบาง ชนิดที่ไมมีวิตกไมมีวิจารบาง ชนิดที่มีปติบาง ชนิดที่ไมมปี ติ
บาง ชนิดทีส่ หรคตดวยสุขบาง ชนิดที่สหรคตดวยอุเบกขาบาง เปนอันเกิด
เจริญแลว ฉะนั้นแล ความรูความเห็นจึงไดเกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไม
กําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้ความเกิดใหมยอมไมมี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอนุรุทธะ จึง
ชื่นชมยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบอุปกกิเลสสูตรที่ ๘
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อรรถกถาอุปกกิเลสสูตร
อุปกกิเลสสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตทโวจ ความวา มิใชกราบทูล
ดวยความประสงคจะใหแตกแยกกัน และมิใชเพื่อจะประจบ แทจริง ภิกษุนั้น
ไดความคิดอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้เชื่อฟงเราแลว จักงดเวน และธรรมดา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงมุงอนุเคราะหเพื่อประโยชนสถานเดียว พระองคจัก
ตรัสบอกเหตุอยางหนึ่งแกภิกษุเหลานี้เปนแน ภิกษุเหลานั้นฟงเหตุเหลานั้นแลว
จักงดเวน แตนั้นภิกษุเหลานั้น จักอยูอยางผาสุก. เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นจึง
กราบทูลคํามีอาทิวา อิธ ภนฺเต ดังนี้. ในบทเปนตนวา มา ภณฺฑน พึง
เติมปาฐะที่เหลือวา อกตฺถ เปนตนเขาไปดวย แลวถือเอาความอยางนี้วา
มา ภณฺฑน อยาทําการขัดแยงกัน. บทวา อฺตโร ความวา ไดยินวา
ภิกษุนั้น มุงประโยชนตอ พระผูมีพระภาคเจา คือไดยินวา ภิกษุนั้นมีความ
ประสงคอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ ถูกความโกรธครอบงําแลว จะไมเชื่อฟง
คําสอนของพระศาสดา ขอพระผูมีพระภาคเจา เนื้อกลาวสอนภิกษุเหลานี้อยู
อยาทรงลําบากเลยดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงกราบทูลอยางนี้.
บทวา ปณฺฑาย ปาวิสิ ความวา มิใชเสด็จเขาไปเพื่อบิณฑบาต
อยางเดียว แตไดทรงอธิฏฐานพระหฤทัยวา คนที่เห็นเราแลว จงเขาเฝาเรา.
ถามวา ทรงอธิฏานเพื่อประโยชนอะไร.
ตอบวา เพื่อทรงทรมานภิกษุเหลานั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
กลับจากบิณฑบาตโดยอาการอยางนั้นแลว ตรัสคาถามีอาทิวา ปุถุสทฺโท
สมชโน ดังนี้แลว เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีตรงไปยังพาลกโลณการคาม.
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แตนั้นเสด็จไปในปาจีนวังสมิคทายวัน ตอนั้นเสด็จเขาไปยังชัฏปาชื่อวาปาริเลยยกะ. อันชางตัวประเสริฐชื่อปาริเลยยกะบํารุงอยู ประทับอยูตลอดไตรมาส.
แมชาวพระนครคิดวา พระศาสดาเสด็จเขาไปสูวิหารแลว พวกเราจะไปฟงธรรม
แลว ถือของหอมดอกไมตรงไปยังวิหาร ถามวา ทานเจาขา พระศาสดาเสด็จ
ไปไหน. ภิกษุทั้งหลายบอกวา พวกทานจะเฝาพระศาสดาไดที่ไหน พระองค
เสด็จมาดวยหวังวา จักเกลี่ยกลอมภิกษุเหลานี้ใหสามัคคีกัน แตไมอาจทําให
สามัคคีกันไค จึงเสด็จออกไปแลว. พวกชาวเมืองทั้งหมดพากันคาดโทษวา
พวกเราจะเสียเงินทั้งรอยหรือพัน ก็ไมสามารถจะนําพระศาสดามาได ถึงพวกเรา
จะไมกราบทูลวิงวอน พระองคก็จะเสด็จมาเอง เพราะอาศัยภิกษุเหลานี้ ทําให
พวกเราไมไดสดับธรรมกถาเฉพาะพระพักตรของพระองค ภิกษุเหลานั้น บวช
เจาะจงพระศาสดา แมเมื่อพระองคทรงกระทําใหสามัคคีกัน ก็ไมยอมสมัครสมาน
สามัคคีกันเชนนี้ จะเชื่อฟงใครเลา พอกันที พวกเราอยาถวายภิกษาแกภิกษุ
เหลานี้. ครัน้ วันรุงขึ้น ภิกษุเหลานั้นเที่ยวไปบิณฑบาต ทั่วทั้งพระนคร
ไมไดภิกษาแมสักทัพพีเดียว กลับวิหารแลว. แมพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
กลาวกะภิกษุเหลานั้นอีกวา พวกเราจะลงทัณฑกรรมเชนนี้แหละแกทานทั้งหลาย
จนกวาพวกทานจะใหพระศาสดาทรงอดโทษ. ภิกษุเหลานั้นคิดวา พวกเรา
จักใหพระศาสดาอดโทษ เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมทันเสด็จถึงพระนคร
สาวัตถี ไดไปรอคอยอยูในเมืองสาวัตถีแลว พระศาสดาทรงแสดง เภทกรวัตถุ
๑๘ ประการ แกภิกษุเหลานั้นแลว ในเรื่องนี้มีขอความตามที่กลาวไวในบาลีมุตตกะเพียงเทานี้.
บัดนี้จะวินิจฉัยในคาถามีอาทิวา ปุถุสทฺโท ดังตอไปนี้. ชื่อวา
ปุถุสทฺโท เพราะอรรถวา มีเสียงดัง เสียงใหญทีเดียว. บทวา สมชโน
ไดแก คนที่เหมือนกัน คือคลาย ๆ คน คนเดียวกัน ทานอธิบายวา คน
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ผูทําการแตกราวกันทั้งหมดนี้ มีเสียงดังดวย มีเสียงคลายกันดวย โดยการ
เปลงเสียงดังลั่นไปรอบ ๆ. บทวา น พาโล โกจิ มฺถ ความวา
ในคนเหลานั้น ไมมีใครแมแตคนเดียว ที่จะสําคัญคนวา เราเปนคนพาล
ทุก ๆ คนเขาใจตนวา เปนบัณฑิตทั้งนั้น. บทวา นาฺ ภิยฺโย อมฺรุ
ไดแก ไมมีใคร ๆ แมคนเดียว สําคัญตนวา เราเปนพาล อธิบายวา เมื่อสงฆ
แตกกัน ตางก็มิไดสําคัญเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ใหยงิ่ ขึ้นไป คือไมสําคัญถึงเหตุ
นี้วา สงฆแตกกันเพราะเราเปนเหตุ. บทวา ปริมฏุ า แปลวา มีสติหลงลืม.
บทวา วาจาโคจรภาณิโน นี้ ทานอาเทส ราอักษร ใหเปน ร อักษร
ความก็วา พูดตามอารมณ ไมมีสติปฏฐานควบคุม ไดแกพูดพลอย ๆ. บทวา
อายิจฺฉนฺติ มุขายาน ไดแก พูดไปเพียงเพื่อปรารถนาจะดีฝปาก อธิบายวา
แมภิกษุรูปเดียว ก็ไมยอมสงบปาก ดวยความเคารพในสงฆ. บทวา เยน นีตา
ความวา อันความทะเลาะใด นําไปสูความเปนคนหนาดานนี้. บทวา น ต วิทู
ความวา ไมรูถึงเหตุนั้นวา การทะเลาะนี้ มีโทษอยางนี้. บทวา เย จ ต
อุปนยฺหนฺติ ความวา คนเหลาใดเขาไปผูกโกรธเขา มีอาการเปนตนวา
ผูนี้ไดดาเราดังนี้. บทวา สนฺตโน แปลวา เปนของเกา. บทวา ปเร
ความวา ยกเวนบัณฑิตทั้งหลายเสียแลว ผูกอการทะเลาะเหลาอื่น ชือ่ วา
คนเหลาอื่นจากบัณฑิตนั้น คนเหลานั้น เมื่อกอการทะเลาะกันในทามกลางสงฆนี้
ยอมไมรูวาพวกเราจะยอยยับ คือจะฉิบหายใกลตายเขาไปทุกขณะมิไดขาด.
บทวา เย จ วิชานนฺติ ความวา บรรดาคนเหลานั้น คนเหลาใดเปน
บัณฑิต รูตัววา พวกเราอยูใกลมัจจุดังนี้. บทวา ตโต สมฺมนฺติ เมธคา
ความวา ก็บัณฑิตเหลานั้น รูอยูอยางนี้ เกิดโยนิโสมนสิการ ยอมปฏิบัติ
เพื่อความเขาไปสงบระงับ ความบาดหมางและความทะเลาะ. คาถาวา อฏิจฺฉิทา
เปนตนนี้มีมาในชาดก ทานกลาวหมายถึง พระเจาพรหมทัตและทีฆาวุกุมาร.
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ในพระคาถานี้ มีใจความดังตอไปนี้ แมคนเหลานั้น คือคนที่จองเวรกัน
ถึงปานนั้น ยังคืนดีกันได เหตุใดพวกเธอจึงไมคืนดีกันเลา. เพราะพวกเธอ
ยังไมถึงกับแชงชักหักกระดูกกัน ยังไมถึงกับลางผลาญชีวิตกัน ยังไมถึงกับ
ลักโค มา และทรัพยกัน. ตรัสพระคาถามีอาทิวา สเจ ลเภถ ดังนี้ไว เพื่อ
จะทรงแสดงคุณและโทษแหงสหายที่เปนบัณฑิต และสหายที่เปนพาล. บทวา
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ ความวา พึงชืน่ ชม มีสติ เที่ยวไปกับ
สหายผูคุมกันอันตรายทั้งที่ปรากฏและไมปรากฏไดนั้น. บทวา ราชาว รฏ
วิชิต ความวา พึงเที่ยวไปเหมือนพระมหาชนก และพระเจาอรินทมมหาราช
ที่ทรงละแวนแควน ซึ่งพระองคทรงรบชนะแลว เสด็จเที่ยวไปแตผูเดียว.
บทวา มาตงฺครฺเว ความวา เหมือนชางมาตังคะเที่ยวไปในปา
ฉะนั้น. ชางธรรมดาทานเรียกวา มาตังคะ. บทวา นาโค นี้ เปนชื่อของ
ชางใหญ. ทานจึงกลาวไวดังนี้วาเที่ยวไปแตผูเดียว ไมกระทําความชั่วทั้งหลาย
เหมือนชางมาตังคะตัวเลี้ยงแม เที่ยวไปในปาแตตัวเดียว ไมกระทําความชั่ว
และเหมือนชางปาริเลยยกะฉะนั้น. บทวา พาลกโลณการคาโม ไดแก
บานสวยของอุบาลีคฤหบดี. ในบทวา เตนุปสงฺกมิ นี้ มีคําถามวา เสด็จ
เขาไปทําไม.
ตอบวา ไดยินวา พระองคทรงเห็นโทษในการอยูเปนหมูของทาน
พระภคุนั้น ทรงปรารถนาจะเห็นภิกษุอยูอยางโดดเดี่ยว ฉะนั้นจึงเสด็จเขาไป
ในพาลกโลณการคาม เหมือนคนถูกความหนาวเปนตนเบียดเบียนแลว
ปรารถนาความอบอุนเปนตน ฉะนั้น. บทวา ธมฺมิยา กถาย ความวา
ปฏิสังยุตดวยอานิสงสในความอยูโดดเดี่ยว.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงเสด็จเขาไปใน
ปาจีนวังสทายวันนั้น.
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ตอบวา พระผูมีพระภาคเ จา ทรงมีพุทธประสงคจะพบภิกษุทั้งหลาย
ผูกอการทะเลาะกัน แลวกลับอยูดวยความสมัครสมานสามัคคีกัน หลังแตเห็น
โทษของความทะเลาะนั้น เพราะฉะนั้นจึงเสด็จเขาไปในปาจีนวังสทายวันนั้น
ดุจคนถูกความหนาวเปนตนเบียดเบียนแลว ปรารถนาความอบอุนเปนตน
ฉะนั้น. บทวา อายสฺมา จ อนุรทุ ฺโธ เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
บทวา อตฺถิ ปน โว ความวา พึงถามโลกุตตรธรรมดวยคําถามครั้งหลังสุด.
ก็โลกุตตรธรรมนั้นไมมีแกพระเถระทั้งหลาย เพราะฉะนั้น การถามถึงโลกุตตรธรรมจึงไมสมควรเลย เพราะฉะนั้นทานจึงถามถึงโอภาสแหงบริกรรม.
บทวา โอภาสเยว สฺชานาม ไดแก รูสึกแสงสวางแหงบริกรรม.
บทวา ทสฺสนฺจ รูปาน ไดแกรูชัดการเห็นรูปดวยทิพยจักษุ. บทวา
ตฺจ นิมิตฺต น ปฏิวิชฌาม ความวา ก็โอภาสและการเห็นรูป
ของขาพระองคทั้งหลาย ยอมหายไปดวยเหตุใด ขาพระองคทั้งหลาย
ยังไมรูซึ้งซึ่งเหตุนั้น. บทวา ต โข ปน โว อนุรทุ ฺธา นิมิตตฺ 
ปฏิวิชฺฌิตพฺพ ความวา พวกเธอควรรูเหตุนั้น. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงปรารภเทศนานี้ ดวยคํานี้อาทิวา อหป สุท ดังนี้ ก็เพื่อจะทรงแสดงวา
ดูกอนอนุรุทธะ พวกเธอหมนหมองอยูหรือหนอ แมเราก็เคยหมนหมองมาแลว
ดวยอุปกิเลส ๑๑ ประการเหลานี้. ในบทวา วิจิกิจฺฉา โข เม เปนตน ความ
วา พระมหาสัตว เจริญอาโลกกสิณแลวเห็นรูปมีอยางตาง ๆ ดวยทิพยจักษุ
จึงเกิดวิจิกิจฉาวา นี้อะไรหนอ นี้อะไรหนอ. บทวา สมาธิ จวิ ความวา
บริกรรมสมาธิจึงเคลื่อน. บทวา โอภาโส ความวา แมโอภาสแหงบริกรรม
ก็หายไป คือไมเห็นรูปแมดวยทิพยจักษุ. บทวา อมนสิกาโร ความวา
วิจิกิจฉายอมเกิดแกผูที่เห็นรูป คือเกิดอมนสิการวา บัดนี้เราจะไมใสใจอะไร ๆ.
บทวา ถีนมิทฺธ ความวา เมื่อไมใสใจถึงอะไร ๆ ถีนมิทธะก็เกิดขึ้น. บทวา
ฉมฺภิตตฺต ความวา ภิกษุเจริญอาโลกกสิณ มุงหนาไปทางหิมวันตประเทศ
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ไดเห็นสัตวตาง ๆ เชนยักษ ผีเสื้อน้ํา และงูเหลือมเปนตน ที่นั้น ความหวาด
เสียวเกิดขึ้นแลวแกเธอ. บทวา อุพพฺ ิล ความวา เมื่อภิกษุคิดวา สิ่งที่เรา
เห็นวานากลัว เวลาแลดูตามปกติยอมไมมี เมื่อไมมี ทําไมจะตองไปกลัวดังนี้
ความตื่นเตนก็หมดไป. บทวา สกึเทว ความวาพึงพบชุมทรัพย ๕ ชุม ดวย
การขุดคนเพียงครั้งเดียวเทานั้น. บทวา ทุฏุลฺล ความวา ความเพียรอัน
เราประคองไวอยางมั่นคง ไดถกู ความตื่นเตนที่เกิดแกเรานั้น กระทําใหยอ
หยอน. แตนั้นจะมีแตความกระวนกระวาย. บทวา กายทุฏลุ ฺล ความวา
ความกระวนกระวายคือภาวะที่รางกายเกียจครานก็เกิดขึ้น. บทวา อจฺจารทฺธวิริย ความวา ความเพียรที่ปรารภเกินไป เกิดแลวแกภิกษุผูเริ่มตั้งความ
เพียรใหม ดวยคิดวา ความตื่นเตนทําความเพียรของเราใหยอหยอน ความ
ชั่วรายจึงเกิดขึ้นได. บทวา ปตเมยฺย แปลวา พึงตาย. บทวา อติลีนวิริย
ความวาเมื่อเราประคองความเพียร ก็เปนอยางนี้ เมื่อทําความเพียรยอหยอน
ความเพียรที่หยอนยาน ก็เกิดขึ้นไดอีก.
บทวา อภิชปฺปา ความวา เมื่อเราเจริญอาโลกกสิณ มุง ตรงเฉพาะ
เทวโลก เห็นหมูเทวดา ตัณหาก็เกิดขึ้น. บทวา นานตฺตสฺา ความวา
เมื่อเราเจริญอาโลกกสิณ มุงตรงเฉพาะเทวโลกตามกาล แลวใสใจถึงรูปมีอยาง
ตาง ๆ กัน ดวยคิดวา เมื่อเราใสใจถึงรูปที่มีกําเนิดอยางเดียวกัน ตัณหา
กระซิบหูเกิดขึ้นแลว เราจะใสใจถึงรูปมีอยางตาง ๆ ดังนี้ ความสําคัญสภาวะวา
ตางกันก็เกิดขึ้น.
บทวา อตินิชฺฌายิตตฺต ความวา เมื่อเราใสใจถึงรูปมีอยางตาง ๆ
กัน ความสําคัญสภาวะวาตางกันก็เกิดขึ้น เมื่อเราตั้งใจวา จะใสใจถึงรูปที่มี
กําเนิดอยางเดียวกัน จะนาปรารถนาหรือไมก็ตามที แลวใสใจอยางนั้น รูปที่
มีการเพงเล็งเกินไปเปนลักษณะก็เกิด.
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บทวา โอภาสนิมติ ฺต มนสิกโรมิ ความวา เราไดมีความรูดังนี้
วา เราใสใจแตแสงสวางแหงบริกรรมอยางเดียว. บทวา น จ รูปานิ ปสฺสามิ
ความวา เราไมเห็นรูปดวยทิพยจักษุ. บทวา รูปนิมิตฺต มนสิกโรมิ ความวา
เราใสใจถึงรูปที่เปนอารมณเทานั้น ดวยทิพยจักษุ.
บทวา ปริตฺตฺเจว โอภาส ไดแก แสงสวางในพระกัมมัฏฐาน
นิดหนอย. บทวา ปริตตฺ านิ จ รูปานิ ไดแก รูปในพระกัมมัฏฐานนิด
หนอย. บัณฑิตพึงทราบทุติยวาร โดยปริยายตรงกันขาม. บทวา ปริตฺโต
สมาธิ ไดแก โอภาสแหงบริกรรมนิดหนอย. แตในที่นี้ ทานกลาวบริกรรม
สมาธิวา นิดหนอยดังนี้ หมายถึงแสงสวางเล็กนอย. บทวา ปริตฺต ตสฺมึ
สมเย ความวา ในสมัยนัน้ แมทิพยจักษุ ก็มีเล็กนอย. แมในอัปปมาณวาร
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อวิตกฺกป วิจารมตฺต ไดแก สมาธิในทุติยฌานในปญจกนัย.
บทวา อวิตกฺกป อวิจาร ไดแก สมาธิในหมวด ๓ แหงฌาน ทั้งในจตุกกนัย
ทั้งในปญจกนัย. บทวา สปฺปติก ไดแก สมาธิในทุกฌาน และติกฌาน.
บทวา นิปฺปติก ไดแก สมาธิในทุกทุกฌาน. บทวา สาตสหคตต
ไดแก สมาธิในติกจตุกกฌาน. บทวา อุเปกฺขาสหคต นี้ ในจตุกกนัยได
แก สมาธิในจตุตถฌาน ในปญจกนัยไดแก สมาธิในปญจมฌาน.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงเจริญสมาธิมีอยาง ๓ นี้ ในเวลาไหน.
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่ง ณ ควงมหาโพธิพฤกษ ทรง
เจริญสมาธิอยางนี้ในปจฉิมยาม.
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ก็ปฐมมรรค ไดเปนองคประกอบแหงปฐมฌานแกพระผูมีพระภาคเจา.
ทุติยมรรคเปนตน ก็ไดเปนองคประกอบแหงทุติยฌาน ตติยฌาน และ จตุตถฌาน. ในปญจกนัย ปญจมฌานไมมีมรรค. คําวา มรรคนั้น จัดเปนโลกี
นี้ ทานกลาวหมายถึงมรรคที่เจือดวยโลกิยะและโลกุตตระ. คําที่เหลือในบททั้ง
ปวง งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอุปกกิเลสสูตรที่ ๘
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๙. พาลบัณฑิตสูตร
[๔๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัสแลว.
[๔๖๘] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลักษณะเครื่องหมาย เครื่องอาง วาเปนพาลของคนพาลนี้มี ๓ อยาง ๓ อยาง
เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้มักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูด
คําพูดทีชั่ว มักทําการทําที่ชั่ว ถาคนพาลจักไมเปนผูคิดความคิดที่ชั่ว พูด
คําพูดที่ชั่ว และทําการทําที่ชั่ว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจักเขาไดวา ผูนี้เปน
คนพาล เปนอสัตบุรุษ เพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคําพูดที่ชั่ว
และมักทําการทําที่ชั่ว ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรูไดวา นี้เปนคนพาล เปน
อสัตบุรุษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแล ยอมเสวยทุกขโทมนัส
๓ อยางในปจจุบัน.
[๔๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาคนพาลนั่งในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดี
ริมทางสามแพรงก็ดี ชนในที่นั้น ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา ถา
คนพาลมักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให มัก
ประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มีปกติตั้งอยูในความประมาทเพราะดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัย ในเรื่องที่ชนพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขานั้น แล
คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา สภาพเหลานั้นมีอยูในเรา และเราก็ปรากฏใน
สภาพเหลานั้นดวย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทุกข โทมนัสขอ
ที่หนึ่งนี้ในปจจุบัน.
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วาดวยกรรมกรณ ๒๖ อยาง
[๔๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก คนพาลเห็นราชา
ทั้งหลายจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ
๑. โบยดวยแส
๒. โบยดวยหวาย
๓. ตีดวยตะบองสั้น
๔. ตัดมือ
๕. ตัดเทา
๖. ตัดทั้งมือทั้งเทา
๗. ตัดหู
๘. ตัดจมูก
๙. ตัดทั้งหูทั้งจมูก
๑๐. หมอเคี่ยวน้ําสม
๑๑. ขอดสังข
๑๒. ปากราหู
๑๓. มาลัยไฟ
๑๔. คบมือ
๑๕. ริว้ สาย
๑๖. นุง เปลือกไม
๑๗. ยืนกวาง
๑๘. เกี่ยวเหยื่อเบ็ด
๑๙. เหรียญกษาปณ
๒๐. แปรงแสบ
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๒๑. กางเวียน
๒๒. ตั้งฟาง
๒๓. ราดดวยน้าํ มันเดือด ๆ
๒๔. ใหสุนัขทึ้ง
๒๕. ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปน ๆ
๒๖. ตัดศีรษะดวยดาบ.
ในขณะที่เห็นนั้น คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา เพราะเหตุแหงกรรมชั่ว
ปานใดแล ราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สัง่ ลงกรรมกรณ
บางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง ก็สภาพเหลานั้น
มีอยูในเรา และเราก็ปรากฏในสภาพเหลานั้นดวย ถาแมราชาทั้งหลายรูจักเรา
ก็จะจับเราแลวสั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ใหนอน
หงายบนหลาวทั้งเปน ๆ บาง ตัดศีรษะดวยดาบบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คนพาลยอมเสวยทุกขโทมนัสขอที่สองแมนี้ในปจจุบัน

วาดวยพาลเสวยทุกขในปจจุบัน
[๔๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก กรรมลามกที่
คนพาลทําไวในกอน คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมปกคลุม
ครอบงําคนพาลผูอยูบนตั้ง หรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น
เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ ยอมปกคลุม ครอบงําแผนดินในสมัยเวลาเย็น
ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมลามกที่คนพาลทําไว
ในกอน คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมปกคลุม ครอบงําคนพาล
ผูอยูบนตั้ง หรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ในสมัยนั้น คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา เราไมไดทําความดี ไมไดทํากุศล
ไมไดทําเครื่องปองกันความหวาดกลัวไว ทําแตความชั่ว ทําแตความราย
ทําแตความเลว ละโลกนี้ไปแลว จะไปสูคติของคนที่ไมไดทําความดี ไมได
ทํากุศล ไมไดทําเครื่องปองกันความหวาดกลัวไว ซึ่งทําแตความชั่ว ความราย
และความเลว เปนกําหนด คนพาลนั้นยอมเศราโศก ลําบากใจ คร่ําครวญ
ร่ําไห ทุมอก ถึงความหลงพรอม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทุกข
โทมนัสขอที่สามนี้แลในปจจุบัน.
[๔๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแลประพฤติทุจริต
ทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวถึงอบาย ซึ่งเขาพูดหมายถึงนรก
นั่นแลโดยชอบ พึงกลาวไดวาเปนสถานที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา
พอใจสวนเดียว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพียงเทานี้แมจะเปรียบอุปมาจนถึงนรก
เปนทุกข ก็ไมใชงายนัก.
[๔๗๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาจเปรียบอุปมา
ไดหรือไม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ อาจเปรียบได แลวตรัส
ตอไปวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผูประพฤติ
ผิดมาแสดงแตพระราชาวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค. ขอ
พระองคโปรดลงอาชญาที่ทรงพระราชประสงคแกมันเถิด พระราชาทรงสั่งการ
นั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนี้ใน
เวลาเชา พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้น ในเวลาเชา ครั้นเวลา
กลางวัน พระราชาตรัสถามอยางนี้วา พอมหาจําเริญ บุรุษนัน้ เปนอยางไร
พวกราชบุรษุ กราบทูลวา ขอเดชะ ยังเปนอยูอยางเดิมพระเจาขา พระราชา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 151

ทรงสั่งการนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทง
มันในเวลากลางวัน พวกราชบุรษุ จึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้นในเวลา
กลางวัน ครั้นเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอยางนี้วา พอมหาจําเริญ บุรุษนัน้
เปนอยางไร พวกราชบุรษุ กราบทูลวา ขอเดชะ ยังเปนอยูอยางเดิมพระเจาขา
พระราชาทรงสั่งการนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจงเอาหอก
รอยเลมแทงมันในเวลาเย็น พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้น ใน
เวลาเย็น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษ
นั้นถูกแทงดวยหอกสามรอยเลม พึงเสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงนั้น บาง
หรือหนอ.
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรษุ นั้น ถูกแทง
ดวยหอกแมเลมเดียว ก็เสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงนั้นได ปวยการกลาว
ถึงหอกตั้งสามรอยเลม.
[๔๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงหยิบแผนหินยอม ๆ
ขนาดเทาฝามือ แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือที่เราถือนี้กับ
ภูเขาหลวงหิมพานต อยางไหนหนอแลใหญกวากัน.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือที่ทรงถือนี้
มีประมาณนอยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว ยอมไมถึงแมความ
นับ ยอมไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยอมไมถึงแมการเทียบกันได.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแลทุกขโทมนัสที่บุรุษถูก
แทงดวยหอกสามรอยเลมเปนเหตุ กําลังเสวยอยูนั้น เปรียบเทียบ ทุกขของนรก
ยังไมถึงแมความนับ ยังไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยังไมถึงแมการเทียบกันได.
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วาดวยการจองจํา ๕ ประการ
[๔๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลนั้น
กระทําเหตุชื่อการจองจํา ๕ ประการคือ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือขางที่ ๑ ขางที่ ๒
ที่เทาขางที่ ๑ ขางที่ ๒ และที่ทรวงอกตรงกลาง คนพาลนั้น จะเสวยเวทนาอัน
เปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกนัน้ และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไม
สิ้นสุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นขึงพืดแลวเอา
ผึ่งถาก คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบอยูในนรกนั้น
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเทาขึ้นขาง
บนเอาหัวลงขางลางแลวถากดวยพรา คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกข
กลา เจ็บแสบ อยูในนรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแลว
ใหวิ่งกลับไปกลับ มาบนแผนดินทีมีไฟติดทั่ว ลุกโพลงโชติชวง คนพาลนั้นจะ
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกนั้น และยังไมตายตราบเทา
บาปกรรมยังไมสิ้นสุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลนั้นปนขึ้นปนลง
ซึ่งภูเขาถานเพลิงลูกใหญที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง คนพาลนั้น จะเสวย
เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาป
กรรมยังไมสิ้นสุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้น เอาเทาขึ้นขาง
บนเอาหัวลงขางลาง แลวพุงลงไปในหมอทองแดงที่รอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง
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โชติชวง คนพาลนั้นจะเดือดเปนฟองอยูในหมอทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือด
เปนฟองอยู จะพลานขึ้นขางบนครั้งหนึ่งบาง พลานลงขางลางครั้งหนึ่งบาง
พลานไปดานขวางครั้งหนึ่งบาง จะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยู
ในหมอทองแดงนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้น เขาไปในมหา
นรก ก็มหานรกนั้นแล
มีสี่มมุ สี่ประตูแบงไวโดยสวนเทากันมีกําแพงเหล็กลอมรอบครอบไว
ดวยแผนเหล็ก พื้นของนรกใหญนั้น ลวนแลวดวยเหล็กลุกโพลงประกอบดวยไฟ
แผไปตลอดรอยโยชนรอบคานประดิษฐานอยูทุกเมื่อ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเรื่องนรกแมโดยอเนกปริยายแล เพียง
เทานี้จะกลาวใหถึงกระทั่งนรกเปนทุกขไมใชทําไดงาย.
[๔๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีหญา
เปนภักษา สัตวเดียรัจฉานเหลานั้น ยอมใชฟนและเลมกินหญาสด ก็เหลาสัตว
เดียรัจฉานจําพวกมีหญาเปนภักษา คืออะไร คือ มา โค ลา แพะ เนื้อ
หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ที่มีหญาเปนภักษา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คนพาลนั้นนั่นและกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนในโลกนี้ ทํากรรม
ลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว. ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวก
ที่มีหญาเปนภักษาเหลานั้น.

วาดวยสัตวเดียรัจฉาน
[๔๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปน
ภักษา สัตวเดียรัจฉานเหลานั้น ไดกลิน่ คูถแตไกล ๆ แลวยอมวิ่งไปดวยหวังวา
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จักกินตรงนี้ เปรียบเหมือนพวกพราหมณเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาดวยตั้งใจ
วา จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน
กันแล มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา สัตวเดียรัจฉานเหลานั้น
ไดกลิ่นคูถแตไกล ๆ แลว ยอมวิ่งไปดวยหวังวา จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้
ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา คืออะไร คือ ไก สุกร สุนัขบาน
สุนัขปา หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ทีม่ ีคูถเปนภักษา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนในโลกนี้
ทํากรรมลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเชาถึงความเปนสหายของสัตว
จําพวกมีคูถเปนภักษาเหลานั้น.
[๔๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแก
ตายในที่มืด ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในที่มืด คืออะไร คือ
ตั๊กแตน บุง ไสเดือน หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ที่เกิดแกตายใน
ที่มืด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแลผูก ินอาหารดวยความติดใจรส
ในเบื้องตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเชาถึงความ
เปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในที่มืด.
[๔๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉาน จําพวกเกิดแก
ตายในน้ํา ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในน้ํา คืออะไร คือ ปลา
เตา จรเข หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ที่เกิดแกตายในน้ํา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนใน
โลกนี้ทํากรรมลามกไวในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
สัตวจําพวกเกิดแกตายในน้ํา.
[๔๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตาย
ในของโสโครก ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในของโสโครก คือ
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อะไร คือ เหลาสัตวจําพวกที่เกิดแกตายในปลาเนาก็มี ในศพเนาก็มี ในขนม
กุมาสเนาก็มี ในน้ําครําก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวา
ชนิดไร ๆ ที่เกิดแกตายในของโสโครก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่น
และผูกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกนี้
เมือตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในของ
โสโครก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเรื่องกําเนิดสัตวเดียรัจฉานแมโดยอเนกปริยายแล เพียงเทานี้ จะกลาวใหถึงกระทั่งกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเปนทุกข
ไมใชทําไดงาย.

วาดวยบุรุษโยนทุน
[๔๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนทุน มีบวงตาเดียว
ไปในมหาสมุทร ทุนนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออก ถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต ถูกลมใตพัดไปทาง
ทิศเหนือ มีเตาตาบอดอยูในมหาสมุทรนั้น ลวงไปรอยปจึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดตัวนั้น
จะพึงเอาคอสวมเขาที่ทุนมีบวงตาเดียวโนนไดบางไหมหนอ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระพุทธเจาขา ขาแต
พระองคเจริญ ถาจะเปนไปไดบางในบางครั้งบางคราว ก็โดยลวงระยะกาล
นานแนนอน.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เตาตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเขาที่ทุนมี
บวงตาเดียวโนนได ยังจะเร็วกวา เรากลาวความเปนมนุษยที่คนพาลผูไปสู
วินิบาตคราวหนึ่งแลวจะพึงได ยังยากกวานี้ นัน้ เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย เพราะในตัวคนพาลนี้ไมมีความประพฤติธรรม ความประพฤติสงบ
การทํากุศล การทําบุญ มีแตการกินกันเอง การเบียดเบียนคนออนแอ.
[๔๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแล ถาจะมาสูความเปน
มนุษยในบางครั้งบางคราว ไมวากาลไหน ๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอมเกิด
ในสกุลต่ํา คือ สกุลคนจัณฑาล หรือสกุลพรานลาเนื้อ หรือสกุลคนจักสาน
หรือสกุลชางรถ หรือสกุลคนเทขยะ เห็นปานนั้น ในบั้นปลาย อันเปนสกุล
คนจน มีขาวน้ําและโภชนาหารนอย มีชีวิตเปนไปลําบาก ซึง่ เปนสกุลที่จะ
ไดของกิน และเครื่องนุงหมโดยฝดเคือง และเขาจะมีผิวพรรณทราม นาเกลียด
ชัง รางมอตอ มีโรคมาก เปนคนตาบอดบาง เปนคนงอยบาง เปนคนกะ
จอกบาง เปนคนเปลี้ยบาง ไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และเครื่องตามประทีป เขาจะประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นแลวเมื่อตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก.
[๔๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการพนัน เพราะเคราะห
ราย ประการแรกเทานั้น จึงตองเสียลูกบาง เสียเมียบาง เสียสมบัติทุกอยาง
บาง ยิ่งขึ้นไปอีก ตองถึงถูกจองจํา เคราะหรายของนักเลงการพนันที่ตองเสีย
ไปดังนั้น เพียงเล็กนอย ที่แทแลเคราะหรายอันใหญหลวงกวานั้น คือ เคราะห
ที่คนพาลนั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว ตายไป เชาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นั่นเอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้ภูมิของคนพาลครบถวนบริบูรณ.
[๔๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลักษณะ เครื่องหมาย เครื่องอางวา
เปนบัณฑิตของบัณฑิตนี้มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตในโลกนี้มักคิดความคิดที่ดี มักพูดคําพูดที่ดี มักทําการทําที่ดี ถา
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บัณฑิตจักไมเปนผูคิดความคิดที่ดี พูดคําพูดที่ดี และทําการทําที่ดี บัณฑิต
พวกไหนจะพึงรูจักเขาไดวาผูนี้เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ เพราะบัณฑิตมักคิด
ความคิดที่ดี มักพูดคําพูดที่ดี และมักทําการทําที่ดี ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรู
ดวยวา ผูนี้เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแล
ยอมเสวยสุขโสมนัส ๓ อยางในปจจุบัน.

วาดวยบัณฑิตเสวยสุขในปจจุบัน
[๔๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาบัณฑิตนั่งในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดี
ริมทางสามแพรงก็ดี ชนในที่นั้น ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา ถา
บัณฑิตเปนผู เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากเหตุเปนที่ทั้งความประมาท
เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ในเรื่องที่ชนพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแก
เขานั้น บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา สภาพเหลานั้นมีอยูในเรา และเราก็
ปรากฏในสภาพเหลานั้นดวย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัส
ขอที่หนึ่งนี้ในปจจุบัน.
[๔๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอันยังมีอีก บัณฑิตเห็นพระ
ราชาทั้งหลายจับ โจรผูประพฤติผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ
๑. โบยดวยแส
๒. โบยดวยหวาย
๓. ตีดวยตะบองสั้น
๔. ตัดมือ
๕. ตัดเทา
๖. ตัดทั้งมือทั้งเทา
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๗. ตัดหู
๘. ตัดจมูก
๙. ตัดทั้งหูทั้งจมูก
๑๐. หมอเคี่ยวน้ําสม
๑๑. ขอดสังข
๑๒. ปากราหู
๑๓. มาลัยไฟ
๑๔. คบมือ
๑๕. ริ้วสาย
๑๖. นุงเปลือกไม
๑๗. ยืนกวาง
๑๘. เกี่ยวเหยื่อเบ็ด
๑๙. เหรียญกษาปณ
๒๐. แปรงแสบ
๒๑. กางเวียน
๒๒. ตั่งฟาง
๒๓. น้ํามันเดือด
๒๔. ใหสุนัขทึ้ง
๒๕. ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปน ๆ
๒๖. ตัดศีรษะดวยดาบ.
ในขณะที่เห็นนั้น บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา เพราะเหตุแหง
กรรมชั่ว ปานใดแล พระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมา แลวสั่งลง
กรรมกรณตางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง สภาพ
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เหลานั้นไมมีอยูในเรา และเราก็ไมปรากฏในสภาพเหลานั้นดวย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่สองนี้ในปจจุบัน.
[๔๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอันยังมีอีก กรรมงามที่บัณฑิต
ทําไวในกอน คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ยอมปกคลุม ครอบงํา
บัณฑิตผูอยูบนตั่ง หรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบ
เหมือนเงายอดภูเขา ยอมปกคลุม ครอบงําแผนดินในสมัยเวลาเย็น ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมงามที่บัณฑิตทําไวในกอน
คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ยอมปกคลุม ครอบงําบัณฑิตผูอยู
บนตั่ง หรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ใน
สมัยนั้น บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา เราไมไดทําความชั่ว ไมไดทําความราย
ไมไดทําความเลว ทําแตความดี ทําแตกุศล ทําแตเครื่องปองกันความหวาด
กลัวไว ละโลกนี้ไปแลว จะไปสูคติของตนที่ไมไดทําความชั่ว ไมไดทําความ
เลว ทําแตความดี ทําแตกุศล ทําแตเครื่องปองกันความหวาดกลัวไวเปน
กําหนด บัณฑิตนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมคร่ําครวญ ไมร่ําไหทุม
อก ไมถึงความหลงพรอม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัส
ขอที่สามดังนี้ในปจจุบัน.
[๔๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแลประพฤติสุจริตทาง
กาย ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวถึงสุดซึ่งเราพูดหมายถึงสวรรคนั้นแลโดย
ชอบ พึงกลาวไดวาเปนสถานที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจสวนเดียว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพียงเทานี้แมจะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรคเปนสุขก็ไมใช
งายนัก.
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[๔๘๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาจเปรียบอุปมา
ไดหรือไม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ อาจเปรียบได แลวตรัส
ตอไปวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรงประกอบ
ดวยแกว ๗ ประการและความสัมฤทธิผล ๔ อยาง จึงเสวยสุขโสมนัสอัน มีสิ่ง
ประกอบนั้นเปนเหตุได พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการ
เปนไฉน.

วาดวยจักรแกว
[๔๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชามหากษัตริยในโลกนี้ผูทรงได
มูรธาภิเษกแลว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่ง
วันนั้นเปนวันอุโบสถ เมื่อประทับอยูในพระมหาปราสาทชั้นบน ยอมปรากฏ
จักรแกวทิพมีกําตั้งพัน พรอมดวยกงและดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง
ครั้น ทอดพระนครแลวไดมีพระราชดําริดังนี้วา ก็เราไดสดับมาดังนี้แล พระ
ราชาพระองคใด ผูทรงไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษา
อุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่งวันนั้น เปนวันอุโบสถ เมือ่ ประทับอยูในพระมหาปราสาท
ชั้นบน ยอมปรากฏจักรแกวทิพมีกําตั้งพัน พรอมดวยกงและคุม บริบูรณ
ดวยอาการทุกอยาง พระราชานั้น ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิ เราเปนพระเจา
จักรพรรดิหรือหนอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตอนั้น พระองคเสด็จลุกจากราชอาสน ทรงจับ
พระเตาน้ําดวยพระหัตถซาย ทรงหลัง่ รดจักรแกวดวยพระหัตถขวา รับสัง่ วา
จงพัดผันไปเถิดจักรแกวผูเจริญ จักรแกวผูเจริญจงพิชิตใหยิ่งเถิด ลําดับนั้น
จักรแกวนั้นก็พัดผันไปทางทิศตะวันออก พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรง-
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คินีเสนาก็เสด็จตามไป จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด พระเจาจักร
พรรดิก็เสด็จเขาประทับ ณ ประเทศนั้น พรอมดวยจตุรงคินีเสนา บรรดา
พระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออก เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวทูล
อยางนี้วา เชิญเสด็จเถิด มหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราช ขาแต
มหาราช แผนดินนี้เปนของพระองค ขอพระองคจงครอบครองเถิด พระเจา
จักพรรดิรับสั่งอยางนี้วา ทานทุกคนไมควรฆาสัตว ไมควรลักทรัพยที่เจาของ
มิไดให ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควรพูดเท็จ ไมควรดื่มน้ําเมา และ
ทานทั้งหลายจงครอบครองบานเมืองกัน ตามสภาพที่เปนจริงเถิด บรรดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออกเหลานั้นแล ไดกลายเปนผูสนับสนุน
พระเจาจักรพรรดิ ตอนัน้ จักรแกวนั้นไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันออก
แลวกลับ ขึ้นพัดผันไปทิศใต ฯลฯ พัดผันไปจดสมุทรดานทิศใตแลวกลับขึ้น
พัดผันไปทิศตะวันตก ฯลฯ พัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันตก แลวกลับขึ้น
พัดผันในทิศเหนือพระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จตามไป
จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ ณ
ประเทศนั้น พรอมดวยจตุรงคินีเสนาบรรดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศเหนือ
เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิ แลวทูลอยางนี้วา เชิญเสด็จเถิด มหาราช
พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราช ขาแตมหาราช แผนดินนี้เปนของพระองค
ขอพระองคจงครอบครอง พระเจาจักรพรรดิตรัสสั่งอยางนี้วา ทานทุกคนไมควร
ฆาสัตวไมควรลักทรัพยที่เจาของมิไดให ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควร
พูดเท็จ จะไมควรดื่มน้ําเมา และทานทั้งหลายจงครอบครองบานเมืองกันตาม
สภาพที่เปนจริงเถิด บรรดาพระราชาพี่เปนปฏิปกษในทิศเหนือเหลานั้นแล ได
กลายเปนผูสนับสนุนพระเจาจักรพรรดิ กอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
จักรแกวนั้นพิชิตยิ่งตลอดแผนดินมีสมุทรเปนขอบเขต แลวกลับมาสูราชธานี
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เดิม ประดิษฐานอยูเปนเสมือนลิ่มสลักพระทวารภายในพระราชวังของพระเจาจักรพรรดิทําใหงดงามอยางมั่นคงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏจักรแกว
เห็นปานนี้ แกพระเจาจักรพรรดิ.
[๔๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมปรากฏมีชางแกว เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ เผือกทั่วสรรพางคกาย มีที่ตั้ง
อวัยวะทั้งเจ็ดถูกตองดี มีฤทธิ์เหาะได ครั้นพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตร
เห็นแลว ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวาจะเปนยานชางที่เจริญหนอ พอ
มหาจําเริญ ถาสําเร็จการฝกหัด ตอนั้น ชางแกวันนี้จึงสําเร็จการฝกหัดเหมือน
ชางอาชาไนยตัวเจริญ ที่ฝกปรือเปนเวลานาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย
มีมาแลว พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองชางแกวนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงใน
เวลาเชา เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตแลว เสด็จกลับมาราชธานีเดิม
ทรงเสวยพระกระยาหารเชาไดทันเวลา ดูกอนภิกษุทั้งหลายยอมปรากฏชางแกว
เห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.
[๔๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมปรากฏมีมาแกว เปนอัศวราชชือ่ วลาหก ขาวปลอด ศีรษะดําเหมือนกา
เสนผมสลวยเหมือนหญาปลอง มีฤทธิ์เหาะได ครั้นพระเจาจักรพรรดิทอด
พระเนตรเห็นแลว ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปานวา จะเปนยานมาที่เจริญ
หนอ พอมหาจําเริญ ถาสําเร็จการฝกหัด ตอนั้น มาแกวนั้นจึงสําเร็จการ
ฝกหัดมาอาชาไนยตัวเจริญ ที่ฝกปรือดีแลวเปนเวลานาน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมาแกวนั้น จึงเสด็จขึ้น
ทรงในเวลาเชา เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตแลว เสด็จกลับมา
ราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระยาอาหารเชาไดทันเวลา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ยอมปรากฏมาแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.
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วาดวยมณีแกว
[๔๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมปรากฏมีมณีแกว เปนแกวไพฑูรย งามโชติชวง แปดเหลี่ยม อันเจียระไน
ไวอยางดี มีแสงสวางแผไปโยชนหนึง่ โดยรอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย
มาแลว. พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแกวนั้น จึงสั่งใหจตุรงคินีเสนายกมณีขึ้นเปนยอดธง แลวใหเคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรี ชาวบานที่อยูรอบ ๆ พากัน ประกอบการงานดวยแสงสวางนั้น สําคัญวาเปนกลางวัน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏมณีแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.
[๔๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมปรากฏมีนางแกวรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไม
ขาวนัก ลวงผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงผิวพรรณทิพย มีสัมผัสทางกาย
ปานประหนึ่งสัมผัสปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวนั้น มีตัวอุนในคราวหนาว มีตัว
เย็นในคราวรอน มีกลิ่นดังกลิ่นจันทนฟุงไปแตกาย มีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุงไป
แตปาก นางแกวนั้นมีปกติคนกอนนอนที่หลัง คอยฟงคําบรรหาร ประพฤติ
ถูกพระทัย ทูลปราศรัยเปนที่โปรดปรานตอพระเจาจักรพรรดิ และไมประพฤติ
ลวงพระเจาจักพรรดิแมทางใจ ไฉนเลา จะมีประพฤติลวงทางกายได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏนางแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.
[๔๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมปรากฏมีแตคฤหบดีแกว ผูมีจักษุเพียงดังทิพยเกิดแตวิบากของกรรมปรากฏ ซึ่ง
เปนเหตุใหมองเห็นทรัพยทั้งที่มีเจาของ ทั้งที่ไมมีเจาของได เขาเขาเฝาพระเจาจักรพรรดิ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พระองคจงทรงเปนผูขวนขวาย
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นอยเถิด ขาพระองคจักทําหนาที่การคลังใหพระองค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองคฤหบดีแกวนั้น จึงเสด็จลง
เรือพระที่นั่งใหลอยลองกระแสน้ํากลางแมน้ําคงคา แลวตรัสสัง่ กะคฤหบดีแกว
ดังนี้วา ดูกอนคฤหบดีฉันตองการเงินและทองคฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแต
มหาราช ถาเชนนั้นโปรดเทียบเรือเขาฝงขางหนึ่งเกิด พระเจาจักรพรรดิตรัส
วา ดูกอนคฤหบดี ฉันตองการเงินและทองตรงนี้แหละ ทันใดนั้น คฤหบดี
แกวจึ่งเอามือทั้ง ๒ หยอนลงในนํา ยกหมอเต็มดวยเงินและทองขึ้นมา แลว
กราบทูลพระเจาจักรพรรดิดังนี้วา ขาแตมหาราช พอหรือยังเพียงเทานี้ ใช
ไดหรือยังเพียงเทานี้ บูชาไดหรือยังเพียงเทานี้ พระเจาจักรพรรดิจึงตรัสสั่งอยาง
นี้วา ดูกอนคฤหบดี พอละ ใชไดแลวบูชาไดแลวเพียงเทานี้ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ยอมปรากฏคฤหบดีแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.

วาดวยปริณายกแกว
[๔๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมปรากฏปริณายกแกว ปริณายกนั้นเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถ
ถวายขอแนะนําใหพระองคทรงบํารุงผูที่ควรบํารุง ทรงถอดถอนผูที่ควรถอด
ถอน ทรงแตงตั้งผูที่ควรแตงตั้ง เขาเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวกราบทูล
อยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ขาพระองคจักสั่ง
การถวาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏปริณนายกแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระจาจักรพรรดิยอมทรงประกอบดวยแกว ๗
ประการนี้ พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล ๔ อยางเปน
ไฉน.
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[๔๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิในโลกนี้ยอมทรง
พระศิริโฉมงดงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงพระฉวีวรรณ
อยางยิ่งเกินมนุษยอื่น ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบ
ดวยความสัมฤทธิผลขอแรกดังนี้.
[๔๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมทรงพระชนมายุยืน ทรงดํารงอยูนานเกินมนุษยอื่น ๆ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอที่ ๒ ดังนี้ .
[๔๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักรพรรดิ
ยอมเปนผูมีพระโรคาพาธนอย ไมทรงลําบาก ทรงประกอบดวยพระเตโชธาตุ
ยอยพระกระยาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เกินมนุษยอื่น ๆ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอที่ ๓
ดังนี้.
[๕๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจักพรรดิยอม
ทรงเปนที่รักใคร พอใจ ของพราหมณและคฤหบดีเหมือนบิดาเปนที่รักใคร
พอใจของบุตรฉะนั้น พราหมณและคฤหบดีก็เปนที่โปรดปราน พอพระราชหฤทัยของพระเจาจักรพรรดิ เหมือนบุตรเปนที่รักใครพอใจของบิดา ฉะนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา
ออกประพาสพระราชอุทาน ทันทีนั้น พราหมณและคฤหบดีเขาไปเฝาพระองค
แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคอยารีบดวน โปรดเสด็จโดยอาการที่
พวกขาพระองคไดชมพระบารมีนานๆ เถิด แมพระเจาจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีวา
ดูกอนสารถี ทานอยารีบดวน จงขับไปโดยอาการที่ฉันไดชมบรรดาพราหมณ
และคฤหบดีนาน ๆ เถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักพรรดิทรงประกอบ
ดวยความสัมฤทธิผลขอที่ ๔ ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล ๔ อยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน พระเจา
จักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการ และความสัมฤทธิผล ๔ อยางดังนี้
พึงเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเปนเหตุบางไหมหนอ.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาจักรพรรดิ
ทรงประกอบดวยแกวแมประการหนึ่ง ๆ ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีแกวประการ
นั้น เปนเหตุได จะปวยกลาวไปไยถึงแกวทั้ง ๗ ประการ และความสัมฤทธิผล
ทั้ง ๔ อยาง.

วาดวยความสุขของพระเจาจักรพรรดิ
[๕๐๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงหยิบแผนหินยอม ๆ
ขนาดเทาฝามือ แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือที่เราถือนี้กับ
ภูเขาหลวงหิมพานต อยางไหนหนอแลใหญกวากัน.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือที่ทรงถือ
นี้มีประมาณนอยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว ยอมไมถึงแม
ความนับ ยอมไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยอมไมถงึ แมการเทียบกันได.
พ. ดูกอนภิกษุทั่งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล พระเจาจักรพรรดินี้
ทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการและความสัมฤทธิผล ๔ อยาง ยอมทรงเสวย
สุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเปนเหตุได สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบ สุขอัน
เปนทิพยแลว ยอมไมถงึ แมการนับ ยอมไมเขาถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยอมไม
ถึงแมการเทียบกันได.
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[๕๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแล ถามาสูความเปน
มนุษย ในบางครั้งบางคราวไมวากาลไหน ๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอม
เกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล หรือสกุลพราหมณมหาศาล หรือ
สกุลคฤหบดีมหาศาล เห็นปานนั้นในบั้นปลาย อันเปนสกุลมั่งคั่งมีทรัพยมาก
มีโภคะมาก มีทองและเงินอุปกรณเครื่องปลื้มใจ และทรัพยธัญญาหารอยาง
เพียงพอ และเขาจะเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงาม
แหงผิวพรรณอยางยิ่ง มีปกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และเครื่องตามประทีป เขาจะประพฤติกาย
สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นแลว เมื่อตายไปจะเชาถึงสุคติโลกสวรรค.

วาดวยภูมิของบัณฑิตครบบริบูรณ
[๕๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการพนัน เพราะฉวย
เอาชัยชนะไดประการแรกเทานั้น จึงบรรลุโภคสมบัติมากมาย การฉวยเอา
ชัยชนะของนักเลงการพนันที่บรรลุโภคสมบัติมากมายไดนั้นแล เพียงเล็กนอย
ที่แทแล การฉวยเอาชัยชนะใหญหลวงกวานั้น คือ การฉวยเอาชัยชนะที่
บัณฑิตนั้น ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต แลวตายไป เขาถึง
สุคติโลกสวรรคนั่นเอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้ภูมิของบัณฑิตครบถวนบริบูรณ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบพาลบัณฑิตสูตร ที่ ๙
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อรรถกถาพาลบัณฑิตสูตร
พาลบัณฑิตสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลลกฺขณานิ ความวา ที่ชื่อวา
พาลลักขณะ เพราะอรรถวา เปนเครื่องกําหนด คือเปนเครื่องหมายใหรูวา
ผูนี้เปนคนพาล. พาลลักษณะเหลานั้นแหละ ทานเรียกวา พาลนิมิต เพราะ
เปนเหตุแหงการหมายรูวา ผูนั้นเปนคนพาล. เรียกวา พาลาปทาน เพราะ
คนพาลประพฤติไมขาด. บทวา ทุจฺจนิ ฺติตฺจินฺตี ความวา ธรรมดาคนพาล
แมเมื่อคิดยอมคิดแตเรื่องชั่ว ๆ ดวยอํานาจอภิชฌา พยาบาทและความเห็นผิด
ฝายเดียว. บทวา ทุพฺภาสิตภาสี ความวา แมเมื่อพูด ก็พูดแตคําชั่ว ๆ
ตางโดยวจีทุจริตมีมุสาวาทเปนตน. บทวา ทุกฺกฏกมฺมการี ความวาแม
เมื่อทําก็ทําจําเพาะแตกรรมชั่ว ๆ ดวยสามารถแหงกายทุจริต มีปาณาติบาต
เปนตน.
บทวา ตตฺร เจ ไดแก ในบริษัทที่คนพาลนั่งแลวนั้น. บทวา ตชฺช
ตสฺสารุปฺป ความวา จะพูดดวยถอยคําที่พอเหมาะแกเขา คือเหมาะสมแกเขา
อธิบายวา ไดแกถอยคําที่ปฏิสังยุตดวยโทษ ทั้งที่เปนไปในปจจุบัน และ
สัมปรายิกภพของเวรทั้ง ๕. บทวา ตตฺร ไดแก ถอยคําที่พูดถึงกันอยูนั้น.
บทวา พาล เปนตน เปนทุติยาวิภัต ใชในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
บทวา โอลมฺพนฺติ ความวา ยอมเขาไปตั้งอยู. สองบทที่เหลือ
เปนไวพจนของ บทวา โอลมฺพนฺติ นั้น ลักษณะคนพาลเหลานั้น ยอม
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ปรากฏโดยอาการที่การแผไปเปนตน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนี้. บทวา
ิปวิยา โอลมฺพนฺติ ไดแก แผไปบนพื้นดิน สองบทที่เหลือก็เปนไวพจน
ของบทนั้นแหละ. ก็ขอนั้นเปนอาการที่แผไป. บทวา ตตฺร ภิกฺขเว พาลสฺส
ความวา เมื่อปรากฏการณนั้น มาถึง แตนั้นคนพาลยอมมีความคิดอยางนี้.
บทวา เอตทโวจ ความวา ภิกษุผูฉลาดในอนุสนธิคิดวาใคร ๆ ไมสามารถ
จะทําขออุปมาของนรกได พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดตรัสไว แตตรัสวา มิใช
ของที่ทําไดโดยงาย และถึงจะทําไดงายก็ไมมีผูสามารถจะทําได เอาเถิด เราจะ
ทูลเชิญใหพระทศพลทรงกระทําขออุปนาดังนี้ แลวไดกลาวคํานี้วา เอต สกฺก
ภนฺเต ดังนี้.
บทวา หเนยฺยุ ความวา พึงฆาแบบแทงซ้ําสองครั้งในที่เดียวกัน ไม
ใหถึงตาย โดยวิธีแทงซ้ําแลวก็ไป. เพราะฉะนั้นโจรนั้นจึงมีปากแผลถึง ๒๐๐
แหง. แมบทที่มีจํานวนยิ่งไปกวานี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา ปาณิมตฺต
ไดแก มีขนาดเพียงตั้งอยูในฝามือ. บทวา สงฺขป น อุเปติ แปลวา ไม
ถึงขนาดที่พอจะนับได. บทวา กลฺลภาคมฺป ความวา ไมถึงขั้นที่ควรจะ
กลาววา เขาถึงเสี้ยวที่รอย เสี้ยวที่พัน หรือเสี้ยวทีแ่ สน. บทวา อุปนิธป
ไดแก ไมถึงการเขาไปเปรียบเทียบ คือไมมีแมแตคนที่เหลียวมอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยขีล ความวา จะใหสัตวนรกผูมี
อัตภาพ ๓ คาวุตนอนหงายบนแผนโลหะที่ลุกโพลง เอาหลาวเหล็กประมาณ
เทาลําตาลสอดเขาไปในมือขางขวา ในมือซายเปนตน ก็ทําอยางนั้น แลวให
นอนคว่ําบาง นอนตะแคงขวาบาง ตะแคงซายบาง โดยลงโทษเหมือนอยาง
ที่นอนหงายแลวลงโทษแบบเดียวกัน. บทวา สเวสิตฺวา ความวา นายนิรยบาลจะจับสัตวนรก ผูมีอัตภาพ ๓ คาวุตใหนอนบนแผนโลหะที่ลุกโพลง.
บทวา กุารีหิ ความวา จะถากดวยผึ่งใหญขนาดครึ่งหลังคาเรือน. โลหิต
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จะไหลเปนน้ํา โลหิตจะพลุงขึ้นจากแผนดินเปนเปลวไฟจดถึงที่ ๆ เขาถากแลว.
ทุกขอยางใหหลวงจะเกิดขึ้น และเมื่อจะถากก็ถากทําใหเปนเสน บรรทัดถาก
ออกเปน ๘ เสี่ยงบาง ๖ เสี่ยงบาง ดุจถากฟน. บทวา วาสีหิ ไดแก มีดที่
มีประมาณเทากระดงขนาดใหญ. เมื่อถากดวยมีดเหลานั้น ก็ถากตั้งแตหนังไป
จนถึงกระดูก อวัยวะที่ถากออกแลว ๆ ยอมกลับตั้งอยูตามปกติ. บทวา รเถ
โยเชตฺวา ความวา เทียมรถที่ลกุ โพลงโดยประการทั้งปวง พรอมทั้งเชือกคู
ชวงลอ ธูป และปฏัก. บทวา มหนฺต ไดแก มีประมาณเทาเรือนยอด
ขนาดใหญ. บทวา อาโรเปนฺติ ความวา นายนิรยบาลจะโบยดวยฆอนเหล็ก
ที่ลุกโพลงแลวบังคับใหสัตวนรกปนขึ้น. บทวา สกึป อุทฺธ ความวา เขา
จะพลานขึ้นขางบนบาง ขางลางบาง ดานขวางบาง เหมือนเมล็ดขาวสารที่
เขาใสไปในหมอขาวที่กําลังเดือดพลาน.
บทวา ภาคโส มิโต ไดแก แบงแยกไวเปนสวนเทา ๆ กัน. บท
วา ปริยนฺโต แปลวา ลอมรอบ. บทวา อยสา ความวา ขางบนครอบ
ไวดวยแผนเหล็ก. บทวา สมนฺตา โยชนสต ผริตฺวา ติฏติ ความวา
แผไปแลวอยางนี้ ตั้งอยู เหมือนนัยนตาของผูที่ยืนมองดูอยูในที่ไกลประมาณ
๑๐๐ โยชนโดยรอบ จะทะเลนออกมาเหมือนลูกกลม ๆทั้งคู. บทวา น สุกร
อกฺขาเนน ปาปุณิตุ มีอธิบายวา แมถึงจะกลาวพรรณนาไปตั้ง ๑๐๐ ป พัน
ป จนถึงทีสดุ วา ขึ้นชื่อวานรกเปนทุกขแมอยางนี้ ไมใชเปนของที่ทําไดโดย
งาย. บทวา ทนฺตุลฺเลหก แปลวา ใชฟนและเล็บอธิบายวา ถอนขึ้นดวย
ฟน. บทวา รสาโท ไดแก บริโภคดวยคิดใจในรส โดยความอยากในรส
อาหาร. บทวา อฺมฺขาทิกา แปลวา มีแตการกินกันเอง. บทวา
ทุพฺพณฺโณ แปลวา มีรปู ทราม. บทวา ทุทฺทสิโก ไดแกมีรูปนาเกลียด
ชังดุจยักษที่เขาปนไวเพื่อหลอกใหเด็กกลัว. บทวา โอโกฏิมโก ไดแก เปน
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รางเตี้ย คอสั้น ทองพลุย . บทวา กาโณ ไดแก เปนคนตาบอดขางเดียว
หรือตาบอดสองขาง. บทวา กุณี ไดแก คนที่มอื ดวนขางหนึ่ง หรือมีมอื
ดวยสองขาง. บทวา ปกฺขหโต แปลวา เปนคนงอยเปลี้ย. บทวา โส
กาเยน เปนตนนี้ ทานปรารภไวเพื่อแสดงถึงการเขาไปผูกพันกับความทุกข
ของสัตวนรกนั้น. บทวา กลิคฺคเหน แปลวา ดวยความพายแพ. บทวา
อธิพนฺธ นิคจฺเฉยฺย ความวา เพราะสมบัติทุกอยางเปนจํานวนมากของผูแพ
ยังไมพอใหผูชนะ ฉะนั้นเขาจึงตองถูกจองจําอีกดวย. บทวา เกวลา ปริปรู า
พาลภูมิ ความวา คนพาลบําเพ็ญทุจริต ๓ อยาง บริบรู ณแลว ยอมบังเกิด
ในนรก แตดวยเศษแหงกรรมที่เหลือในนรกนั้น แมเขาจะไดกลับมาเกิดเปน
มนุษย ก็ตองเกิดในตระกูลต่ําทั้ง ๕ และถายังทําทุจริต ๓ อีก ก็ตองบังเกิด
ในนรก ทั้งหมดนี้เปนพื้นของคนพาลอยางสมบูรณ.
บทมีอาทิวา ปณฺฑิตลกฺขณานิ พึงทราบโดยทํานองดังกลาวแลว
นั้นแหละ. ก็บททั้งหลายมีอาทิวา สุจินฺติตจินฺตี ในนิเทศนี้พึงประกอบเขา
ดวยสามารถแหงมโนสุจริตเปนตน. บทวา สีสนหาตสฺส ไดแก ทรงสนาน
พระเศียรดวยน้ําหอม. บทวา อุโปสถิกสฺส ไดแก ทรงสมาทานองคอุโบสถ
แลว. บทวา อุปริปาสาทจรคตสฺส แปลวา เมื่อประทับอยูในมหาปราสาท
ชั้นบน คือทรงเสวยสุธาโภชนเสด็จเขาสูหองอันมีสิริ บนพื้นอันโอโถง เบื้อง
บนมหาปราสาททรงรําพึงถึงศีลทั้งหลายอยู.
เลากันวา ครั้งนั้น พระราชา พอรุงเชาก็สละพระราชทรัพยหนึ่งแสน
ถวายมหาทานสนานพระเศียรดวยคันโธทก ครั้งละ ๑๖ หมอ เสวยพระกระยาหารเชาแลว ทรงเฉวียงบาดวยผาขาวบริสุทธิ์ นั่งขัดสมาธิบนพระที่บรรทมอัน
มีสิริชั้นบนปราสาทประทับ นั่งรําพึงถึงกองบุญคือ ทาน ความขมใจ และความ
สํารวมของพระองค. นี้เปนธรรมดาของพระเจาจักรพรรดิทั้งปวง.
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เมื่อพระเจาจักรพรรดิเหลานั้น กําลังพิจารณาถึงกองบุญอยูนั่นเอง
ทิพยจักรรัตนะมีบุญกรรมมีประการดังกลาวแลวเปนปจจัย มีฤดูเปนสมุฏฐาน
มีลักษณะคลายกับกอนแกวมณีสีเขียว ก็ปรากฏขึ้นดุจแหวกพื้นน้ํามหาสมุทรขึ้น
มาทางปาจีนทิศ อุปมาดังจะทําหวงนภากาศใหงดงาม. ก็จักรัตนะนั้น ทาน
เรียกวา เปนทิพย เพราะประกอบไปดวยอานุภาพอันเปนทิพย. ขึ้นชื่อวา
สหัสสาระเพราะมีกําตั้งพัน ชื่อวา สนาภิก สเนมิก เพราะประกอบไปดวย
กงและดุม. ชื่อวา สพฺพาการปริปูร เพราะบริบูรณไปดวยอาการทุกอยาง.
พึงทราบวินัยในอาการเหลานั้นดังตอไปนี้ ชื่อวาจักรรัตนะ เพราะ
เปนจักรและเปนทั้งรัตนะ ดวยอรรถวายังความยินดีในเกิด. ก็ดมุ ของจักรรัตนะ
ที่ทานกลาววา พรอมไปดวยดุมนี้นั้น ลวนแลวไปดวยแกวอินทนิล. ก็ตรง
กลางดุมนั้น มีชองสําเร็จดวยเงินงามผุดผาดเหมือนการยิ้มสรวลของมีระเบียบ
ฟนสะอาดแนบสนิทดี. และลอมไปดวยแผนเงินทั้งสองดาน. คือทั้งดานนอก
และดานในดุจมณฑลแหงควงจันทรที่มีชองตรงกลางฉะนั้น. ก็ในที่ซึ่งแผนเงิน
แวดวงไปดวยดุมและชองเหลานั้น ปรากฏวามีรอยเขียนที่กําหนดไวในฐานที่
เหมาะสม ไดถูกจัดไวแลวเปนอยางดี นี้เปนความบริบูรณดวยอาการทุกอยาง
ของดุมแหงจักรรัตนะนั้น กอน.
ก็จักรรัตนะที่ทานกลาววามีซี่ตั้งพัน ประกอบไปดวยซี่เหลาใด ซี่
เหลานั้นสําเร็จดวยรัตนะ ๗ สมบูรณดวยรัศมี ดุจรัศมีแหงควงอาทิตย. แมซี่
เหลานั้นก็ปรากฏวาไดจําแนกไวแลวเปนอยางดีเหมือนกัน เชนลายเขียนทีเขียน
เปนหมอน้ําแกวมณีเปนตน. นี้เปนความบริบูรณดวยอาการทุกอยาง ของซี่ทั้ง
หลายแหงจักรรัตนะนั้น.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 173

ก็จักรรัตนะที่ทานกลาววาพรอมดวยกง ประกอบไปดวยกงใด กงนัน้
สําเร็จแกวประพาฬ มีสแี ดงบริสุทธิ์ นารัก เหมือนจะเยยกลุมรัศมีแหงดวง
อาทิตยที่กําลังทอแสงฉะนั้น.
ก็ที่ตอของกงนั้น เปนแผนทองชมพูนุทสีแดงมีชื่อเสียงนาชื่นชมและ
มีลายเขียนเปนวงกลมปรากฏวา ทานจัดแจงไวแลวเปนอยางดี นี้เปนความ
บริบูรณดวยอาการทุกอยางของดุม แหงทิพยจักรรัตนะนั้น.
ก็ดานหลังมณฑลของดุมแหงทิพยจักรรัตนะ มีไมสําเร็จดวยแกว
ปะพาฬ เหมือนหลอดไมออที่มีชองขางใน ประดับเปนวงกลม ๆ อยูที่กําขาง
ละสิบ ๆ ไมสําเร็จดวยแกวประพาฬใด เวลาลมพัดโชยจะเปลงเสียงไพเราะ
กอใหเกิดความรัญจวนใจ เพลิดเพลิน เหมือนเสียงของดนตรีมีองค ๕ ที่
บรรเลงโดยศิลปนผูเชี่ยวชาญฉะนั้น. ก็ไมสําเร็จดวยแกวประพาฬนั้นแหละ. มี
เศวตฉัตรอยูขางบน มีพวงดอกโกสุมรวมกลุมเปนระเบียบทั้งสองดาน ดวย
ประการดังพรรณนามานี้ จึงมีสีหบัญชรสองดาน ภายในกําแหงดุมทั้งสองของ
ทิพยจักรรัตนะอันแวดวงไปดวยกง ที่เขาไปเสริมความสงางามดวยไมสําเร็จ
ดวยแกวประพาฬหนึ่งรอย สําหรับทรงไวซึ่งเศวรฉัตรหนึ่งรอย มีพวงโกสุมปก
คลุมเปนระเบียบถึงสองรอยเปนบริวาร ซึ่งมีกลุมแหงแกวมุกดาทั้งสองหอย
ยอยอยู ดูประหนึ่งจะงามเกินความงามตามธรรมชาติของอากาศคงคา มีสิริ
ดวยกลุมแสงจันทรวันเพ็ญที่สาดแสงไปประมาณชั่วลําตาล สุดลงดวยกลุมผา
กําพลสีแดงเหมือนแสงพระอาทิตยออน ๆ จักรทั้ง ๓ ปรากฏวาเหมือนหมุนไป
พรอม ๆ กัน โดยการหมุนผัดผันไปในอากาศพรอมดวยจักรรัตนะ. นี้เปน
ความบริบูรณดวยอาการทุกอยาง โดยประการทั้งปวงของจักรรัตนะนั้น.
ก็เมื่อพวกมนุษยบริโภคอาหารมื้อเย็น ตามปกติเสร็จแลวนั่งบนอาสนะ.
ที่เขาปูไว บนประตูเรือนของตน ๆ สนทนากันอยูถึงเหตุการณเรื่องราวตามที่
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เปนไป เมื่อหมูทารกผูไมสูงเกินไป ไมต่ําเกินไป (รุนเยาว) กําลังเลนอยู
ในถนนและทางสี่แพรงเปนตน ทิพยจักรรัตนะนั้นแล ก็เดินทางมุงหนามายัง
ราชธานี ประดุจเขาไปสงเสริมความงาม กิ่งไมยอดไม เพิ่มบรรยากาศจน
สุดบริเวณในไพรสณฑ ชวนใหหมูสัตวเงี่ยโสดสดับ ดวยเสียงอันไพเราะ พึงได
ไกลถึง ๑๒ โยชน ชวนใหมองโดยมีแสงสีรุงเรืองเปนเหตุใหเกิดรัศมีมีประการ
ตาง ๆ เห็นไดไกลโยชนหนึ่ง ดุจประกาศบุญญานุภาพแหงพระเจาจักรพรรดิ.
ครั้นจักรรัตนะนั้น สงสําเนียงไปทั่วปานั่นเอง คนเหลานั้นครุนคิด
อยูวา เสียงนี้มาแตไหนหนอ ตางก็แหงนดูไปทางทิศบูรพาตางคนตางพูดกัน
อยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย จงดูสิ่งอัศจรรยทุก ๆ คืนพระจันทรเพ็ญขึ้น
ดวงเดียว แตวันนี้ขึ้นสองดวง ก็ดวงจันทรทั้งคูนี้ เคลื่อนคลอยขึ้นไปสูนภากาศโดยมุงไปทางทิศบูรพา อุปมาเหมือนพญาหงสทั้งคู รอนอยูในนภากาศ
ฉะนั้น. อีกพวกหนึ่งกลาวคานวา สหายทานพูดอะไร พระจันทรสองดวง
ขึ้นพรอมกันทานเคยเห็นที่ไหนบาง นั้นคือพระอาทิตยผูทรงไวซึ่งรัศมีอัน
แผดกลา มีสีแดงเหลืองโผลขึ้นมาแลวมิใชหรือ อีกพวกหนึ่ง กลาวถากถาง
เยาะเยยพวกนั้นวา ทานเปนบาไปแลวหรือ พระอาทิตยเพิ่งจะตกไปเดี๋ยวนี้
เองมิใชหรือ พระอาทิตยนั้น จะขึ้นตานพระจันทรเพ็ญดวงนี้ไดอยางไร แต
นี่จะตองเปนวิมานของทานผูมีบุญคนหนึ่ง จึงรุงเรื่องไปดวยแสงสวางแหง
รัตนะมิใชนอย. คนเหลานั้นแมทั้งหมดตางฝายตางเห็นไปคนละอยาง คนพวก
หลังจึงกลาวอยางนี้วา พวกทานทั้งหลายพูดเพอเจอใหมากเรื่องไปทําไม นั่น
ไมใชพระจันทรเพ็ญ ไมใชควงอาทิตย ไมใชวิมานของเทพ ที่แทสิริสมบัติ
เห็นปานนี้ มิไดเกิดขึ้นเพื่อสิ่งเหลานั้น แตสิ่งนั้นชะรอยจักเปนจักรรัตนะ.
เมื่อการเจรจาโตเถียงยังดําเนินไปอยูเชนนี้ จักรรัตนะนั้นก็ละจีนทมณฑลมุงตรงมา. แตนั้นเมื่อคนเหลานั้นพูดกันวา จักรรัตนะนี้ บังเกิดขึ้น
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เพื่อใครหนอแล ก็มีผูพูดขึ้นวา จักรรัตนะนี้มิไดเกิดขึ้นแกผูใดใครอื่น
มหาราชของพวกเราทั้งหลายทรงบําเพ็ญความเปนพระเจาจักรพรรดิสมบูรณแลว
จักรรัตนะนี้บังเกิดเปนคูบุญบารมีของพระองคแนนอน.
ลําดับนั้น ทั้งมหาชนกลุมนั้น ทั้งคนอื่น ๆ ที่มองเห็น ทุก ๆ คน ก็
เดินตามจักรรัตนะไปเรื่อย ๆ. แมจักรรัตนะนั้นก็เวียนรอบพระนครไปจนสุด
กําแพงที่เดียว เจ็ดรอบ เหมือนหนึ่งจะประกาศใหคนทั่วไปรูขอที่คนลอยมา
เพื่อเปนสมบัติของพระราชาพระองคเดียว กระทําประทักษิณภายในพระราชวัง
ของพระราชาแลว ประดิษฐานอยูในที่คลายสีหบัญชรดานทิศอุดรของพระราชวัง เหมือนถูกไมสลักขัดไว เพือ่ ใหมหาชนบูชาดวยเครื่องสักการะมีของ
หอมและดอกไมเปนตนไดโดยสะดวก.
ก็เมื่อทิพยจักรรัตนะนั้น ตั้งอยูดวยประการฉะนั้นแลว พระราชาธิบดี
เห็นกองรัศมี มีพระทัยปรารถนาที่จะทอดพระเนตรชมฉัตรแกวที่เขาไปทาง
ชองแหงสีหบัญชร กระทําใหภายในปราสาทรุงเรืองดวยรัศมีแกว กอใหเกิด
ความยินดีมีประการตาง ๆ แมหมูชนที่หอมลอม ก็พากันกราบทูลมูลเหตุแหง
จักรรัตนะนั้น ดวยถอยคําลวนแตนารัก กาลนัน้ พระราชาธิบดีมีพระวรกาย
ทวมลนไปดวยปติปราโมทยอยางแรงกลา มีพระอุตสาหะละเสียซึ่งบัลลังก ทรง
อุฏฐานการจากอาสนะ เสด็จไปสูที่ใกลสีหบัญชรทอดพระเนตรเห็นจักรแกวแลว
จึงทรงจินตนาการวา ก็เราไดยินคําโบราณทานเลามาวา ฯลฯ ดังนี้เปนอาทิ.
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลวจึงทรงมีพระดําริวา
ฯลฯ เราพึงไดเปนพระเจาจักรพรรดิแนนอนดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส โหติ ราชา จกฺกวตฺติ ความวา
ถามวาพระราชายอมเปนพระเจาจักรพรรดิดวยเหตุมีประมาณเทาไร.
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ตอบวา ดวยเหตุเพียงจักรรัตนะเหาะขึ้นสูอากาศ เพียงองคุลีหนึ่งก็ได
สององคุลีก็ได.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงถึงขอที่พระราชาพึงการทําในวิธีปราบดาภิเษกเปน
พระเจาจักรพรรดิ จึงตรัสดํามีอาทิวา อถ โข ภิกขฺ เว ดังนี้. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อฏายาสนา ไดแก ทรงลุกจากอาสนะที่ประทับนั่งเสด็จ
มาใกลจักรรัตนะ. บทวา สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวา ความวา ทรงยกสุวรรณ
ภิงคาร มีชองคลายงวงชาง ทรงจับเตาน้ําดวยพระหัตถซาย (ทรงหลั่งรด
จักรแกวดวยพระหัตถขวา) รับสั่งวา จงพัดผันไปเถิดจักรแกวผูเจริญ จงมี
ชัยชนะอยางผูยิ่งใหญเถิดจักรแกวผูเจริญ. บทวา อนฺวเทว ราชา จกฺกวตฺติ
สิทฺธึ จาตุรงฺคินิยา เสนาย ความวา ก็ในขณะที่พระราชาทรงหลั่งน้ํา มุง
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ แลวรับสั่งวา จงมีชัยชนะอยางผูยิ่งใหญเถิด
จักรแกวผูเจริญนั่นแหละ จักรแกวก็ลอยขึ้นสูเวหาส พัดผันไป. พระราชานั้น
ยอมไดชื่อวาเปนพระเจาจักรพรรดิตลอดเวลาที่จักรแกวพัดผันไป. ก็เมื่อจักร
แกวพัดผันไปแลว พระราชาผูกําลังติดตามจักรแกวนั้นไปเรื่อย ๆ ก็เสด็จขึ้นสู
ยานอัน ประเสริฐของพระเจาจักรพรรดิ เหาะขึ้นสูเวหาสดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น คนผูเปนบริวาร และขาราชการในราชสํานักของพระองค
ตางก็ถือฉัตรและจามรเปนตน ถัดจากนั้นไปก็ถึงกลุมอิสรชนจําเดิมแตอุปราช
เสนาบดี พรั่งพรอมไปดวยกําลังทัพของพระองคที่ตกแตงเครื่องสนาม (ผูก
สอด) มีเสื้อเกราะและเกราะ ๖ ประการเปนนี้ ประดับดวยธงชัย ธงแผนผา
ที่ยกขึ้นโชติชวงพรอมไปดวยแสงสีที่นํามาประดับหลายสิ่งหลายประการ ตาง
เหาะขึ้นสูเวหาสหอมลอมพระราชาเพียงผูเดียว. ก็เพื่อจะสงเคราะหประชาชน
พวกพนักงานของพระราชา จึงปาวประกาศไปทั่วทุกถนนในพระนครวา พอแม
ทั่งหลาย จักรแกวเกิดแลวแกพระราชาของพวกเรา พวกทานจงรีบจัดแจงแตง
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ตัวตามฐานานุรูปของตน ๆ เรงมาประชุมกันเถิด. ก็มหาชนตางละการงานทุก
อยางที่ตองทําตามปกติ ถือเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน ประชุม
กันแลว ตามเสียงแหงจักรแกวนั่นแหละ แมมหาชนทั้งหมดนั้น ก็เหาะขึ้นสู
เวหาส แวดลอมพระราชาพระองคเดียว คือผูใดประสงคจะเดินทางรวมไป
กับพระราชา ผูนั้นก็ไปทางอากาศ ดวยประการฉะนี้. จึงมีบริษัทมาประชุม
กันทั้งดานยาว ดานกวางประมาณ ๑๒ โยชน ในบริษัทนั้นไมมีแมแตคนเดี่ยว
ที่จะมีอวัยวะพิกลพิการ หรือนุงหมเศราหมอง พระราชาจึงมีบริวารที่สะอาด
ธรรมดาบริษัทของพระเจาจักรพรรดิเดินทางไปทางอากาศ เหมือนบริษัทของ
วิทยาธร ยอมเปนเชนกับรัตนะที่เกลื่อนกลนอยูบนพื้นแกวอินทนิล เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวไววา พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจาตุรงคินีเสนา ก็เสด็จตามไป
แมจักรรัตนะนั้นก็พัดผันไป โดยอากาศประเทศ ไมสงู เกินไป อยู
ในระดับยอดไม สามารถใหคนหมายรูไดวา นั่นพระราชา นั่นอุปราช นั่น
เสนาบดี อุปมาเหมือนคนที่ตองการดอกไม ผลไม หรือใบไม ยืนอยูที่พนื้ ดิน
ก็สามารถจะเก็บเอาสิ่งของเหลานั้นไดโดยสะดวก. ผูใดประสงคจะไปในอิริยาบถ
ใด มียืนเปนตน ผูนั้นก็ไปไดโดยอิริยาบถนั้น. สวนผูที่จะสนใจในศิลปะ
มีจิตรกรรมเปนตน ตางก็ดําเนินธุรกิจของตน ๆ ไปไดในอากาศนั้น. ที่พื้นดิน
เคยดําเนินธุรกิจอยางใด ในอากาศก็สามารถดําเนินธุรกิจทุกอยางไดฉันนั้น
จักรรัตนะนั้น พาบริษัทของพระเจาจักรพรรดิ เลาะลัดเขาสิเนรุราชไปทาง
ดานซายผานพื้นมหาสมุทรไปจนถึงกรุงบุพวิเทหะ ประมาณได ๘,๐๐๐ โยชน.
จักรรัตนะนั้นประดิษฐานอยูบนอากาศ เหมือนถูกลิ่มสลักไวเบื้องบนภูมิภาค
ทีเหมาะแกการชุมนุมของบริษัทกวาง ๑๒ โยชน วัดโดยรอบได ๓๖ โยชน
หาอุปกรณทําอาหารไดสะดวก สมบูรณดวยรมเงาและน้ํามีพื้นที่สะอาดราบเรียบ
นารื่นรมย กาลนั้น มหาชนลงแลวโดยสัญญาณนั้นทํากิจทุกอยาง เชนอาบน้ํา
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บริโภคอาหารเปนตน อยูกันตามใจชอบ. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา
จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ
ณ ประเทศนั้น พรอมดวยจาตุรงคินีเสนา.
ก็เมื่อพระเจาจักรพรรดิเสด็จเขาไปประทับอยูอยางนี้ พระราชาใน
ประเทศนั้น ๆ พอไดสดับวาจักรมาแลว ก็สั่งประชุมพลนิกายไมเตรียมรบ
ก็ในระหวางที่จักรรัตนะเกิดขึ้นแลวนั้นแล ไมมผี ูใดจะกลาหยิบอาวุธขึ้นตอสู
พระราชาโดยหมายเปนขาศึก. นี่เปนอานุภาพของจักรรัตนะ.
ดวยอานุภาพของจักร อริราชศัตรู
ของพระราชาพระองคนั้น ยอมถึงความ
สงบไปโดยไมเหลือ ดวยเหตุนั่งเอง
จักรของพระราชาธิบดีพระองคนั้น จึง
เรียกวา อรินทมะ.
เพราะฉะนั้น พระราชาเหลานั้นทุก ๆ พระองค ตางก็ถือเอาสมบัติ
ที่สมควรแกสิริราชสมบัติของตน ๆ นอมเศียรสยบองคพระเจาจักรพรรดิ กระทํา
การบูชาพระบาทของพระองค ดวยวิธีปราบดาภิเษกดวยแสงสวางแหงแกวมณี
ที่พระโมฬีของตน ถึงการยอมจํานนดวยกลาวคําเปนตนวา เชิญเสด็จเถิด
มหาราชดังนี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ประดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออก เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิ
แลวทูลอยางนี้วา เชิญเสด็จเถิดมหาราชพระองคมาดีแลว มหาราช แผนดินนี้
เปนของพระองค ขอพระองคจงทรงปกครองเถิด ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สฺวาคต แปลวา เสด็จมาดี. มีอธิบายวา เมื่อพระราชาพวกหนึ่ง
เสด็จมา ชาวประชาโศกเศรา เมื่อเสด็จไปชาวประชาชื่นชม เมื่อพระราชา
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บางพระองคเสด็จมา ชาวประชาชื่นชม เมื่อเสด็จไป ชาวประชาโศกเศรา
พระองคเปนเสมือนพระราชาประเภทหลัง คือเมื่อเวลาเสด็จมา ชาวประชา
ชื่นชม เวลาเสด็จไป ประชาชนโศกเศรา เพราะฉะนั้น การเสด็จมาของ
พระองคจึงชื่อวา เสด็จมาดี. ก็เมื่อพวกเจาประเทศราชกราบทูลเชนนี้แลว
แมพระเจาจักรพรรดิก็มไิ ดตรัสวา พวกทานตองสงบรรณาการแกเรา ตลอดเวลา
เทานี้ป ทั้งไมทรงริบสมบัติของคนหนึ่ง ๆ ไปใหอีกคนหนึ่ง แตทรง
เขาไปกําหนดอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเปนตน ดวยปญญาอันสมควรแกภาวะ
ที่พระองคเปนธรรมราชา ทรงแสดงธรรมดวยพระสุระเสียงอัน นารัก นาชอบใจ
โดยนัยเปนตนวา ขึ้นชื่อวา ปาณาติบาตนี้ ใครสองเสพ เจริญทําใหมาก
ยอมเปนไปเพื่อนรก แลวประกาศพระโอวาทมีอาทิวา ไมควรฆาสัตวดังนี้.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระเจาจักรพรรดิตรัสสั่งอยางนี้วา ทานทุกคน
ไมควรฆาสัตว ฯลฯ ทานทั้งหลายจงครอบครองบานเมืองตามที่เห็นควรเถิด
ดังนี้.
ถามวา ก็พระราชาทุกพระองคยอมรับโอวาทนี้ของพระราชาธิบดีหรือ.
ตอบวา พระราชาทุกพระองคไมรับโอวาทนี้ของพระพุทธองคมากอน
จักรับโอวาทของพระราชาอยางไรได เพราะฉะนั้น พระราชาเหลาใด เปน
ผูฉลาดปราดเปรื่อง พระราชาเหลานั้นยอมรับ และเมื่อพระราชาทุกพระองค
ประพฤติตาม ยอมเจริญ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา
เย โข ปน ภิกฺขเว ดังนี้. ครั้นพระเจาจักรพรรดิ พระราชทานพระโอวาท
แกชาวเมืองบุพวิเทหะอยางนี้ เสวยพระกระยาหารเชาแลว จักรรัตนะนั้นก็
ทะยานขึ้นสูเวหาสดวยพลังของพระเจาจักรพรรดิ หยั่งลงสูสมุทรดานทิศบูรพา.
จักรรัตนะหยั่งลงดวยประการใด ๆ ลงสูพื้นมหาสมุทรประมาณโยชนหนึ่งความ
กระจายของคลื่นลดลงเหมือนพญานาคสูดกลิ่นยาแลวพังพานหด ตั้งอยูเหมือน
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ฝาแกวไพฑูรยในมหาสมุทรดวยประการนั้น ๆ. ก็ในขณะนั้นเอง รัตนะตาง ๆ
ที่เกลื่อนกลนอยูในพื้นมหาสมุทรก็มาจากมหาสมุทรนั้น ทับถมจนเต็มประเทศ
นั้น ดุจจะเชิญชวนใหชื่นชมมิ่งขวัญคือบุญของพระราชาธิบดีพระองคนั้น.
ครั้น พระราชาและราชบุรุษ เห็นพื้นมหาสมุทรเต็มไปดวยรัตนะมีประการตาง ๆ
นั้น จึงตางถือเอาเขาพกเขาหอ คามชอบใจ ก็เมื่อบริษัทถือเอารัตนะ
ตามชอบใจจักรรัตนะนั้นก็หมุนกลับ และเมื่อจักรรัตนะนั้นหมุนกลับ บริษทั
จึงอยูขางหนา พระราชาอยูทามกลาง จักรรัตนะอยูในที่สุด แมน้ําทะเลนั้น
เปนเสมือนถูกรัศมีแหงจักรรัตนะลอไว (กันไว) และเปนเสมือนไมอาจจะ
ทนอยูได จึงแยกออกจากจักรรัตนะนั้น และซัดเขานาฟาดขอบวงจักรรัตนะ
อยูไมขาดสาย. พระเจาจักรพรรดิครัน้ ทรงมีชัยชนะอยางยิ่งใหญ ตอบุพวิเทห
ทวีป ที่มีมหาสมุทรดานทิศตะวันออกเปนขอบเขต ทรงมีพระประสงคจะได
ชัยชนะชมพูทวีป อันมีมหาสมุทรดานทิศใตเปนขอบเขต จึงบายพระพักตร
ไปสูสมุทรดานทิศทักษิณ เคยบรรดาที่จักรรัตนะสําแดงแลว ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล จักรรัตนะนั้น
ไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันออก แลวกลับพัดผันไปดานทิศใต.
ก็วิธหี มุนกลับของจักรรัตนะนั้นที่พัดผันไปอยางนี้ การชุมนุมของ
หมูเสนา การเสด็จไปของพระเจาประเทศราช การมอบอนุศาสนแกเจา
ประเทศราชเหลานั้น การหยั่งลงสูสมุทรดานทิศทักษิณ การถือเอารัตนะที่
ไหลมาตามสายน้ําแหงสมุทร เหลานี้ทั้งหมดบัณฑิตพึงทราบโดยนัยกอนนั้น
แหละ.
ก็จักรรัตนะนั้นครั้นมีชัยชนะแลว ก็พดั ผันขามสมุทรดานทักษิณ
มุงชมพูทวีปมีเนื้อที่ประมาณแสนโยชน แลวหมุนไปโดยนัยดังกลาวแลวใน
กอนนั่นแหละ เพื่อพิชิตอมรโดยานทวีป ครั้นมีชัยชนะอมรโคยานทวีป ซึง่
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มีสมุทรเปนชอบเขตนั้น โดยทํานองนั้นแหละ ก็พัดผันขามสมุทรดานทิศปจฉิม
ไปโดยวิธีนั่นแหละ เพื่อพิชิตอุตตรกุรุทวีป ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๘,๐๐๐ โยชน
ครั้นมีชัยชนะอุตตรกุรุทวีป แมนั้น ซึ่งมีสมุทรเปนขอบเขตดวยวิธีอยางเดียวกัน
ก็พัดผันขามมาจากสมุทรดานทิศอุดร. พระเจาจักรพรรดิทรงบรรลุความเปน
ยิ่งใหญในแผนดิน มีสมุทร ๔ เปนขอบเขต ดวยประการดังพรรณนามานี้.
พระเจาจักรพรรดินั้นมีชัยชนะเด็ดขาดเชนนี้แลว เพื่อจะทรงทอดพระ
เนตรสิริราชสมบัติของพระองค จึงทรงพรอมดวยบริษัทเหาะขึ้นสูพื้นนภากาศ
ชั้นบน ตรวจดูทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอย ๆ ทวีปละ ๕๐๐ เปนบริวาร
ดุจชาตสระทั้ง ๔ ทิศงามไปดวยหมูไมตาง ๆ เชน ปทุม อุบลและบุณฑริกที่
แยมดอกบานสลางฉะนั้น แลวเสด็จกลับราชธานีเดิมของพระองค ตามลําดับ
โดยบรรดาทีแ่ สดงไวแลวในจักกุทเทลนั่นแล.
ครั้งนัน้ จักรรัตนะนั้น ประดิษฐานอยูเหมือนเปนเครื่องเสริมความงาม
ใหประตูพระราชวัง ก็เมื่อจักรรัตนะนั้นประดิษฐานอยูเชนนี้ กิจที่จะพึงกระทํา
เกี่ยวกับคบเพลิงก็ดี การตามประทีปก็ดี ไมจําตองมีในพระราชวัง แสงสวาง
แหงจักรรัตนะนั้นแหละกําจัด ความมืดในยามราตรีได สวนคนเหลาใดตองการ
ความมืด คนเหลานั้นก็ไดความมืด ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทุกฺขิณสมุทฺท
อชฺโฌคาเหตฺวา ฯเปฯ เอวรูป จกฺกรตน ปาตุภวติ ดังนี้.
ก็อํามาตยของพระเจาจักรพรรดิ ผูมีจักรรัตนะปรากฏแลวอยางนี้
สั่งใหทําความสะอาดภูมิภาค อันเปนที่อยูของมงคลหัตถีโดยปกติ ใหลูบไล
ดวยของหอมที่ชวนดมมีจันทนแดงเปนตน เบื้องลางใหเกลื่อนกลนไปดวย
โกสุมที่ชวนชมมีวรรณะอันวิจิตร เบื้องบนตบแตงดวยดาวทอง มีเพดาน
ประดับไปดวยพวงโกสุมนาชินชม รวมอยูเปนกลุม ในระหวางดาวทอง แตง
ใหงดงามดุจเทพวิมานแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองค
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จงทรงจินตนาการถึงการมาของชางแกวชื่อเห็นปานนี้. ทาวเธอบําเพ็ญมหาทาน
สมาทานศีล ประทับนัง่ รําพึงถึงบุญสมบัตินั้น โดยนัยดังกลาวแลวในกอน
นั่นแหละ.
ลําดับนั้น ชางตัวประเสริฐ อันอานุภาพแหงบุญของพระเจาจักร
พรรดิ ตักเตือนแลวประสงคจะเสวยสักการะพิเศษนั้น จากตระกูลชางฉัททันต
หรือจากตระกูลชางอุโบสถ มีรางเผือกผองบริสุทธิ์ ประดับดวยผาคชาภรณ
สําหรับคลุมคอและหนาสีแดงเขมดุจดวงพระอาทิตยออน ๆ มีที่ตั้งอวัยวะทั้ง ๗
ถูกลักษณะ คือมีอวัยวะนอยใหญตั้งถูกสวนสัด มีปลายงวงแดงเหมือนปทุมทอง
สีแดงที่แยมบาน สามารถเหาะเหินเดินอากาศได เหมือนพระโยคีผูมีฤทธิ์
เปนชางประเสริฐที่สุดดุจภูเขาเงิน ที่มียอดฉาบดวยจุณแหงมโนศิลา ประดิษฐานอยูในประเทศนั้น ชางตัวประเสริฐนั้น เมื่อมาจากตระกูลชางฉัททันต
ก็มาแตตัวยังเล็กกวาชางทั้งปวง เมื่อมาจากตระกูลชางอุโบสถ ก็มาอยางชาง
ผูประเสริฐกวาชางทั้งปวง แตในพระบาลีระบุวา มาในลักษณะพญาชาง ชื่อ
อุโบสถ. เมือ่ พระเจาจักรพรรดิผูบําเพ็ญวัตรของพระเจาจักรพรรดิ สมบูรณแลว
ทรงจินตนาการอยูโดยนัยดังกลาวแลวในพระสูตรนั่นเอง. ชางอุโบสถก็เดินมา
มิใชมาเพื่อคนเหลาอื่น ครั้นมาถึงโรงชางมงคลหัตถีธรรมดาก็นําชางมงคลหัตถี
ออก แลวเขาไปยืนแทนในโรงชางนั้น ดวยตนเองทีเดียว ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอืน่ ยังมีอีก ฯลฯ
เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ.
ก็ควาญชางเปนตน เห็นหัตถิรัตนะนั้น ปรากฏเชนนั้นแลว ตางรื่นเริง
ยินดี รีบไปกราบทูลใหพระราชาธิบดีทรงทราบโดยเร็ว ทาวเธอเสด็จมาอยาง
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รีบดวน ทอดพระเนตรเห็นแลวมีพระราชหฤทัยโปรดปราน ทรงพระดําริวา
จะเปนยานชางที่เจริญหนอ พอมหาจําเริญ ถาสําเร็จการฝกหัดแลวทรงเหยียด
พระหัตถออก. ครั้งนั้นชางแกวทําหูผึ่ง เหมือนลูกโคที่ติดแมโคนมในเรือน
เมื่อจะแสดงความที่คนเปนสัตวกลาหาญ จึงเขาไปเฝาพระราชา พระองคมี
ประสงคจะประทับทรงชางแกวนั้น ครั้งนั้น บริวารชนทราบความประสงค
ของพระองคแลว จึงแตงชางแกวนั้นดวยธงทอง เครื่องอลังการทอง คลุม
ดวยตาขายทอง แลวนําเขาไปถวาย. พระราชาทรงทําชางแกวใหสงบ ขึ้น
ประทับโดยบันได สําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ มีพระทัยมุงหมายจะเสด็จไป
ทางอากาศ พรอมกับที่พระราชาธิบดีทรงดํารินั่นแหละ พญาชางนั้นก็ทะยาน
ขึ้นสูพื้นนภากาศสีเขียวครามดวยขายทอง รุงดวยแสงแหงแกวอินทนิลและแกว
มณี ดุจพญาหงส. แตนนั้ บริษัทของพระราชาทั้งหมด ก็ติดตามไปโดยนัย
ดังกลาวแลวในการทองเที่ยวไปของจักระ พระราชาพรอมดวยบริษัท เสด็จ
ทองเที่ยวไปทั่วพื้นปฐพีทั้งสิ้น แลวเสด็จกลับถึงราชธานี ทันเวลาเสวยพระ
กระยาหารเชา ชางแกวของพระเจาจักรพรรดิ มีฤทธิ์มากอยางนี้ ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทิสฺวา ฯลฯ ปาตุรโหสิ ดังนี้.
บริษัทของพระเจาจักรพรรดิผูมีหัตถิรัตนะปรากฏแลวเชนนี้ แลวชวย
กันแผวถางโรงมามงคลใหสะอาด มีพื้นราบเรียบประดับประดาแลว กราบ
ทูลเตือนพระราชา ใหมพี ระอุตสาหะ จินตนาการถึงการมาของอัสสรัตนะนั้น
ทาวเธอทรงบําเพ็ญทานสักการะ สมาทานศีล ประทับนั่งบนพื้นปราสาทชั้น
บน ทรงนอมระลึกถึงบุญสมบัติโดยนัยกอนนั่นแหละ ครั้งนั้นพญามาชื่อ
พลาหก อันอานุภาพแหงบุญของพระเจาจักรพรรดินั้นตักเตือนแลว มีความ
สงางามสีหมอกเหมือนกลุมวลาหกขาวในสรทกาลอันคาดดวยสายฟา มีเทาแดง
ปากแดง มีรางประกอบดวยขอลําลวนสนิทแนบเนียน เหมือนกลุมแสงดวง
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จันทร มีศีรษะคลายศีรษะกา เพราะประกอบดวยศีรษะมีสีดํา เหมือนคอกา
และเหมือนมณีแกมแกวอินทนิล มีเสนผมสลวยเหมือนหญาปลอง เพราะ
ประกอบไปดวยเสนผมที่มีปอยละเอียดเหยียดตรงคลายกับหญาปลองที่เขาบรรจง
วางเรียงไว เหาะไปในอากาศได มาจากตระกูลมาสินธพ ประดิษฐานอยูในที่
นั้น คําที่เหลือทุกอยางพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในหัตถิรตั นะนั้นแล. ทรง
หมายเอา อัสสรัตนะเห็นปานนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา ปุน
จปร ดังนี้
เมื่อพระเจาจักรพรรดิมีรัตนะปรากฏเชนนี้ ก็มีมณีรัตนะลอยมาจาก
ภูเขาเวบุลบรรพตยาวประมาณ ๔ ศอก มีสัณฐานประมาณขนาดดุมเกวียน
ที่สุดสองขางลอมไปดวยกรรณิกา ประดับดวยประทุมทองสองขาง มีกลุม
มุกดาสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน เปนดุจดวงจันทรวันเพ็ญ ที่แวดลอมไป
ดวยดวงดาวนอยใหญทอแสงแผรัศมีไปฉะนั้น เนื้อแกวมณีนั้นลอยมาอยางนี้
แลว เขาก็ใชไมไผตอ ๆ กัน ยกขึ้นสูอากาศ สูงประมาณ ๖๐ ศอก โดย
เวนขายแหงแกวมุกดาไว ในกลางคืนจะมีแสงแผไปทั่วบริเวณประมาณโยชน
หนึ่งโดยรอบ มณีรัตนะที่ใหเกิดแสงสวางทั่วบริเวณทั้งหมด ดุจแสงสวางใน
เวลาพระอาทิตยขึ้น นัน้ เปนผลใหชาวนาประกอบกสิกรรมได พอคาพาณิช
ติดตอซื้อขายกันไดในทองตลาด ผูที่ถนัดอาชีพแตละสาขา ตางสําคัญวา เปน
กลางวัน ดําเนินธุรกิจการงานของตนไดตามหนาที่ ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ฯลฯ มณีรัตนะ
ยอมปรากฏดังนี้.
อิตถีรัตนะอันเปนเหตุใหเกิดความสุขพิเศษตามเพศวิสัย ยอมบังเกิด
แกพระเจาจักรพรรดิ ผูม ีมณีรัตนะปรากฏแลวเชนนี้. ก็ชาวประชายอมนาอัคร
มเหสีมาแตตระกูลมัททราช ถวายองคพระเจาจักรพรรดิบาง อัครมเหสีเสด็จ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 185

มาเองจากอุตตรกุรุทวีป ดวยบุญญานุภาพบาง. ก็คุณสมบัติที่เหลือของอัครมเหสีนั้น มีมาแลวในพระบาลีทั้งหมดโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ประการอื่นยังมีอีก นางแกวรูปงาม นาดูยอมปรากแกพระเจาจักรพรรดิ
ดังนี้. ในบทที่มาในพระบาลีเหลานั้น มีวินิจฉัยดังนี้ ที่ชอื่ วา อภิรูปา
เพราะมีรูปงาม โดยสมบูรณดวยทรวดทรง. ก็เมือ่ จะมองดู ก็อิ่มตา (มองได
เต็มตา) เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทัสสนียา เพราะตองพักกิจอยางอื่นไวแลว
เหลียวมามอง. และชื่อวา ปาสาทิกา เพราะเมื่อมอง ก็นําใหมีจิตชื่นชม
โสมนัส. บทวา ปรมาย ความวา ชื่อวา สูงสุด เพราะนําความเลื่อมใสมา
ใหอยางนี้ . บทวา วณฺณโปกิขรตาย แปลวา มีผิวพรรณงาม. บทวา
สมนฺนาคตา แปลวา เขาถึง. อีกประการหนึ่ง ชื่อวา มีรูปงาม เพราะ
ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ชื่อวา นาดู เพราะไมผอมนัก ไมอว นนัก ชื่อวา
นาเลื่อมใส เพราะไมดํานัก ไมขาวนัก ชื่อวาประกอบดวยความงามแหงผิว
พรรณอยางยิ่ง เพราะลวงผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงขั้นผิวพรรณทิพย
ความจริง ผิวพรรณของมนุษยทั้งหลายยังไมมีแสงสวางสรานไปภายนอก สวน
ผิวพรรณของเทวดาสรานออกไปไดไกลมาก. แตแสงสวางแหงเรือนรางของ
นางแกวนั้น สวางไปทั่วบริเวณประมาณ ๑๒ ศอก ก็ในบรรดาคุณสมบัติมี
ความเปนผูไมสูงนักเปนตน ทานกลาวอาโรหสมบัติไวดวยคุณสมบัติคูแรก
กลาวปริณาหสมบัติไวดวยคุณสมบัติคูที่สอง กลาววรรณสมบัติไวดวย
คุณสมบัติคูที่สาม. อีกประการหนึ่งดวยคุณสมบัติ ๖ ประการเหลานี้ อัครมเหสีไมมีความบกพรองทางกายเลย.
กายสมบัติ ตรัสไวดวยบทนี้วา อติกิกนฺตา มนุสฺสวณฺณ บทวา
ตูลปจุโน วา กปฺปาสปจุโน วา ความวา มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่ง
สัมผัสปุยนุน หรือปุยฝายที่เขาใสไวในเนยใส แลวสลัดทิ้งตั้ง ๑๐๐ ครัง้ .
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บทวา สีเต ไดแก ในคราวที่พระราชาธิบดีหนาว. บทวา อุณฺเห ไดแก
ในคราวที่พระราชาธิบดีรอน. บทวา จนฺทนคนฺโธ ความวา กลิ่นจันทน
ที่เขาบดอยูตลอดเวลา (จนละเอียด) หมูเอี่ยมนํามาเคลากับชาติทั้ง ๔ ยอมฟุง
ออกจากกาย. บทวา อุปฺปลคนฺโธ ความวา กลิ่นที่หอมอบอวลของนีล
อุบลที่เขาเด็ดดอกในขณะนั้น ยอมหอมฟุงออกจากปากในเวลาแยม สรวลหรือ
เจรจา. ก็เพื่อจะแสดงถึงมรรยาทอันสมควรแกสรีรสมบัติของนางแกว เพราะ
ประกอบดวยคันธสมบัติเห็นปานนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา ต โข ปน ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้น ดังนี้ ที่ชื่อวา ปุพฺพุฏายินี (ตื่นกอน)
เพราะจะตองลุกขึ้นกอนทีเดียว ดุจระแวงวาพระราชาทรงเห็นแลว จะกริ้ว
ดังไฟไหม แตราชอาสน. ชื่อวา ปจฺฉานิปาตินี (นอนที่หลัง) เพราะเมื่อ
พระราชาประทับนั่ง จะตองอยูเวรถวายงานพัดสมเด็จพระราชาธิบดีกอนแลว
จึงจะนอนหรือพักไดในภายหลัง. ที่ชื่อวา กึการปฏิสฺสาวินี (คอยฟง
บรรหารคํารับสั่ง) เพราะจะตองรับสนองพระโอฐดวยวาจาวา ขอเดชะ
หมอมฉัน จะตองทําอะไร. ทีช่ ื่อวา มนาปจารินี (ประพฤติถูกพระทัย) เพราะ
จะตองประพฤติคือกระทําใหถูกพระทัยพระราชา. ทีช่ ื่อวา ปยวาทินี (ทูล
ปราศัยเปนที่โปรดปราน) เพราะพระราชาโปรดอยางใด จะตองทูลอยางนั้น.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวา นางแกวนั้นตองมีอาจาระบริสุทธิ์ผุดผอง โดย
ถายเดียว ไมมีมายาสาไถย จึงตรัสคํามีอาทิวา ต โข ปน ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน อติจรติ ไดแก ไมประพฤตินอกใจ
อธิบายวา ไมปรารถนาชายอื่นแมดวยใจ. ในบรรดาคุณสมบัติเหลานั้น คุณ
สมบัติเหลาใดที่ตรัสไวในตอนตนวา ตองมีรูปงามเปนตนก็ดี ที่ตรัสไวใน
ตอนทายวา ตองลุกกอนเปนตนก็ดี คุณสมบัติเหลานั้น ตรัสวาเปนคุณสมบัติ
ธรรมดาเทานั้น ก็บทเปนตนวา อติกฺกนฺตา มนุสฺสาน พึงทราบวา
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เจาจักรพรรดิทั้งหลาย ยอมบังเกิดดวยอานุภาพแหงกรรมเกา นับแต
จักรรัตนะปรากฏ เพราะตองอาศัยบุญบารมี. อีกประการหนึ่ง จําเดิมแต
จักรรัตนะปรากฏ แมความเปนผูมีรูปงามเปนตน บังเกิดบริบูรณไปทุกสิ่ง
ทุกอยาง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อิตถีรตั นะเห็นปานนี้
ยอมบังเกิด ดังนี้.
คฤหบดีรัตนะยอมปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิ ผูมอี ิตถีรัตนะปรากฏ
แลว เพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจการดานทองพระคลัง ตามพระราช
อัธยาศัย ผูที่มีโภคะมากตามปกติก็ดี ผูที่เกิดในตระกูลมีโภคะมากก็ดี มีสวน
ชวยใหกิจการทองพระคลังของพระราชาเจริญรุงเรื่อง จึงจะเปนเศรษฐีคฤหบดี
ได. ก็จักษุเพียงดังทิพยเกิดแตวิบากกรรมพรอมที่จะอํานวยประโยชน ยอม
ปรากฏแกคฤหบดีแกวนั้นทีเดียว เปนเหตุใหมองเห็นทรัพยภายในแผนดินได
ในรัศมี ๑ โยชน เขาเห็นสมบัตินั้นแลวดีใจ ไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ รับ
อาสาทําหนาที่การคลังใหพระราชา ดําเนินธุรกิจการคลังทุกอยางใหสมบูรณ.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมี
อีก ฯลฯ คหบดีรัตนะเห็นปานนี้ ยอมปรากฏดังนี้.
ก็ปริณายกรัตนะสามารถจัดแจงกิจการทุกสิ่งทุกอยางใหสําเร็จ ยอม
ปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิผูมีคฤหบดีแกวปรากฏแลวพระองคนั้น ดวย
ประการฉะนี้. ปริณายกนั้น ยอมเปนเสมือนราชบุตรคนโตของพระเจาจักรพรรดิ
เปนบัณฑิตฉลาด มีปญญาโดยปกติทีเดียว ก็ปรจิตตญาณ (ญาณกําหนดรูใจ
คนอื่น) ยอมบังเกิดแกปริณายกรัตนะนั้น ดวยอานุภาพแหงกรรมของตนเอง
เพราะอาศัยบุญญานุภาพของพระเจาจักรพรรดิ เปนเหตุใหสามารถรูวาระจิต
ของขาราชบริพารไดประมาณ ๑๒ โยชน แลวกําหนดสิ่งที่ไมเปนประโยชน
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และสิ่งที่เปนประโยชนสําหรับพระราชาได. แมปริณายกนั้น เห็นอานุภาพ
ของตนนั้นแลวดีใจ รับอาสาพระราชา โดยสัง่ การแทนในกิจการทุกอยาง.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก
ปริณายกรัตนะยอมปรากฏ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปตพฺพ เปตุ ไดแก เพื่อทรงแตงตั้ง
ผูที่ควรแตงตั้งในตําแหนงนั้น ๆ. บทวา สมเวปากินิยา เปนตน ทานกลาว
ไวแลวในหนหลังแล. บทวา กฏคฺคาเหน แปลวา เพราะฉวยเอาชัยชนะ
ไวได. บทวา มหนฺตโภคกฺขนธ ความวา จะพึงไดเงินสองหรือสามแสน
ดวยการฉวยเอาชัยชนะไดครั้งเดียวเทานั้น. บทวา เกวลา ปริปรู า ปณฺฑิตภูมิ ความวา บัณฑิตบําเพ็ญสุจริตสามยอมบังเกิดในสวรรค. จากนั้น เมื่อ
มาสูมนุษยโลก ยอมบังเกิดในที่ซึ่งมีความสมบูรณดวยตระกูล รูปและโภคะ
เขาตั้งอยูในสมบัตินั้นแลว บําเพ็ญสุจริต ๓ ใหบริบูรณ ยอมไดไปบังเกิดใน
สวรรคอีก. ตามที่พรรณนามานี้ จึงจัดไดวาเปนภูมิของบัณฑิตอยางครบถวน
บริบูรณ. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาพาลบัณฑิตสูตร ที่ ๙
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๑๐. เทวทูตสูตร
[๕๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว.
[๕๐๕] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมีประตูตรงกัน บุรุษผูมีตาดียืนอยูระหวางกลางเรือน
๒ หลังนั้น พึงเห็นมนุษยกําลังเขาเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลัง
เดินมาบาง กําลังเดินไปบางฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล
เรายอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติกําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มี
ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมทราบชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมไดวา สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานั้น
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปน
สัมมาทิฏฐิ เชื่อมันกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแลว เขาถึงสุคติ
โลกสวรรคกม็ ี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทิฏฐิ เธอมั่นกรรมดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแลว บังเกิดในหมูมนุษยก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้
ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฏฐิ เชื่อมัน่ กรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแลว เขาถึงปตติวิสัยก็มี
สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
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ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฏฐิ เธอมั่นกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อ
ตายไปแลว เขาถึงกําเนิดสัตวเดียรัจฉานก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานั้น ประกอบ
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฏฐิ
เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรกก็มี.
[๕๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับสัตวนั้นที่สวน
ตาง ๆ ของแขนไปแสดงแกพระยายมวา ขาแตพระองค บุรุษนี้ไมปฏิบัติชอบ
ในมารดา ไมปฏิบัติชอบในสมณะ ไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ไมออนนอม
ตอผูใหญในสกุล ขอพระองคจงลงอาชญาแกบุรุษนี้เถิด.

วาดวยเทวทูตที่ ๑
[๕๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยายมจะปลอบโยน เอาอกเอาใจ
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตวนั้นวา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็น
เทวทูตที่ ๑ ปรากฏในหมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลยเจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอ นพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเด็ก
แดง ๆ ยังออนนอนแบ เปอนมูตรคูถของตนอยูในหมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความ มีสติ
เปนผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความเกิดเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความเกิดไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา
และทางใจ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสียเจาขา.
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พระยายมกลาวอยางนี้วา ดูกอ นพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดี
ทางกาย ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานาย
นิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนั้นแล ไมใช
มารดาทําใหทาน ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน ไมใชพี่นอง
หญิงทําใหทาน ไมใชมติ รอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน
ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขา
ไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี.้
[๕๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจ
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถาม
เทวทูตที่ ๒ วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๒ ปรากฏใน
หมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือ
ชายมีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป นับแตเกิดมา ผูแก ซี่โครงคด หลังงอ
ถือไมเทา งกเงิ่น เดินไป กระสับกระสาย ลวงวัยหนุมสาว ฟนหัก ผมหงอก
หนังยน ศีรษะลาน เหี่ยว ตัวตกกระ ในหมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความ มีสติ
เปนผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความแกเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา
และทางใจ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา.
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พระยายมกลาวอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําดีทางกาย
ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจัก
ลงโทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําให
ทาน ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน ไมใชพี่นองหญิงทําให
ทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใชสมณะ
และพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทาน
เทานั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้.

วาดวยเทวทูตที่ ๓
[๕๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจ
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๒ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง
เทวทูตที่ ๓ วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๓ ปรากฏใน
หมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิง
หรือชาย ผูปว ย ทนทุกขเปนไขหนัก นอนเปอนมูตรคูถของตน มีคนอื่น
คอยพยุงลุกพยุงเดิน ในหมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความมีสติ
เปนผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความเจ็บปวย
เปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย
ทางวาจา และทางใจ.
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สัตวนั้น ทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา.
พระยายมกลาวอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดี
ทางกาย ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานาย
นิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใช
มารดาทําใหทาน ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน ไมใชพี่
นองหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําให
ทาน ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเอง
ทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้.
[๕๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจ
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๓ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง
เทวทูตที่ ๔ วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๔ ปรากฏใน
หมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นพระราชา
ทั้งหลาย ในหมูมนุษยจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด
บางหรือ คือ
๑. โบยดวยแส
๒. โบยดวยหวาย
๓. ตีดวยตะบองสั้น
๔. ตัดมือ
๕. ตัดเทา
๖. ตัดทั้งมือตัดทั้งเทา
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๗. ตัดหู
๘. ตัดจมูก
๙. ตัดทั้งหูทั้งจมูก
๑๐. หมอเคี่ยวน้าํ สม
๑๑. ขอดสังข
๑๒. ปากราหู
๑๓. มาลัยไฟ
๑๔. คบมือ
๑๕. ริ้วสาย
๑๖. นุงเปลือกไม
๑๗. ยืนกวาง
๑๘. เกี่ยวเหยื่อเบ็ด
๑๙. เหรียญกษาปณ
๒๐. แปรงแสบ
๒๑. กางเวียน
๒๒. ตัง่ ฟาง
๒๓. ราดดวยน้ํามันเดือด ๆ
๒๔. ใหสุนัขทึ้ง
๒๕. ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปน ๆ
๒๖. ตัดศีรษะดวยดาบ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา.
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พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเจริญ ทานนั้น รูความ มีสติ
เปนผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา จําเริญละ เปนอันวา สัตวที่
ทํากรรมลามกไวนั้น ๆ ยอมถูกลงกรรมกรณตางชนิดเห็นปานนี้ในปจจุบัน จะ
ปวยกลาวไปไยถึงชาติหนา ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา.
พระยายมกลาวอยางนี้วา ดูกอ นพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดี
ทางกาย ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานาย
นิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใช
มารดาทําใหทาน ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน ไมใชพี่
นองหญิงทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําให
ทาน ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเอง
ทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้.

วาดวยเทวทูตที่ ๕
[๕๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจ
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๔ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง
เทวทูตที่ ๕ วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏใน
หมูมนุษยหรือ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิง
หรือชายที่ตายแลววันหนึ่ง หรือสองวัน หรือสามวัน ขึ้นพอง เขียวช้ํา มี
น้ําเหลืองเยิ้มในหมูมนุษยหรือ.
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สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา.
พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความ มีสติ
เปนผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความตายเปน
ธรรมดาไมลว งพนความตายไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา
และทางใจ.
สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา.
พระยายมกลาวอยางนี้วา ดูกอ นพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทาง
กาย ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนัน้ เหลานายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรนนี้นนั้ แล ไมใชมารดา
ทําใหทาน ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพี่นองชายทําใหทาน ไมใชพี่นองหญิง
ทําใหทาน ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําให ไมใช
สมณะและพราหมณทําใหทาน ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว
ทานเทานั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถาม
ถึงเทวทูตที่ ๕ กะสัตวนั้นแลว ก็ดุษณีอยู.
[๕๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานิรยบาลจะใหสัตวนั้นกระทําเหตุ
ชื่อการจองจํา ๕ ประการ คือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือขางที่ ๑ ขางที่ ๒ ที่เทา
ขางที่ ๑ ขางที่ ๒ และที่ทรวงอกตรงกลาง สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกข
กลา เจ็บแสบอยูในนรกนั้น และยังไมตายทราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด.
[๕๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานิรยบาลจะจับสัตวนั้นขึงพืดแลว
เอาผึ่งถาก... จะจับสัตวนั้น เอาเทาขึ้นขางบน เอาหัวลงขางลางแลวถากดวย
พรา ... จะเอาสัตวนั้นเทียมรถแลวใหวงิ่ กลับไปกลับ มาบนแผนดินที่มีไฟติดทั่ว
ลุกโพลงโชติชวง... จะใหสัตวนั้นบินขึ้นบินลงซึ่งภูเขาถานเพลิงลูกใหญทมี่ ีไฟ
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ติดทั่ว ลูกโพลง โชติชวง ... จะจับสัตวนั้น เอาเทาขึ้นขางบนเอาหัวลงขางลาง
แลวพุงลงไปในหมอทองแดง ที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง สัตวนั้นจะ
เดือดพลานเปนฟองอยูในหมอทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเปนฟองอยู จะพลาน
ขึ้นขางบนครั้งหนึ่งบาง พลานลงขางลางครั้งหนึ่งบาง พลานไปดานขวางครั้ง
หนึ่งบาง จะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูใ นหมอทองแดงนั้น
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด.

วาดวยมหานรก
[๕๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไป
ในมหานรก ก็มหานรกนัน้ แล
มีสมี่ ุม สี่ประตู แบงไวโดยสวนเทา
กัน มีกําแพงเหล็กลอมรอบครอบไวดวย
แผนเหล็ก พืน้ ของนรกใหญนั้นลวนแลว
ดวยเหล็ก ลุกโพลง แผไปตลอดรอย
โยชนรอบดานประดิษฐานอยูทุกเมื่อ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และมหานรกนั้น มีเปลวไฟพลุงจากฝาดานหนา
จดฝาดานหลัง พลุงจากฝาดานหลังจดฝาดานหนา พลุงจากฝาดานเหนือจดฝา
ดานได พลุงจากฝาดานไดจดฝาดานเหนือ พลุงขึ้นจากขางลางจดขางบน พลุง
จากขางบนจดขางลาง สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยู
ในมหานรกนั้น และยังไมตายครบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด.
[๕๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว โดย
ลวงระยะกาลนาน ประตูดานหนาของมหานรกเปด. สัตวนั้น จะรีบวิ่งไปยัง
ประตูนั้น โดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แม
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กระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลว จะกลับคงรูป
เดิมทันที และในขณะที่สัตวนั้น ใกลจะถึงประตู ประตูนั้นจะปด สัตวนั้น
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูใ นมหานรกนั้น และยังไมตาย
ตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด.
[๕๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว โดย
ลวงระยะกาลนาน ประตูดานหลังของมหานรกนั้นเปด ฯลฯ ประตูดานเหนือ
เปด ฯลฯ ประตูดานใตเปด สัตวนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว ยอมถูก
ไฟไหมผิว ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แมกระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ
แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลวจะกลับคงรูปเดิมทันที และในขณะที่สัตวนั้นใกล
จะถึงประตู ประตูนั้นจะปด สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บ
แสบ อยูในมหานรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนัน้ ยังไมสิ้นสุด.
[๕๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยทีใ่ นบางครั้งบางคราว โดย
ลวงระยะกาลนาน ประตูดานหนาของมหานรกนั้นเปด สัตวนั้นจะรีบวิ่งไปยัง
ประตูนั้น โดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แม
กระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลว จะกลับคงรูป
เดิมทันที สัตวนั้นจะออกทางประตูนั้นได แตวา มหานรกนั้นแล มีนรกเต็ม
ดวยคูถใหญประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงในนรกคูถนั้น และในนรก
คูถนั้นแล มีหมูสัตวปากดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิว แลวเฉือดเฉือนหนัง แลว
เฉือดเฉือนเนื้อ แลวเฉือดเฉือนเอ็น แลวเฉือดเฉือนกระดูก แลวกินเยื่อใน
กระดูก สัตวนั้น ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกคูถนั้น
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด.
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วาดวยกุกกุลนรก
[๕๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และนรกคูถนั้น มีนรกเต็มดวยเถา
รึง ใหญประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงไปในนรกเถารึงนั้น สัตวนั้น
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูใ นนรกเถารึงนั้น และยังไม
ตายตราบเทาบาปกรรมนัน้ ยังไมสิ้นสุด.
[๕๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และนรกเถารึงนั้น มีปางิ้วใหญประกอบ
อยูรอบดาน ตนสูงชลูดขึ้นไปโยชนหนึ่ง มีหนามยาว ๑๖ องคุลี มีไฟติดทั่ว
ลุกโพลง โชติชวง เหลานายนิรยบาลจะบังคับใหสัตวนั้นขึ้น ๆ ลง ๆ ที่ตนงิ้ว
นั้น สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูที่ตนงิ้วนั้น และ
ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้น ยังไมสิ้นสุด.
[๕๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และปางิ้วนั้น มีปาตนไมใบเปนดาบ
ใหญประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะเขาไปในปานั้น จะถูกใบไมที่ลมพัด
ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดทั้งมือและเทาบาง และตัดใบหูบาง ตัดจมูกบาง
ตัดทั้งใบหูและจมูกบาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยูที่ปาตนไมมีใบเปนดาบนั้น และยังไมตายทราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด.
[๕๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และปาตนไมมีใบเปนดาบนั้น มีแมน้ํา
ใหญน้ําเปนดาง ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงไปในแมน้ํานั้น จะลอย
อยูในแมน้ํานั้น ตามกระแสบาง ทวนกระแสบาง ทั้งตามและทวนกระแส
บาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในแมน้ํานั้น และ
ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด.
[๕๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยว
สัตวนั้น ขึ้นวางบนบก แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ เจาตองการ
๑

๑. เถารึง คือ ถานที่ติดไฟดุมีขี้เถาปดขางนอกอยูรอบดาน
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อะไร สัตวนั้นบอกอยางนี้วา ขาพเจาหิว เจาขา เหลานายนิรยบาลจึงเอา
ขอเหล็กรอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง เปดปากออก แลวใสกอนโลหะ
รอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง เขาในปาก กอนโลหะนั้นจะไหมริมฝปาก
บาง ปากบาง คอบาง ทองบาง ของสัตวนั้น พาเอาไสใหญบาง ไสนอยบาง
ออกมาทางสวนเบื้องลาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ
อยู ณ ที่นั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด.
[๕๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลกลาวกะสัตวนั้น อยาง
นี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ เจาตองการอะไร สัตวนั้นบอกอยางนี้วา ขาพเจา
กระหาย เจาขา เหลานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง
โชติชวง เปดปากออกแลวเอาน้ําทองแดงรอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชว ง
กรอกเขาไปในปาก น้ําทองแดงนั้นจะไหมริมฝปากบาง ปากบาง คอบาง
ทองบาง ของสัตวนั้น พาเอาไสใหญบาง ไสนอยบาง ออกมาทางสวน
เบื้องลาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยู ณ ทีน่ ั้น
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ดูกอนภิกษุทั้งหลายเหลานาย
นิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหานรกอีก.

วาดวยเรื่องเคยมีมาแลว
[๕๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความ
ดําริอยางนี้วา พอเจาประคุณเอย เปนอันวาเหลาสัตวที่กรรมลามกไวในโลก
ยอมถูกนายนิรยบาลลงกรรมกรณ ตางชนิดเห็นปานนี้ โอหนอ ขอเราพึงได
ความเปนมนุษย ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงเสด็จอุบัติในโลก
ขอเราพึงไดนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นพึงทรงแสดงธรรมแกเรา และขอเราพึงรูทั่วถึงธรรมของพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้นเถิด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เรื่องนั้น เรามิไดฟงตอสมณะหรือพราหมณ
อื่น ๆ แลวจึงบอก ก็แล เราบอกเรื่องที่รูเอง เห็นเอง ปรากฏเองทั้งนั้น.

นิคมคาถา
[๕๒๕] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้ ครั้นแลว
พระสุคตผูศาสดา ก็ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกดังนี้ วา
นรชนเหลาใดยังเปนมาณพ อัน
เทวทูตตักเตือนแลว ประมาทอยู นรชน
เหลานั้นจะเขาถึงหมูสัตวเลว เศราโศก
สิน้ กาลนาน สวนนรชนเหลาใด เปน
สัตบุรุษผูสงบระบับในโลกนี้ อันเทวทูต
ตักเตือนแลว ยอมไมประมาทในธรรม
ของพระอริยะในกาลไหน ๆ เห็นภัยใน
ความถือมั่นอันเปนเหตุ แหงชาติและมรณะ
แลว ไมถือมัน่ หลุดพนในธรรมเปนที่สิ้น
ชาติและมรณะได นรชนเหลานั้นเปนผูถึง
ความเกษม มีสุข ดับสนิทในปจจุบนั
ลวงเวรและภัยทั้งปวงและเขาไปลวงทุกข
ทั้งปวงได.
จบเทวทูตสูตร ที่ ๑๐
จบสุญญตวรรค ที่ ๓

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 202

อรรถกถาเทวทูตสูตร
เทวทูตสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับ มาอยางนี้:ในบทเหลานั้น คําเปนตนวา เทฺว อคารา ใหพิสดารไวแลวใน
อัสสบุรสูตร. บทวา นิรย อุปปนฺนา ความวา ในบางครั้งพระผูมีพระภาคเจา
ทรงยังเทศนาตั้งแตนรกใหจบลงดวยเทวโลก. บางครั้งตั้งแตเทวโลกทรงให
จบลงดวยนรก. ถาประสงคจะตรัสสวรรคสมบัติใหพิสดาร ตรัสถึงทุกขในนรก
โดยเอกเทศ ทุกขในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทุกขในปตติวิสัย ตรัสถึงสมบัติใน
มนุษยโลก โดยเอกเทศ. ถาวาประสงคจะตรัสทุกขในนรกใหพิสดาร ยอม
ตรัสถึงสมบัติในเทวโลกมนุษยโลก และทุกขในกําเนิดสัตวดิรัจฉานและปตติวิสัยโดยเอกเทศ ชื่อวา ยังทุกขในนรกใหพิสดาร ในพระสูตรนี้ พระองค
ประสงคจะทรงยังทุกขในนรกใหพิสดาร เพราะฉะนั้น ทรงยังเทศนาตั้งแต
เทวโลกใหจบลงดวยนรก เพื่อจะตรัสถึงสมบัติในเทวโลกมนุษยโลก และทุกข
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉานและในปตติวิสัย โดยเอกเทศ แลวตรัสถึงทุกขในนรก
โดยพิสดาร จึงตรัสคําเปนตนวา ตเมน ภิกขฺ เว นิรยปาลา. ในบทนั้น
พระเถระบางพวกกลาววา ชื่อวา นายนิรยบาล ไมมี กรรมเทานั้นยอมกอเหตุ
เหมือนหุนยนต. กรรมนัน้ ถูกปฏิเสธไวในอภิธรรม โดยนัยเปนตนวา เออนาย
นิรยบาลในนรกมีและผูกอเหตุก็มี. เหมือนอยางวา ในมนุษยโลกนี้ผูลงโทษ
ดวยกรรมกรณ ฉันใด นายนิรยบาลก็มีอยูในนรก ฉันนั้น.
บทวา ยมสฺส รฺโ ไดแกพระราชาเวมานิกเปรต ชื่อวา พญายม
ในเวลาหนึ่งเสวยตนกัลปพฤษทิพย อุทยานทิพย นักฟอนรําทิพย สมบัติทพิ ย
ในวิมานทิพย ในเวลาหนึ่งเปนพระราชาผูทรงธรรมเสวยผลกรรม แตไมใช

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 203

เวลาเดียวกัน. สวนที่ประตูทั้ง ๔ มีคนอยู ๔ คน. บทวา นาทฺทส ความวา
ทานหมายเอาเทวทูตคนใดคนหนึ่งที่ถูกเขาสงไปไวในสํานักของตน จึงกลาว
อยางนี้ ครัง้ นั้นพญายมรูวา ผูนี้ไมกําหนดเนื้อความแหงภาษิต ประสงคจะ
ใหเขากําหนด จึงกลาวคําวา อมฺโภ. บทวา ชาติธมฺโม คือมีความเกิด
เปนสภาพ ไมพนจากความเกิดไปได ชื่อวา ชาติ ยอมเปนไปในภายในของเรา.
แมในบทเปนตนวา ปรโต ชราธมฺโม ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในบทวา ปม
เทวทูต สมนุยฺุชิตฺวา ความวา กุมารหนุม ยอมกลาวอยางนี้ โดยเนื้อ
ความวา ผูเจริญจงดูเรา แมเราก็มีมือและเทาเหมือนพวกทาน แตเรา
เกลือกกลั้วอยูในมูตรคูถของตน ไมอาจเพื่อจะลุกขึ้นอาบน้ําตามธรรมดาของ
คนได เราเปนผูมีกายสกปรกแลว ไมอาจเพื่อจะบอกวาอาบน้ําใหเรา เราชือ่ วา
เปนเชนนี้ เพราะไมพนจากความก็ดี แตก็ไมใชเราเทานั้น แมทานทั้งหลาย
ก็ไมพนจากความเกิด ความเกิดจักมาถึงแมแกทานทั้งหลายเหมือนเรา ทาน
จงทําความดีไว ตั้งแตกอนเกิดนั้น ดวยประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้นแล กุมารหนุมนั้น ชื่อวา เทวทูต. แตเนื้อความแหงถอยคําทานกลาวไวในมาฆเทวสูตร
แมในบทวา ทุตย เทวทูต ความวา สัตวแกเฒา ชื่อวา ยอม
กลาวอยางนี้ โดยเนื้อความวา ผูเจริญ พวกทานจงดู แมเราก็เคยเปนหนุมสมบูรณ
ดวยกําลังขา กําลังแขนและวองไวเหมือนทาน ความถึงพรอมดวยกําลังและ
ความวองไวเหลานั้นของเรานั้น หมดไปเสียแลว แมมือและเทาของเรามีอยู
ทํากิจดวยมือและเทาไมได เราชื่อวา เปนเชนนี้ เพราะไมพนจากชรา ไมใช
แตเราเทานั้น แมทานทั้งหลาย ก็ไมพนไปจากชรา ความชราจักมาถึงแมแก
ทานทั้งหลายเหมือนเรา ทานทั้งหลายจงทําความดีไวกอน แตชรานั้นจะมาถึง
กอน ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้นแล สัตวแกเฒานั้น ชือ่ วา เทวทูต.
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แมในบทวา ตติย เทวทูต นี้ ความวา สัตวผูเจ็บไข ชื่อวา ยอม
กลาวอยางนี้ โดยเนื้อความวา ผูเจริญพวกทานจงดู แมเราก็เปนผูไมมีโรค
เหมือนทาน เรานั้นบัดนี้ ถูกพยาธิครอบงําเกลือกอยูในมูตรและคูถของคน
ไมอาจแมเพื่อจะลุกขึ้น แมมือและเทาของเรามีอยู ทํากิจดวยมือและเทาไมได
เราเปนเชนนี้ เพราะไมพนจากพยาธิ ไมใชแตเราเทานั้น แมทานทั้งหลาย
ก็ไมพนจากพยาธิ พยาธิจักมาถึงแมแกทานทั้งหลายเหมือนเรา ทานจงทํา
ความดีไวกอน แตพยาธิจะมาถึง ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น สัตว
ผูเจ็บไขนั้น ชื่อวา เทวทูต.
ก็ในบทวา จตุตฺถ เทวทูต นี้ กรรมกรณหรือผูลงโทษวา เทวทูต.
ในสองบทนั้น ในฝายกรรมกรณ กรรมกรณ ๓๒ กอน ยอมกลาวอยางนี้
โดยอรรถวา พวกเราเมื่อบังเกิด ยอมไมบังเกิดที่ตนไมหรือแผนหิน ยอม
บังเกิดในสรีระของคนเชนทาน ดวยประการฉะนี้ ทานจงทําความดีไวกอน
เราเกิด เพราะเหตุนั้น กรรมกรณเหลานั้น จึงชือ่ วา เทวทูต. แมผูลงโทษ
ยอมกลาวอยางนี้ โดยอรรถวา พวกเราเมื่อจะลงกรรมกรณ ๓๒ อยาง ไมได
ลงที่ตนไมเปนตน ยอมลงในสัตวอยางพวกทานนั่นแหละ. ดวยประการฉะนี้
พวกทานจงทําความดีกอนที่เราจะลงโทษ. เพราะเหตุนั้น เเมผูลงโทษเหลานั้น
ชื่อวา เทวทูต. ในบทวา ปฺจม เทวทูต นี้ ความวา สัตวผูตายแลว
ยอมกลาวอยางนี้โดยอรรถวา ผูเจริญพวกทานจงดูเราที่เขาทิ้งไวในปาชาผีดิบ
ถึงความเปนผูขึ้นอืดเปนตน เราก็เปนเชนนี้ เพราะไมพนจากความตาย แต
ไมใชเราเทานั้น แมพวกทานก็ไมพนจากความตายเหมือนกัน ความตายจักมา
ถึงแกทานทั้งหลายเหมือนเรา พวกทานจงทําความดีกอนความตายนั้นจะมาถึง
เพราะฉะนั้น สัตวผูตายนั้น ชื่อวา เทวทูต.
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ถามวา ใคร จะไดประโยชนของเทวทูตนี้ ใครไมได. ตอบวา
ผูใดทํากรรมมาก ผูนั้นไปเกิดในนรก. ผูใดทําบาปกรรมนิดหนึง่ ผูนั้นยอมได.
ชนทั้งหลายจับโจรพรอมดวยภัณฑะยอมกระทําสิ่งที่ควรทํา ไมวินิจฉัย แต
นําโจรที่ถูกสอบสวนจับไวไปสูโรงศาล เขาไดการตัดสินฉันใด ขอเปรียบเทียบก็
ฉันนั้น ก็ผมู ีบาปกรรมนิดหนึ่ง ยอมระลึกไดตามธรรมดาของตน แมถูกเขา
ใหระลึกได. ในขอนั้น มีทมิฬชื่อ ฑีฆทันตะ ระลึกไดตามธรรมดา
ของคน. ไดยินวา ทมิฬนั้นเอาผาสีแดงบูชาอากาศเจดียในสุมนคีริวิหาร.
ครั้งนั้น เขาเกิดใกลอุสสุทนรก ไดยินเสียงเปลวไฟ ระลึกถึงผาที่คนบูชาไว.
เขาจึงไปเกิดบนสวรรค. อีกคนหนึ่ง ถวายผาสาฏกเนื้อหยาบแกภิกษุหนุม
เปนบุตรวางไวใกลเทา. ในเวลาใกลตาย เขาถือนิมิตในเสียงวา ปฏะ ปฏะ แม
เขาเกิดใกลอุสสุทนรก ก็ระลึกถึงผานั้น เพราะเสียงเปลวไฟจึงไปเกิดบนสวรรค.
เขาระลึกถึงกุศลกรรมตามธรรมดาของคนกอนอยางนี้ จึงบังเกิดบนสวรรค.
สูเมื่อระลึกตามธรรมดาของคนไมได จึงถามเทวทูตทั้ง ๕. ในเทวทูต ทั้ง ๕
นั้น บางคนระลึกไดดวยเทวทูตที่หนึ่ง. บางคน ระลึกไดดวยเทวทูตที่สอง
เปนตน. สวนผูใด ยอมระลึกไมไดดวยเทวทูตทั้ง ๕ พญายมใหผูนั้น ระลึก
ไดเอง. ไดยนิ วา อํามาตยคนหนึ่ง บูชาหาเจดียดวยหมอดอกมะลิ ไดให
สวนบุญแกพญายม. นายนิรยบาล นําอํามาตยนั้นผูเกิดในนรกเพราะอกุศลกรรม
ไปหาพญายม. เมื่ออํามาตยนั้น ระลึกไมได ดวยเทวทูตทั้ง ๕ พญายมตรวจ
ดูเองเห็นแลวใหระลึกวาทานบูชามหาเจดียดวยหมอดอกมะลิแลว แผสวนบุญ
ไหเรามิใชหรือ. เขาระลึกไดในเวลานั้นแลว ไปสูเทวโลก ก็แตวา พญายม
แมตรวจดูเองก็ไมเห็น ดําริวา สัตวผูนี้จักเสวยทุกขให จึงนิ่งเสีย.
บทวา มหานิรเย ไดแก อเวจีมหานรก ถามวา อเวจีมหานรกนั้น
ประมาณภายในเทาไร. ตอบวา แผนดินโลหะหลังคาโลหะโดยยาว และโดยกวาง
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ประมาณ ๙๐๐ โยชน ฝาขางหนึ่ง ๆ ประมาณ ๘๑ โยชน. เปลวไฟนั้นตั้งขึ้น
ในทิศบูรพาจดฝาทิศประฉิมทะลุฝานั้นไปขางหนา ๑๐๐ โยชน. แมในทิศ
ที่เหลือ ก็มนี ัยนี้แล. ดวยประการฉะนี้ โดยสวนยาวและสวนกวาง ดวยที่สุด
ของเปลวไฟ มีประมาณ ๓๑๘ โยชน. แตโดยรอบ ๆ มีประมาณ ๙๕๔ โยชน.
สวนโดยรอบกับอุสสุทประมาณหมื่นโยชน. ในบทวา อุพฺภต ตาทิสเมว โหติ
นี้ ความวา ไมสามารถจะยกเทาที่เหยียบจนถึงกระดูกใหมั่นคงได. ก็ในบทนี้
มีอธิบายดังนี้ ถูกเผาไหมทั้งขางลางขางบน. ดวยประการฉะนี้ ในเวลาเหยียบ
ปรากฏถูกเปลวไฟเผาไหมในเวลายกขึ้น ก็เปนเชนนั้น . เพราะฉะนั้นทานจึง
กลาวอยางนี้. บทวา พหุสมฺปตฺโต คือถึงหลายแสนป
ถามวา เพราะเหตุไร นรกนีจ้ ึงชื่อวา อเวจี. ตอบวา ทานเรียก
ระหวางวาคลื่น. ในนรกนั้น ไมมีระหวางของเปลวไฟของสัตวหรือของทุกข
เพราะฉะนั้น นรกนั้น จึงชื่อวา อเวจี. เปลวไฟตั้งขึ้นแคฝาดานทิศบูรพาของ
นรกนั้น พลุง ไป ๑๐๐ โยชน ทะลุฝาไปขางหนา ๑๐๐ โยชน. แมในทิศที่เหลือ
ก็มีนัยนี้แล. เทวทัตเกิดในทามกลางแหงเปลวไฟทั้ง ๖ เหลานี้. เทวทัตมี
อัตภาพประมาณ ๑๐๐ โยชน. เทาทั้งสองเขาไปสูโลหะแผนดินถึงขอเทา
มือทั้งสองเขาไปสูฝาโลหะถึงขอมือ. ศีรษะจดหลังคาโลหะถึงกระดูกดิ้ว. หลาว
โลหะอันหนึ่งเขาไปโดยสวนลางทะลุกายไปจดหลังคา. หลาวออกจากฝาดานทิศ
ปราจีนทะลุหัวใจ เขาไปฝาดานทิศประฉิม หลาวออกจากฝาดานทิศอุดร
ทะลุซี่โครงไปจดฝาดานทิศทักษิณ เทวทัต เปนเชนนี้ เพราะผลกรรมที่วา
เทวทัตหมกไหมอยูเพราะผิดในพระตถาคตผูไมหวั่นไหว. ดวยประการฉะนี้
นรกชื่อวา อเวจี เพราะเปลวไฟไมหยุดยั้ง. ในภายในนรกนั้น ในที่ประมาณ
๑๐๐ โยชน. สัตวยัดเหยียดกันเหมือนแปงที่เขายัดใสไวในทะนาน ไมควร
กลาววา ในที่นี้ มีสัตว ในที่นี้ไมมี. สัตวเดิน ยืน นั่ง และนอนไมมีที่สุด.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 207

สัตวทั้งหลายเมื่อเดิน ยืน นั่ง หรือนอน ยอมไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ชื่อวา อเวจี เพราะสัตวทั้งหลายยัดเหยียดกันอยางนี้. สวนในกายทวาร จิตสหรคตดวยอุเบกขา ๖ ดวง ยอมเกิดขึ้น ดวงหนึ่งสหรคตดวยทุกข. แมเมื่อ
เปนอยางนี้ เมื่อบุคคลวางหยดน้ําหวาน ๖ หยดไวที่ปลายลิ้น หยดหนึ่งวางไว
ที่ตัมพโลหะ เพราะถูกเผาผลาญกําลังหยดน้ํานั้นยอมปรากฏ นอกนี้เปนอัพโพหาริก ฉันใด ทุกขในนรกนี้ ไมมีระหวาง เพราะมีเผาไหมเปนกําลัง ทุกข
นอกนี้เปนอัพโพหาริก ฉันนั้น. ชื่อวา อเวจี เพราะเต็มไปดวยทุกขอยางนี้แล
บทวา มหนฺโต คือประมาณ ๑๐๐ โยชน. บทวา โส ตตฺถ ปตติ
ความวา เทาขางหนึ่งอยูในมหานรก. ขางหนึ่ง ตกไปในคูถนรก บทวา
สุจิมุขา คือมีปากคลายเข็ม สัตวเหลานั้นมีคอเทาชาง และเทาเรือโกลน
ลําหนึ่ง. บทวา กุกฺกุลนิรโย ความวา นรกเถาถานรอนเต็มไปดวยเถา
ปราศจากไฟขนาดภายในเรือนยอด ประมาณ ๑๐๐ โยชน. สัตวที่ตกไปในนรก
ถึงพื้นลางเหมือนเมล็ดผักกาด ในกองผักกาดที่เขาเหวี่ยงไปในหลุมถานเพลิง.
บทวา อาโรเปนฺติ ความวา เอาทอนเหล็กโบยยกขึ้น. ในเวลายกทอนเหล็ก
เหลานั้นขึ้น หนามเหล็กอยูขางลาง เวลายกลงหนามเหล็กอยูขางบน. บทวา
วาเตริตานิ ไดแก เที่ยวไปดวยกรรม. บทวา หตฺถป ฉินฺทนฺติ ความวา
ไดแก ทุบเฉือนเหมือนเฉือนเนื้อบนเขียง. ถาลุกขึน้ หนีไปได กําแพงเหล็ก
โผลขึ้นมาลอมไว คมมีดโกนก็ดังขึ้นขางลาง. บทวา ขาโรทกา นที
ไดแก แมน้ําทองแดงชื่อวา เวตตรณี ในบทนั้น ทรายหยาบสําเร็จดวยเหล็ก
ใบบัวขางลางมีคมมีดโกนที่ฝงสองขางมีเถาหวายและหญาคา. บทวา โส ตตฺถ
ทุกฺขา ติปฺปา ขรา ความวา สัตวนรกนั้นลอยขึน้ ขางบนและลงไปขางลาง
ในนรกขาดในใบบัว. ถูกหนามทรายหยาบมีสัณฐานเปนกากบาดถูกผาดวย
มีดโกนคม ยอมขีดดวยหญาคาที่ฝงทั้งสองขาง. ครามาดวยเถาหวาย. ถูกผา
ดวยศัสตราอันคม. บทวา ตตฺเตน อโยสงฺกุนา ความวา เมื่อสัตวนรก
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กลาววา เราหิว นายนิรยบาลเหลานั้น เอางบโลหะบรรจุกระเชาโลหะใหญ
เอาเขาไปใหเขา. เขารูวาเปนงบโลหะแตะที่ฟน ครั้งนั้น นายนิรยบาลเอา
ขอเหล็กรอนงัดปากของเขา. เอาน้ําทองแดงใสเขาไปในหมอทองแดงใหญแลว
กระทําอยางนั้นแหละ. บทวา ปุน มหานิรเย ความวา นายนิรยบาลให
ลงโทษตั้งแตเครื่องจองจํา ๕ ประการ ตลอดถึงดื่มน้ําทองแดงอยางนี้ ตั้งแต
ดื่มน้ําทองแดงใหลงเครื่องจองจํา ๕ ประการเปนตนอีก โยนลงไปในมหานรก.
ในมหานรกนั้น บางคนพนเครื่องจองจํา ๕ ประการ บางคนพนครั้งที่สอง
บางตนพน ครั้งที่สาม บางคนพนดวยการดื่มน้ําทองแดง. ก็เมื่อยังไมสิ้นกรรม
นายนิรยบาลก็โยนลงไปในมหานรกอีก. ก็ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง เมื่อเรียนพระสูตร
นี้ กลาววา ทานผูเจริญ เมื่อสัตวนรกเสวยทุกขเทานี้แลว นายนิรยบาล
ยังโยนเขาไปในมหานรกอีกหรือ ภิกษุกลาววาทานผูเจริญ อุทเทสจงยกไว
ทานจงบอกกัมมัฏฐานแกกระผม ใหพระเถระบอกกัมมัฏฐานแลว เปนพระ
โสดาบันอาศัยเรียนอุทเทส. ชนแมเหลาอื่นเวนอุทเทสประเทศนี้บรรลุอรหัต
ไมมีจํานวน. ก็พระสูตรนี้ พระพุทธเจาทุกพระองคไมทรงเวนเลย. บทวา
หีนกายูปคา ไดแกเปนผูเขาถึงพวกเลว. บทวา อุปาทาเน คือ ยึดถือ
ดวยตัณหาและทิฐิ. บทวา ชาติมรณสมฺภเว ไดแกเปนเหตุแหงความเกิด
และความตาย. บทวา อนุปาทา ไดแก ไมยึดถือดวยอุปาทาน ๔. บทวา
ชาติมาณสขเย คือ ยอมพนในเพราะนิพพานกลาวคือเปนที่สิ้นชาติและมรณะ.
บทวา ทิฏธมฺมาภินิพพฺ ุตา ความวา ดับแลวดวยความดับกิเลสทั้งปวง
ในทิฏฐธรรมคือในอัตภาพนี้เอง. บทวา สพฺพทุกฺข อุปจฺจคู คือ ชื่อวา
ลวงทุกขทั้งปวงได.
จบอรรถกถาเทวทูตสูตร ที่ ๑๐
จบวรรค ที่ ๓.
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วิภงั ควรรค
๑. ภัทเทกรัตตสูตร

วาดวยผูมีราตรีเดียวเจริญ
[๕๒๖] ขาพเจาไดสดับมาอยาง:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดําตรัส
แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอุเทศ
และวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงพึงอุเทศและ
วิภังคนั้น จงใสใจใหดีเราจักกลาวตอไป. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระพุทธเจาขา.
[๕๒๗] พระผูมพี ระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิง่ นั้นก็เปนอันละไปแลว และ
สิ่งที่ยังไมมาถึงก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล
ใดเห็นแจงธรรมปจจุบนั ไมงอนแงน ไม
คลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ ได บุคคลนั้น
พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ใหปรุโปรงเถิด
พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใคร
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เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ
ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอม
ไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผสู งบยอม
เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียรไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลาง
คืน นั้นแลวา ผูมรี าตรีหนึ่งเจริญ.
[๕๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
อยางไรคือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ใน
กาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่
ลวงแลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลที่
ลวงแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา คํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.
[๕๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
อยางไรคือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้
ในกาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสญ
ั ญาอยางนี้ในกาล
ที่ลวงแลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมวี ิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวง
แลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว .
[๕๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยาง
ไรคือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ใน
กาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต
พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
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[๕๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง
อยางไรคือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยาง
นี้ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาล
อนาคต พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
[๕๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน
อยางไรคือ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาด
ในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ
ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูป
โดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็ง
เห็นอัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวา
มีเวทนาบาง เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมเล็ง
เห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง เล็งเห็นสัญญา
ในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปน
อัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง เล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาในสังขารบาง ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณ
บาง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา งอนแงนในธรรมปจจุบัน.
[๕๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน
อยางไร คือ อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาด
ในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ
ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็ง
เห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 213

ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง
ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมไมเล็งเห็น
สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง ไมเล็งเห็น
สัญญาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมไมเล็งเห็นสังขาร
โดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง ไมเล็งเห็นสังขาร
ในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดย
ความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณใน
อัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล
ชื่อวา ไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน.
[๕๓๔] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และ
สิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล
ใดเห็นแจงธรรมปจจุบนั ไมงอนแงน ไม
คลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ ได บุคคลนั้น
พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ใหปรุโปรงเถิด
พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเลา
จะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ
ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูม ีเสนาใหญนั้น ยอม
ไมมีแตเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอม
เรียกบุคคลผูมาปกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลาง
คืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาวไววา เราจักแสดงอุเทศและวิภังค
ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเธอทั้งหลายนั้น เราอาศัยเนื้อความนี้ กลาว
แลวดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๑
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วิภังควัคควัณณนา
อรรถกถาภัทเทกรัตตสูตร
ภัทเทกรัตตสูตร มีคําขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในภัทเทกรัตตสูตรนั้น บทวา ภทฺเทกรตฺตสฺส ความวา ชื่อวา ผูมี
ราตรีหนึ่งเจริญ เพราะความที่เขาเปนผูถึงพรอมดวยการตามประกอบวิปสสนา.
บทวา อุทฺเทส ไดแก มาติกา. บทวา วิภงฺค ไดแก บทที่พึงแจกแจง
โดยพิสดาร. บทวา อตีต ไดแกในขันธหาที่ลวงแลว. บทวา นานฺวาคเมยฺย
ความวา ไมควรนึกถึงดวยตัณหาและทิฐิทั้งหลาย. บทวา นปฺปฏิกงฺเข
ความวา ไมพึงปรารถนาดวยตัณหาและทิฐิทั้งหลาย. บทวา ยทตีต
นี้ในคาถานี้เปนการกลาวถึงเหตุ. เพราะสิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็ละไปแลว
ดับแลว ถึงความตั้งอยูไมไดแลว เพราะฉะนั้น บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่
ลวงไปแลวนั้นอีก. อนึง่ เพราะสิ่งใดยังไมมาถึง สิ่งนั้นก็ยังไมถึง ยังไมเกิด
ยังไมบังเกิด เพราะฉะนั้น บุคคลไมพึงปรารถนาสิ่งที่ยังไมมาถึงแมนั้น บทวา
ตตฺถ ตตฺถ ความวา บุคคลผูเขาถึงธรรมแมปจจุบันในธรรมใด ๆ เห็นแจง
ธรรมนั้น ดวยอนุปสสนา ๗ อยาง มีอนิจจานุปสสนาเปนตน ในธรรมนัน้ ๆ
เที่ยว. อีกอยางหนึ่ง บุคคลเห็นแจงในธรรมนั้น ๆ ในที่ทั้งหลายมีปาเปนตน .
บทวา อสหริ  อสงฺกุปฺป นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อทรงแสดงวิปสสนา
และปฏิวิปสสนา. จริงอยูวิปสสนายอมไมงอนแงน ยอมไมคลอนแคลนดวย
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน เพราะฉะนั้น วิปสสนานั้น ชื่อวา อสหิร ไม
งอนแงน ชื่อวา อสกุปฺป ไมคลอนแคลน. ทานกลาวอธิบายวา บุคคลพึง
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พอกพูน พึงเจริญ พึงเห็นแจงเฉพาะวิปสสนานั้น. อีกประการหนึ่ง นิพพาน
ยอมไมงอนแงน ยอมไมคลอนแคลนดวยกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน เพราะ
ฉะนั้น นิพพานนั้น จึงชื่อวา อสหิร อสกุปฺป แปลวา ไมงอนแงน ไม
คลอนแคลน. อธิบายวา ภิกษุผูบัณฑิตรูแจงแลว พึงพอกพูนนิพพานนั้น คือ
เมื่อยังไมบรรลุผลสมาบัติซึ่งมีนิพพานนั้นเปนอารมณ ก็พึงเจริญบอย ๆ. ก็
เพื่อประโยชนแกภิกษุผูพอกพูนนั้น. บทวา อชฺเชว กิจฺจ อาตปฺป ความ
วา ความเพียรที่ไดชื่อวา อาตัปปะ เพราะเผากิเลสทั้งหลายหรือยังกิเลสทั้งหลาย
ใหเรารอนทั่ว พึงทําในวันนี้แหละ. บาทคาถาวา โก ชฺา มรณ สุเว
ความวา ใครเลาจะรูความเปนอยู หรือความตายในวันพรุง. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา พึงทําความเพียรอยางนี้วา ก็ความเนิ่นชายอมมีในวันนี้
เทานั้นวา เราจักทําทาน หรือจักรักษาศีล ก็หรือจักทํากุศลอยางใดอยางหนึ่ง
ในวันนี้แหละ เราไมยังจิตใหเกิดขึ้นวา เราจักรูใ นวันพรุงหรือในวันมะรืน
จักทําในวันนี้แหละ. บทวา มหาเสเนน ความวา ก็การณแหงความตาย มี
หลายอยางมีไฟ ยาพิษ และศัสตรา เปนตน คือ เสนาของมัจจุราชนั้น ความ
ผิดเพี้ยนกลาวคือ การทําสันถวไมตรีอยางนี้วา ทานจงรอสอง - สามวันกอน
จนกวาขาพเจาจะทํากรรมเปนที่พึงของคนมีการบูชาพระพุทธเจาเปนตน หรือ
กลาวคือ การใหสินจางอยางนี้วา ทานจงถือเอาหนึ่งรอย หรือ หนึ่งแสนนี้
แลว รอสอง - สามวัน หรือ กลาวคือ กองพลอยางนี้วา เราจักตานทานดวย
กองพลนี้ ดังนี้ กับมัจจุราชเห็นปานนี้ ซึ่งมีเสนาใหญ ดวยอํานาจแหงเสนา
ใหญนั้น ยอมไมมี. ก็บทวา สงฺคโร ความผิดเพี้ยนนั้น เปนชื่อแหงการทํา
สันถวไมตรี การใหสินจางและกองพล. เพราะฉะนั้น เนื้อความนี้ไดกลาว
แลว. บทวา อตนฺทิต ไดแก ผูไมเกียจคราน คือขยัน. บุคคลนั้น ชื่อวา
ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ เพราะความที่บุคคลนั้นเปนผูปฏิบัติอยางนี้ เพราะฉะนั้น
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บุคคลนั้น ชื่อวา ภทฺเทกรตฺโต ผูมรี าตรีหนึ่งเจริญ. พระมุนีคือ พระพุทธเจา ชื่อวา ทรงสงบแลว เพราะความที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน สงบแลว
ตรัสเรียกบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้นั้นวา บุคคลนี้ ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ดวยประการ
ฉะนี้.
ในบททั้งหลาย มีอาทิวา เอวรูโป แมมรี ูปคํามีวรรณะดุจแกวมณี
อินทนีล. หรือ บทวา อโหสึ ความวาเรามีรูปอยางนี้ ดวยอํานาจแหงรูปอัน
พึงพอใจอยางนี้นั้นเทียว. เรามีเวทนาอยางนี้ ดวยอํานาจแหงสุขเวทนาและ
โสมนัสเวทนาอันเปนกุศล มีสัญญาอยางนี้ ดวยอํานาจแหงธรรมทั้งหลาย มี
สัญญาเปนตน ซึ่งประกอบพรอมดวยเวทนานั้นเทียว มีสังขารอยางนี้ มี
วิญญาณอยางนี้. บทวา อตีตมาทฺธาน ความวา รําพึงถึงความเพลิดเพลิน
ในเรื่องนั้น ๆ ไดแก รําพึง คลอยตามตัณหาในรูปเปนตนเหลานั้น. ยอมไม
สําคัญวา เราเปนผูมีรูปอยางนี้ ดวยอํานาจแหงรูปที่เลวเปนตน ฯสฯ มีวิญญาณ
อยางนี้. บทวา นนฺทึ น สมนฺวาเนติ ความวา ตัณหา หรือ ทิฐิอัน
สัมปยุตดวยตัณหา อันบุคคลยอมไมใหเปนไป. พึงทราบความรําพึงถึงความ
เพลิดเพลิน กลาวคือ ความเปนไปแหงตัณหาและทิฐิ ดวยอํานาจแหงรูปอัน
ประณีต และพึงพอใจเปนตนเทียว แมในบทวา เอวรูโป สิย เปนตน
บทวา กถฺจ ภิกขฺ เว ปจฺจุปนฺเนสุ ธมฺเมสุ สหรต นี้ ตรัสเพื่อทรง
แสดงขยายอุทเทสวา ก็บุคคลเห็นแจงธรรมปจจุบันในธรรมนั้น ๆ อันไม
งอนแงน ไมคลอนแคลน. ก็บทวา กถฺจ ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนฺน ธมฺม
น วิปสฺสติ เปนตน พึงตรัสไวในพระสูตรนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ยังตรัส
ถึงวิปสสนาวา ไมงอนแงนและวาไมคลอนแคลน เพราะฉะนั้น เพื่อทรงแสดง

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 218

ความมีและความไมมีแหงวิปสสนานั้นเทียว จึงทรงยกมาติกาวา บุคคลงอนแงน
ไมงอนแงน ดังนี้ แลวตรัสความพิสดาร. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหรติ
ความวา บุคคลชื่อวา ถูกตัณหาและทิฐิคราไป เพราะไมมีวิปสสนา. บทวา
น สหรติ ความวา ชื่อวาไมถูกตัณหาและทิฐิคราไป เพราะมีวิปสสนา.
บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาภัทเทกรัตตสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 219

๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร

วาดวยผูมีราตรีเดียวเจริญ
[๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล ทานพระอานนท
สนทนากะภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลา ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถา
ประกอบดวยธรรมและกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ.
[๕๓๖] ครั้นในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่ทรง
หลีกเรนเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา ครั้นแลวจึงประทับ นั่ง ณ อาสนะที่เขา
แตงตั้งไว พอประทับ นั่งเรียบรอยแลว จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ใครหนอแล สนทนากะพวกภิกษุในอุปฏฐานศาลา ชักชวน
ใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม และกลาวอุเทศและวิภังคของ
บุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ.
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา ทานพระอานนท พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอน
อานนท เธอสนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางไร
เลา.
[๕๓๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองค สนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบ
ดวยธรรม ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางนี้วา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 220

บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิ่งนัน้ ก็เปนอันละไปแลว และ
สิง่ ที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็
บุคคลใดเห็นแจง ธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได
บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ให
ปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนี้
แหละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง
เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูม ีเสนา
ใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระ
มุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล ผูมีปกติอยู
อยางนี้ มีความเพียร ไมเกียจครานทั้ง
กลางวันและกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรี
หนึ่งเจริญ.
[๕๓๘] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวง
แลวอยางไร คือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา เราไดมีรูป
อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้
ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสงั ขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ใน
กาลที่ลวงแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา คํานึงถึงสิ่งที่
ลวงแลว.
[๕๓๙] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวง
แลวอยางไร คือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา เราไดมีรปู
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อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยาง
นี้ในกาลที่ลว งแลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้
ในกาลที่ลวงแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา ไมคํานึงถึง
สิ่งที่ลวงแลว.
[๕๔๐] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา
ถึงอยางไร คือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา ขอเราพึงมีรูป
อยางนี้ ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้
ในกาลอนาคต พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาล
อนาคต ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แลชื่อวา มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
[๕๔๑] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บคุ คลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไม
มาถึงอยางไร คือ ไมราํ พึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา ขอเราพึงมี
รูปอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้
ในกาลอนาคต พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาล
อนาคต. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชือ่ วา ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา
ถึง.
[๕๔๒] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรม
ปจจุบัน อยางไร คือ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระ
อริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไม
ไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ
ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูป
ในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา
บาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็น
สังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา
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บาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาในวิญญาณบาง. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา งอนแงน
ในธรรมปจจุบัน.
[๕๔๓] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนใน
ธรรมปจจุบันอยางไร คือ อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็น
พระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ได
เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปน
อัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไมเล็ง
เห็นอัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอม
ไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดย
ความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไม
เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็น
อัตตาในวิญญาณบาง. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมงอน
แงนในธรรมปจจุบัน.
[๕๔๔] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิง่ ใด
ลวงไปแลว สิ่งนั้น ก็เปนอันละไปแลว
และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันไมถึง ก็
บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ในธรรมนัน้ ๆ
ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ
ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย
ในวันนีแ้ หละ ใครเลาจะรูความตายใน
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วันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนกับ
มัจจุราชผูม ีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแก
เราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียก
บุคคลผูมปี กติอยูอยางนี้ มีความเพียร
ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน
นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึง่ เจริญ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวน
ใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม ไดกลาวอุเทศและวิภังคของ
บุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญอยางนี้แล.
[๕๔๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ดีแลว ๆ เธอ
สนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม
ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...
นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ดังนี้ ถูก
แลว.
[๕๔๖] ดูกอนอานนท ก็บคุ คลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร
ฯลฯ ดูกอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวา คํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร ฯลฯ ดู
กอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวา ไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร ฯลฯ ดู
กอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวา มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 224

ดูกอนอานนท ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร ฯลฯ ดู
กอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ
ดูกอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ
ดูกอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวา ไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน.
[๕๔๗] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งลวงแลว ฯลฯ
พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล ...นั้นแลวา
ผูมีราตรีหนึง่ เจริญ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทก็ชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ อานันทภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๒
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อรรถกถาอานันทภัทเทกรัตตสูตร
อานันทภัทเทกรัตตสูตรมีคําขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิสลฺลานา วุฏ ิโต โดยความวา เสด็จ
ออกจากผลสมาบัติ. บทวา โก นุโข ภิกขฺ เว ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรูอยูนั้นเทียว ตรัสถามเพื่อทรงตั้งเรื่องขึ้น. บทวา สาธุ สาธุ
ความวา ทรงประทานสาธุการแกพระเถระ. บทวา สาธุ โข ตฺว ความวา
ทรงสรรเสริญเทศนาแลวตรัส เพราะความที่เทศนาอันพระเถระแสดงดวยบท
และพยัญชนะทั้งหลาย กลมกลอม บริสุทธิ์ดี. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง งาย
ทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอานันทภัทเทกรัตตสูตรที่ ๒
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๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้นแล ทานพระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกลรุง
เขาไปยังสระตโปทะเพื่อสรงสนานรางกาย. ครั้นเสร็จเรียบรอยแลว จึงกลับ
ขึ้นมานุงสบงผืนเดียว ยืนผึ่งตัวใหแหงอยู. ฉะนั้นลวงปฐมยามไปแลว มี
เทวดาตนหนึ่ง มีรัศมีงาม สองสระตโปทะใหสวางทั่ว เขาไปหาทานพระ
สมิทธิยังที่ที่ยืนอยูนั้น แลวไดยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง.
[๕๔๙] เทวดานั้น พอยืนเรียบรอยแลว จึงกลาวกะทานพระสมิทธิ
ดังนี้วา ดูกอนภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ไดไหม.
ทานพระสมิทธิกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทาน
ทรงจําไดหรือ.
เท. ดูกอนภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถา
แสดงราตรีหนึ่งเจริญไดไหม.
ส. ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ.
เท. ดูกอนภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได ขอทานจงเลาเรียน และ
ทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังค
ของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวยประโยชนเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย.
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เทวดานั้น กลาวดังนี้แลว จึงหายไป ณ ที่นั้นเอง.
[๕๕๐] ครั้งนัน้ แล ทานพระสมิทธิ พอลวงราตรีนั้นไปแลว จึง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อคืนนี้ตอนใกลรุง ขาพระองค
ลุกขึ้นเขาไปยังสระตโปทะเพื่อสรงสนานรางกาย ครั้นเสร็จเรียบรอยแลว จึง
กลับมานุงแตสบงผืนเดียวยืนผึ่งตัวใหแหงอยู. ขณะนั้นลวงปฐมยามไปแลว
เทวดาองคหนึ่ง มีรัศมีงามสองสระตโปทะใหสวางทั่ว เขาไปหาขาพระองคยัง
ที่ที่ยืนอยูนั้น แลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกลาว
กะขาพระองคดังนี้วา ดูกอนภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมี
ราตรีหนึ่งเจริญไดไหม. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดานั้นกลาวแลวอยางนี้
ขาพระองคไดกลาวกะเทวดานั้นดังนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได
ทานทรงจําไดหรือ. เทวดานั้นกลาววา ดูกอนภิกษุแมขาพเจาก็ทรงจําไมได
และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญไดไหม. ขาพระองคตอบวา ดูกอน
ทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ. เทวดานั้นกลาววา ดูกอ น
ภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได ขอทานจงเลาเรียน และทรงจําอุเทศและ
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมี
ราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย.
เทวดานั้นกลาวดังนี้แลว จึงหายไป ณ ที่นั้นเอง. ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดงอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง
เจริญ แกขาพระองคเถิด.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ถาเชนนั้น เธอจงพึง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาวตอไป. ทานพระสมิทธิทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบ
แลว พระพุทธเจาขา.
[๕๕๑] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิ่งนั้นเปนอันละไปแลว และ
สิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็
บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน
ไมคลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได บุคคล
นั้น พึงเจริญธรรมนั้นเนื่อง ๆ ใหปรุโปรง
เถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ
ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวา
ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น
ยอมไมมีแกเราทั้งหลายพระมุนีผูสงบยอม
เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียรไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน
นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้ ครั้นแลวพระสุคตจึงทรง
ลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังพระวิหาร.
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พวกภิกษุปรึกษากันถึงอุเทศ
[๕๕๒] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลา
นั้นจึงไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา.
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลวและสิ่ง
ที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล
ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไม
คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆได บุคคลนั้น
พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ใหปรุโปรงเถิด
พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใคร
เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ
ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอม
ไมมีแกเราทัง้ หลาย พระมุนีผูสงบ ยอม
เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียรไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน
นั้นแลวา ผูม ีราตรีหนึ่งเจริญ.
ดังนีแ้ ล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกออกจาก
อาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได. ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้น
ไดมีความคิดอยางนี้วาทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและพวกภิกษุ
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ผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
โดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง
ที่อยูแลว พึงสอบถามเนื้อความนี้กะทานพระมหากัจจานะเถิด.
[๕๕๓] ตอนั้นแล ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ
ยังที่อยู แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานคําทักทาย
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบ
รอยแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ดูกอนทานกัจจานะ พระผูมี
พระเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...นั้น
แลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไป
ยังพระวิหาร ดูกอนทานกัจจานะ ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลว
ไมนาน พวกกระผมนั้นไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง
หลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...นั้น
แลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไป
ยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ดูกอ นทานกัจจานะ พวกกระผมนั้นไดมีความ
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คิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวม
ประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดย
ยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู
แลวพึงสอบถามเนื้อความนี้กะทานพระมหากัจจานะเถิด ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเนื้อความเถิด.

อุปมาดวยผูตองการไมแกน
[๕๕๔] ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไม
พึงสําคัญแกนของตนไมใหญที่มีแกนตั้งอยูวา ควรหาไดที่กิ่งและใบ ละเลย
รากและลําตนเสีย ฉันใด ขออุปไมยนี้ ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยู
พรอมหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานพากันสําคัญเนื้อความนั้นวา พึงสอบ
ถามเราได ลวงเลยพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสีย ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง
หลาย พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงรูธรรมที่ควรรู. ทรงเห็นธรรม
ที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความประเสริฐ ตรัส บอก นําออก
ซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น
และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ทานทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้
กะพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกเราอยางใด พวก
ทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด.
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกอนทานกัจจานะ แทจริง พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูธรรมทีค่ วรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มี
ญาณ มีธรรม มีความประเสริฐ ตรัส บอก นําออกซึ่งประโยชน ประทาน
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อมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควร
แกพระองคแลวที่พวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกพวกกระผมอยางใด พวกกระผมพึงทรงจํา
ไดอยางนั้น แตวาทานพระมหากัจจานะ อันพระศาสดาและพระภิกษุผูรวม
ประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว และทานพอจะจํา
แนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได
ขอทานพระมหากัจจานะอยาทําความหนักใจ โปรดจําแนกเนื้อความเถิด.
กัจจานะ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกทานจงฟง จง
ใสใจใหดีขาพเจาจักกลาวตอไป. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา
ชอบแลวทานผูมีอายุ.
[๕๕๕] ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวดังนี้วา ดูกอ นทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...นั้น
แลวา ผูมรี าตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไป
ยังพระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ .
[๕๕๖] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
อยางไร คือ มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา จักษุของเรา
ไดเปนดังนี้ รูปไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว เพราะความรูสึกเนื่องดวย
ฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวา คํานึงถึง
สิ่งที่ลวงแลว.
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มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา โสตของเราไดเปน
ดังนี้ เสียงไดเปนดังนี้ ในกาลทีล่ วงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่นวา ฆานะของเราได
เปนดังนี้ กลิ่นไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา ชิวหาของเราได
เปนดังนี้ รสไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา กายของเรา
ไดเปนดังนี้ โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา มโนของ
เราไดเปนดังนี้ ธรรมารมณไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว เพราะความรูสึก
เนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินมโมและธรรมารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลิน
จึงชื่อวา คํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา
คํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.

ผูไมคาํ นึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
[๕๕๗] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวง
แลวอยางไร คือ มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา จักษุ
ของเราไดเปนดังนี้ รูปไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลว งแลว เพราะความรูสึกไม
เนื่องดวยฉันทราคะจึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึง
ชื่อวา ไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว .
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา โสตของเราได
เปนดังนี้ เสียงไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 234

มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่นวา ฆานะของเรา
ไดเปนดังนี้ กลิ่นไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา ชิวหาของเรา
ไดเปนดังนี้ รสไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา กายของ
เราไดเปนดังนี้ โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้ ในกาลทีล่ วงแลว...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและธรรมารมณวา มโนของ
เราไดเปนดังนี้ ธรรมารมณไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว เพราะความรูสึก
ไมเนื่องดวยฉันทราคะ จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อไม
เพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ชื่อวา ไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.
[๕๕๘] ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา
ถึงอยางไร คือ บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่คนยังไมไดวา ขอจักษุของเราพึง
เปนดังนี้ ขอรูปพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความตั้งใจเปนปจจัย
จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
บุคคลทั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่คนยังไมไดวา ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้
ขอเสียงพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่คนยังไมไดวา ขอฆานะของเราพึงเปนดังนี้
ขอกลิ่นพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอชิวหาของเราพึงเปนดังนี้
ขอรสพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอกายของเราพึงเปนดังนี้
ขอโผฏฐัพพะพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
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บุคคลตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้
ขอธรรมารมณพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความตั้งใจเปนปจจัย จึง
เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ เมือ่ เพลิดเพลิน จึงชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมา
ถึง. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
[๕๕๙] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไม
มาถึงอยางไร คือ บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอจักษุของเรา
พึงเปนดังนี้ ขอรูปพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความไมตั้งใจเปนปจจัย
จึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวา ไมมุงหวังสิ่งที่
ยังไมมาถึง.
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้
ขอเลียงพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอฆานะของเราพึงเปน
ดังนี้ ขอกลิน่ พึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต.
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอชิวหาของเราพึงเปน
ดังนี้ ขอรสพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอกายของเราพึงเปนดังนี้
ขอโผฏฐัพพะพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต ...
บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอมโนของเราพึงเปน
ดังนี้ ขอธรรมารมณพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความไมจงใจเปน
ปจจัย จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวา
ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไม
มุงหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง.
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ผูไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน
[๕๖๐] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรม
ปจจุบันอยางไร คือ มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง ๒ อยาง
ที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลิน
จักษุและรูปนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวา งอนแงนในธรรมปจจุบัน.
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง.. .
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น...
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส. . .
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ. . .
มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณทั้ง ๒ อยางที่
เปนปจจุบันดวยกันแล เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลิน
มโนและธรรมารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แลชื่อวา งอนแงนในธรรมปจจุบัน.
[๕๖๑] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรม.
ปจจุบันอยางไร คือ มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง ๒
อยางที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ จึง
ไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อไมเพลิดเพลินจึงชื่อวา ไมงอนแงนในธรรม
ปจจุบัน.
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง...
มีความรสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส...
มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ...
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มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในมโนแลธรรมารมณทั้ง ๒ อยาง
ที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ จึงไม
เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชือ่ วาไมงอนแงน
ในธรรมปจจุบัน. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวา ไมงอนแงน
ในธรรมปจจุบัน.
[๕๖๒] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงอุเทศ โดยยอแกเราทั้งหลายวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...
นั้นแลวา ผูม ีราตีหนึ่งเจริญ
ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขา
ไปยังพระวิหารนี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ก็แหละทาน
ทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลสอบถามเนื้อความ
นั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกทานทั้งหลายอยางใด พวกทาน
พึงทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนั้น.
[๕๖๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้น ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทาน
พระมหากัจจานะแลวลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พอนัง่
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...
นั้นแลวา ผูม ีราตรีหนึ่งเจริญ
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ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขา
ไปยังพระวิหาร พอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขา
พระองคนั้น ไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิง่ นั้นก็เปนอันละไปแลว และ
สิ่งที่ยังมีมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล
ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไม
คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได บุคคลนั้น
พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ใหปรุโปรงเถิด
พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเลา
จะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ
ผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูม ีเสนาใหญ นั้นยอม
ไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบ ยอม
เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนี้ มีความ
เพียรไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา ผูมรี าตรีหนึ่งเจริญ
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขา
ไปยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคนั้น
ไดมีความคิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและพวก
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ภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยผูอันวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทา น
พระกัจจานะนี้พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
โดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง
ที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนี้กะทานพระมหากัจจานะเถิด ลําดับนั้นแล
พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวสอบถามเนื้อความ
นั้นกะทาน ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะ จําแนกเนื้อความแก
พวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังนี้ โดยบทดังนี้ โดยพยัญชนะดังนี้.
[๕๗๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะ
เปนบัณฑิต มีปญญามาก แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกะเรา เราก็
จะพยากรเนื้อความนั้นอยางเดียวกับที่มหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกัน ก็
แหละเนื้อความของอุเทศนั้นเปนดังนี้แล พวกเธอจงทรงจําเนื้อความนั้นไว
อยางนั้นเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ มหากัจจนภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๓
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อรรถกถามหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร
มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร เริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับ มาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตโปทาราเม ความวา ในอารามที่มีชื่อ
อยางนี้ ดวยอํานาจแหงสระชื่อ ตโปทะ คือ มีน้ํารอน. ไดยินวา ภายใต
เวภารบรรพตมีภพนาคประมาณหารอยโยชนของนาคที่อยู ในแผนดินทั้งหลาย
เปนเชนกับเทวโลก ถึงพรอมดวยพื้นอันสําเร็จดวยแกวมณี และสวนอันเปน
ที่รื่นรมยทั้งหลาย. ในสถานที่เปนที่เลนของนาคทั้งหลายในภพนาคนั้น มี
สระน้ําให แมน้ําชื่อ ตโปทา มีน้ํารอนเดือดพลานไหลจากสระนั้น. ก็เพราะ
เหตุไร แมน้ํานั้นจึงเปนเชนนี้. ไดยินวา โลกแหงเปรตใหญลอมกรุงราชคฤห.
แมน้ําตโปทา นี้มาในระหวางมหาโลหกุมภีนรก ทั้งสองในมหาเปรต โลกนั้น.
เพราะฉะนั้น แมน้ําตโปทานั้น จึงเดือดพลานไหลมา. สมจริงดังพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําตโปทานี้ยอม
ไหลโดยประการที่สระนั้น มีน้ําใสสะอาด. เย็น ขาว มีทาดี รื่นรมย มีปลาและ
เตามาก และมีปทุมประมาณวงลอบานสะพรั่ง อนึ่ง แมน้ําตโปทานี้ ไหลผาน
ระหวางมหานรกทั้งสอง เพราะเหตุนั้น แมน้ําตโปทานี้จึงเดือดพลานไหลมา
ดังนี้. ก็สระน้ําใหญ เกิดขางหนาพระอารามนี้ ดวยอํานาจแหงชื่อ สระน้ํา
ใหญนั้น วิหารนี้ จึงเรียกวา ตโปทาราม. บทวา สมิทฺธิ ความวา นัยวา
อัตภาพของพระเถระนั้น ละเอียด มีรูปสวย นาเลื่อมใส เพราะฉะนั้น จึงถึง
อันนับวา สมิทธิ. บทวา อาทิพฺรหฺมจริยโก ไดแกเปนเบื้องตนแหงมรรค
พรหมจรรย คือเปนขอปฏิบัติ ในสวนเบื้องตน. บทวา อท ว วา สุคโต
อฏายาสนา เปนตน พึงใหพิสดารโดยนัยที่กลาวแลวในมธุบิณฑิกสูตร.
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บทวา อิติ เม จกฺขุ ความวา นัยวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งมาติกา ดวย
อํานาจแหงอายตนะ ๑๒ ในสูตรนี้. พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทํามาติกาและ
วิภังคดวยอํานาจแหงขันธหา ในสามสูตรนี้ คือ ในหนกอนสองสูตร และ
ในขางหนาหนึ่งสูตรซึ่งเปนสูตรที่สี่ แตในสูตรนี้ ฝายพระเถระไดนัยวา
มาติกาว ปตา จึงกลาวอยางนี้ เพื่อจําแนกอายตนะสิบสอง. ก็พระเถระ
เมื่อไดนัยนี้ไดทําภาระหนัก. คือ แสดงรอยเทาในที่ไมมีรอยเทา การทํารอย
เทาในอากาศดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงพระสูตรนี้ นั้นเทียว
จึงทรงตั้งพระเถระนั้น ไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะเปนผูเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย ผูเปนสาวกของเราที่จําแนกเนื้อความแหง
ภาษิตโดยยอ ใหพิสดารได.
ก็ในสูตรนี้ บทวา จกฺขุ ไดแก จักษุประสาท. บทวา รูปา ไดแก
รูปทั้งหลายอันมีสมุฏฐานสี่. พึงทราบแมอายตนะที่เหลือ โดยนัยนี้ บทวา
วิฺาณ ไดแก วิญญาณอันเที่ยง. บทวา ตทภินนฺทติ ความวา เพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น ดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฐิ. บทวา อนฺวาคเมติ
ความวา ไปตามดวยตัณหาและทิฐิทั้งหลาย. ก็ในบทวา อิติ เม มโน อโหสิ
อิติ ธมฺมา นั้นบทวา มโน ไดแก ภวังคจิต. บทวา ธมฺมา ไดแกธัมมารมณอันเปนไปในภูมิสาม. บทวา ปณิทหติ คือตั้งไวดวยอํานาจแหงความ
ปรารถนา บทวา ปณิธานปจฺจยา ไดแก เพราะตั้งความปรารถนาไว คือ
เพราะเหตุ. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามหากัจจานภัทเทกรัตตสูตรที่ ๓
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๔.โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร

วาดวยลักษณะผูมีราตรีเดียวเจริญ
[๕๖๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล ทานพระโลมสกังคิยะอยูที่พระวิหารนิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท. ครั้ง
นั้นแล ลวงปฐมยามไปแลว จันทนเทวบุตร มีรัศมีงามยิ่ง สองพระวิหาร
นิโครธารามใหสวางทั่ว เขาไปหาทานพระโลมสกังคิยะยังที่อยู แลวไดยืน ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๖๖] จันทนเทวบุตรพอยืนเรียบรอยแลว จึงกลาวกะทานพระโลมสกังคิยะดังนี้วา ดูกอนภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังค ของบุคคลผูมีราตรี
หนึ่งเจริญไดไหม.
ทานพระโลมสกังคิยะกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็
ทานทรงจําไดหรือ.
จันทนะ. ดูกอนภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถา
แสดงราตรีหนึ่งเจริญไดไหม.
โลม. ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ.
จันทนะ. ดูกอนภิกษุ ขาพเจาทรงจําได.
โลม. ดูกอนทานผูมีอายุ ก็ทานทรงจําไดอยางไรเลา.
[๕๖๗] จันทนะ. ดูกอนภิกษุสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยู ณ ปณฑุกัมพลศิลาอาสน ที่ควงไมปาริฉัตร ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส
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ณ ที่นั้นแล. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่ง
เจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุง หวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวงไป
แลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และสิ่งที่
ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บคุ คลใด
เห็นแจงธรรมปจจุบนั ไมงอนแงน ไม
คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได บุคคลนั้น
พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ไหปรุโปรงเถิด
พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใคร
เลาจะพึงรูความตายในวันพรุง เพราะวา
ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น
ยอมไมมแี กเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบ
ยอมเรียกบุคคลผูมีปกติเปนอยูอยางนี้มี
ความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและ
กลางคน นั้นแลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ.
[๕๖๘] ดูกอนภิกษุ ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได
อยางนี้แล ขอทานจงเลาเรียน และทรงจําอุเทศและวิภังคของบุรุษผูมีราตรีหนึ่ง
เจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวย
ประโยชนเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย จันทนเทวบุตรกลาวดังนี้แลว จึงหาย
ไป ณ ที่นั้นเอง.
[๕๖๙] ครั้งนั้นแล ทานพระโลมสกังคิยะ. พอลวงราตรีนั้น ไปแลว
จึงเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรมุงจาริกไปยังพระนครสาวัตถี. เมื่อจาริกไปโดย
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ลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาที่ประทับ
พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนึ่งเรียบรอยแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ขาพระองคอยูที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท ขณะนั้น
ลวงปฐมยามไปแลว เทวบุตรองคหนึ่ง มีรัศมีงามยิ่ง สองพระวิหารนิโครธาราม
ใหสวางทั่ว เขาไปหาขาพระองคยังที่อยู แลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พอยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา ดูกอนภิกษุ ทานทรงจํา
อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญไดไหม ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อเทวบุตรนั้นกลาวแลวอยางนี้ ขาพระองคไดกลาวกะเทวบุตรนั้นดังนี้วา
ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ เทวบุตรนั้นกลาววา
ดูกอนภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมไดและทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญ
ไดไหม ขาพระองคตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรง
จําไดหรือ เทวบุตรนั้น กลาววา ดูกอ นภิกษุ ขาพเจาทรงจําได ขาพระองค
ถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทานทรงจําไดอยางไรเลา เทวบุตรนั้นกลาววา
ดูกอนภิกษุ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปณฑุกัมพลศิลาอาสน
ที่ดวงไมปาริฉัตร ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล...นั้น
แลวา ผูมีราตรีหนึ่งเจริญ.
ดูกอนภิกษุ ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญไดอยางนี้แล ทานจงเลา
เรียนและทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญเถิด เพราะอุเทศ
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และวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย. ขาแตพระองคผูเจริญ เทวบุตรนั้นกลาวดังนี้แลว จึงหายไป
ณ ที่นั้นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดง
อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญแกขาพระองคเถิด.
[๕๗๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูจักเทวดา
นั้นหรือไม.
ทานพระโลมสกังคิยะกราบทูลวา ไมรูจักเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ เทวบุตรนั้นชื่อวาจันทนะ จันทนเทวบุตรยอมมุง
ประโยชนใสใจ เอาใจฝกใฝสิ่งทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ดูกอนภิกษุ
ถาเชนนั้น เธอจงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป. ภิกษุนั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว พระพุทธเจาขา.
[๕๗๑] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา
บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวง
ไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และ
สิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็
บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน
ไมคลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได บุคคล
นั้นพึงเจริญธรรมนั้น เนือง ๆ ใหปรุโปรง
เถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ
ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง เพราะ
วาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญ
นั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผู
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สงบ ยอมเรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนี้
มีความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและ
กลางคืน นัน้ แลวา ผูมรี าตรีหนึ่งเจริญ.
[๕๗๒] ดูกอนภิกษุ ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ
รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว.
ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมี
สังขารอยางนี้ในกาลที่ลว งแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ดูกอ น
ภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวา คํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.
[๕๗๓] ดูกอนภิกษุ ก็บุคคลไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ
ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลว ง
แลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสญ
ั ญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว
ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว
ดูกอนภิกษุ อยางนี้แล ชือ่ วาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว.
[๕๗๔] ดูกอนภิกษุ ก็บุคคลจะมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ
รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต
พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร
อยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกอนภิกษุ อยางนี้
แล ชื่อวามุง หวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
[๕๗๕] ดูกอนภิกษุก็ภิกษุจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ
ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาล
อนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต
พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต. ดูกอ น
ภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.
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[๕๗๖] ดูกอนภิกษุ ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร
คือ ปุถุชนผูไ มไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไม
ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดย
ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็ง
เห็นอัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอม
เล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปน
อัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวา
มีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง
ดูกอนภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวา งอนแงนในธรรมปจจุบัน.
[๕๗๗] ดูกอนภิกษุ ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร
คือ อรยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาด
ในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดย
ความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง
ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ
ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดย
ความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง
ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็น
อัตตาในวิญญาณบาง. ดูกอนภิกษุ อยางนี้แล ชือ่ วา ไมงอนแงนในธรรม
ปจจุบัน.
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[๕๗๘] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว
ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล...
นั้นแลวา ผูม ีราตรีหนึ่งเจริญ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระโลมสกังคิยะจึง
ชื่นชม ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตรที่ ๔
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อรรถกาโลมสกังคยภัทเทกรัตตสูตร
โลมสกังคิยภัตเทกรัตตสูตร มีคําขึ้นตน วาขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลมสกงฺคิโย คือ ไดยินวา โลมสกังคิยะ
นั้น เปนชื่อพระอังคเถระ. ก็พระเถระนั้น ปรากฏชื่อวา โลมสกังคิยะ เพราะ
ความที่กายมีอาการแหงขน นิดหนอย. บทวา จนฺทโน เทวปุตฺโต ความวา
ไดยินวา ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะอุบาสกชื่อวา
จันทนะ เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก บูชาพระรัตนะทั้งสาม ดวยปจจัยสี่
ตายไปเกิดในเทวโลก ถึงอันนับวา จันทนเทพบุตรโดยชือ่ ที่มีในชาติกอน.
บทวา ปณฺฑุกัมพลศิลาอาสน. ไดแก ณ กัมพลศิลาอาสนสีแดง. ไดยินวา
สีของกัมพลศิลาอาสนสีแดงนั้น มีสเี หมือนกองดอกชบา เพราะฉะนั้น จึง
เรียกวา ปณฑุกัมพลศิลาอาสน. ถามวา ก็แล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ประทับ ณ ปณฑุกัมพลศิลาอาสนนั้นในกาลใด. ตอบวา ในปที่เจ็ดจากการ
ตรัสรู ทรงกระทํายมกปาฏิหาริย ในทามกลางแหงบริษัทประมาณสิบสอง
โยชน ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ใกลกรุงสาวัตถี เสด็จลงประทับ นั่ง ณ
พุทธาสนะที่ปูไวแลวใกลโคนตนคัณฑามพะ ทรงถอนมหาชนออกจากทุกข
ใหญ ดวยพระธรรมเทศนา เพราะธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ครั้นทรง
ทําปาฏิหาริยแลว จะไมประทับอยูในถิ่นมนุษย เพราะฉะนั้น จึงทรงทําให
พนจากขนมาเฝา เสด็จไปจําพระพรรษา ณ ปณฑุกัมพลศิลาอาสน ใกล
ตน ปาริฉัตร ในภพดาวดึงส ประทับอยูในสมัยนั้น.
บทวา ตตฺร ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อประทับ อยู ณ
ภพดาวดึงสนั้น อันเทวดาหมื่นจักรวาลโดยมาก มาประชุมแวดลอมแลว
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ทรงแสดงพระอภิธรรมปฎกแกพระมารดาใหเปนกายสักขี ไดตรัสอุทเทสและ
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหนึ่งเจริญ ตามลําดับ เพื่อทรงใหเกิดความสังเวชแก
ทวยเทพที่ไมอาจเพื่อแทงตลอดซึ่งกถาที่กําหนดรูปและอรูป อันลึกซึ่งละเอียด
ประกอบดวยไตรลักษณ. ณ ที่นั้น เทวบุตร เมือ่ จะเรียน ไดเรียนคาถา
เหลานี้ พรอมกับวิภังค แตเพราะความที่เทวบุตรตั้งอยูในความประมาท ถูก
อารมณอันเปนทิพยทั้งหลายครอบงํา จึงลืมพระสูตรโดยลําดับ ทรงจําได
เพียงคาถาเทานั้น. ดวยเหตุนั้น เทวบุตรจึงกลาววา ดูกอนภิกษุ ขาพเจา
ทรงจําคาถาราตรีเดียวเจริญอยางนี้แล. ในบทวา อคฺคณฺห ตฺว เปนตน
เปนผูนิ่ง นั่ง ฟง ชื่อวา เรียน. เมื่อกระทําการสาธยายดวยวาจา ชื่อวา
เลาเรียน. เมือ่ บอกแกบุคคลเหลาอื่น ชื่อวา ทรงจํา. บทที่เหลือในสูตรนี้
งายทั้งนั้นแล.
อรรถกถาโสมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตรที่ ๔
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๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร

วาดวยกฏแหงกรรม
[๕๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล สุภมาณพ โตเทยย
บุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวไดทักทายปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๘๐] สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั่งเรียบรอยแลว ไดทลู ถาม
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ
เปนปจจัยใหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู ปรากฏความเลวและความประณีต
มนุษยทั้งหลายยอมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคนอย มีผิว
พรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดานอย มีศักดามาก มีโภคะนอย มีโภคะ
มาก เกิดในสกุลต่ํา เกิดในสกุลสูง ไรปญญา มีปญญา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ไหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู
ปรากฏความเลวและความประณีต.
[๕๘๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาณพ สัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของคน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได
สุภ. ขาพระองคยอมไมทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผูเจริญตรัสโดยยอ มิไดจําแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้ได ขอพระโคดม
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ผูเจริญ ไดโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค โดยประการที่ขาพระองคจะพึง
ทราบเนื้อความ แหงอุเทศนี้โดยพิสดารไดเถิด.
พ. ดูกอนมาณพ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจะ
กลาวตอไป. สุภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว
พระเจาขา.
[๕๘๒] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกอนมาณพ บุคคล
บางตนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง
เปนคนเหี้ยมโหด มีมือเปอ นเลือด หมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดู
ในเหลาสัตวมีชีวิต เขาตายไปจะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ
กรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะ
เปนคนมีอายุสั้น. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุสั้นนี้ คือ เปนผู
มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง เปนคนเหี้ยมโหด มีมือเปอนเลือด หมกมุนในการ
ประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต.

วาดวยการละขาดจากปาณาติบาต
[๕๘๓] ดูกอนมาณพ สวนบุคคลบางตนในโลกนี้ จะเปนสตรีก็ตาม
บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแลว เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา
วางศาสตราไดมีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลใน
สรรพสัตวและภูตอยู เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น
อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ทีใ่ ด ๆ ในภายหลัง ละเปนคนมีอายุยืน. ดูกอน
มาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุยืนนี้ คือ ละปาณาติบาตแลว เปนผูเวน.
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ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตราได มีความละอาย ถึงความ
เอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู.
[๕๘๔] ดูกอนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม เปนผูมีปกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม
หรือศาสตรา. เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรม
นั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะ
เปนคนมีโรคมาก. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคมากนี้ คือ เปน
ผูมีปกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม หรือศาสตรา.
[๕๘๕] ดูกอนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตามบุรุษ
ก็ตาม เปนผูมีปกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม
หรือศาสตรา. เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขา
ใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถา
มาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใด ๆ. ในภายหลัง จะเปนคนมีโรคนอย. ดูกอนมาณพ
ปฏิปทาเปนไป เพื่อมีโรคนอยนี้ คือ เปนผูมปี กติไมเบียดเบียนสัตวดวย
ฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม หรือศาสตรา.
[๕๘๖] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม เปนคนมักโกรธ มากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ
โกรธเคือง พยาบาท มาดราย ทําความโกรธ ความราย และความขึ้งเคียด
ใหปรากฏ. เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น
อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางนี้ หากตาย ป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง. จะเปนคนมี
ผิวพรรณทราม. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีผิวพรรณทรามนี้ คือ
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เปนคนมักโกรธ มากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ โกรธเคือง
พยาบาท มาดราย ทําความโกรธ ความรายและความขึ้งเคียดใหปรากฏ.

ความเปนผูไมมักโกรธ
[๕๘๗] ดูกอนมาณพ บุคคลบางตนในโลกนี้ จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม เปนคนไมมักโกรธ ไมมากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ
ไมโกรธเคือง ไมพยาบาท ไมมาดราย ไมทําความโกรธ ความราย และ
ความขึ้งเคียดใหปรากฏ. เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น
อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ทีใ่ ด ๆ ในภายหลัง จะเปนคนนาเลื่อมใส. ดูกอน
มาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อเปนผูนาเลื่อมใสนี้ คือ เปนคนไมมักโกรธ ไม
มากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ ไมโกรธเคือง ไมพยาบาท
ไมมาดราย ไมทําความโกรธ ความราย ความขึ้งเคียดใหปรากฏ.
[๕๘๘] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม มีใจริษยา ยอมริษยา มุงราย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ
ความนับถือ การไหว และการบูชาของตนอื่น. เขาตายไป จะเขถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้
หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ
ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีศักดานอย. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไป
เพื่อมีศักดานอยนี้ คือ มีใจริษยา ยอมริษยา มุงราย ผูกใจอิจฉาในลาภ
สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว และการบูชาของคนอื่น.
[๕๘๙] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม เปนผูมีใจไมริษยา ยอมไมรษิ ยา ไมมุงราย ไมผูกใจอิจฉาในลาภ
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สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว และการบูชาของตนอื่น เขา
ตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม
สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย
เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีศักดามาก. ดูกอนมาณพ ปฏิปทา
เปนไปเพื่อมีศักดามากนี้คือ มีใจไมริษยา ยอมไมริษยา ไมมุงราย ไมผูกใจ
อิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว และการบูชาของ
คนอื่น.
[๕๙๐] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม ยอมไมเปนผูไหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ. เขาตายไป จะเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทาน
ไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ถามาเปนมนุษย
เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีโภคะนอย. ดูกอนมาณพ ปฏิปทา
เปนไปเพื่อมีโภคะนอยนี้ คือ ไมใหขา ว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย เครือ่ งตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ.

การใหขาวเปนตน
[๕๙๑] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม ยอมเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่อยูอ าศัย เครื่องตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ. เขาตายไป
จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไว
อยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใด ๆ
ในภายหลัง จะเปนคนมีโภคะมาก. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะ
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มากนี้ คือ ใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่อยูอาศัย เครื่องตามประทีปแกสมณะหรือพราหมณ.
[๕๙๒] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปน สตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม เปนคนกระดาง เยอหยิ่ง ยอมไมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ไม
ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ไมใหทางแกคน
ที่สมควรแกทาง ไมสักการะคนที่ควรสักการะ ไมเคารพคนที่ควรเคารพ ไม
นับถือคนที่ควรนับถือ ไมบูชาคนที่ควรบูชา. เขาตายไป จะเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้
หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด
ที่ ใด ๆ ในภายหลัง จะเปนคนเกิดในสกุลต่ํา. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไป
เพื่อเกิดในสกุลต่ํานี้ คือ เปนคนกระดาง เยอหยิ่ง ยอมไมกราบไหวคนที่
ควรกราบไหว ไมลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ
ไมใหทางแกคนที่สมควรแกทาง ไมสักการะคนที่ควรสักการะ ไมเคารพคนที่
ควรเคารพ ไมนับถือคนที่ควรนับถือ ไมบูชาคนที่ควรบูชา.
[๕๙๓] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่ง ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว
ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ใหทางแกคนที่
สมควรแกทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคน
ที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา. เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ
กรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป. ไมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ถามาเกิดเปนมนุษย เกิด ณ ทีใ่ ด ๆ ในภายหลัง จะเปน
คนเกิดในสกุลสูง. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อความเปนผูมีสกุลสูงนี้ คือ
เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่ง ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ลุกรับคน
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ที่ควรลุกรับ ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ใหทางแกคนที่สมควรแกทาง
สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ
บูชาคนที่ควรบูชา.

ความไมสอบถาม
[๕๙๔] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรษุ
ก็ตาม ยอมไมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปน
กุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม
ควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน หรือวา
อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.
เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให
พรั่งพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีปญญาทราม.
ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญาทรามนี้ คือ ไมเปนผูเขาไปหาสมณะ
หรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ
อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไป
เพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน หรือวา อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.
[๕๙๕] ดูกอนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม ยอมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล
อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ
อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน หรือวาอะไร
เมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน. เขาตายไป
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จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพรั่งพรอม สมาทานไว
อยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ
ในภายหลัง จะเปนคนมีปญญามาก. ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพื่อมี
ปญญามากนี้ คือ เปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไร
เปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ
อะไรไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน
หรือวาอะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน.
[๕๙๖] ดูกอนมาณพ ดวยประการฉะนั้นแล ปฏิปทาเปนไปเพื่อมี
อายุสั้น ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายุสั้น ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุยืน
ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายุยืน ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคมาก ยอมนํา
เขาไปสูความเปนคนมีโรคมาก ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโรคนอย ยอมนําเขาไป
สูความเปนคนมีโรคนอย ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีผิวพรรณทราม ยอมนําเขาไป
สูความเปนคนมีผิวพรรณทราม ปฏิปทาเปนไปเพื่อเปนผูนาเลื่อมใส ยอมนํา
เขาไปสูความเปนคนนาเลื่อมใส ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีศักดานอย ยอมนําเขาไป
สูความเปนคนมีศักดานอย ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีศักดามาก ยอมนําเขาไปสู
ความเปนคนมีศักดามาก ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะนอย ยอมนําเขาไปสูความ
เปนคนมีโภคะนอย ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีโภคะมาก ยอมนําเขาไปสูความเปน
คนมีโภคะมาก ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกิดในสกุลต่าํ ยอมนําเขาไปสูความเปน
คนเกิดในสกุลต่ํา ปฏิปทาเปนไปเพื่อเกิดในสกุลสูง ยอมนําเขาไปสูความเปน
คนเกิดในสกุลสูง ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญาทราม ยอมนําเขาไปสูความเปน
คนมีปญญาทราม ปฏิปทาเปนไปเพื่อมีปญญามาก ยอมนําเขาไปสูความเปน
คนมีปญญามาก. ดูกอนมาณภพ สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปนของตน เปน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 259

ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีพ่ ึ่ง
อาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีต.
[๕๙๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ สุภมาณพ โตเทยย
บุตรไดกราลทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา แจมแจงแลว พระเจาขา แจมแจง
แลว พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอ ย
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา หรือเปดของที่ปด หรือบอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวาผูมีตาดีจักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้
ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดม
ผูเจริญ จงทรงจํา ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถ ึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต
บัดนี้ เปนตนไป.
จบ จูฬกัมมวิภังคสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสุภสูตร
สุภสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในสูตรนั้น บทวา สุโภ ความวา ไดยนิ วา เขาเปนคนนาดู
นาเลื่อมใส. ดวยเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อเขาวา สุภะ เพราะความที่เขามี
อวัยวะงาม แตไดเรียกเขาวา มาณพในกาลเปนหนุม. เขาถูกเรียกโดยโวหาร
นั้นแล แมในกาลเปนคนแก. บทวา โตเทยฺยปุตฺโต ไดแกบุตรของพราหมณ
ปุโรหิต ของพระเจาปเสนทิโกศล ชือ่ วา โตเทยยะ. ไดยินวา เขาถึงอัน
นับวาโตเทยยะ เพราะเขาเปนใหญแหงบานชื่อวา ตุทิคาม ซึ่งมีอยูใกลกรุง
สาวัตถี. ก็เขาเปนผูมีทรัพยมาก มีสมบัติ ถึง ๘๗ โกฏิ แตมคี วามตระหนี่จัด.
เมื่อจะใหก็คิดวา ขึ้นชื่อวา ความไมสิ้นเปลืองของโภคะทั้งหลายไมมี จึงไมให
อะไรแกใคร ๆ. สมดังคําที่ทานกลาวไววา
บัณฑิตเห็นความสิ้นไปแหงยาหยอด
ตาทั้งหลาย การสะสมของตัวปลวกทั้ง
หลาย และการรวบรวมของตัวผึ้งทั้งหลาย
แลว พึงอยูครองเรือน.
เขาใหสําคัญอยางนี้ ตลอดกาลนานทีเดียว. เขาไมใหวัตถุสักวายาคูกระบวยหนึ่ง
หรือภัตสักทัพพีแดพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ประทับอยูในวิหารใกล ทํากาละ
ดวยความโลภในทรัพย ไปเกิดเปนสุนัขในเรือนนั้นเทียว. สุภะรักสุนัขนั้นมา
เหลือเกิน ใหกินภัตที่คนบริโภคนั้นแหละ ยกขึน้ ใหนอนในที่นอนอันประเสริฐ.
๑

๑. บาลีวา จูฬกัมมวิภังคสูตร
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อยูมาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลก ในสมัยใกลรงุ
ทรงเห็นสุนัขนั้นแลว ทรงดําริวา โตเทยยพราหมณตายไปเกิดเปนสุนัขใน
เรือนของตนเทียว เพราะความโลภในทรัพย วันนี้ เมื่อเราไปสูเรือนของสุภะ
สุนัขเห็นเราแลว จักทําการเหาหอน ลําดับนั้น เราจักกลาวคําหนึ่งแกสุนัขนั้น
สุนัขนั้นจะรูเราวาเปนสมณโคดม แลวไปนอนในที่เตาไฟ เพราะขอนั้นเปน
เหตุ สุภะจักมีการสนทนาอยางหนึ่งกับเรา สุภะนั้นฟงธรรมแลว จักตั้งอยูใน
สรณะทั้งหลาย สวนสุนัขตายไปแลวจักเกิดในนรก ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความที่มาณพจะตั้งอยูในสรณะทั้งหลายนี้แลว ในวันนั้น ทรงปฏิบัติ
พระสรีระ เสด็จไปสูเรือนนั้นเพื่อทรงบิณฑบาต โดยขณะเดียวกันกับมาณพ
ออกไปสูบาน. สุนัขเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว ทําการเหาหอน ไปใกล
พระผูมีพระภาคเจา. แตนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ กะสุนัขนั้นวา แนะ
โตเทยยะ เจาเคยกลาวกะเราวา ผูเจริญ ๆ ไปเกิดเปนสุนัข แมบัดนี้ ทําการ
เหาหอนแลว จักไปสูอเวจี ดังนี้. สุนัขฟงพระดํารัสนั้นแลว รูเราวาเปน
สมณโคดม มีความเดือนรอน กมคอไปนอนในขี้เถา ในระหวางเตาไฟ.
มนุษยไมอาจเพื่อจะยกขึ้นใหนอนบนที่นอนอันประเสริฐได. สุภะมาแลวพูดวา
ใครยกสุนัขขึ้นลงจากที่นอนเลา. มนุษยพูดวา ไมมีใคร แลวบอกเรื่องราว
เปนมานั้น . มาณพฟงแลวโกรธวา บิดาของเราไปเกิดในพรหมโลก ไมมี
สุนัขชื่อโตเทยยะ แตพระสมณโคดมทรงทําบิดาใหเปนสุนัข พระสมณโคดม
นั้น พูดพลอย ๆ ดังนี้ เปนผูใครจะขมพระผูมีพระภาคเจาดวยคําเท็จ จึงไป
สูวิหารทูลถามประวัตินั้น.
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนั้นเทียวแกสุภมาณพนั้น เพื่อไมให
โตเถียงกัน จึงตรัสวา ดูกอนมาณพ ก็ทรัพยที่บดิ าของเธอไมไดบอกไวมีอยู
หรือ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ มีหมวกทองคําราคาหนึ่งแสน รองเทาทองคํา
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ราคาหนึ่งแสน และกหาปณะหนึ่งแสน. เจาจงไป จงถามสุนัขนั้นในเวลาให
กินขาวปายาสมีน้ํานอย แลวยกขึ้นในที่นอนกาวสูความหลับนิดหนอย มันจะ
บอกทรัพยทั้งหมดแกเจา ลําดับนั้น เจาจะพึงรูสุนัขนั้นวา มันเปนบิดาของ
เรา. มาณพดีใจแลวดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ถาจักเปนความจริง เราจะได
ทรัพย ถาไมเปนความจริง เราจักขมพระสมณโคดมดวยคําเท็จ ดังนี้ แลว
ไปทําอยางนั้น. สุนัขรูวา เราอันมาณพนี้รูแลว ทําเสียงรอง หุง หุง ไป
สูสถานที่ฝงทรัพย ตะกุยแผนดินดวยเทาแลว ใหสัญญา. มาณพถือเอาทรัพย
แลว มีจิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาวา ธรรมดาสถานที่ปกปดทรัพย
ปรากฏเปนของละเอียด อยูในระหวางปฏิสนธิอยางนี้ นั้นเปนสัพพัญูของ
พระสมณโคดมแนแท จึงรวบรวมปญหา ๑๔ ปญหา. นัยวา มาณพนั้นเปน
นักปาฐกในวิชาทางรางกาย. ดวยเหตุนั้น มาณพนั้น จึงมีความคิดวา เรา
ถือธรรมบรรณาการนี้แลว จักทูลถามปญหากะพระสมณโคดม. โดยการไป
ครั้งที่สอง จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาทั้งหลายที่มาณพนั้นทูลถามแกเขา เพียงครั้งเดียวเทานั้น จึง
ตรัสวา กมฺมสฺสกา เปนตน. ในบทนั้น กรรมเปนของสัตวเหลานั้น คือ
เปนภัณฑะของตน เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้นชื่อวา มีกรรมเปนของคน.
สัตวทั้งหลายเปนทายาทแหงกรรม เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้น ชื่อวา เปน
ทายาทแหงกรรม อธิบายวา กรรมเปนทายาทคือเปนภัณฑะของสัตวเหลานั้น.
กรรมเปนกําเนิดคือเปนเหตุของสัตวเหลานั้น เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้น.
ชื่อวา มีกรรมเปนกําเนิด. กรรมเปนเผาพันธุของสัตวเหลานั้น เพราะฉะนั้น
สัตวเหลานั้นชื่อวา มีกรรมเปนเผาพันธุ อธิบายวา มีกรรมเปนญาติ. กรรม
เปนที่พึ่งอาศัย คือ เปนที่ตั้งของสัตวเหลานั้น เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้น
ชื่อวา มีกรรมเปนที่พึงอาศัย. บทวา ยทิท หีนปฺปณีตตาย ความวา กรรม
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ใด จําแนกโดยใหเลว และประณีตอยางนี้วา ทานเลว ทานประณีต ทาน
มีอายุนอย ทานมีอายุยืน ทานมีปญญาทราม ทานมีปญญา ดังนี้ ใครอืน่
ไมทํากรรมนั้น กรรมนัน้ เทียว ยอมจําแนกสัตวทั้งหลายอยางนี้. มาณพไมรู
เนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดง. เปนเหมือนพันปากของมาณพนั้นดวยแผนผา
เนื้อหนาแลววางของหวานไวขางหนา. ไดยินวา มาณพนั้นอาศัยมานะ ถือ
ตัววา เปนบัณฑิตยอมพิจารณาเห็นตน.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เพื่อทรงหักมานะของมาณพนั้นวา
มานะนี้วา พระสมณโคดมตรัสอะไร เรายอมรูสงิ่ ที่ตรัสนั้นแล อยาไดมีดังนี้
จึงตรัสทําใหแทงตลอดไดโดยยากวา เราจักแสดง ทําใหแทงตลอดไดยากตั้งแต
เบื้องตนเทียว แตนั้น มาณพจักขอเราวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
ไมรู ขอพระองคจงทรงแสดงทําใหปรากฏแกขาพระองคโดยพิสดาร ลําดับนั้น
เราจักแสดงแกเขาในเวลารองขอ เมื่อเปนเชนนี้ ก็จักเปนประโยชนแกมาณพ
นั้น ดังนี้. บัดนี้ มาณพนั้น เมื่อจะประกาศความที่ตนเปนผูไมแทงตลอด
จึงทูลวา น โขห ดังนี้เปนตน. บทวา สมตฺเตน ไดแก บริบูรณ. บทวา
สมาทินฺเนน ไดแก ถือเอาแลว คือ ลูบคลําแลว. บทวา อปฺปายุกสวตฺตนิกา เอสา มาณว ปฏิปทา ยทิท ปาณาติปาตี ความวา กรรมในการ
ยังชีวิตสัตวใหตกลวงนี้ใด นั้นปฏิปทาเปนไปเพื่อมีอายุสั้น.
ก็ปฏิปทานั้น ยอมทําใหมีอายุสั้นอยางไร. ก็กรรมมี ประเภท คือ
อุปปฬกกรรม อุปจเฉทกกรรม ชนกกรรม อุปตถัมภกกรรม. ก็อุปปฬกกรรม
ในประวัติที่เกิดดวยกรรมอันมีกําลัง มาพูดโดยเนื้อความอยางนี้วา ถาเราพึง
รูกอน ไมพงึ ใหกรรมนัน้ เกิดในที่นี้ พึงใหมันเกิดในอบายทั้งสี่ จงยกไว เจา
เกิดในที่ใดที่หนึ่ง เราบีบคั้นกรรมที่ชอื่ วา อุปปฬกกรรมนั้น จักทําใหปราศจากรสปราศจากยางเหนียวใหไรคา จําเดิมแตนั้น จะทํามันใหเปนเชนนั้น.
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ทําอยางไร คือ นําอันตรายเขามายังโภคะใหพินาศ. ในเพราะกรรมนั้น จําเดิม
แตกาลที่ทารกเกิดในตองมารดา มารดายอมไมมีความเบาใจ หรือไมมีความสุข
และความบีบคั้นยอมเกิดแกบิดามารดา ยอมนําอันตรายเขามาอยางนี้. ก็จาํ เดิม
แตกาลที่ทารกเกิดในทองมารดา โภคะทั้งหลายในเรือน ยอมฉิบหายดวยอํานาจ
แหงราชาเปนตน เหมือนเกลือถูกน้ํา. แมโคทั้งหลายที่รีดนมลงในภาชนะก็ไม
ใหน้ํามัน ฝูงโคจะกลาดุราย มีตาบอดเปนงอย โรคจะระบาดในคอกโค บริวาร
ชนมีทาสเปนตน ไมเชื่อฟง ขาวกลาที่หวานไวจะไมเกิด ขาวกลาที่อยูในเรือน
ยอมพินาศในเรือน ที่อยูในปาก็พินาศในปา วัตถุสักวาบําบัดความหิวกระหาย
ก็หาไดยาก โดยลําดับ. เครื่องบริหารครรภก็ไมมี. เวลาทารกคลอดแลว
น้ํานมของมารดาก็จะขาด. ทารกเมื่อไมไดบริหาร ก็ถูกบีบคัน้ ปราศจากรส
เหี่ยวแหง ไรคา นี้ชื่อวา อุปปฬกกรรม. สวนเมื่อบุคคลเกิดแลว ดวยกรรม
ที่ทําใหมีอายุยืน อุปจเฉทกกรรมก็มาตัดรอนอายุ. เหมือนบุรุษทําการไปสูวัว
ผูแปดตัว ยิงลูกศร อีกคนก็ดีลูกศรนัน้ ที่สักวาหลุดออกจากแหงธนู ดวยไม
คอนใหตกลงในที่นั้น ฉันใด อุปจเฉทกกรรมยอมตัดรอนอายุของคนที่เกิดแลว
ดวยกรรมทีท่ ําใหมีอายุยืน ฉันนั้น. ทําอยางไร. โจรใหบุคคลนั้นเขาไปสูดง
ใหลุยน้ําที่มีปลาราย. ก็หรือนําเขาสูสถานที่อันตรายอื่น. นีช้ อื่ วา อุปจเฉทุกกรรม อุปจเฉทกกรรมนัน้ เทียว นี้ชื่อวา อุปฆาฏกกรรม ดังนี้บาง. สวนกรรม
ที่ใหเกิดปฏิสนธิ ชื่อวา ชนกกรรม. กรรมที่อุมชูดวยการทําใหถึงพรอมดวย
โภคะเปนตน แกบุคคลผูเกิดในตระกูลทั้งหลาย มีตระกูลมีโภคะนอยเปนตน
ชื่อวา อุปตถัมภกกรรม.
ในกรรม ๔ ประเภทนี้ กรรม ๒ ประเภทขางตน เปนอกุศลอยาง
เดียว ในกรรมเหลานั้น ปาณาติบาตกรรมยอมเปนไปเพื่อมีอายุสั้น ดวยความ
เปนอุปจเฉทกกรรม. หรือ กุศลกรรมที่บุคคลนี้ปกติยิ่งชีวิตสัตวใหตกลวง ยอม
ไมโอฬาร ยอมไมอาจเพื่อยังปฏิสนธิที่มีอายุยืนเกิดขึ้น. ปาณาติบาตยอมเปน
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ไปเพื่อใหอายุสั้นดวยประการฉะนี้. หรือกําหนดปฏิสนธิเทานั้น ทําใหมีอายุสั้น
หรือยอมเกิดในนรกดวยสันนิฏฐานเจตนา. เปนเหตุใหมีอายุสั้นโดยนัยกลาว
แลว ดวยบุพเจตนาและอปรเจตนา.
ในบทวา ทีฆายุตสวตฺตนิกา เอสา มาณว ปฏิปทา นี้ กรรม
ที่งดเวนจากปาณาติบาตอยางนี้ ในประวัติ ซึ่งเกิดดวยกรรมนิดหนอย มากลาว
อยางนี้ โดยเนื้อความวา ถาเรารูกอน ไมพึงใหเจาเกิดในที่นี้ จะพึงใหเจาเกิด
ในเทวโลกเทานั้น ชางเถิด เจาจะเกิดในที่ใดก็ตาม เราจักทําการอุมชู. ทํา
อยางไร. คือ ยังอันตรายใหพินาศ ยังโภคะทั้งหลายใหเกิดขึ้น. ในเพราะอุปตถัมภกกรรมนั้น บิดามารดายอมมีความสุขอยางเดี่ยว ยอมเบาใจอยางเดียว
จําเดิมแตกาลที่ทารกเกิดในทองมารดา. อันตรายจากมนุษยและอมนุษย โดย
ปกติแมเหลาใด อันตรายเหลานั้น ทัง้ หมดยอมไปปราศ. ยอมยังอันตรายให
พินาศอยางนี้. ประมาณแหงโภคะทั้งหลายในเรือน ยอมไมมีจําเดิมแตกาลที่
ทารกเกิดในทองมารดา. ขุมทรัพยทั้งหลายยอมมารวมอยูในเรือน ทั้งขางหนา
ทั้งขางหลัง. บิดามารดายอมไปสูความพรอมหนากับทรัพยที่บุคคลเหลานั้นนํา
มาวางไว. แมโคนมทั้งหลายยอมมีน้ํานมมาก. ฝูงโคยอมอยูเปนสุข. ขาวกลา
ทั้งหลายในที่หวานยอมสมบูรณ. บุคคลทั้งหลายที่ไมมีใครเตือน ยอมนําทรัพย
ที่ประกอบดวยความเจริญ หรือทรัพยที่เขาใหชั่วคราวมาใหเองแล. บริวาร
ชนทั้งหลายมีทาสเปนตน ก็จะเปนผูวางาย. การงานทั้งหลายก็ไมเสื่อมเสีย
ทารกยอมไดบริหารจําเดิมแตอยูในครรภ. แพทยเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายก็จะมา
ชุมนุน. ทารกที่เกิดในตระกูลคหบดีจะไดตําแหนงเศรษฐี ที่เกิดในตระกูล
ทั้งหลายมีตระกูลอํามาตยเปนตน ก็จะไดตําแหนงทั้งหลาย มีตําแหนงเสนาบดี
เปนตน. ยอมใหโภคะทั้งหลายเกิดขึ้นดวยประการฉะนี้. เขาไมมีอันตรายมีโภคะ
ยอมมีชีวิตนาน. กรรมคือการไมฆาสัตว ยอมเปนไปเพื่อใหมีอายุยืนอยางนี้.
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หรือ กุศลแมอื่น อันบุคคลผูไมฆาสัตวทําไว ยอมโอฬาร. ยอมอาจเพื่อยัง
ปฏิสนธิที่ใหมีอายุยืนเกิดขึ้น. ยอมเปนไปเพื่อใหมีอายุยืนแมอยางนี้. หรือ
กําหนดปฏิสนธิเทานั้น ทําใหมีอายุยืน. หรือยอมเกิดในเทวโลก ดวยสันนิฏฐานเจตนา. ยอมใหมีอายุยืนโดยนัยกลาวแลว ดวยบุพเจตนา. พึงทราบ
เนื้อความในการแกปญหาทั้งปวง โดยนัยนี้.
ก็กรรมทั้งหลายแมมีการเบียดเบียนเปนตน มาในปวัตตกาลแลว เปน
เหมือนกลาวอยางนี้ โดยเนื้อความ ยอมทํากิจทั้งหลายมีความอาพาธมากเปนตน
ดวยเหตุทั้งหลายมีการยังโรคใหเกิดขึ้นเปนตน แกบุคคลผูถึงความปราศจาก
โภคะดวยการบีบคั้น ไมไดการปฏิบัติ หรือ ดวยความที่กุศลอันบุคคลผูเบียดเบียนเปนตนทําแลวเปนธรรมชาติไมโอฬาร หรือดวยการกําหนดปฏิสนธิตั้งแต
เบื้องตนเทียว หรือดวยอํานาจแหงบุพเจตนา และอปรเจตนา โดยนัยกลาว
แลวนั้นเทียว กรรมทั้งหลายมีการไมเบียดเบียนเปนตน ยอมทําแมซึ่งความ
เปนผูมีอาพาธนอยทั้งหลาย ดุจการไมฆาสัตวฉะนั้น. ก็ในบทเหลานั้น บทวา
อิสฺสามนโก ไดแก มีจิตประกอบดวยความริษยา. บทวา อุปทุสฺสติ ความ
วา ดาดวยอํานาจแหงความริษยานั้นเทียวประทุษรายอยู. บทวา อิสฺส พนฺธติ
ความวา ยอมตั้งริษยาไวเหมือนผูกกําขาว เหมือนผูกโดยประการไมใหเสื่อม
เสีย. บทวา อปฺเปสกฺโข ความวา มีบริวารนอย คือ ไมปรากฏเหมือน
ลูกศรที่ยิงในกลางคืน. มีมือสกปรกนัง่ แลว ยอมไมไดซึ่งผูใหน้ํา. บทวา น
ทาตา โหติ ความวา เปนผูไมใหดวยอํานาจแหงความตระหนี่. บทวา
เตน กมฺเมน ไดแก กรรมคือความตระหนี่นั้น. บทวา อภิวาเทตพฺพ คือ
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา หรือ พระอริยสาวก ผูสมควรแกการอภิวาท.
ในบททั้งหลายแมมีผูควรลุกขึ้นตอนรับเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ไมควรถือ
อุปปฬกกรรม และอุปตถัมภกกรรมในการแกปญหานี้. เพราะไมอาจเพื่อทําแก
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ผูมีตระกูลต่ํา ผูมีตระกูลสูงในปวัตตกาล. แตกรรมของผูเกิดในตระกูลต่ํา
กําหนดปฏิสนธิเทียว ใหเกิดในตระกูลต่ํา กรรมที่อํานวยใหเกิดในตระกูลสูง
ยอมใหเกิดในตระกูลสูง. ยอมเกิดในนรกดวยการไมไดไตถามในบทนี้วา น
ปริปุจฺฉิตา โหติ. ก็ผูไมไตถามยอมไมรูวา นี้ควรทํา นี้ไมควรทํา. เมื่อไมรู
ยอมไมทําสิ่งที่ควรทํา ยอมทําสิ่งที่ไมควร ยอมเกิดในนรกดวยกรรมนั้น.
บุคคลนอกนี้ ยอมเกิดในสวรรค.
บทวา อิติ โข มาณว ฯเปฯ ยทิท หีนปฺปณีตตาย ความวา
พระศาสดาทรงยังเทศนาใหจบตามอนุสนธิ. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสุภสูตรที่ ๘
จุลลกัมมวิภังคสูตรก็เรียก
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๖. มหากัมมวิภังคสูตร
[๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. สมัยนั้นแล ทาน
พระสมิทธิอยูในกระทอมในปา. ครัง้ นั้น ปริพาชกโปตลิบตุ รเดินเลนไปโดย
ลําดับเขาไปหาทานพระสมิทธิยังที่อยูแลว ไดทักทายปราศรัยกับทานพระสมิทธิ
ครั้น ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง.
[๕๙๙] ปริพาชกโปตลิบุตร พอนึ่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทาน
พระสมิทธิดังนี้วา ดูกอนทานสมิทธิ ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร
พระสมณโคดมดังนี้วา กายกรรมเปนโมฆะ วจีกรรมเปนโมฆะ มโนกรรม
เทานั้น จริง และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไร ๆ นั้น มีอยู.
ทานพระสมิทธิกลาววา ดูกอนโปตลิบุตรผูมีอายุ ทานอยากลาวอยาง
นี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย เพราะ
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสอยางนี้วา กายกรรมเปนโมฆะ วจีกรรมเปนโมฆะ
มโนกรรมเทานั้น จริง และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไร ๆ
นั้น มีอยู.
ปริพาชก. ดูกอนทานสมิทธิ ทานบวชมานานเทาไรแลว.
สมิทธิ. ดูกอนทานผูมีอายุ ไมนาน เพียง ๓ พรรษา.
ปริพาชก. ในเมื่อภิกษุไหนเขาใจการระแวดระวังศาสดาถึงอยางนี้แลว
คราวนี้พวกเราจักพูดอะไรกอนภิกษุผูเถระได ดูกอนทานสมิทธิ บุคคลทํากรรม
ชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลวดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาจะเสวยอะไร.
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สมิทธิ. ดูกอนโปตลิบุตรผูมีอายุ เขาจะเสวยทุกข
ลําดับนั้น ปริพาชกโปตลิบุตรไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของทานพระ
สมิทธิ แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๖๐๐] ครั้นปริพาชกโปตลิบุตรหลีกไปแลวไมนาน ทานพระสมิทธิ
เขาไปหาทานพระอานนทยังที่อยู แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท
ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว จึงบอกเรื่องเทาที่ไดสนทนา กับ ปริพาชกโปตลิบุตร
ทั้งหมด แกทานพระอานนท. เมื่อทานพระสมิทธิบอกแลวอยางนี้ ทานพระอานนทจึงไดกลาวกะทานพระสมิทธิดังนี้วา ดูกอนทานสมิทธิ เรื่องนี้มีเคาพอ
จะเฝาพระผูมีพระภาคเจาได มาเถิด เราทั้งสองพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ยังที่ประทับ แลวกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกเรา
อยางไร เราพึงทรงจําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้น . ทานพระสมิทธิรับคําทาน
พระอานนทวา ชอบแลวทานผูมีอายุ.
ตอจากนั้น ทานพระสมิทธิและทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจายังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องเทาที่ทานพระสมิทธิ ไดสนทนากับปริพาชกโปตลิบุตรทั้งหมด แดพระผูมีพระภาคเจา.
[๖๐๑] เมื่อทานพระอานนทกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสกะพระอานนทดังนี้วา ดูกอนอานนทแมความเห็นของปริพาชกโปตลิบุตร เราก็ไมทราบชัด ไฉนเลา จะทราบชัดการสนทนากันเห็นปานนี้ ได
โมฆบุรุษสมิทธินี้แล ไดพยากรณปญหาที่ควรแยกแยะพยากรณของปริพาชกโปตลิบุตรแตแงเดียว.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอุทายีไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาทานพระสมิทธิกลาว
หมายทุกขนี้แลว ไมวาการเสวยอารมณใด ๆ ตองจัดเขาในทุกขทั้งนั้น.
[๖๐๒] เมื่อทานพระอุทายีกลาวแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เธอจงเห็นความนอกลูนอกทางของ
โมฆบุรุษอุทายีนี้เถิด เรารูแลวละ เดี๋ยวนี้แหละ โมฆบุรุษอุทายีนี้โพลงขึ้น
โดยไมแยบคาย ดูกอนอานนท เบื้องตนทีเดียว ปริพาชกโปตลิบุตรถามถึง
เวทนา ๓ ถาโมฆบุรุษสมิทธิผูถูกถามนี้ จะพึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอน
โปตลิบุตรผูมีอายุ บุคคลทํากรรมชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลเปนสุข เขายอมเสวยสุข บุคคลทํากรรมชนิดที่
ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลเปนทุกข
เขายอมเสวยทุกข บุคคลทํากรรมชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลไมทุกขไมสุข เขายอมเสวยอทุกขมสุข ดูกอนอานนท
โมฆบุรุษสมิทธิเมื่อพยากรณอยางนี้แล ชื่อวาพยากรณโดยชอบแกปริพาชกโปตลิบุตร ก็แตวาพวกปริพาชกผูถอื ลัทธิอื่นนั้น เปนคนโง ไมฉลาด ใคร
เลาจักรูมหากัมมวิภังคของตถาคต ถาพวกเธอฟงตถาคตจําแนกมหากัมมวิภังค
อยู.
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคต เปน
กาลสมควรแลว ที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงจําแนกมหากัมมวิภังค ภิกษุทั้งหลาย
สดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักไดทรงจําไว.
พ. ดูกอ นอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ตอไป. ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระ
พุทธเจาขา.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 271

[๖๐๓] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกอ นอานนท บุคคล
๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใ นโลก. ๔ จําพวกเหลาไหน คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป มัก
ถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอ
เสียด มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มี
ความเห็นผิดอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ก็มี.
(๒) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป มัก
ถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอ
เสียด มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความ
เห็นผิดอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็มี.
(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาด
จากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาด
จากพูดสอเสียด เวนขาดจากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไม
มากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็ม.ี
(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาด
จากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาด
จากพูดสอเสียด เวนขาดจากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไม
มากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็มี.
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[๖๐๔] ดูกอนอานนท สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส ความตั้งใจมั่น ความประกอบเนือง ๆ ความไม
ประมาท ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่น
แลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอาสิ่งของที่
เจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดสอเสียด มักพูดคําหยาบ มัก
เจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจติ พยาบาท มีความเห็นผิดในโลกนี้ และ
เล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกได ดวยจักษุเพียง
ดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาว
อยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวากรรมชั่วมี วิบากของทุจริตมี ขาพเจาได
เห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ และ
ผูนั้นตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น แลว กลาวตอ
ไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มี
ความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ชนเหลาใดรูอ ยางนี้ ชนเหลานั้น ชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความ.
รูของชนเหลานั้นผิด. สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง
เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ. ในที่นั้น ๆ ตามกําลังและความแน
ใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา.
[๖๐๕] ดูกอนอานนท สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความตั้งใจมั่น ความประกอบเนือง ๆ ความ
ไมประมาท ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธินี้รูปทํานองที่เมื่อจิต
ตั้งมั่นแลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความ
เห็นผิดในโลกนี้ และเล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคได ดวย
จักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนั้น
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จึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวากรรมชั่วไมมี วิบากของทุจริตไมมี
ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวติ สัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดใน
โลกนี้ และผูนั้นตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอ
ไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวาผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มี
ความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ชนเหลาใด
รูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโ ดยประการอื่น ความรูข อง
ชนเหลานั้นผิด. สมณะหรือพราหมณนั้น จะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง
เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ ในที่นั้น ๆ ตามกําลังและความ
แนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา.
[๖๐๖] ดูกอนอานนท สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส ความตั้งใจมั่น ความประกอบเนือง ๆ ความไม
ประมาท ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่น
แลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาตเวนขาดจากอทินนาทาน
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด
เวนขาดจากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา
มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบในโลกนี้ และเล็งเห็นผูนั้นเมื่อตายไปแลว
เขาถึงสุคติโลกสวรรคได ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย. สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา
กรรมดีมี วิบากของสุจริตมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา
ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลว
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ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ
ชนเหลาใดรูโ ดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด. สมณะหรือพราหมณ
นั้น จะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ
ในที่นั้น ๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา.
[๖๐๗] ดูกอนอานนท สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส ความตั้งใจนั้น ความประกอบเนือง ๆ ความ
ไมประมาท ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิต
ตั้งมั่นแลว ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความ
เห็นชอบในโลกนี้ และเล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรกได ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. สมณะ
หรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีไมมี
วิบากของสุจริตไมมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปานาจิบาต ฯลฯ
มีความเห็นชอบในโลกนี้ และผูนั้นตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาด
จากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้น ทุกคนตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก. ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใด
รูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด. สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูด
ปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ ในที่
นั้น ๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา.
[๖๐๘] ดูกอนอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๘ จําพวกนั้น เรา
อนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา
กรรมชั่วมี วิบากของทุจริตมี แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาได
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เห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้
และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น นี้เรา
ก็อนุมัติ สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใด
มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เรายังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาว
อยางนี้วา ชนเหลาไดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดย
ประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยงั ไมอนุมัติ แมวาทะของเขา
ที่พูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้นแหละในที่นั้น ๆ ตาม
กําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นี้เราก็ยังไมอนุมัติ นัน้
เพราะเหตุไร ดูกอนอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น
[๖๐๙] ดูกอนอานนท ในสมณะหรือพราหมณ จําพวกนั้น เรา
ไมอนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา
กรรมชั่วไมมี วิบากของทุจริตไมมี แตวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไดเห็นบุคคลโนน ผูมกั ทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้
และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น นี้เราอนุมัติ
สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตว
ใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิด ผูนนั้ ทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค นี้เรายังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรู
อยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโ ดยประการอื่น ความรูของ
ชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยงั ไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่พูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขา
รูเอง เห็นเอง ทราบเองนั้นแหละ ในที่นั้น ๆ ตามกําลังและความแนใจวา
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นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นีเ้ ราก็ยังไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนอานนท
เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น.
[๖๑๐] ดูกอนอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๕ จําพวกนั้น เรา
อนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา
กรรมดีมี วิบากของสุจริตมี แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาเห็น
บุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ และ
ผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น นี้เราก็อนุมัติ สวน
วาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค นี้เรายังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใด
รูอยางนี้ ชนเหลานั้น ชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโ ดยประการอื่น ความรูข อง
ชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยงั ไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่พูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขา
รูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั่นแหละในที่นั้น ๆ ตามกําลังและความแนใจวา
นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นีเ้ ราก็ยังไมอนุมัติ นั้นเพราะเหตุไร ดูกอนอานนท
เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น.
[๖๑๑] ดูกอนอานนท ในสมณะหรือพราหมณ จําพวกนั้น เรา
ไมอนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญเปนอันวา
กรรมดีไมมี วิบากของสุจริตไมมี แตวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้
และผูนั้นตายไปแลวเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น นี้เรา
อนุมัติ สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวน
ขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึง
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อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เรายังไมอนุมติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยาง
นี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการ
อื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่พูดปก
ลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้นแหละ ในทีน่ ั้น ๆ ตามกําลัง
และความแนใจวานี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นี้เราก็ยังไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร
ดูกอนอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น.
[๖๑๒] ดูกอนอานนท ในบุคคล จําพวกนั้น บุคคลที่เปนผูมักทํา
ชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เปนอันวา เขาทํากรรมชั่วที่ใหผลเปนทุกขไวในกาล
กอน หรือในกาลภายหลัง หรือวามีมิจฉาทิฐิพรั่งพรอม สมาทานแลวในเวลา
จะตาย เพราะฉะนั้น เขาตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็
แหละบุคคลที่เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้นั้น
เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป.
[๖๑๓] ดูกอนอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่เปนผูมัก
ทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแลว เชาถึงสุคติ
โลกสวรรคนี้ เปนอันวา เขาทํากรรมดีที่ไหผลเปนสุขไวในกาลกอน ๆ หรือ
ในกาลภายหลัง หรือวามีสัมมาทิฐิพรั่งพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย
เพราะฉะนั้น เขาตายไปจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็แหละบุคคลที่เปนผูมักทํา
ชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนีน้ ั้น เขายอมเสวยวิบากของ
กรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป.
[๖๑๔] ดูกอนอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลทีเ่ วนขาดจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ ตายไปแลวเขาถึงสุคติโลกสวรรค
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นี้ เปนอันวา เขาทํากรรมดีที่ใหผลเปนสุขไวในกาลกอน ๆ หรือในกาลภาย
หลัง หรือวามีสัมมาทิฐิพรั่งพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะฉะนั้น
เขาตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็แหละบุคคลที่เวนขาดจากปาณาติบาต
ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้น เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้
หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป.
[๖๑๕] ดูกอนอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่เวนขาดจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก นี้ เปนอันวา เขาทํากรรมชั่วที่ใหผลเปนทุกขไวในกาลกอนๆ
หรือในกาลภายหลัง หรือวามีมิจฉาทิฐิพรั่งพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย
เพราะฉะนั้น เขาตายไปจึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ก็แหละบุคคล
ที่เวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้นนั้ เขายอมเสวย
วิบาก ของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป.
[๖๑๖] ดูกอนอานนท ดวยประการนี้แล กรรมไมควรสองใหเห็นวา
ไมควรก็มี. กรรมไมควร สองใหเห็นวาควรก็มี กรรมที่ควรแทและสองให
เห็นวาควรก็มี กรรมที่ควรสองใหเห็นวาไมควรก็มี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชม
ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ มหากัมมวิภังคสูตรที่ ๖
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อรรถกถามหากัมมวิภังคสูตร
มหากัมมวิภังคสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในสูตรนั้น บทวา โมฆ ไดแก วางเปลา ไมมีผล. บทวา สจฺจ
ไดแก แท มีจริง. ก็ขอนี้อันปริพาชกโปตลิบุตรนั้น ไมไดฟงมา เฉพาะ
พระพักตร. แตมโนกรรมอันมีโทษมากกวาไดบัญญัติไวแลวในอุปาลิสูตร คํา
นี้วา กายกรรมไมเปนอยางนั้น วจีกรรมไมเปนอยางนั้น แหงการทํากรรมชั่ว
แหงความเปนไปของกรรมชั่ว เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมีอยู กถา
นั้นเกิดปรากฏในระหวางเดียรถียทั้งหลาย. ปริพาชกโปตลิบุตรคือเอากถานั้น
กลาว. กลาวคํานี้วา ก็สมาบัตินั้น มีอยู ดังนี้ หมายถึง อภิสัญญานิโรธกถา
ที่เกิดแลว ในโปฏฐปทสูตรวา ดูกอนทานผูเจริญ อภิสัญญานิโรธมีอยางไร
หนอแล. บทวา กิฺจิ เวทยติ ความวา ไมเสวยแมเวทนาหนึ่ง. บทวา
อตฺถิ จ โข ความวา พระเถระยอมรับรูหมายถึงนิโรธสมาบัติ. บทวา
ปริรกฺขติพฺพ ความวา พึงรักษาดวยการเปลื้องจากคําติเตียน. ความจงใจ
แหงกรรมนั้นมีอยู เพราะฉะนั้น กรรมนั้นชื่อวา สฺเจตนิก แปลวา ประกอบดวยความจงใจ อันมีความมุงหมาย. บทวา ทุกฺข ความวา พระเถระ
หมายถึงอุกุศลเทานั้น จึงกลาวอยางนี้ ดวยสําคัญวาปริพาชกจะถาม บทวา
ทสฺสนป โข อห ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นสังขารแมเพียง
เมล็ดงาในที่ประมาณหนึ่งโยชนโดยรอบ ในที่มดื แมมีองคสี่ ดวยมังสจักษุ
เทียว. ก็ปริพาชกนี้อยูในที่ไมไกล ในภายในประมาณคาวุต . ถามวาเพราะ
เหตุไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้น. ตอบวา เพราะตรัสมุงถึงการเห็น
สมาคมเทานั้น. บทวา อุทายี คือ พระโลลุทายี. บทวา ต ทุกขฺ สฺมึ
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ไดแก ทุกขนั้นทั้งหมดเทียว. กลาววา ถาพระผูมีพระภาคเจา พึงมีภาษิตไซร
ดังนี้ หมายถึง วัฏฏทุกข กิเลสทุกข และสังขารทุกขนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อุมฺมงฺค ไดแกการปรากฏออกมาของปญญา. บทวา อมฺมุชฺชมาโน
ไดแก ยื่นศีรษะ. บทวา อโยนิโส อุมฺมุชฺชิสฺสติ ไดแก โผลศีรษะโดย
ไมมีอุบาย.
ก็แล พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเรื่องนี้ ไมใชทรงรูดว ยทิพยจักษุ
เจโตปริยญาณ และสัพพัญุตญาณ. แตทรงรูดวยอธิบายเทานั้น. ก็เมื่อกลาว
ธรรมดาอธิบายก็รูไดโดยงาย ผูประสงคจะกลาวยอมยืดคอ สั้นคาง ปากของ
เขาก็ขมุบขมิบ ไมอาจเพื่อสงบนิ่งได. พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นอาการนั้น
ของพระอุทายีนั้นแลว ทรงดูแลววา อุทายีนี้ ไมอาจเพื่อจะสงบนิ่งไดจักกลาว
ถอยคําที่ไมเปนจริงนั้นแล ไดทรงรูแลว. บทวา อาทึเยว คือในเบื้องตนนั้น
เทียว. บทวา ติสฺโสว เทวทนา ความวา ปริพาชกโปตลิบุตร เมื่อจะถาม
วา บุคคลนั้นจะเสวยอะไรก็กําหนดอยางนี้วา เราจะถามเวทนาสามดังนี้ แลว
จึงถามเวทนาสาม. บทวา สุขเวทนีย ไดแก อันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา.
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้ ชนเดียวกัน. ก็ในที่นี้ ชือ่ วา กรรมอันใหผลเปนสุข
เพราะเกิดสุขเวทนาในปฏิสนธิและประวัติอยางนี้คือ เจตนาสี่ ซึ่งสัมปยุตดวย
จิตที่สหรคตดวยโสมนัส โดยกามาวจรกุศล เจตนาในฌานหมวดสามเบื้องต่ํา
ก็ในที่นี้ กามาวจรยอมยังสุขโดยสวนเดียวใหเกิดขึ้นในปฏิสนธินั้นเทียว ยอม
ยังอทุกขมสุขใหเกิดขึ้นในมัชฌัตตารมณอัน นาปรารถนาที่เปนไปแลว. อกุศล
เจตนา ชื่อวาใหผลเปนทุกข เพราะเกิดทุกขเทานั้นในปฏิสนธิและประวัติ
ก็ครั้นกายทวารเปนไปแลว ก็ยังทุกขโดยสวนเดียวนั้นใหเกิดขึ้น. ยอมยังอทุกขม
สุขใหเกิดขึ้นในวาระอื่น. ก็เวทนานั้น ถึงอันนับวา ทุกขนั้นเทียว เพราะ
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เกิดขึ้นในอารมณทั้งหลาย อันปานกลางที่ไมนาปรารถนา ก็ชื่อวา กรรมให
ผลเปนอทุกขมสุข เพราะเกิดเวทนาที่สามในปฏิสนธิและประวัติอยางนี้ คือ
เวทนาสี่ที่สัมปยุตดวยจิตอันสหรคตดวยอุเบกขา โดยกามาวจรกุศล เวทนาใน
จตุตถฌานโดยรูปาวจรกุศล. ก็ยังอทุกขมสุขโดยสวนเดียวใหเกิดในกามาวจร
ปฏิสนธินั้นเทียว. ยังแมสุขใหเกิดในอิฏฐารมณที่เปนไปแลว. อนึ่ง กรรมที่
ใหผลเปนสุข ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงความเปนไปแหงปฏิสนธิ กรรมที่
ใหผลเปนอทุกขมสุขยอนเปนไปเหมือนกัน กรรมที่ใหผลเปนทุกข ยอมเปน
ไปดวยอํานาจแหงความเปนไปเหมือนกัน. ก็ดวยอํานาจแหงทุกขเวทนียกรรม
นั้น กรรมทัง้ หมดยอมเปนไปดวยอํานาจแหงความเปนไปนั้น เทียว.
บทวา เอตสฺส ภควา ความวา พระตถาคตทรงแสดงอาลัย เพื่อ
ทรงแสดงมหากัมมวิภังค เราทูลขอพระตถาคตแลว จักกระทํามหาวิภังคญาณ
ใหปรากฏแกพระภิกษุสงฆดังนี้ แลวกลาวอยางนี้ เพราะความที่คนฉลาดใน
การเชื่อมความ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหากมฺมวิภงฺค ไดแก การ
จําแนกมหากรรม. คําวา บุคคลสี่เปนไฉน ดูกอนอานนท บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ฯลฯ ยอมเขาถึงนรกนี้ เปนมหากัมมวิภังคญาณภาชนะ แตก็เปนมาติกาฐปนะ เพื่อประโยชนแกมหากัมมวิภังคญาณภาชนะ. คําวา ดูกอนอานนท
สมณะบางคนในโลกนี้ แตละคําเปนอนุสนธิ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปรารภถึงอนุสนธินี้ เพื่อทรงประกาศวา สมณะหรือ พราหมณทั้งหลายผูมี
จักษุเพียงดังทิพย ทําอนุสนธินี้เปนอารมณไดปจจัยนี้ ถือทัสสนะนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อาตปฺป เปนตนเปนชื่อของความเพียร ๕ ประการนั้น
เทียว. บทวา เจโต สมาธึ ไดแก ทิพยจักษุสมาธิ. บทวา ปสฺสติ ความ
วา ยอมเล็งเห็นวา สัตวนั้น เกิดแลว แมในที่ไหน. บทวา เย อยฺถา
ความวา ยอมกลาววา ชนเหลาใดยอมรูวา บุคคลนั้น เขาถึงนรก เพราะ
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ความที่กุศลกรรมบถสิบอันตนพระพฤติแลว ความรูของชนเหลานั้นผิด. พึง
ทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยนัยนี้. บทวา วิทิต ไดแก ปรากฏ. บทวา
ถามสา ไดแก ดวยกําลังทิฐิ. บทวา ปรามาสา ไดแก ลูบคลําดวย
ทิฐิ. บทวา อภินิวิสฺส โวหรติ ความวา พูดปกลงไปยึดถือ. ก็บทวา
ตตฺรานนฺท นี้ เปนบทจําแนกมหากัมมวิภังคญาณ ถึงกระนัน้ ก็ยังเปนบท
ตั้งมาติกาดวย. ก็ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบทนี้วา วาทะมีประมาณ
เทานี้ เราอนุมัติ วาทะมีประมาณเทานี้ เราไมอนุมัติ ตามคําของสมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ผูมีจักษุเพียงดังทิพย. บทวา ตฺตร ตฺตร คือในสมณะ
หรือพราหมณสี่เหลานี้. บทวา อิทมสฺส ตัดบทเปน อิท วจน อสฺส แปล
วา คํานี้จะพึงมี. บทวา อฺถา คือ โดยอาการอื่น. พึงทราบวาทะที่ทรง
อนุมัติ ไมทรงอนุมัติ ในบททั้งปวงอยางนี้วา ทรงอนุมัติในฐานะ ๒ อยาง
ไมทรงอนุมัติในฐานะ ๓ อยาง ในวาทะของสมณะหรือพราหมณเหลานี้
ดวยประการฉะนี้ .
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอนุมัติ และไมอนุมัติตามคําของ
สมณะหรือพราหมณทั้งหลายผูมีจักษุเพียงดังทิพยอยางนี้แลวบัดนี้ เมื่อจะทรง
จําแนกญาณในมหากัมมวิภังค จึงตรัสวา ตตฺรานนฺท ยฺวาย ปุคฺคโล ดัง
นี้เปนตน . บทวา ปุพฺเพ วสฺสสต กต โหติ ความวา บุคคลผูทํากรรม
ใด อันสมณะหรือพราหมณนี้ ผูม ีจักษุเพียงดังทิพยเห็นแลว. ก็กรรมอัน
บุคคลทําแลวในกาลกอนแตนั้น บุคคลยอมเกิดในนรกดวยกรรมที่คนทําแลว
ในกาลกอนบาง ยอมเกิดดวยกรรมที่คนทําในภายหลังบาง. ก็แลในมรณกาล
ก็ยอมเกิดเหมือนกัน แมดวยการเห็นผิดเปนตนวา พระขันธประเสริฐที่สุด
พระศิวะประเสริฐที่สุด พระพรหมประเสริฐที่สุด หรือโลกประเสริฐพิเศษดวย
อิสระเปนตน. บทวา ทิฏเว ธมฺเม ความวา กรรมใดพึงใหผลในปจจุบัน.
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นั้น บุคคลยอมไดเสวยผลของกรรมนั้น ในปจจุบันเทียว กรรมใดใหผลเมื่อ
อุบัติ บุคคลอุบัติแลวยอมไดเสวยผลของกรรมนั้น กรรมใดใหผลในลําดับถัด
ไป ยอมไดเสวยผลของกรรมนั้น ในลําดับถัดไป. สมณะ หรือ พราหมณนี้ได
เห็นกองแหงกรรม ๑ อยาง และกองแหงวิบาก ๑ อยาง ดวยประการฉะนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นกองแหงกรรม ๓ อยางและกองแหงวิบาก ๒ อยาง
ซึ่งสมณะหรือพราหมณนี้ไมเห็นแลว แตทรงเห็นกองแหงกรรม ๔ อยางและ
กองแหงวิบาก ๓ อยาง ซึ่งสมณะหรือพราหมณนี้เห็นแลว. ญาณในการรู
ฐานะทั้ง ๗ อยางนี้ ชื่อวา ญาณในมหากัมมวิภังค ของพระตถาคต สมณะ
หรือพราหมณ ผูมีจักษุเพียงดังทิพยไมเห็นอะไรในวาระที่สอง ก็ญาณในการ
รูฐานะ ๕ อยางแมนี้ คือ กองแหงกรรม ๓ อยาง กองแหงวิบาก ๒ อยาง
อันพระตถาคตทรงเห็นแลวดังนี้ ชื่อวา ญาณในมหากัมมวิภังคของพระตคาคต
แมในวาระ ๒ อยางที่เหลือ ก็มีนัยนีเ้ ชนเดียวกัน. บทวา อภพฺพ ไดแก
เวนจากความจริง คือเปนอกุศล. บทวา อภพฺพาภาส ความวา กรรมไม
ควรยอมสองใหเห็น คือยอมครอบงํา อธิบายวายอมหาม. ก็ครัน้ เมื่ออกุศล.
กรรมมีมาก อันบุคคลทําไวแลว กรรมอันมีกําลังหามวิบากของกรรมที่ไมมี
กําลังยอมทําโอกาสใหแกวิบากของตน กรรมนี้ ชื่อวา กรรมไมควรสองให
เห็นวา ไมควร. สวนบุคคลทํากุศลกรรมแลว ทําอกุศลกรรมในเวลาใกลตาย.
อกุศลกรรมนั้น หามวิบากของกุศลกรรม ทําโอกาสใหแกวิบากของตน กรรมนี้
ชื่อวา กรรมไมควรสองใหเห็นวาควร ครั้นเมื่อกุศลมากอันบุคคลแมทําไวแลว
กรรมมีกําลัง หามวิบากของกรรมที่ไมมีกําลัง ยอมทําโอกาสแกวิบากของตน
กรรมนี้ ชื่อวา กรรมควรและสองใหเห็นวาควร สวนบุคคลทําอกุศลแลว
ทํากุศลในเวลาใกลตาย กุศลกรรมนัน้ หามวิบากของอกุศลกรรม ทําโอกาส
ใหแกวิบากของตน กรรมนี้ ชื่อวา กรรมควรและสองใหเห็นวา ไมควร
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อนึ่ง พึงทราบเนื้อความในที่นี้ โดยอาการที่ปรากฏ. ก็มีอธิบายดัง
นี้ กรรมใดยอมสองใหเห็น คือ ยอมปรากฏโดยไมควร เพราะฉะนั้น กรรม
นั้น ชื่อวา สองใหเห็นวาไมควร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลสี่พวก โดย
นัยเปนตนวา ในบุคคลสี่พวกนั้น บุคคลนี้ใดในโลกนี้ ผูมักทําชีวิตสัตวให
ตกลวง ดังนี้. ในบุคคลสี่พวกนั้น กรรมของบุคคลพวกที่หนึ่ง ชื่อวา กรรม
ไมควรสองใหเห็นวาไมควร. ก็กรรมนี้ ชื่อวา ไมควร เพราะเปนอกุศล.
กรรมที่เปนเหตุใหเกิดในนรกนั้น ชื่อวา เปนอกุศลปรากฏ เพราะความที่บุคคล
พวกที่หนึ่งนั้นเกิดในนรก. กรรมของบุคคลพวกที่สอง ชื่อวา กรรมไมควร
ของใหเห็นวา ควร. ก็กรรมนั้น ชือ่ วา ไมควร เพราะเปนอกุศล. ก็กรรม
ที่เปนเหตุใหเกิดในสวรรคของอัญเดียรถียทั้งหลาย ชื่อวา เปนกุศลปรากฏ
เพราะความที่บุคคลพวกที่สองเกิดในสวรรค. กรรม ๒ อยาง แมนอกนี้ ก็มี
นัยเชนเดียวกัน บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามหากัมมวิภังคสูตรที่ ๖.
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๗. สฬายตนวิภังคสูตร
[๖๑๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
สฬายตนวิภังคแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงพึงสฬายตนวิภังคนั้น จงใสใจใหดี
เราจักกลาวตอไป. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระ
พุทธเจาขา.
[๖๑๘] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบ
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖
ความนึกหนวงของใจ ๑๘ ทางดําเนินของสัตว ๓๖ ใน ๓๖ นั้น พวกเธอ
จงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ และพึงทราบการตั้งสติ
ประการที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู
อันเราเรียกวาสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นี้เปน
อุเทศแหงสฬายตนวิภังค.
[๖๑๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั้น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแกอาตนะคือจักษุ อายตนะคือโสต อายตนะคือฆานะ
อายตนะคือชิวหา อายตนะคือกาย อายตนะคือมโน. ขอที่เรากลาวดังนี้ วา
พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั้น เราอาศัยอายตนะนี้ กลาวแลว.
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[๖๒๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั้น
เราอาศัยอะไรกลาวแลว ไดแกอายตนะคือรูป อายตนะคือเสียง อายตนะคือ
กลิ่น อายตนะคือรส อายตนะคือโผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ. ขอที่
เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นัน้ เราอาศัยอายตนะนี้
กลาวแลว.
[๖๒๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแกจักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ. ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวด
วิญญาณ ๖ นั้น เราอาศัยวิญญาณนี้ กลาวแลว.
[๖๒๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั้น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแกจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสัมผัส มโนสัมผัส. ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น
เราอาศัยสัมผัสนี้กลาวแลว.
[๖๒๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบความนึกหนวงของใจ ๑๘
นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ใจยอมนึกหนวง
รูปเปนที่ตั้งแหงโสมนัส นึกหนวงรูปเปนที่ตั้งแหงโทมนัส นึกหนวงรูปเปน
ที่ตั้งแหงอุเบกขา.
เพราะฟงเสียงดวยโสต...
เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...
เพราะลิ้มรสดวยชิวหา...
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ใจยอมนึกหนวงธรรมารมณเปนที่ตั้ง
แหงโสมนัส นึกหนวงธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงโทมนัส นึกหนวงธรรมารมณ
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เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา. ฉะนั้น เปนความนึกหนวงฝายโสมนัส ๖ ฝายโทมนัส
๖ ฝายอุเบกขา ๖. ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบความนึกหนวงของใจ ๑๘
นั้น เราอาศัยความนึกหนวงนี้ กลาวแลว.
[๖๒๔] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั่น
เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖
โทมนัสอาศัยเรือน ๖ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ อุเบกขาอาศัยเรือน ๖
อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖.
[๖๒๕] ใน ๓๖ ประการนั้น โสมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน. คือ
บุคคลเนื้อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของอันตน
ไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะในกอน อันลวงไปแลว ดับ
ไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้ นี้เราเรียกวา
โสมนัสอาศัยเรือน.
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งเสียงที่รูไดดวยโสต...
บุคคลเนื้อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งรสที่รูไดดวยชิวหา...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนา
ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส
โดยเปนของอันตนไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมารมณที่เคยไดเฉพาะใน
กอน อันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโสมนัสขึ้น
โสมนัสเชนนี้ นี้เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเรือน เหลานี้โสมนัสอาศัยเรือน ๖.
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[๖๒๖] ใน ๓๖ ประการนั้น โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน.
คือ บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับของรูปทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
รูปในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้ นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ.
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของเสียงทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของรสทั้งหลายนั้นแล ...
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นและ..
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของธรรมารมณทั้งหลายนั้นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้วา ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยงเปน
ทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชน
นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ เหลานี้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖.
[๖๒๗] ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน. คือ
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของ
อันทนไมไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่ไมเคยไดเฉพาะในกอน อันลวงไป
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แลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโทมนัส โทมนัสเชนนี้ นี่เรา
เรียกวา โทมนัสอาศัยเรือน.
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งเสียง...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งกลิ่น...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งรส...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะ...
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อัน
นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เปนที่รื่นรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส
โดยเปนของอันคนไมไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมารมยที่ไมเคยไดเฉพาะ
ในกอน อันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโทมนัส
โทมนัสเชนนี้ นี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเรือน เหลานี้โทมนัสอาศัยเรือน ๖
[๖๒๘] ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน
คือ บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ
ของรูปทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
รูปในกอน และในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดาแลว ยอมเขาไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข เมื่อเขาไป
ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนี้วา เมื่อไร ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะ
ที่พระอริยะทั้งหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา ยอมเกิดโทมนัสเพราะความ
ปรารถนาเปนปจจัยขึ้น โทมนัสเชนนี้ นี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
บุคคลทราบความไมเทียง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับ ของเสียงทั้งหลายนั่นแล...
บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับ ของกลิน่ ทั้งหลายนั่นแล...
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บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับ ของรสทั้งหลายนั้นแล...
บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับ ของโผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นแล...
บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับ ของธรรมารมณทั้งหลายนั้นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปน
จริงอยางนี้วา ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้ ทัง้ หมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลว ยอมเขาไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข เนื้อเขาไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนี้วา เมื่อไร ตัวเรา
จึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา ยอมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเปนปจจัยขึ้น โทมนัสเชนนี้ นี่เรียกวา โทมนัสอาศัย
เนกขัมมะ เหลานี้ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ.
[๖๒๙] ใน ๓๖ ประการนั้น อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน. คือ
เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ยอมเกิดอุเบกขาขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา ยังไมชนะ
กิเลส ยังไมชนะวิบาก ไมเห็นโทษ ไมไดสดับ เปนคนหนาแนน อุเบกขา
เชนนี้นั้น ไมลวงเลยรูปไปได เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา อุเบกขาอาศัย
เรือน.
เพราะฟงเสียงดวยโสต...
เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...
เพราะลิ้มรสดวยชิวหา...
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ยอมเกิดอุเบกขาขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา
ยังไมชนะกิเลส ยังไมชนะวิบาก ไมเห็นโทษ ไมไดสดับ เปนคนหนาแนน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 291

อุเบกขาเชนนี้นั้น ไมลวงเลยธรรมารมณไปได เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา
อุเบกขาอาศัยเรือน เหลานี้ อุเบกขาอาศัยเรือน ๖.
[๖๓๐] ใน ๓๖ ประการนั้น อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน.
คือ บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความ
ดับของรูปทั้งหลายนั่นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
รูปในกอนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา ยอมเกิดอุเบกขาขึ้น อุเบกขาเชนนี้นั้น ไมลว งเลยรูปไปได
เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ.
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของเสียงทั้งหลายนั่นแล. . .
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นและ. . .
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของรสทั้งหลายนั้นแล . . .
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของโผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นแล. . .
บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และ
ความดับของธรรมารมณทั้งหลายนั้นแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้วา ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปน
ทุกข มีความแปรปรวน เปนธรรมดา ยอมเกิดอุเบกขาขึ้น อุเบกขาเชนนี้
นั้น ไมลวงเลยธรรมารมณไปได เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา อุเบกขาอาศัย
เนกขัมมะ เหลานี้อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖. ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบ
ทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น เราอาศัยทางดําเนินนี้ กลาวแลว.
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[๖๓๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น พวก
เธอจงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ นั่นเราอาศัยอะไร
กลาวแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิง
โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ แลวละ คือลวงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือน ๖
นั้น ๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละโสมนัสนั้น ๆ ได เปนอันลวงโสมนัสนั้น ๆ ได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโทมนัสอาศัย
เนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ แลวละคือลวงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้
ยอมเปนอันละโทมนัสนัน้ ๆได เปนอันลวงโทมนัสนั้น ๆ ได. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ
๖ นั้น ๆ แลวละ คือลวงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือน ๖ นั้น ๆ อยางนี้ ยอม
เปนอันละอุเบกขานั้น ๆ ได เปนอันลวงอุเบกขานั้น ๆ ได. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
๖ นั้น ๆ แลวละ คือลวงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ อยางนี้
ยอมเปนอันละโทมนัสนัน้ ๆ ได เปนอันลวงโทมนัสนั้น ๆ ได. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ใน ๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ
๖ นั้น ๆ แลวละ คือลวงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ อยางนี้ ยอม
เปนอันละโสมนัสนั้น ๆ ได เปนอันลวงโสมนัสนั้น ๆ ได.
[๖๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ อาศัย
อารมณตาง ๆ ก็มีอุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งก็มี.
ก็อุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ อาศัยอารมณตาง ๆ เปนไฉน. คือ
อุเบกขาที่มีในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ นี้อุเบกขาที่
ความเปนตาง ๆ อาศัยอารมณตาง ๆ.
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ก็อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่ง เปนไฉน. คือ
อุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะ อาศัยวิญญาณัญจายตนะ อาศัยอากิญจัญญายตนะ อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง
อาศัยอารมณเปนหนึ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โนอุเบกขา ๒ อยาง พวกเธอจงอาศัย คืออิง
อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น แลวละ คือลวงเสียซึ่ง
อุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ อาศัยอารมณตาง ๆ นั้น อยางนี้ ยอมเปนอันละ
อุเบกขานี้ได เปนอันลวงอุเบกขานี้ได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอาศัย
คืออิงความเปนผูไมมีตัณหา แลวละ คือลวงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง
อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ได เปนอันลวง
อุเบกขานี้ได ขอที่เรากลาวดังนี้วา ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น พวกเธอ
จงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ นั่นเราอาศัยการละ
การลวง นี้ กลาวแลว.
[๖๓๓] ขอที่เรากลาวดังนี้วา และพึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการที่
พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู นั้น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว.
[๖๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวงประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี้เพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพื่อความสุขแกพวกเธอ. เหลาสาวกของศาสดานั้น ยอม
ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอน
ของศาสดา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ตถาคตไมเปนผูชื่นชม ไมเสวย
ความชื่นชม และไมระคายเคือง ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
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นี้ เราเรียกวาการตั้งสติประการที่ ๑ ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อวาเปน
ศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู.
[๖๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้ง
หลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพื่อความสุขแกพวกเธอ. เหลา
สาวกของศาสดานั้น บางพวกยอมไมฟงดวยดี ไมเงี่ยโสตสดับ ไมตั้งจิตรับรู
และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา. บางพวกยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ
ตั้งจิตรับรู ไมประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ขอนั้น ตถาคตไมเปนผูชื่นชม ไมเสวยความชื่นชม ทั้งไมเปนผูไมชื่นชม
ไมเสวยความไมชื่นชม เวนทั้งความชื่นชมและความไมชื่นชมทั้งสองอยางนั้น
แลว เปนผูวางเฉย ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียก
วาการตั้งสติประการที่ ๒ ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควร
เพื่อสั่งสอนหมู.
[๖๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเปนผู
อนุเคราะหแสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลายวา นี่เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพื่อความสุขแกพวกเธอ.
เหลาสาวกของศาสดานั้น ยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู ไมประพฤติ
หลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนัน้ ตถาคตเปนผู
ชื่นชม เสวยความชื่นชม และไมระคายเคือง ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาการตั้งสติประการที่ ๓ ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพ
ชื่อวา เปนศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู. ขอที่เรากลาวดังนี้วา และพึงทราบ
การตั้งสติ ๓ ประการที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อวาเปนศาสดาควรเพื่อ
สั่งสอนหมู นั้นเราอาศัยเหตุนี้ กลาวแลว
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[๖๓๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ศาสดานั้นเราเรียกวา สารถีฝกบุรษุ
ที่ควรฝก ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางที่ควรฝก อันอาจารยฝกชางไสใหวิ่ง ยอมวิ่งไปได
ทิศเดียวเทานั้น คือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือ
ทิศใต. มาทีค่ วรฝก อันอาจารยฝกมาขับใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทิศเดียวเหมือนกัน
คือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต. โคที่ควรฝก
อันอาจารยฝกโคขับใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทิศเดียวเหมือนกัน คือ ทิศตะวันออก
หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต. แตบุรุษที่ควรฝก อันตถาคต
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทั่วทั้ง ๘ ทิศ คือ ผูที่มีรูป
ยอมเห็นรูปทั้งหลายได นี้ทิศที่ ๑. ผูที่มีสัญญาในอรูปภายใน ยอมเห็นรูป
ทั้งหลายภายนอกได นี้ทศิ ที่ ๒. ยอมเปนผูนอมใจวางามทั้งนั้น นี้ทิศที่ ๓.
ยอมเขาอากาสานัญจายตนะอยูดวยใสใจวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูป
สัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจมานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๔.
ยอมเขาวิญญาณัญจายตนะอยู ดวยใสใจวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวง
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๕. ยอมเขาอากิญจัญญายตนะ
อยูดวยใสใจวา ไมมีสักนอยหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการ
ทั้งปวง นี้ทิศที่ ๖. ยอมเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นีท้ ิศที่ ๗. ยอมเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๘. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุรษุ ที่ควรฝก อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหวิ่ง ยอม
วิ่งไปไดทั่วทั้ง ๘ ทิศดังนี้ . ขอที่เรากลาวดังนี้วา ศาสดานั้นเราเรียกวาสารถี
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ฝกบุรุษที่ควรฝก ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นั่นเราอาศัยเหตุดังนี้
กลาวแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ สฬายตนวิภังคสูตร ที่ ๗
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อรรถกถาสฬตนวิภังคสูตร
สฬายตนวิภังคสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวทิตพฺพานิ ความวา พึงรูดวยมรรค
อันมีวิปสสนา. บทวา มโนปวิจารา ไดแก วิตกและวิจาร. จริงมนะที่ยัง
วิตกใหเกิดขึ้น ทานประสงควา มนะ ในที่นี้. ชือ่ วา มโนปวิจารา เพราะ
อรรถวา เปนความนึกหนวงของใจ. บทวา สตฺตปทา ไดแก ทางดําเนิน
ของสัตวทั้งหลาย ที่อาศัยวัฏฏะและวิวัฏฏะ. ก็ในที่นี้ ทางดําเนินสูวัฏฏะมี
๑๘ ประการ ทางดําเนินสูวิวัฏฏะมี ๑๘ ประการ. ทางดําเนินแมเหลานั้น
พึงทราบดวยมรรคอันมีวิปสสนานั้นแล. บทวา โยคาจริยาน ความวา ผู
ใหศึกษาอาจาระมี หัตถิโยคะ เปนตน ไดแก ผูฝก บุคคลที่ควรฝก. บทที่
เหลือจักแจมแจงในวิภังคนั้นเทียว. บทวา อยมุทฺเทโส นี้ เปนบทตั้งมาติกา.
อายตนะทั้งหลายมีจักษุอายตนะเปนตน ใหพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค. บทวา
จกฺขุวิฺาณ ไดแก จักษะวิญญาณทั้งสอง โดยวิบากของกรรมที่เปนกุศลและ
อกุศล. แมในปสาทวิญญาณที่เหลือทั้งหลายก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ก็วญ
ิ ญาณที่
เหลือเวน วิญญาณ ๕ ประการนี้ ชือ่ วา มโนวิญญาณในที่นี้. บทวา จกฺข-ุ
สมฺผสฺโส ไดแก สัมผัสในจักษุ. นัน้ เปนชื่อของสัมผัสที่ประกอบดวยจักษุ
วิญญาณ. ในสัมผัสทั้งหลายแมที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา ความวา เพราะเห็นรูปดวยจักษุวญ
ิ ญาณ. ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน
บทวา โสมนสฺสฏานีย ไดแก เปนเหตุดวยอํานาจแหงอารมณของโสมนัส.
บทวา อปวิจรติ ความวา ใจยอมนึกหนวง ดวยความเปนไปของวิตก ใน
ความนึกหนวงของใจนั้น. พึงทราบความนึกหนวงของใจ กลาวคือ วิตก

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 298

วิจาร ๑๘ ประการ โดยนัยนี้วา วิตกฺโก ต สมฺปยุตฺโต จ. ก็ชื่อวา
โสมนัสสูปวิจาร เพราะอรรถวา นึกหนวงพรอมกับโสมนัสในบทวา ฉ
โสมนสฺสูปวิจารา นี.้ แมในบททั้งสองที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา เคหสิตานิ ไดแก อาศัย กามคุณ. บทวา เนกฺขมฺมสิตานิ
ไดแก อาศัยวิปสสนา. บทวา อิฏาน ไดแก อันแสวงหาแลว. บทวา
กนฺตาน ไดแก ใหความใคร บทวา มโนรมาน ความวา ใจยอมยินดี
ในธรรมารมณเหลานั้น เพราะฉะนั้น ธรรมารมณเหลานั้น จึงชื่อวา เปนที่มา
ยินดีของใจ ธรรมารมณเหลานั้น เปนที่รื่นรมยแหงใจ. บทวา โลกามิสปฏิสยุตฺตาน คือ ประกอบดวยตัณหา. บทวา อตีต คือ อันไดเฉพาะแลว.
ถามวา โสมนัส ปรารภปจจุบันเกิดขึ้นกอนจะเกิดขึ้นในอดีตอยางไร. ตอบวา
โสมนัสอันมีกําลัง ยอมเกิดแกบุคคลผูหวนระลึก แมในอดีตวา เราเสวย
อิฏฐารมณในบัดนี้ฉันใด เราเสวยแลวแมในกาลกอนฉันนั้น. บทวา อนิจฺจต
ไดแก อาการอันไมเที่ยง. บทวา วิปริณามวิราคนิโรธ ความวา ชื่อวา
ความแปรปรวน เพราะละปกติ ชื่อวา ความคลายไป เพราะไปปราศจาก
ชื่อวา ความดับ เพราะดับไป. บทวา สมฺมปฺปฺาย ไดแก วิปสสนาปญญา. บทวา อิท วุจฺจติ เนกฺขมฺมสิตโสมนสฺส ความวา โสมนัสนี้
เกิดขึ้นแลว แกบุคคลผูนั่งเจริญวิปสสนา เห็นความแตกดับของสังขารทั้งหลาย
เหมือนพระราชาทรงเห็นศิริสมบัติของพระองคฉะนั้น ในเมื่อวิปสสนาญาณ
อันแข็งกลา ถึงสังขารนําไปอยู เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ สมดัง
คาถาประพันธที่ตรัสไวดังนี้วา
ความยินดีอันไมใชมนุษย ยอมมีแก
ภิกษุ ผูเขาสูเรือนวางเปลา มีจิตสงบแลว
เห็นแจงธรรมโดยชอบอยู ภิกษุเห็นความ
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เกิดและความดับของขันธทั้งหลาย ในกาล
ใด ๆ ยอมไดความปติและปราโมทยใน
กาลนั้น ๆ อมตะนั้นอันภิกษุรูแลว.
บทวา อิมานิ ความวา เหลานั้น โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ อยาง
เกิดแลว แกบุคคล ผูนงั่ เจริญวิปสสนา ดวยอํานาจแหงความไมเที่ยงเปนตน
ในเมื่ออิฏฐารมณไปสูคลองในทวาร ๖. บทวา อตีต ความวา โทมนัส
จงเกิดแกบุคคลผูปรารถนาไมไดอิฏฐารมณปจจุบันกอน จะเกิดในอดีต
อยางไร. โทมนัสอันมีกําลัง ยอมเกิดแกบุคคลผูหวนระลึก แมในอดีตวา
เราปรารถนาแลวไมไดอิฏฐารมณในบัดนี้ ฉันใด เราปรารถนาแลว ไมได
แมในกาลกอนก็ฉันนั้น. บทวา อนุตฺตเรสุ วิโมกฺเขสุ คือ อรหัต ชื่อวา
อนุตตรวิโมกข. อธิบายวา ตั้งความปรารถนาในอรหัต. บทวา อายตน
ไดแก อายตนะคือ อรหัต. บทวา ปห อุปฏาปยโต ความวา
ตั้งความปรารถนา. ก็อายตนะนั้นยอมเกิดแกบุคคลผูตั้งความปรารถนานั้น.
อธิบายวา ผูเขาไปทั้งความปรารถนา เพราะความที่อายตนะเปนมูลรากของ
ความปรารถนา ดวยประการฉะนี้. บทวา อิมานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ
โทมนสฺสานิ ความวา โทมนัสอันเกิดแกบุคคลผูตั้งความปรารถนาในอรหัต
ในเมื่ออิฏฐารมณไปสูคลองในทวาร. ๖ อยางนี้ ไมอาจเพื่อจะดังวิปสสนาให
เจริญขึ้นดวยอํานาจแหงความไมเที่ยงเปนตน เพือ่ บรรลุอรหัตนั้น ดุจพระมหาสิวเถระ ผูอยูในเงื้อมใกลบาน เศราโศกวา เราไมอาจแลว เพื่อบรรลุ
อรหัต ตลอดปกษนี้บาง ตลอดเดือนนี้บาง ตลอดปนี้บาง ดวยอํานาจ
ความเปนไปแหงสายน้ําตาเหลานี้ พึงทราบวา โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖
ก็เรื่องราว ไดใหพิสดารแลวในสักกปญหวัณณนา ในอรรถกถาทีฆนิกาย
ชื่อ สุมังคลวิลาสินี. ผูประสงคพึงถือเอาจากอรรถกถานั้นเถิด.
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อุเบกขาในอัญญาณ ชื่อวา อุเบกขา ในบทนี้วา อุเปกฺขา. บทวา
อโนธิชินสฺส ความวา ขีณาสพ ชื่อวา โอธิชินะ เพราะความที่พระขีณาสพ
ชนะขาศึกคือกิเลสแลวดํารงอยู เพราะฉะนั้นบทนี้ ไดแกปุถชุ นผูไมสิ้นอาสวะ.
ขีณาสพแล ชื่อวาวิปากชินะ เพราะความที่พระขีณาสพชนะวิบากตอไป
ดํารงอยู แมในบทนี้วา อวิปากชินสฺส เพราะฉะนั้น ผูไมสิ้นอาสวะนั้นเทียว.
บทวา อนาทีนวทสฺสาวิโน ไดแก ผูไมเห็นโดยความเปนโทษ. บทวา
อิมา ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา ความวา อุเบกขาที่ไมกลับสูรปู เปนตน
ดุจแมลงวันที่จับงบน้ําออย เมื่ออิฏฐารมณไปสูคลองในทวาร ๖ อยางนี้ทิศอยู
ในรูปเปนตนนั้น เกิดขึ้นนี้ พึงทราบวา อุเบกขาอาศัยเรือน ๖. บทวา
รูป สา สาติวตฺตติ ความวา อุเบกขานั้นไมลวงเลยรูป. ไมตั้งอยูดวย
อํานาจความเบื่อหนายในรูปนั้น. บทวา อิมา ฉ เนกฺขมฺมสิตา อุเปกฺขา
ความวาอุเบกขาเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมยินดีในอิฏฐารมณ ไมยินรายในอนิฏฐารมณ
เมื่ออารมณที่นาปรารถนาเปนตน ไปสูคลองในทวาร ๖ อยางนี้ ไมหลุมหลง
ดวยการพิจารณาไมรอบคอบ ประกอบดวยอุเบกขาญาณเหลานั้น พึงทราบวา
อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖. บทวา ตตฺถ อิท นิสฺสาย อิท ปชหถ
ความวา ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัยทางดําเนิน
๑๘ ประการ ละทางดําเนิน ๑๘ ประการ. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ตตฺร ภิกฺขเว ยานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ ดังนี้เปนตน. บทวา
นิสฺสาย อาคมฺม ไดแกอาศัยและอิง ดวยอํานาจความเปนไป. บทวา
เอวเมเตส สมติกฺกโม โหติ ความวา ชื่อวา ลวงเลยอุเบกขาอาศัยเรือ
เพราะความเปนไปแหงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหละธรรมที่คลายกัน ดวยธรรมที่คลายกัน
อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงใหละธรรมทีไ่ มมีกําลัง ดวยธรรมที่มกี ําลัง จึงตรัส
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อีกวา ตฺตร ภิกฺขเว ยานิ ฉ เนกฺขมฺมสิตานิ โสมนสฺสานิ ดังนี้ปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหละโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ดวยโสมนัสอาศัยเนกขันมะ
และโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ดวยอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอยางนี้ จึงตรัสการละ
ธรรมที่ไมมกี ําลัง ดวยธรรมที่มีกําลัง. ก็บัณฑิตตั้งอยูในการละนั้น พึงกลาว
อุเบกขา. ก็บุพภาควิปสสนาของภิกษุ ๘ รูป ผูปรารภวิปสสนา ทําฌาน ๓
มีปฐมฌานเปนตน ในสมาบัติ ๘ และสังขารบริสุทธิ์ทั้งหลายใหเปนบาท ยอม
สหรคตดวยโสมนัสหรือสหรคตดวยอุเบกขา. สวนวุฏฐานคามินี สหรคตดวย
โสมนัสเทียว. บุพภาควิปสสนาของภิกษุ ๕ รูป ผูปรารภวิปสสนาทําฌานทั้งหลาย
มีจตุตถฌานเปนตนใหเปนบาท ก็เปนอันเดียวกับนัยกอน. ก็วุฏฐานคามินี
เปนอันสหรคตดวยอุเบกขา. ทรงหมายถึงบทนี้ จึงตรัสวา อุเบกขาอาศัย
เนกขัมมะ ๖ ใด พวกเธออาศัยอุเบกขาเหลานั้น อิงอุเบกขาเหลานั้น จงละ
โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ ดังนี้ . ก็ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมมีคุณวิเศษ ดวย
อํานาจแหงเวทนา ดวยวิปสสนานี้อยางเดียวก็หามิได. คุณวิเศษ แมแหงองค
ของฌาน โพชฌงค และองคของมรรคยอมมีแมในอริยมรรค. ก็อะไรกําหนด
คุณวิเศษนั้น. เถระบางพวกกลาวกอนวา ฌานซึ่งมีวิปสสนาเปนบาท ยอม
กําหนด. บางพวกกลาววา ขันธทั้งหลายอันเปนอารมณของวิปสสนา ยอม
กําหนด. บางพวกวา อัธยาศัยของบุคคลยอมกําหนด. ในวาทะของเถระ
แมเหลานั้น วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี ในบุพภาคนี้เทียว พึงทราบวา
ยอมกําหนด. สวนวินิจฉัยกถาในขอนี้ ไดกลาวแลวในสังขารูเปกขานิเทศใน
วิสุทธิมรรคเทียว.
บทวา นานตฺตา ไดแกตาง ๆ มาก มีประมาณมิใชหนึ่ง. บทวา
นานตฺตสิตา ไดแกอาศัยอารมณตางๆ. บทวา เอกตฺตา ไดแกหนึ่ง. บทวา
เอกตฺตสิตา ไดแกอาศัยอารมณหนึ่ง. ถามวา ก็อุเบกขานี้เปนไฉน. ตอบวา
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ไดตรัสอัญญาณูเบกขา ไวในหนกอน. จะตรัสฉฬังคุเบกขาในขางหนา ทรงถือ
เอาอุเบกขา ๒ อยาง คือ สมถอุเบกขา วิปสสนูเบกขา แมในที่นี้. ในอุเบกขา
๒ อยางนั้นเพราะอุเบกขาในรูปเปนอยางหนึ่ง อุเบกขาในเสียงเปนตนอยางหนึ่ง.
ก็อุเบกขาในรูปยอมไมมีในเสียงเปนตน. อุเบกขาในรูปเทานั้น ทํารูปเทานั้นให
เปนอารมณ. เสียงเปนตนยอมไมทํารูปและความเปนอุเบกขาให เปนอารมณ.
สมถอุเบกขาอื่น ๆ ก็คือ อุเบกขาที่ทําปฐวีกสิณใหเปนอารมณเกิดขึ้น. อุเบกขา
อื่น ๆ คือ อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะทําอาโปกสิณเปนตนใหเปนอารมณ. เพราะ
ฉะนั้น เมื่อจะทรงจําแนกความเปนตาง ๆ และอาศัยอารมณตาง ๆ จึงตรัสวา
อตฺถิ ภิกขฺ เว อุเปกฺขา รูเป เปนตน ก็เพราะอากาสานัญจายตนะ หรือ
วิญญาณัญจายตนะ เปนตน ไมมีสอง หรือสาม. เพราะฉะนั้น เมื่อทรง
จําแนกอาศัยอารมณหนึ่งจึงตรัสวา อตฺถิ ภิกขฺ เว อุเปกขา อากาสานฺจายตนนิสฺสิตา ดังนี้เปนตน. บรรดาอุเบกขาเหลานั้น อากาสานัญจายตนูเบกขา อาศัยอากาสานัญจายตนะ ดวยอํานาจที่เปนสัมปยุต วิปสสนูเบกขา
ของภิกษุผูเห็นแจงอากาสานัญจายตนขันธอาลัยอากาสานัญจายตนะ ดวยอํานาจ
แหงอารมณ. ในอุเบกขาแมที่เหลือ ก็นัยนี้เหมือนกัน . ทรงใหละรูปาวจร
กุศลสมาบัติอุเบกขา ดวยอริปาวจรสมาบัติอุเบกขา ทรงใหอรูปาวจรวิปสสนูเบกขา ดวยอรูปาวจรวิปสสนูเบกขา ในบทนี้วา ต ปชหถ ดังนี้ ตันหา
ชื่อวา ตมฺมยตา ในบทนีว้ า อตมฺมยต. วิปสสนาอันใหถึงการออกจากการ
กลุมรุม ของตัณหานั้น เรียกวา อตมฺมยตา. ยอมละอรูปาวจรสมาบัติ
อุเบกขาและวิปสสนูเบกขา ดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนา ในบทนี้วา ต ปชหถ.
บทวา ยทริโย ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเ ปนอริยเจา ยอมทรง
เสพสติปฏฐานเหลาใด. ทรงตั้งพระสติในฐานะ ๓ อยางนั้น พึงทราบวา
ทรงเสพสติปฏฐาน.
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บทวา น สุสฺสุสนฺติ ความวา ไมปรารถนาเพื่อเชื่อฟง. บทวา
น อฺา ความวา ไมตั้งจิตเพื่อประโยชนแกการรู. บทวา โวกมฺม ไดแก
กาวลวง. บทวา สตฺถุ สาสน ความวา ไมสําคัญซึ่งโอวาทของพระศาสดา
ที่ควรถือเอา ควรใหเต็ม. บทวา เนว อตฺตมโน คือ ไมมีใจเปนของตน.
แตในที่นี้ ไมควรเห็นเนื้อความอยางนี้วา ไมระคายเคือง ดวยอํานาจโทมนัส
อาศัยเรือน. แตตรัสบทนั้นเพราะไมมีเหตุแหงความชื่นชม ในเหลาสาวกผูไม
ปฏิบัติ. บทวา อนวสฺสุโต คือ ไมขวนขวายดวยอํานาจขวนขวายความแคน
เคือง. บทวา สโต สมฺปชาโน ความวา ถึงพรอมดวยสติ และญาณ
บทวา อุเปกฺโข ความวา วางเฉยดวยฉฬังคูเบกขา. ไมพึงทราบเนื้อความ
อยางนี้วา มีความดีใจดวยอํานาจโสมนัสอาศัยเรือน ในบทแมนี้วา อตฺตมโน.
บทนั้น ตรัสแลวดวยความมีเหตุแหงความชื่นชมในเหลาสาวกผูปฏิบัติ. บทวา
อนวสฺสุโต ไดแก ไมขวนขวาย ดวยอํานาจขวนขวายดวยราคะ. บทวา
สาริโต ไดแก ฝกแลว. บทวา เอกเยว ทิส ธาวติ ความวา เมื่อไมให
กลับวิ่งไป ชื่อวา วิ่งไปสูทิศเดียวเทานั้น. แตยอมอาจเพื่อใหกลับวิ่งไปสูทิศ
อื่น. บทวา อฏทิสา วิธาวติ ความวา นั่งโดยบัลลังกหนึ่ง ไมกลับดวย
กาย วิ่งทั่วทั้ง ๘ ทิศ ดวยครั้งเดียวเทานั้น ดวยอํานาจแหงวิโมกข. อธิบาย
วา ทรงมุงพระพักตรไปทางทิศตะวันออก หรือทิศใตเปนตน ทิศใดทิศหนึ่ง
ประทับนั่งเขาสมาบัติทั้ง ๘ นั้นเทียว. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสฬายตนวิภังคสูตรที่ ๗
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๘. อุทเทสวิภังคสูตร
[๖๓๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทสวิภังคแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงพึงอุเทสวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ตอไป. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระพุทธเจาขา.
[๖๓๙] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไป
ภายนอก ไมทั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรู
ไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น
ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป. พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตดังนี้ ครั้นแลวพระองคผูสุคตจึงเสด็จลุกจาก
อาสนะ เขาไปยังพระวิหาร.
[๖๔๐] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้น
จึงไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดย
อาการที่เมื่อพิจารณาอยูความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภาย
ใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก
ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 305

ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดย
พิสดาร ก็เสด็จเขาไปยังพระวิหารแลว ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหง
เทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได. ครั้งนั้นแล ภิกษุ
เหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและ
พวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็
ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด.
[๖๔๑] ตอจากนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงพากันเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานคํา
ทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ดูกอ นทานกัจจานะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไป
ภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึก
ไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือ
มั่น ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป ดังนี้
แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร
ดูกอนทานกัจจานะ ครัง้ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวก
กระผมนั้น ไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึง
พิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก
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ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอม
ไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป ดังนี้แล มิได
ทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ใคร
หนอแล จะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ
นี้ใหพิสดารได ดูกอนทานกัจจานะ พวกกระผมนั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา
ทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยองสรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะพอจําแนก
เนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถา
กระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อ
ความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเนื้อ
ความเถิด.
[๖๔๒] ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไม
พึงสําคัญแกนของตนไมใหญที่มีแกนตั้งอยูวา ควรหาไดที่กิ่งและใบ ละเลย
รากและลําตนเสียฉันใด ขออุปไมยนี้ ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยู
พรอมหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานพากันสําคัญเนื้อความนั้นวาพึงสอบ
ถามเราได ลวงเลยพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสีย ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง
หลาย พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควร
เห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความประเสริฐ ตรัส บอก ทรงนํา
ออกซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนิน
นั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ทานทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อ
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ความนี้กะพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกเราอยางใด
พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด.
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกอนกัจจานะ แทจริง พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม
มีความประเสริฐ ตรัส บอก ทรงนําออกซึ่งประโยชน ประทานอมตธรรม
ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองค
แลวที่พวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงพยากรณแกพวกกระผมอยางใด พวกกระผมพึงทรงจําไวอยางนั้น
แตวาทานพระมหากัจจานะ อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว และทานพอจะจําแนกเนื้อความแหง
อุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ ใหพิสดารได ขอทานพระมหา
กัจจานะอยาทําความหนักใจ โปรดจําแนกเนื้อความเถิด
กัจจานะ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย. ถาเชนนั้น พวกทานจงฟง
จงใสใจใหดี ขาพเจาจักกลาวตอไป. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะ
วา ชอบแลว ทานผูมีอายุ.
[๖๔๓] ทานพระมหากกัจจานะจึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคเจาแสดงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อ
ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุง
เพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัย
ตอไป ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร แลวเสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปยังพระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้.
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[๖๔๔] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวาความรูสึกฟุงไป
ซานไปภายนอก. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ แลนไปตามนิมิตคือรูป กําหนัดดวยยินดีนิมิต
คือรูป ผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมิต
คือรูป พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก.
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะไดยินเสียงดวยโสต...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลิ้มรสดวยชิวหา...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน
แลนไปตามนิมิตคือธรรมารมณ กําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ผูกพัน
ดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมิตคือ
ธรรมารมณ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวาความรูสึกฟุงไป ซานไปภาย
นอก
[๖๔๕] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา ความรูสึกไม
ฟุงไป ไมซานไปภายนอก. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ความรูสึกที่มีแกภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ไมแลนไปตามนิมิตคือรูป ไมกําหนัด
ดวยยินดีนิมิตคือรูป ไมผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป ไมประกอบดวยสัญโญชน
คือความยินดีนิมิตคือรูป พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก.
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ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะไดยินเสียงดวยโสต...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลิ้มรสดวยชิวหา...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...
ความรูสึกที่มีแกภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน
ไมแลนไปตามนิมิตคือธรรมารมณ ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ
ไมผูกพันดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดี
นิมิตคือธรรมารมณ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวา ความรู
สึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก.
[๖๔๖] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา จิตตั้งสงบอยู
ภายใน. ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น แลนไปตามปติและสุขเกิดแตวิเวก กําหนัดดวยยินดี
ปติและสุขเกิดแตวิเวก ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก ประกอบดวย
สัญโญชนคือความยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
จิตตั้งสงบอยูภายใน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทุติยฌาน
มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและ
วิจาร ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ความรูสึกที่มีแก
ภิกษุนั้น แลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ กําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิด
แตสมาธิ ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ ประกอบดวยสัญโญชนคือ
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ความยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จิตตั้งสงบอยู
ภายใน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉย
เพราะหนายปติ มีสติสมั ปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาตติยฌาน
ที่พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูวางเฉย มีสติอยูเปนสุขอยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุ
นั้น แลนไปตามอุเบกขา กําหนัดดวยยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา ผูกพันดวยยินดี
สุขเกิดแตอุเบกขา ประกอบดวยสัญโญชน คือ ความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา จิตตั้งสงบอยูภายใน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน
อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอน ๆ
ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น แลนไปตาม
อทุกขมสุขเวทนา กําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ผูกพันดวยยินดีอทุกขม
สุขเวทนา ประกอบดวยสัญโญชน คือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกวา จิตตั้งสงบอยูภายใน. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล เรียกวา จิตตั้งสงบอยูภายใน.
[๖๔๗] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา จิตไมตั้งสงบ
อยูภายใน ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน ฯลฯ อยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลน
ไปตามปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมกําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก
ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยิน
ปติและสุขเกิดแตวิเวก พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทุติยฌาน ฯลฯ
อยู ความรูส ึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไม
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กําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแต
สมาธิ ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉย
เพราะหนายปติ มีสติสมั ปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน
ฯลฯ อยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามอุเบกขา ไมกําหนัดดวย
ยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา ไมผูกพันดวยยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา ไมประกอบดวย
สัญโญชนคือความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
จิตไมตั้งสงบอยูภายใน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน
ฯลฯ อยูความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา ไม
กําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ไมผูกพันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ไม
ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล
เรียกวา จิตไมตั้งสงบอยูภายใน.
[๖๔๘] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายก็อยางไร ยอมเปนอันสะดุงเพราะ
ตามถือมั่น ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปน
ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของ
พระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกใน
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูป
บาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง รูปนั้นของเขายอม
แปรปรวนเปนอยางอื่นได. เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของรูป เขายอม
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มีความรูสึกปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป. ความสะดุงและความเกิด
ขึ้นแหงอกุศลธรรม อันเกิดแตความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป
ยอมตั้งครอบงําจิตของเขาได เพราะจิตถูกครอบงํา เขาจึงเปนผูหวาดเสียว
คับแคน หวงใย และสะดุงเพราะตามถือมั่น. ยอมเล็งเห็นเวทนา ... ยอม
เล็งเห็นสัญญา ... ยอมเล็งเห็นสังขาร ... ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปน
อัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็น
อัตตาในวิญญาณบาง. วิญญาณนั้นของเขายอมแปรปรวนเปนอยางอื่นได
เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของวิญญาณ เขายอมมีความรูสึกปรวนแปร
ไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม อันเกิดแตความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ ยอมตั้ง
ครอบงําจิตของเขาได เพราะจิตถูกครอบงํา เขาจึงเปนผูหวาดเสียว คับแคน
หวงใย และสะดุงเพราะตามถือมั่น . ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล
เปนอันสะดุงเพราะตามถือมั่น.
[๖๔๙] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรยอมเปนอันไมสะดุง
เพราะไมถือมั่น ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายอริยสาวก ผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้
เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดฝกดีแลวในธรรม
ของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรม
ของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามี
รูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง. รูปนั้นของ
ทานยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นได. เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของรูป
ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป ความสะดุง
และความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม อันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวน
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ของรูป ยอมไมตั้งครอบงําจิตของทานได. เพราะจิตไมถูกครอบงํา ทานจึง
เปนผูไมหวาดเสียว ไมคับแคน ไมหว งใยและไมสะดุงเพราะไมถือมั่น. ยอม
ไมเล็งเห็นเวทนา. . . ยอมไมเล็งเห็นสัญญา . . . ยอมไมเล็งเห็นสังขาร. . .
ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณ
บาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง. วิญญาณ
ของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นได เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่น
ของวิญญาณ ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของ
วิญญาณ ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม อันเกิดแตความ
แปรปรวนไปตามความปรวนแปรของวิญญาณ ยอมไมตั้งครอบงําจิตของทาน
ได เพราะจิตไมถูกครอบงํา ทานจึงเปนผูไมหวาดเสียวไมคับแคน ไมหวงใย
ไมสะดุงเพราะไมถือมั่น. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เปนอันไม
สะดุงเพราะไมถือมั่น.
[๖๕๐] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงอุเทศ โดยยอแกเราทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณา
โดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูล ึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้ง
สงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไม
ซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมี
ความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป มิไดทรงจําแนก
เนื้อความโดยพิสดาร แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขายังพระวิหาร นี้แล ขาพเจา
ทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ ก็แหละทานทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามเนื้อความนั้นเถิด พระผูมพี ระภาคเจาทรง
พยากรณแกทานทั้งหลายอยางใด พวกทานพึงทรงจําคําพยากรณนั้น ไวอยาง
นั้นเถิด.
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[๖๕๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้น ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทาน
พระมหากัจจานะแลว ลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ
ครั้น แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อ
ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายในและไมสะดุงเพราะ
ไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหง ชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป
ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดารแลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง
พระวิหาร ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลว
ไมนาน พวกขาพระองคนั้นไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอแกพวกเราวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป
ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อ
ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมตั้งสงบภายใน และไมสะดุงเพราะ
ไมถือมั่น ยอมไมมีความเกิดแหง ชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป
ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเนื้อความ โดยพิสดาร ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง
พระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคนั้น.
มีความคิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาและพวกภิกษุ
รวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยองสรรเสริญแลว ก็ทานพระมหกัจจานะนี้ พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
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โดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง
ที่อยู แลวสอบถามเนื้อความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด ตอแตนั้นแล
พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวสอบถามเนื้อความ
ก็ทานแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะจําแนกเนื้อความแก
พวกขาพระองคนั้นแลว โดยอาการดังนี้ โดยบทดังนี้ และโดยพยัญชนะดังนี้.
[๖๕๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะ
เปนบัณฑิต มีปญญามาก แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกะเรา เราก็
จะพึงพยากรณเนื้อความนั้น อยางเดียวกับที่มหากัจจานะพยากรณแลว เหมือนกัน
ก็แหละเนื้อความอุเทศนั้น เปนดังนี้แล พวกเธอจงทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนี้
เถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ อุทเทสวิภังคสูตร ที่ ๘
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อรรถกถาอุทเทสวิภังคสูตร
อุทเทสวิภังคสูตร เริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทฺเทสวิภงฺค ไดแก อุเทศ และ
วิภังค. อธิบายวา มาติกาและการจําแนก. บทวา อุปปริกฺเขยฺย ความวา
พึงเทียบเคียง พึงพิจารณา พึงถือเอา พึงกําหนด. บทวา พหิทฺธา ไดแก
ในอารมณภายนอกทั้งหลาย. บทวา อวิกขฺ ิตฺต อวิสฏ ความวา ความ
ตั้งมั่นในอารมณ ดวยอํานาจความใคร ฟุงไป ชือ่ วา ซานไป. เมื่อทรง
ปฏิเสธความรูสึกซานไปนั้น จึงตรัสอยางนี้ . บทวา อชฺฌตฺต อสณฺิต
ความวา ไมตั้งสงบอยูดวยอํานาจแหงความใครในอารมณภายใน. บทวา อนุปาทาย น ปริตสฺเสยฺย มีอธิบายวา ความรูสึกนั้นไมสะดุง เพราะไม
ถือมั่น คือไมถือเอาความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปในภายนอก ไมสงบอยูใน
ภายใน ไมสะดุงเพราะไมถือมั่นฉันใด ภิกษุพึงพิจารณาฉันนั้น. บทวา ชาติชรา มรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว ความวา ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา
มรณะ และทุกขที่เหลือ. บทวา รูปนิมิตฺตานุสารี ไดแกชื่อวา แลนไป
ตามนิมิต คือ รูป เพราะอรรถวา แลนไป วิ่งไป ตามนิมิต คือ รูป. บทวา
เอว โข อาวุโส อชฺฌตฺต จิตฺต อสณฺิต ความวา ไมสงบอยูดวย
อํานาจแหงความใคร. ก็จิตไมตั้งมั่นอยูดวยอํานาจแหงความใครยอมไมเปน
สวนในการละ แตเปนสวนในคุณวิเศษอยางเดียว. บทวา อนุปาทาปริตสุสนา ความวา พระศาสดาทรงแสดงความสะดุงเพราะยึดถือ และความ
สะดุง เพราะไมยึดถือ ในขันติยวรรคอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงความสะดุงเพราะถือมั่น และความไมสะดุงเพราะไมถือมั่น. พระมหาเถร
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เมื่อจะแสดงความสะดุงนั้น ทําความสะดุงเพราะความถือมั่น ไหเปนความสะดุง
เพราะไมถือมั่น จึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ความสะดุงเพราะ
ไมถือมั่นเปนอยางไร. เพราะไมมีสังขารที่พึงถือมั่น ก็ผิวา สังขารไร ๆ เปน
ของเที่ยง หรือมั่นคง ไซร ก็จักเปนของควรยึดถือวา เปนคน หรือ เนื่อง
กับตน. ความสะดุงนี้ เปนความสะดุงเพราะตามถือมั่น. ก็เพราะธรรมดาสังขาร
ที่ควรถือมั่นอยางนี้ ไมมี เพราะฉะนั้น สังขารทั้งหลายแมมีใจครองมีรูป
เปนตน โดยนัยมีอาทิวา รูป อัตตา ก็เปนของไมควรถือมั่นแท. ความสะดุง
นั้น แมเปนความสะดุงเพราะถือมั่นอยางนี้เทียว โดยเนื้อความพึงทราบวา
เปนความสะดุงเพราะไมถือมั่น.
บทวา อยฺถา โหติ ความวา รูปแปรปรวนไป. แตก็พนิ าศไป
เพราะการละปกติ. บทวา รูปวิปริณามานุปริวตฺติ ความวา กรรมวิญญาณ
ยอมแปรปรวนไปตามความแตกสลายของรูปโดยนัยมีอาทิวา รูปของเราแปรปรวนไปแลว หรือวา รูปใดมีอยู รูปนั้นแลของเราไมมี ดังนี้. บทวา
วิปริณามานุปริวตฺตชา ความวา อันเกิดแตความแปรปรวนไปตามความ
แปรปรวน คือ แตจิตซึ่งมีอารมณมีความแปรปรวน. บทวา ปริตสฺสนา
ธมฺมสมุปฺปาทา ไดแก ความสะดุงเพราะตัณหา และความเกิดขึ้นแหง
อกุศลธรรม. บทวา จิตฺต ปริยาทาย ติฏนฺติ ความวา ยอมตั้งครอบงํา
คือ ยึดถือ เวีย่ งไป ซึ่งอกุศลจิต. บทวา อุตฺตาสวา ความวา เขามีความ
หวาดเสียว เพราะความสะดุงจากภัยบาง มีความหวาดเสียว เพราะความสะดุง
จากตัณหาบาง. บทวา วิฆาฏวา ไดแก มีความคับแคน มีทุกข. บทวา
อเปกฺขวา ไดแก มีอาลัย มีความหวงใย. บทวา เอว โข อาวุโส
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อนุปาทาปริตสฺสนา โหติ ความวา ความสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมมีแก
เขาเหมือนถือผอบเปลาดวยสําคัญวา ผอบแกวมณีอยางนี้ ครั้นเมื่อผอบนั้น
พินาศแลว จึงถึงความคับแคนในภายหลังฉะนั้น. บทวา น รูปวิปริณามานุปริวตฺติ ความวา กรรมวิญญาณของขีณาสพนั้นเทียว ยอมไมมี. เพราะ
ฉะนั้น จึงสมควรเพื่อกลาววา ความแปรปรวนไปตามความแตกสลายของรูป
ไมมี ดังนี้. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอุทเทสวิภังคสูตรที่ ๘
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๙. อรณวิภังคสูตร
[๖๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแลพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัส
แลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
อรณวิภังคแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงพึงอรณวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจัก
กลาวตอไป. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระพุทธ
เจาขา.
[๖๕๔] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ไมพึงประกอบเนือง ๆ
ซึ่งสุขอาศัยกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียร
เครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนี้นั้น อัน
ตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ ทําใหมีญาณ เปน
ไปเพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน. พึงรู
จักการยกยองและการตําหนิ ครั้นรูแลว ไมพึงยกยอง ไมพึงตําหนิ พึงแสดง
แตธรรมเทานั้น พึงรูตัดสินความสุข ครั้นรูแลว พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ความสุขภายใน ไมพึงกลาววาทะลับหลัง ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา พึง
เปนผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวง
เลยคําพูดสามัญเสีย นี้อุเทศแหงอรณวิภังค.
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[๖๕๕] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งสุขอาศัย
กามอันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตน
ใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นั่น
เราอาศัยอะไรกลาวแลว ความประกอบเนือง ๆ ซึง่ โสมนัสของคนที่มีความสุข
โดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ
มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด. การไมตามประกอบ ความประกอบ
เนืองๆ ซึ่งโสมนัสของตนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน
เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรม
ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความ
ปฏิบัติชอบ. ความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของ
พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความ
แคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด. การไมตามประกอบความเพียร
เครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไม
มีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ. ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งสุขอาศัยกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใช
ของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนืองๆ ซึ่งความ
เพียรเครื่องประกอบคนใหลําบาก อัน เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไม
ประกอบดวยประโยชน นั้น เราอาศัยเนื้อความนี้ กลาวแลว.
[๖๕๖] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกล
ที่สุด ๒ อยางนี้นั้น อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําให
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มีจักษุ ทําใหมีญาณ เปนไปเพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว มรรคมีองค ๘ อัน
ประเสริฐนี้แล คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ
การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ขอ
ที่เรากลาวดังนี้วา ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนี้นั้น อัน
ตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ ทําใหมญ
ี าณ
ในรูปเพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน นั่น
เราอาศัยมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐดังนี้ กลาวแลว.

ความยกยองเปนตน
[๖๕๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงรูจักการยกยองและการตําหนิ
ครั้นรูแลว ไมพึงยกยอง ไมพึงตําหนิ พึงแสดงแตธรรมเทานั้น นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเปนการยกยอง เปนการ
ตําหนิ และไมเปนการแสดงธรรม คือ เมื่อกลาววา ชนเหลาใดตามประกอบ
ความประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของตนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว
เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ชนเหลานั้น ทั้งหมดมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มี
ความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง. เมื่อกลาววา
ชนเหลาใดไมตามประกอบความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุข
โดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ
ไมมีความแคนใจ ไมความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวายกยอง
ชนพวกหนึง่ . เมื่อกลาววา ชนเหลาใดประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเครื่อง
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ประกอบคนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมดมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความ
เรารอน เปนผูปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง. เมื่อกลาววา ชน
เหลาใดไมตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข
ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข
ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผูป ฏิบัติชอบ ดังนี้
ชื่อวา ยกยองชนพวกหนึ่ง. เมื่อกลาววา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชน
ในภพไมไดแลว ชนเหลานั้นทั้งหมด มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ
มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิดดังนี้ ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง. เมื่อกลาววา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งละสัญโญชนในภพไดแลว ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข
ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ
ดังนี้ ชื่อวายกยองชนพวกหนึ่ง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล เปนการ
ยกยอง เปนการตําหนิ และไมเปนการแสดงธรรม.
[๖๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ไมเปนการยกยอง ไมเปน
การตําหนิ เปนการแสดงธรรมแท คือ ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดตาม
ประกอบความประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของตนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม
อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ
มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด. กลาวอยูวา อันความตามประกอบนี้แล
เปนธรรม มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความ
ปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น. ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใด
ไมตามประกอบความประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบ
ตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ
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ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ
ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ. กลาวอยูวา อันความ
ไมตามประกอบนี้แล เปนธรรม ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ
ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวา แสดงแตธรรมเทานั้น
ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดประกอบเนือง ๆ ซึง่ ความเพียรเครื่องประกอบ
คนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน
ชนเหลานั้นทั้งหมด มีทุกข มีความคับใจ มีดว ยความแคนใจ มีความเรารอน
เปนผูปฏิบัติผิด. กลาวอยูวา อันความตามประกอบนี้แล เปนธรรมมีทุกข
มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด ดังนี้
ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น. ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดไมตามประกอบ
ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้น ทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ
ไมมีความแคนใจ ไมมคี วามเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ. กลาวอยูวา อัน
ความไมตามประกอบนี้แล เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมี
ความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวาแสดง
แตธรรมเทานั้น. ไมกลาวอยางนี้วาชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชนในภพ
ไมไดแลว ชนเหลานั้น ทั้งหมด มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มี
ความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด. กลาวอยูวา เมื่อยังละสัญโญชนในภพไมได
แลวแล ภพยอมเปนอันละไมได ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาว
อยางนี้วา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งละสัญโญชนในภพไดแลว ชนเหลานั้น ทั้งหมด
ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผู
ปฏิบัติชอบ. กลาวอยูวาก็ เมื่อละสัญโญชนในภพไดแลวแล ภพยอมเปนอัน
สูได ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล
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ไมเปนการยกยอง ไมเปนการตําหนิ เปนการแสดงธรรมแท. ขอที่เรากลาว
ดังนี้วา พึงรูจักการยกยองและการตําหนิ ครั้นรูแลวไมพึงยกยอง ไมพึงตําหนิ
พึงแสดงแตธรรมเทานั้น นั่น เราอาศัยเนื้อความนี้ กลาวแลว.

ความรูตัดสินความสุข
[๖๕๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงรูตัดสินความสุข ครั้นรูแลว.
พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความสุขภายใน นั่น เราอาศัยอะไร กลาวแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามคุณนี้มี ๕ อยางแล ๕ อยาง เปนไฉน คือ รูปที่รู
ไดดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เสียงที่รไู ดดวยโสต... กลิ่นที่รูไดดวยฆานะ...
รสที่รูไดดวยชิวหา... โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด นี้แล
กามคุณ ๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใดแล อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้
เกิดขึ้น สุขโสมนัสนี้ เรียกวาสุขอาศัยกาม สุขของปุถุชน สุขอากูล ไมใช
สุขของพระอริยะ. เรากลาววา ไมพึงเสพ ไมพึงใหเจริญ ไมพึงทําใหมาก
พึงกลัวสุขนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุสลธรรม
เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปตแิ ละสุข เกิดแตวิเวกอยู. เขาทุติยฌาน
มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและ
วิจาร ไมมวี ิตก ไมมวี ิจาร มีปต ิและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูวางเฉย
เพราะหนายปติมีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน...
อยู เขาจตุตถฌาน ... อยู นี้เรียกวา สุขอาศัยเนกขัมมะ. สุขเกิดแคความสุข
สุขเกิดแตความสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู เรากลาววา พึงเสพใหมาก
ใหเจริญ พึงทําใหมาก ไมพึงกลัวสุขนี้ . ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงรูตัดสิน-
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ความสุข ครั้นรูแลว พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความสุขภายใน นั่น เราอาศัย
เนื้อความนี้ กลาวแลว.
[๖๖๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงกลาววาทะลับหลัง ไมพึงกลาว
คําลวงเกินตอหนา นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ประการแรกนั้น พึงรูวาทะลับหลังใด ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมพึงกลาววาทะลับหลังนั้นเปนอันขาด แมรูวาทะลับหลังใดจริง
แท แตไมประกอบดวยประโยชน ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไมกลาววาทะลับหลัง
นั้น และรูว าทะลับหลังใด จริง แท ประกอบดวยประโยชน ในเรื่องนั้น
พึงเปนผูรูจักกาล เพื่อจะกลาววาทะลับหลังนั้น . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ประการหลังนั้น พึงรูคําลวงเกินตอหนาใด ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบ
ดวยประโยชน ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนานั้นเปนอันขาด แมรูคําลวงเกิน
ตอหนาใด จริง แท แตไมประกอบดวยประโยชน ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไม
กลาวคําลวงเกินตอหนานั้น และรูคําลวงเกินตอหนาใด จริง แท ประกอบ
ดวยประโยชน ในเรื่องนั้น พึงเปนผูรูจักกาลเพื่อจะกลาวคําลวงเกินตอหนา
นั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ไมพึงกลาววาทะลับหลัง ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอ
หนา นั่น เราอาศัยเนื้อความนี้ กลาวแลว.
[๖๖๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงเปนผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบ
ดวนนั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในประการแรกนั้น
เมื่อรีบดวนพูด กายก็ลาํ บาก จิตก็แกวง เสียงก็พรา คอก็เครือ แมคําพูด
ของผูที่รีบดวนพูดก็ไมสละสลวย ไมพึงรูชัดได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ประการหลังนั้น เมื่อไมรบี ดวนพูด กายไมลําบาก จิตก็ไมแกวง เสียงก็ไม
พรา คอก็ไมเครือ แมคําพูดของผูที่ไมรีบดวนพูด ก็สละสลวย พึงรูชัดได.
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ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงเปนผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน นั่น เราอาศัย
เนื้อความนี้ กลาวแลว.
[๖๖๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึง
ลวงเลยคําพูดสามัญเสีย นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ก็อยางไรเลา เปนการปรักปรําภาษาชนบท และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภาชนะนั้น แลในโลกนี้ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปาตี
ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปตตะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปฏฐะ
ในบางชนบท เขาหมายรูวา สราวะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หโรสะ
ในบางชนบท เขาหมายรูวา โปณะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หนะ
ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปปละ. ภิกษุพูดปรักปรําโดยประการที่ชนทั้ง
หลายหมายรูเรื่องภาชนะนั้นกันดังนี้ ในชนบทนัน้ ๆ ตามกําลังและความแนใจ
วา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา อยางนี้แล ชื่อวาเปนการปรักปรําภาษาชนบท
และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา เปนการ
ไมปรักปรําภาษาชนบท และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ. ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภาชนะนั่นแลในโลกนี้ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปาตี ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปตตะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปฏฐะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา สราวะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หโรสะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา โปณะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หนะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปปละ. ภิกษุพูดโดยประการที่ชนทั้งหลาย หมาย
รูเรื่องภาชนะกันดังนี้ ในชนบทนั้น ๆ อยางไมใชความแนใจวา เปนอันทํา
ผูมีอายุทั้งหลาย พูดแกขาพเจาหมายถึงภาชนะนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้
แล ชื่อวาเปนการไมปรักปรําภาษาชนบท และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ.
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ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญ
นั่น เราอาศัยเนื้อความนี้ กลาวแลว.
[๖๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความประกอบเนืองๆ
ซึ่งโสมนัสของตนที่มีความสุขเพราะสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปน
ของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข
มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะ
ฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค. แตการไมตามประกอบความประกอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของตนทีมีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของ
ชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้
เปนธรรมไมมีทุกข ไมมคี วามคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมคี วามเรารอน
เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค.
[๖๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความเพียรเครื่อง
ประกอบคนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน
เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค. แตการ
ไมตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใช
ของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมที ุกข ไมมีความ
คับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค.
[๖๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความปฏิบัติปาน
กลาง อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ ทําให
มีญาณเปนไปเพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
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นิพพาน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมคี วามคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมี
ความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนีจ้ ึงไมมีกิเลสตอง
รณรงค.
[๖๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น การยกยอง การ
ตําหนิ และไมใชเปนการแสดงธรรม นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มี
ความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้
จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตการไมยกยอง การไมตําหนิ การแสดงแตธรรม
เทานั้น นี้เปนธรรมไมมที ุกข ไมมคี วามคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมี
ความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตอง
รณรงค.
[๖๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น กามสุขนี้ใด เปน
สุขอากูล สุขของปุถุชน สุขไมประเสริฐ ธรรมนั้นมีทุกข มีความคับใจ มี
ความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึง
มีกิเลสตองรณรงค. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น สุขอาศัยเนกขัมมะ
สุขเกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความสงบ สุขเกิดแตความตรัสรู นี้เปนธรรม
ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค.
[๖๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น วาทะลับหลังซึ่งไม
เปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ
มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้
จึงยังมีกิเลสตองรณรงค. แมวาทะลับหลังซึ่งจริง แท แตไมประกอบดวย
ประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน
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เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้ก็ยังมีกิเลสตองรณรงค สวนวาทะ
ลับหลังซึ่งจริง แท ประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมี
ความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ
เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค.
[๖๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น คํากลาวลวงเกินตอ
หนาซึ่งไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มี
ความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค. แมคํากลาวลวงเกินตอหนาซึ่งจริง
แท แตไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความ
แคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมี
กิเลสตองรณรงค. แตคํากลาวลวงเกินตอหนาซึ่งจริง แท ประกอบดวย
ประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมี
ความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จงึ ไมมีกิเลสตอง
รณรงค.
[๖๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น คําที่ผูรีบดวนพูด นี้
เปนธรรมมีทุกข มิความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความ
ปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค. แตคําที่ผูไมรีบ
ดวนพูด นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมคี วามคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค.
[๖๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น การปรักปรําภาษา
ชนบทและการลวงเลยคําพูดสามัญ นีเ้ ปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความ
แคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมี
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กิเลสตองรณรงค แตการไมปรักปรําภาษาชนบท และการไมลวงเลยคําพูด
สามัญ นี้เปนธรรมไมมที ุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ
เรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค
[๖๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้
แลวา เราทัง้ หลายจักรูธรรมยังมีกิเลสตองรณรงค และรูธรรมไมมีกิเลสตอง
รณรงค ครัน้ รูแลว จักปฏิบัติปฏิปทา ไมมีกิเลสตองรณรงค ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็แหละกุลบุตรสุภูติ ปฏิบัติปฏิปทาไมมีกิเลสตองรณรงคแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส พระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ อรณวิภังคสูตรที่ ๙
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อรรถกถาอรณวิภังคสูตร
อรณวิภังคสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในบทเหลานั้น บทวา เนวุสฺสาเทยฺย น อปสาเทยฺย ความวา
ไมยกยอ ไมพึงตําหนิบุคคลใด ดวยอํานาจอาศัยเรือน. บทวา ธมฺมเมว
เทเสยฺย คือ พึงพูดแตความจริงเทานั้น. บทวา สุขวินิจฺฉย ไดแกสุขที่
ตัดสินแลว. บทวา รโห วาท ไดแก กลาวโทษลับหลัง อธิบายวา
กลาวคําสอเสียด. บทวา สุมฺมขุ า นาติขีณ ความวา ไมพึงกลาวคําลวงเกิน
คําฟุมเฟอย คําสกปรกตอหนา. บทวา นาภินิเวเสยฺย ความวา ไมพึงพูด
รีบดวนเอาแตได. บทวา สมฺ ไดแก โลกสมัญญาคือ โลกบัญญัต.ิ
บทวา นาติธาเวยฺย คือ ไมพึงลวงละเมิด. บทวา กามปฏิสนฺธิสุขิโน
ความวา ผูม ีความสุข ดวยความสุขโดยสืบตอกาม คือ ประกอบดวยกาม
บทวา สทุกฺโข ไดแกมีทุกข ดวยวิบากทุกขบาง ดวยกิเลสทุกขบาง บทวา
สอุปฆาโฏ ไดแกมีความคับใจ ดวยความคับใจในวิบากและความคับใจใน
กิเลสนั้นเทียว มีความเรารอนเหมือนอยางนั้น. บทวา มิจฉฺ าปฏิปทา ไดแก
ความปฏิบัติไมเปนความจริง คือ ความปฏิบัติอันเปนอกุศล. บทวา อิตฺเถเก
อปสาเทติ ความวา ตําหนิบุคคลบางพวก ดวยอํานาจอาศัยเรือนอยางนี้
แมในการยกยอก็มีนัยนี้เชนกัน. บทวา ภวสโยชน ไดแก ผูกพันในภพ
นั่นเปนชื่อของตัณหา. ไดยินวา พระสุภูติเถระ อาศัยจตุกะนี้ ดํารงอยูใน
ตําแหนงเอตทัคคะ. จริงอยูเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมอยู ความ
ยกยอและการตําหนิยอมปรากฏแกบคุ คลทั้งหลาย. เมื่อพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเปนตนแสดงธรรม ความยกยอและการตําหนิก็ปรากฏอยางนั้น.
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แตธรรมเทศนาของสุภูติเถระไมมีวา บุคคลนี้ไมปฏิบัติ ปฏิบัตผิ ิด หรือวาบุคคล
นี้มีศีล มีคุณ มียางอาย มีศีลเปนที่รกั ถึงพรอมดวยมรรยาท ดังนี้. ก็ธรรม
เทศนาของพระสุภูติเถระนั้น ยอมปรากฏวา นี้เปนการปฏิบัติผิด นี้เปนการปฏิบัติ
ชอบดังนี้เทานั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สุภูติเปนเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย ผูสาวกของเรา ผูมีปกติอยูดวยความสงบ.
บทวา กาลฺู อสฺส ความวา ไมกลาวในกาลที่ยังไมถึง และที่ลวงแลว
และกลาวถึงกาลที่ควรประกอบความเพียร อันควรกลาวในบัดนี้วา มหาชนจัก
ถือเอา ไมพึงกลาววาทะลับหลัง. แมในขีณาวาทะก็มีนัยเชนเดียวกัน. บทวา
อุปหฺติ ไดแก กระทบกระทั่ง. บทวา สโร อุปหฺติ คือ แมเสียงยอม
แตกพรา. บทวา อาตุริยติ ไดแก เปนผูเดือดรอน. ถึงความเปนผูเจ็บไข
ไดอาพาธ. บทวา อวิสฏ ไดแก คําไมสละสลวย คือ คลุมเคลือ. บทวา
ตเทว ไดแก ภาชนะนั้นเทียว. บทวา อภินิวิสฺส โวหรติ ความวา ปุถุชน
คนโง ไปสูช นบทที่รูจําวา ปตตะ ฟงวา พวกเจาจงนํามา จงลางปตตะ
รีบพูดวา นีไ้ มใชปตตะ นั้นชื่อวาปาตี เจาจงพูดอยางนี้. พึงประกอบดวย
บททั้งหลายในที่ทั้งปวงอยางนี้. บทวา อติสาโร ไดแก อภิวาทนะ. บทวา
ตถา ตถา โวหรติ อปราปร ความวา ภาชนะในชนบทของพวกเราเรียก
วาปาตี. สวนชนเหลานี้ กลาวภาชนะนั้น วา ปตตะ. จําเดิมแตนั้นแกคําพูดของ
ชนบทกลาวเนือง ๆ วา ปตตะ ปตตะ ดังนี้เทียว. แมในบททีเ่ หลือก็มีนัยนี้
เชนกัน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงกระทําบทมริยาทภาชนียะ จึง
ตรัสวา ตตฺร ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน . บรรดาบทเหลานั้น บทวา สรโณ
ไดแก มีธุลี มีกิเลส. บทวา อรโณ ไดแก ไมมีธุลีปราศจากกิเลส. บทวา
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สุภูติ จ ปน ภิกขเว ความวา พระเถระนี้ ขึ้นสูตําแหนงเอตทัคคะ ๒
อยาง คือ สุภูติเลิศในทางอรณวิหารี และเลิศในทางทักขิไณย. ไดยินวา
พระธรรมเสนาบดี ยังวัตถุใหบริสุทธิ์. สุภูติเถระยังทักขิณาใหบริสุทธิ์. จริง
อยางนั้น พระธรรมเสนาบดีเที่ยวบิณฑบาต ยืนอยูใกลประตูเรือน กําหนดใน
บุพภาคแลว เขานิโรธจนกวาบุคคลทั้งหลายนําภิกษามาถวาย. ออกจากนิโรธ
แลว รับไทยธรรม. พระสุภูติเถระเขาเมตตาฌานเหมือนอยางนั้น. ออกจาก
เมตตาฌานแลวรับไทยธรรม. ถามวา ก็พระเถระอาจทําอยางนี้หรือ. ตอบวา
เออ อาจ. การที่พระสาวกทั้งหลายผูถึงมหาภิญญา พึงทําอยางนี้ นั้นไมนา
อัศจรรยเลย. จริงอยู ในกาลแหงโบราณกราชในตัมพปณณิทวีปนั้น พระเถระชื่อปงคลพุทธรักขิต อยูอาศัยอุตตรคาม. ในอุตตรคามนั้น มีตระกูล ๗๐๐
ตระกูล. พระเถระไมเคยเขาสมาบัติที่ประตูตระกูลใด ประตูตระกูลนั้นแมหนึ่ง
ก็ไมมี. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอรณวิภังคสูตรที่ ๙
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๑๐. ธาตุวิภังคสูตร
[๖๗๓า ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จจาริกไปในมคธชนบท ทรงแวะยังพระนครราชคฤห เสด็จเขาไปหานายชางหมอชื่อภัคควะยังที่อยู แลว
ตรัสดังนี้วา ดูกอนนายภัคควะ ถาไมเปนความหนักใจแกทาน เราจะขอพัก
อยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด. นายภัคควะทูลวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไมมี
ความหนักใจเลย แตในโรงนี้มีบรรพชิตเขาไปอยูกอนแลว ถาบรรพชิตนั้น
อนุญาต ก็นมิ นตทานพักตามสบายเถิด.
[๖๗๔] ก็สมัยนัน้ แล กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตอุทศิ พระผูมีพระภาคเจาดวยศรัทธา. ปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเขาไปพักอยู
ในโรงของนายชางหมอนั้นกอนแลว. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขา
ไปหาทานปุกกุสาติยังที่พัก แลวตรัสกะทานปุกกุสาติดังนี้วา ดูกอนภิกษุ ถา
ไมเปนความหนักใจแกทาน เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด. ทานปุกกุสาติ
ตอบวา ดูกอ นทานผูมีอายุ โรงชางหมอกวางขวาง นิมนตทานผูมีอายุพัก
ตามสบายเถิด.
[๖๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูโรงชางหมอแลว
ทรงลาดสันถัดหญา ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง
ดํารงพระสติมั่นเฉพาะหนา พระองคประทับนั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมาก.
แมทานปุกกุสาติก็นั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมากเหมือนกัน . ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริดังนี้วา กุลบุตรนี้ประพฤตินาเลื่อมใสหนอ เราควร
ถามดูบาง. ตอนั้น พระองคจึงตรัสถามทานปุกกุสาติดังนี้วา ดูกอนภิกษุ
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ทานบวช อุทิศใครเลา หรือวาใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรม
ของใคร.
[๖๗๖] ทานปุกกุสาติตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ มีพระสมณโคดม
ผูศากยบุตร เสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว ก็พระโคดมผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแล มีกิตติศัพทงามฟุงไป อยางนี้วา แมเพราะเหตุดังนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหา
คนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผู
แจกธรรม ดังนี้ ขาพเจาบวชอุทิศพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนศาสดาของขาพเจา ขาพเจาชอบใจธรรมของ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เดี่ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน.
ปุ ดูกอนทานผูมีอายุ มีพระนครชื่อวาสาวัตถีอยูในชนบท ทางทิศ
เหนือ เดี่ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับ
อยูที่นั่น.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็ทานเคยเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นหรือ
และทานเห็นแลวจะรูจักไหม.
ปุ. ดูกอนผูมีอายุ ขาพเจาไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เลย ถึงเห็นแลว ก็ไมรูจกั .
[๖๗๗] ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดมีพระดําริดังนี้วา กุลบุตร
นี้บวชอุทิศเรา เราควรจะแสดงธรรมแกเขา. แตนั้น พระองคจึงตรัสเรียก
ทานปุกกุสาติวา ดูกอนภิกษุ เราจักแสดงธรรมแกทาน ทานจงพึงธรรมนี้
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จงใสใจใหดี. เราจักกลาวตอไป ทานปุกกุสาติทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา
ชอบแลว ทานผูมีอายุ.
[๖๗๖] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้
มีธาตุ ๖ มีแดนสัมผัส ๖ มีความหนวงนึกของใจ ๑๘ มีธรรมที่ควรตั้งไวใน
ใจ ๔ อันเปนธรรมที่ผูตั้งอยูแลว ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่อง
หมักหมมเปนไป ก็เมื่อกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม ไมเปน
ไปอยู บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนีผสู งบแลว ไมพึงประมาทปญญา พึงตาม
รักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น นี้อุเทศแหงธาตุวิภังคหก.
[๖๗๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีธาตุ ๖ นั้น
เราอาศัยอะไรกลาวแลว. ดูกอนภิกษุ ธาตุนี้มี ๖ อยางนี้ คือ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ. ขอที่เรากลาวดัง
นี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีธาตุ ๖ นั้น เราอาศัยธาตุดังนี้ กลาวแลว .
[๖๘๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีแดนสัมผัส ๖
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว. คือ จักษุ โสต ฆานะ ชิวหา กาย มโน
เปนแดนสัมผัส. ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีแดนสัมผัส.
นั่น เราอาศัยอายตนะนี้ กลาวแลว.
[๖๘๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีความหนวงนึก
ของใจ ๑๘ นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว. คือ บุคคลเห็นรูปดวยจักษุแลว
ยอมหนวงนึกรูปเปนที่ตั้งแหงโสมนัส หนวงนึกรูปเปนที่ตั้งแหงโทมนัส หนวง
นึกรูปเปนที่ตั้งแหงโสมนัส หนวงนึกรูปเปนที่ตั้งแหงโทมนัส หนวงนึกรูป
เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยโสตแลว . . . ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้ม
รสดวยชิวหาแลว. . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว. . . รูธรรมารมณดวยมโน
แลว ยอมหนวงนึกธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงโสมนัส หนวงนึกธรรมารมณเปน
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ที่ตั้งแหงโทมนัส หนวงนึกธรรมารมณเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา นี้เปนการหนวง
นึกโสมนัส ๖ หนวงนึกโทมนัส ๖ หนวงนึกอุเบกขา ๖. ขอที่เรากลาวดังนี้วา
ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีความหนวงนึกของใจ ๑๘ นั่น เราอาศัยความหนวงนึก
นี้ กลาวแลว.
[๖๘๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้มีธรรมที่ควร
ตั้งไวในใจ ๔ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว. คือ มีปญญาเปนธรรมควรตั้ง
ไวในใจ มีสัจจะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ มีจาคะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ
มีอุปสมะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกอนภิกษุ คนเรานี้
มีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ นั้น เราอาศัยธรรมที่ควรตั้งไวในใจนี้ กลาวแลว.
[๖๘๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงประมาทปญญา พึงตามรักษา
สัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว.
ดูกอนภิกษุ อยางไรเลา ชื่อวาไมประมาทปญญา. ดูกอนภิกษุ ธาตุนี้มี ๖
คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ.
[๖๘๔] ดูกอนภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน คือ ปฐวีธาตุภายในก็มี
ภายนอกก็มี. ก็ปฐวีธาตุภายในเปนไฉน. ไดแกสิ่งที่แขนแข็ง กําหนดไดมีใน
ตน อาศัยตน คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื้อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา
หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไร ๆ ที่แขนแข็ง กําหนดได มีในตน อาศัยตน
นี้เรียกวาปฐวีธาตุภายใน. ก็ปฐวีธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนปฐวีธาตุ
ทั้งนั้น. พึงเห็นปฐวีธาตุนั้น ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่น
ไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา ครั้นเห็นแลวจะเบื่อหนาย
ปฐวีธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดปฐวีธาตุได.
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[๖๘๕] ดูกอนภิกษุ ก็อาโปธาตุเปนไฉน. คืออาโปธาตุภายในก็มี
ภายนอกก็มี. ก็อาโปธาตุภายใน เปนไฉน. ไดแกสิ่งที่เอิบอาบ ซึมซาบไป
กําหนดได มีในตน อาศัยตน คือ ดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มัน
ขน น้ําตา เปลวมัน น้าํ ลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิด
ไร ๆ ที่เอิบอาบซึมซาบไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา อาโป
ธาตุภายใน. ก็อาโปธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนอาโปธาตุทั้งนั้น.
พึงเห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของ
เรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา. ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายอาโป
ธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดอาโปธาตุได.
[๖๘๖] ดูกอนภิกษุ ก็เตโชธาตุเปนไฉน. คือ เตโชธาตุภายในก็มี
ภายนอกก็มี. ก็เตโชธาตุภายในเปนไฉน. ไดแกสิ่งที่อบอุน ถึงความเรารอน
กําหนดได มีในตน อาศัยตน คือ ธาตุที่เปนเครื่องยังกายใหอบอุน ยังกาย
ใหทรุดโทรม ยังกายใหกระวนกระวาย และธาตุที่เปนเหตุใหของที่กิน ทีด่ ื่ม
ที่เคี้ยว ที่ลมิ้ แลวถึงความยอยไปดวยดี หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไร ๆ ที่
อบอุน ถึงความเรารอนกําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา เตโชธาตุ
ภายใน. ก็เตโชธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนเตโชธาตุทั้งนั้น. พึง
เห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอตั ตาของเรา ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายเตโชธาตุ
และจะใหจิตคลายกําหนัดเตโชธาตุได.
[๖๘๗] ดูกอนภิกษุ ก็วาโยธาตุเปนไฉน. คือ วาโยธาตุภายในก็มี
ภายนอกก็มี. ก็วาโยธาตุภายในเปนไฉน. ไดแกสิ่งที่พัดผันไป กําหนดได
มีในตน อาศัยตน คือ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา ลมในทอง
ลมในลําไส ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจออก ลมหายใจเขา
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หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไร ๆ ที่พัดผันไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน
นี้เรียกวาวาโยธาตุภายใน. ก็วาโยธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปน
วาโยธาตุทั้งนั้น . พึงเห็นวาโยธาตุนั้น ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยาง
นี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา. ครั้นเห็นแลว
จะเบื่อหนายวาโยธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดวาโยธาตุได.
[๖๘๘] ดูกอนภิกษุ ก็อากาสธาตุเปนไฉน คือ อากาสธาตุภายในก็มี
ภายนอกก็มี ก็อากาสธาตุภายในเปนไฉน. ไดแกสิ่งที่วาง ปรุโปรง กําหนดได
มีในตน อาศัยตน คือ ชองหู ชองจมูก ชองปากซึ่งเปนทางใหกลืนของที่กิน
ที่ดม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม. เปนที่ตั้งของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลมิ้ และเปนทาง
ระบายของที่กิน ที่ดม ที่เคี้ยว ทีล่ มิ้ แลวออกทางเบื้องลาง หรือแมสิ่งอื่น
ไมวาชนิดไร ๆ ที่วาง ปรุโปรง กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา
อากาสธาตุภายใน. ก็อากาสธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนอากาสธาตุ
ทั้งนั้น. พึงเห็นอากาสธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั้น
ไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั้นไมใชอตั ตาของเรา. ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนาย
อากาสธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดอากาสธาตุได.
[๖๘๙] ตอนั้นสิ่งที่จะเหลืออยูอีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ ผุดผอง
บุคคลยอมรูอะไร ๆ ไดดวยวิญญาณนั้น คือ รูช ัดวา สุขบาง ทุกขบาง
ไมทุกขไมสุขบาง. ดูกอนภิกษุ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ยอม
เกิดสุขเวทนา. บุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนา ยอมรูชัดวา กําลังเสวยสุขเวทนา
อยู เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูช ดั วา ความเสวย
อารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้ง
แหงสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหง
ทุกขเวทนา ยอมเกิดทุกขเวทนา. บุคคลนั้น เมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมรูชัดวา
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กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนานั้น แลดับไป
ยอมรูชัดวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวทุกขเวทนาอันเกิด
เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ. เพราะ
อาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา. บุคคล
นั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมรูชัดวา กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู
เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูชัดวาความเสวย
อารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปน
ที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ.
[๖๙๐] ดูกอนภิกษุ เปรียบเหมือนเกิดความรอน เกิดไฟได เพราะ
ไมสองทอนประชุมสีกัน ความรอนที่เกิดแตไมสองทอนนั้น ยอมดับ ยอม
เขาไปสงบ เพราะไมสองทอนนั้น เองแยกกันไปเสียคนละทาง แมฉัน ใด ดูกอน
ภิกษุ ฉันนัน้ เหมือนกันแล เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ยอม
เกิดสุขเวทนา. บุคคลนั้น เมื่อเสวยสุขเวทนา ยอมรูชัดวา กําลังเสวยสุขเวทนา
อยู เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูชดั วา ความเสวย
อารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้ง
แหงสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหง
ทุกขเวทนา ยอมเกิดทุกขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมรูช ัดวา
กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนานั้นแลดับไป
ยอมรูชัดวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือ ตัวทุกขเวทนาอันเกิด
เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ. เพราะ
อาศัยผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา. บุคคล
นั้น เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมรูชัดวา กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู
เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูชัดวา ความ
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เสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะ
เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ. ตอนั้นสิ่งที่จะเหลือ
อยูอีกก็คือ อุเบกขา อัน บริสุทธิ์ ผุดผอง ออน ควรแกการงานและผองแผว.
[๖๙๑] ดูกอนภิกษุ เปรียบเหมือนนายชางทอง หรือลูกมือของนาย
ชางทองผูฉลาด ติดเตาสุมเบาแลว เอาคีมคีบทองใสเบา หลอมไป ซัดน้าํ ไป
สังเกตดูไปเปนระยะ ๆ ทองนั้น จะเปนของถูกไลขี้แลว หมดฝา เปนเนื้อออน
สลวย และผองแผว เขาประสงคชนิดเครื่องประดับใด ๆ จะเปนแหวน ตุมหู
เครื่องประดับคอ มาลัยทองก็ตาม ยอมสําเร็จความประสงคอันนั้นแตทองนั้น
ได ฉันใด ดูกอนภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อเหลืออยูแตอุเบกขา อัน
บริสุทธิ์ ผุดผอง ออน ควรแกการงาน และผองแผว บุคคลนั้นยอมรูชัด
อยางนี้วา ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูอากาสานัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขา
องเรานี้ ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนฌานนั้น ยึดอากาสานัญจาย
ตนฌานนั้น ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์
ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูวิญญาณัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแก
ฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานนั้น ยึดวิญญาณัญจายตนฌานนั้น ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน ถา
เรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูอากิญจัญญายตนฌาน
และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ ก็จะ
เปนอุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนฌานนั้น ยึดอากิญจัญญายตนฌานนั้น ดํารง
อยูตลอดกาลยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขา
ไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น
เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญาย-
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ตนฌานนั้น ยึดเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน.
บุคคลนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้
เขาไปสูอากาสานัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็
เปนสังขตะ ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสู
วิญญาณัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ
ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูอากิญจัญญายตนฌาน
และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ ถาเรานอมอุเบกขานี้
อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และเจริญ
จิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ. บุคคลนั้นจะไมคํานึง จะไม
คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลย เมื่อไมคํานึง ไมคิดถึง ยอมไมยึดมั่น
อะไร ๆ ในโลก เมื่อไมยดึ มั่น ยอมไมหวาดเสียว เมื่อไมหวาดเสียว ยอม
ปรินิพพานเฉพาะตนทีเดียว ยอมทราบชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บ
แลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ถาเขา
เสวยสุขเวทนาอยู ยอมรูชัดวา สุขเวทนานั้น ไมเที่ยง อันบัณฑิตไมติดใจ
ไมเพลิดเพลิน ถาเสวยทุกขเวทนาอยู ยอมรูชัดวา ทุกขเวทนานั้น ไมเที่ยง
อันบัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลิน ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู ยอมรูชดั วา
อทุกขมสุขเวทนานั้น ไมเที่ยง อันบัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลิน. ถาเสวย
สุขเวทนาก็เปนผูไมประกอบเสวย ถาเสวยทุกขเวทนาก็เปนผูไมประกอบเสวย
ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เปนผูไมประกอบเสวย เขาเมื่อเสวยเวทนามีกายเปน
ที่สุด ยอมรูชัดวา กําลังเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด. เมื่อเสวยเวทนามีชีวิต
เปนที่สุด ยอมรูชัดวา กําลังเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด. และรูช ัดวา เบื้องหนา
แตสิ้นชีวิต เพราะตายไปแลว ความเสวยอารมณทั้งหมดที่ยินดีกัน แลวใน
โลกนี้แล จักเปนของสงบ.
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[๖๙๒] ดูกอนภิกษุ เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไส
จึงโพลงอยูได เพราะสิ้นน้ํามันและไสนั้น และไมเติมน้ํามัน และไสอื่น
ยอมเปนประทีปหมดเชื้อ ดับไป ฉันใด ดูกอนภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกันแล
บุคคลนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ยอมรูช ดั วา กําลังเสวยเวทนามีกาย
เปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูช ัดวา กําลังเสวยเวทนามีชีวิต
เปนที่สุด และรูชัดวา เบื้องหนาแตสิ้นชีวิต เพราะตายไปแลว ความเสวยอารมณทั้งหมดที่ยินดีกันแลวในโลกนี้แล จักเปนของสงบ. เพราะเหตุนั้น
ผูถึงพรอมดวยความรูสึกอยางนี้ ชือ่ วาเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอันเปนธรรม
ควรตั้งไวในใจอยางยิ่งดวยประการนี้. ก็ปญ
 ญานี้ คือความรูในความสิ้นทุกข
ทั้งปวงเปนปญญาอันประเสริฐยิ่ง ความหลุดพนของเขานั้น จัดวาตั้งอยูในสัจจะ
เปนคุณไมกําเริบ. ดูกอนภิกษุ เพราะสิ่งที่เปลาประโยชนเปนธรรมดา นั้นเท็จ
สิ่งที่ไมเลอะเลือนเปนธรรมดา ไดแก นิพพาน นัน้ จริง ฉะนั้น ผูถึงพรอม
ดวยสัจจะอยางนี้ ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยสัจจะอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจ
อยางยิ่งประการนี้. ก็สัจจะนี้ คือนิพพาน มีความไมเลอะเลือนเปนธรรมดา
เปนสัจจะอันประเสริฐยิ่ง. อนึ่ง บุคคลนั่นแล ยังไมทราบในกาลกอน จึง
เปนอันพรั่งพรอม สมาทานอุปธิเขาไป อุปธิเหลานั้นเปนอันเขาละไดแลว
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว ถึงความเปนอีกไมได มีความ
ไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ผูถึงพรอมดวยการสละอยางนี้ ชือ่ วา
เปนผูถึงพรอมดวยจาคะอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้. ก็จาคะ
นี้ คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง เปนจาคะอันประเสริฐยิ่ง. อนึง่ บุคคลนั้น แล
ยังไมทราบในกาลกอน จึงมีอภิชฌา ฉันทะ ราคะกลา อาฆาต พยาบาท
ความคิดประทุษราย อวิชชา ความหลงพรอม และความหลงงมงาย อกุศล
ธรรมนั้น ๆ เปนอันเขาละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน
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แลว ถึงความเปนอีกไมได มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
ผูถึงพรอมดวยความสงบอยางนี้ ชือ่ วา เปนผูถึงพรอมดวยอุปสมะอันเปน
ธรรมควรตั้งไวในใจอยางยิ่งประการนี้. ก็อุปสมะนี้ คือความเขาไปสงบราคะ
โทสะ โมหะ เปนอุปสนะอันประเสริฐอยางยิ่ง. ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึง
ประมาทปญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น.
นั่น เราอาศัยเนื้อความนี้ กลาวแลว.
[๖๙๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา คนเรามีธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔
อันเปนธรรมที่ผูตั้งอยูแลว ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม
เปนไป ก็เมือ่ กิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม ไมเปนไปอยู
บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนีผูสงบแลว นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว. ดูกอ น
ภิกษุ ความสําคัญคนมีอยูดังนี้ วา เราเปน เราไมเปน เราจักเปน เราจัก
ไมเปน เราจักตองเปนสัตวมีรูป เราจักตองเปนสัตวไมมีรูป เราจักตองเปน
สัตวมีสัญญา เราจักตองเปนสัตวไมมีสัญญา เราจักตองเปนสัตวไมมีสัญญา
ก็มิใชมีสัญญาก็มิใช. ดูกอนภิกษุ ความสําคัญตนจัดเปนโรค เปนหัวผี เปน
ลูกศร ก็ทานเรียกบุคคลวา เปนมุนีผูสงบแลว เพราะลวงความสําคัญตน
ไดทั้งหมดเทียว และมุนีผูสงบแลวแล ยอมไมเกิดไมแก ไมตาย ไมกําเริบ.
ไมทะเยอทะยาน. แมมุนนี ั้นก็ไมมีเหตุที่จะตองเกิดเมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร
เมื้อไมแก จักตายไดอยาง ไร เมื่อไมตาย จักกําเริบไดอยางไร เมื่อไมกําเริบ
จักทะเยอทะยานไดอยางไร. ขอที่เรากลาวดังนี้วา คนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว
ในใจ ๔ อันเปนธรรมที่ผูตั้งอยูแลว ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่อง
หมักหมม เปนไป ก็เมื่อกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม
ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนีผูสงบแลว นั่นเราอาศัยเนื้อความ
กลาวแลว. ดูกอนภิกษุ ทานจงทรงจําธาตุวิภังค ๖ โดยยอนี้ของเราไวเถิด.
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[๖๙๔] ลําดับนั้นแล ทานปุกกุสาติทราบแนนอนวา พระศาสดา
พระสุคต พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ จึงลุกจากอาสนะ
ทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ซบเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา
แลวทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษลวงเกินไดตอง
ขาพระองคเขาแลว ผูมีอาการโงเขลา ไมฉลาด ซึ่งขาพระองคไดสําคัญ ถอยคํา
ที่เรียกพระผูมีพระภาคเจาดวยวาทะวา ดูกอนทานผูมีอายุ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับอดโทษลวงเกินแกขาพระองค เพื่อจะสํารวมตอไปเถิด.
[๖๙๕] พ. ดูกอนภิกษุ เอาเถอะ โทษลวงเกินไดตองเธอผูมี
อาการโงเขลา ไมฉลาด ซึ่งเธอไดสําคัญ ถอยคําที่เรียกเราดวยวาทะวา ดูกอน
ทานผูมีอายุ แตเพราะเธอเห็นโทษลวงเกินโดยความเปนโทษแลวกระทําคืน
ตามธรรม เราขอรับอดโทษนั้นแกเธอ ดูกอนภิกษุ ก็ขอทีบ่ ุคคลเห็นโทษ
ลวงเกินโดยความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปได
นั้น เปนความเจริญในอริยวินัย.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองคพึงไดอุปสนบทในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาเถิด.
พ. ดูกอ นภิกษุ ก็บาตรจีวรของเธอครบแลวหรือ.
ปุ. ยังไมครบ พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุ ตถาคตทั้งหลาย จะใหกุลบุตรผูมีบาตรและจีวรยัง
ไมครบอุปสมบทไมไดเลย.
[๖๙๖] ลําดับนั้น ทานปุกกุสาติ ยินดี อนุโมทนาพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจากระทํา
ประทักษิณแลว หลีกไปหาบาตรจีวร. ทันใดนัน้ แล แมโคไดปลิดชีพทาน
ปุกกุสาติ ผูก ําลังเที่ยวหาบาตรจีวรอยู. ตอนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดเขา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 346

ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อปุกกุสาติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวย
พระโอวาทยอ ๆ คนนั้น ทํากาละเสียแลว เขาจะมีคติอยางไร มีสัมปรายภพ
อยางไร.
[๖๙๗] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุกกุสาติกุลบุตรเปนบัณฑิต ได
บรรลุธรรมสมควรแกธรรมแลว ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุกกุสาติกุลบุตร เปนผูเขาถึงอุปปาติกเทพ เพราะสิ้น
สัญโญชนอนั เปนสวนเบื้องต่ํา ๕ เปนอันปรินิพพานในโลกนั้น มีความไม
กลับมาจากโลกนั้นอีกเปนธรรมดา.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ ธาตุวิภังคสูตร ที่ ๑๐
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อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร
ธาตุวิภังคสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับอยางนี้:ในบทเหลานั้น บทวา จาริก ไดแก จาริกไปโดยรีบดวน. บทวา
สเจ เต อครุ ความวา ถาไมเปนความหนักใจ คือ ไมผาสุกอะไรแกทาน
บทวา สเจ โส อนุชานาติ ความวา ไดยินวา ภัคควะมีความคิดอยางนี้วา
ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลาย ยอมมีอัธยาศัยตางกัน คนหนึ่งมีหมูเปนที่มายินดี
คนหนึ่งยินดีอยูคนเดียว ถาคนนั้นยินดีอยูคนเดียว จักกลาววา ดูกอนผูมีอายุ
ทานอยาเขามา ขาพเจาไดศาลาแลว ถาคนนี้ยินดีอยูคนเดียว ก็จักพูดวา ดูกอน
ผูมีอายุ ทานจงออกไป ขาพเจาไดศาลาแลว เมื่อเปนเชนนี้ เราก็จักเปน
เหตุใหคนทั้งสองทําการทะเลาะกัน ธรรมดาสิ่งที่ใหแลว ก็ควรเปนอันใหแลว
เทียว สิ่งทีท่ ําแลว ก็ควรเปนอันทําแลวแล. เพราะฉะนั้น จึงกลาวอยางนี้.
บทวา กุลปุตฺโต ไดแก กุลบุตรโดยชาติบาง กุลบุตรโดยมรรยาทบาง. บท
วา วาสูปคโต ไดแกเขาไปอยูแลว. ถามวา กุลบุตรนั้น มาจากไหน. ตอบวา
จากนครตักกศิลา. ในเรือ่ งนั้นมีการเลาโดยลําดับดังนี้.
ไดยินวา ครั้นเมื่อพระเจาพิมพิสารเสวยราชสมบัติในพระนครราชคฤห
ในมัชฌิมประเทศ พระเจาปุกกุสาติเสวยราชสมบัติในพระนครตักกศิลา ในปจจันตประเทศ. ครั้งนั้น พอคาทั้งหลายตางก็เอาสินคาจากพระนครตักกศิลามา
สูพระนครราชคฤห นําบรรณาการไปถวายแตพระราชา. พระราชาตรัสถามพอคา
เหลานั้น ผูยืนถวายบังคมวา พวกทานอยูที่ไหน. ขอเดชะ อยูในพระนคร.
ตักกศิลา. ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามถึงความเกษม และความที่ภิกษาหาได
งายเปนตน ของชนบทและประวัติแหงพระนครกะพอคาเหลานั้นแลว ตรัสถาม
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วา พระราชาของพวกทานมีพระนามอยางไร. พระนามวา ปุกกุสาติ พระพุทธ
เจาขา. ทรงดํารงอยูในธรรมหรือ. อยางนั้น พระพุทธเจาขา ทรงดํารงอยูใน
ธรรม ทรงสงเคราะหชนดวยสังคหวัตถุสี่ ทรงดํารงอยูในฐานะมารดาบิดาของ
โลก ทรงยังชนดุจทารกนอนบนตักใหยินดี. ทรงมีวัยเทาใด. ลําดับนั้น พวก
พอคาทูลบอกวัยแดพระราชานั้น. ทรงมีวัยเทากับพระเจาพิมพิสาร. ครั้งนั้น
พระราชาตรัสกะพอคาเหลานั้นวา ดูกอนพอทั้งหลาย พระราชาของพวกทาน
ดํารงอยูในธรรม และทรงมีวัยเทากับเรา พวกทานพึงอาจเพื่อทําพระราชา
ของพวกทานใหเปนมิตรกับเราหรือ. อาจ พระพุทธเจาขา. พระราชาทรงสละ
ภาษีแกพอคาเหลานั้น ทรงไหพระราชทานเรือนแลวตรัสวา พวกทานประสงค
ในเวลาขายสินคากลับไป พวกทานพึงพบเราแลวจึงกลับไปดังนี้. พอคาเหลา
นั้น ทําอยางนั้นแลว เขาไปเฝาพระราชาในเวลากลับ. พระราชาตรัสวา พวก
ทานจงกลับ ไป พวกทานจงทูลถามถึงความไมมีพระโรคบอย ๆ ตามคําของเรา
แลวทูลวา พระราชาทรงพระประสงคมิตรภาพกับพระองค. พอคาเหลานั้น
ทูลรับพระราชโองการแลว ไปรวบรวมสินคา รับประทานอาหารเชาแลว
เขาไปถวายบังคมพระราชา. พระราชาตรัสถามวา แนะพนาย พวกทานไปไหน
ไมเห็นหลายวันแลว. พวกพอคาทูลบอกเรื่องราวทั้งหมดแดพระราชา. พระราชาทรงมีพระหฤทัยยินดีวา ดูกอนพอทั้งหลาย เปนการดีเชนกับเรา พระราชา
ในมัชฌิมประเทศไดมิตรแลวเพราะอาศัยพวกทาน.
ในเวลาตอมา พอคาทั้งหลายแมอยูในพระนครราชคฤห ก็ไปสู
พระนครตักกศิลา. พระเจาปุกกุสาติตรัสถามพอคาเหลานั้น ผูถือบรรณาการมาวา พวกทานมาจากไหน. พระราชาทรงสดับวาจากพระนคร
ราชคฤหจึงตรัสวา พวกทานมาจากพระนครของพระสหายเรา. อยางนั้น
พระพุทธเจาขา. พระราชาตรัสถามถึงความไมมีพระโรควา พระสหายของ
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เราไมมีพระโรคหรือ แลวทรงใหตีกลองประกาศวา จําเดิมแตวันนี้ พวกพอ
คาเดินเทา หรือ พวกเกวียนเหลาใด มาจากพระนครของพระสหายเรา จําเดิม
แตกาลที่พอคาทั้งปวง เขามาสูเขตแดนของเรา จงไหเรือนเปนที่พักอาศัยและ
เสบียงจากพระคลังหลวง จงสละภาษี อยาทําอันตรายใด ๆ แกพอคาเหลานั้น
ดังนี้. ฝายพระเจาพิมพิสารก็ทรงใหตีกลองประกาศเชนนี้ เหมือนกันในพระนคร
ของพระองค. ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารไดทรงสงพระบรรณาการแกพระเจา
ปุกกุสาติวา รัตนะทั้งหลายมีแกวมณีและมุกดาเปนตน ยอมเกิดในปจจันตประเทศ
รัตนะใดที่ควรเห็น หรือควรฟง เกิดขึ้นในราชสมบัติแหงพระสหายของเรา
ขอพระสหายเราจงอยาทรงตระหนี่ในรัตนะนั้น . ฝายพระเจาปุกกุสาติ ก็ทรง
สงพระราชบรรณาการตอบไปวา ธรรมดามัชฌิมประเทศเปนมหาชนบท รัตนะ
เห็นปานนี้ใด ยอมเกิดในมหาชนบทนั้น ขอพระสหายของเราจงอยาทรง
ตระหนี่ในรัตนะนั้น. เนื้อกาลลวงไป ๆ อยางนี้ พระราชาเหลานั้น แมไม
ทรงเห็นกัน ก็เปนมิตรแนนแฟน. เมื่อพระราชาทั้งสองพระองคนั้น ทรงทํา
การตรัสอยูอยางนี้ บรรณาการยอมเกิดแกพระเจาปุกกุสาติกอน. ไดยนิ วา
พระราชาทรงไดผากัมพล ๘ ผืน อันหาคามิได มีหาสี. พระราชานั้นทรง
พระดําริวา ผากัมพลเหลานี้งามอยางยิ่ง เราจักสงใหพระสหายของเรา. ทรง
สงอํามาตยทั้งหลายดวยพระดํารัสวา พวกทานจงใหทําผอบแข็งแรง ๘ ผอบ
เทากอนครั่งใสผากัมพลเหลานั้น ในผอบเหลานั้น ใหประทับดวยครั้งพันดวยผา
ขาว ใสในหีบพันดวยผา ประทับดวยตราพระราชลัญจกรแลวถวายแกพระสหาย
ของเรา และไดพระราชทานพระราชสาสนวา บรรณาการนี้ อันเราผูอํามาตย
เปนตน แวดลอมแลว เห็นในทามกลางพระนคร. อํามาตยเหลานั้น ไปทูลถวาย
แดพระเจาพิมพิสาร.
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พระเจาพิมพิสารนั้น ทรงสดับพระราชสาสน ทรงใหตีกลองประกาศวา
ชนทั้งหลายมีอํามาตยเปนตน จงประชุม ดังนี้ อันอํามาตยเปนตนแวดลอม
แลวในทามกลางพระนคร ทรงมีพระเศวตฉัตรกั้นประทับนั่งบนพระราชบัลลังก
อันประเสริฐ ทรงทําลายรอยประทับ เปดผาออก เปดผอบ แกเครื่องภายใน
ทรงเห็นกอนครั่ง ทรงพระราชดําริวา พระเจาปุกกุสาติพระสหายของเรา คง
สําคัญวา พระสหายของเรามีพระราชหฤทัยรุงเรือง จึงทรงสงพระราชบรรณา
การนี้ไปใหดังนี้. ทรงจับกอนอันหนึ่งแลวทรงทุบดวยพระหัตถ พิจารณาดู
ก็ไมทรงทราบวา ภายในมีเครื่องผา. ลําดับนั้น ทรงที่กอนนั้นที่เชิงพระราชบัลลังก. ทันใดนั้น ครั่งก็แตกออก. พระองคทรงเปดผอบดวยพระนขา ทรง
เห็นกัมพลรัตนะภายในแลว ทรงใหเปดผอบทั้งหลาย แมนอกนี้. แมทั้งหมด
ก็เปนผากัมพล. ลําดับนั้น ทรงใหคลีผากัมพลเหลานั้น. ผากัมพลเหลานั้น
ถึงพรอมดวยสี ถึงพรอมดวยผัสสะ ยาว ๑๖ ศอก กวาง ๘ ศอก. มหาชนทั้ง
หลาย เห็นแลวกระดิกนิ้ว ทําการยกผาเล็ก ๆ ขึ้น พากันดีใจวา พระเจา
ปุกกุสาติ พระสหายไมเคยพบเห็นของพระราชาแหงพวกเรา ไมทรงเห็นกัน
เลย ยังทรงสงพระราชบรรณาการเห็นปานนี้ สมควรแทเพื่อทําพระราชาเห็น
ปานนี้ใหเปนมิตร. พระราชาทรงใหตีราคาผากัมพลแตละผืน. ผากัมพลทุกผืน
หาคามิได. ในผากัมพลแปดผืนนั้น ทรงถวายสี่ผืนแดพระสัมมาสัมพุทธเจา.
ทรงไวใชสี่ผืนในพระราชวังของพระองค. แตนั้น ทรงพระราชดําริวา การที่
เราเมื่อจะสงภายหลัง ก็ควรสงบรรณาการดีกวาบรรณาการที่สงแลวกอน ก็
พระสหายไดสงบรรณาการอันหาคามิไดแกเรา เราจะสงอะไรดีหนอ. ก็ในกรุง
ราชคฤหไมมีวัตถุที่ดียิ่งกวานั้นหรือ. ไมมีหามิไดพระราชาทรงมีบุญมาก ก็อีก
ประการหนึ่ง จําเดิมแตกาลที่พระองคทรงเปนพระโสดาบันแลว เวนจากพระ-
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รัตนตรัยแลว ไมมีสิ่งใดอื่น ทีช่ ื่อวา สามารถเพื่อยังพระโสมนัสใหเกิดขึ้นได.
พระองคจึงทรงปรารภเพื่อทรงเลือกรัตนะ.
ธรรมดารัตนะ มี ๒ อยางคือ มีวิญญาณ ไมมวี ิญญาณ. ในรัตนะ
๒ อยางนั้น รัตนะที่ไมมีวิญญาณ ไดแก ทอง และเงินเปนตน ที่มีวิญญาณ
ไดแกสิ่งที่เนื่องกับ อินทรีย. รัตนะที่ไมมีวิญญาณเปนเครื่องใช ดวยสามารถ
แหงเครื่องประดับ เปนตน ของรัตนะที่มีวิญญาณนั้นเทียว. ในรัตนะ ๒ อยาง
นี้ รัตนะที่มีวิญญาณประเสริฐที่สุด. รัตนะแมมีวิญญาณมี ๒ อยาง คือ ติรัจฉานรัตนะ มนุษยรัตนะ. ในรัตนะ ๒ อยางนั้น ดิรัจฉานรัตนะ ไดแก ชาง
แกวและมาแกว. ดิรัจฉานรัตนะแมนั้น เกิดขึ้นเพื่อเปนเครื่องใชของมนุษย
ทั้งหลายนั้นเทียว. ในรัตนะ ๒ อยางนั้น มนุษยรัตนะประเสริฐที่สุดดวยประการ
ฉะนี้ . แมมนุษยรัตนะก็มี ๒ อยางคือ อิตถีรัตนะ ปุริสรัตนะ. ในรัตนะ ๒
อยางนั้น แมอิตถีรัตนะ ซึ่งเกิดแกพระเจาจักรพรรดิ ยอมเปนอุปโ ภคของ
บุรุษแล. ในรัตนะ ๒ อยางนี้ ปุริสรัตนะเทียว ประเสริฐที่สุดดวยประการฉะนี้.
แมปุริสรัตนะก็มี ๒ อยางคือ อาคาริกรัตนะ ๑ อนาคาริกรัตนะ ๑. แมใน
อาคาริกรัตนะนั้น พระเจาจักรพรรดิยอมทรงนมัสการสามเณรที่บวชในวันนี้
ดวยพระเบญจางคประดิษฐ. ในรัตนะทั้ง ๒ อยางแมนี้ อนาคาริกรัตนะเทานั้น
ประเสริฐที่สุด. แมอนาคาริกรัตนะก็มี ๒ อยางคือ เสกขรัตนะ ๑ อเสกรัตนะ ๑.
ในอนาคาริกรัตนะ ๒ อยางนั้น พระเสกขะตั้งแสนยอมไมถึงสวนแหงพระอเสกขะ.
ในรัตนะ ๒ อยางแมนี้ อเสกขรัตนะเทานั้น ประเสริฐที่สุด. อเสกขรัตนะ
แมนั้น ก็มี ๒ อยางคือ พุทธรัตนะ สาวกรัตนะ. ในอเสกขรัตนะนั้น
สาวกรัตนะแมตั้งแสน ก็ไมถึงสวนของพุทธรัตนะ. ในรัตนะ ๒ อยางแมน้ี
พุทธรัตนะเทานั้น ประเสริฐที่สุดดวยประการฉะนี้. แมพุทธรัตนะก็มี ๒ อยาง
ชื่อ ปจเจกพุทธรัตนะ สัพพัญูพุทธรัตนะ ในพุทธรัตนะนั้น ปจเจก
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พุทธรัตนะแมตั้งแสน ก็ไมถึงสวนของสัพพัญูพุทธเจา. ในรัตนะ ๒ อยาง
แมนี้ สัพพัญูพุทธรัตนะเทานั้น ประเสริฐที่สุดดวยประการฉะนี้. ก็ขึ้นชื่อวา
รัตนะที่เสมอดวยพุทธรัตนะยอมไมมีในโลกพรอมทั้งเทวโลก. เพราะฉะนั้น
จึงทรงพระราชดําริวา เราจักสงรัตนะที่ไมมีอะไรเสมอเทานั้น แกพระสหาย
ของเรา จึงตรัสถามพวกพอคาชาวนครตักกศิลาวา ดูกอนพอทั้งหลาย รัตนะ
๓ อยางนี้คือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ยอมปรากฏในชนบทของพวกทานหรือ.
ขาแตมหาราช แมเสียงก็ไมมีในชนบทนั้น ก็การเห็นจักมีแตที่ไหนเลา.
พระราชาทรงยินดีแลว ทรงพระราชดําริวา เราอาจเพื่อจะสง
พระสัมมาสัมพุทธเจาไปสูสถานที่เปนที่อยูของพระสหายเรา เพื่อประโยชนแก
การสงเคราะหชน แตพระพุทธเจาทั้งหลายจะไมทรงแรมคืนในปจจันตชนบท
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พระศาสดาจะไมอาจเสด็จไป พึงอาจสงพระมหาสาวก
มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน แตเราฟงมาวา พระเถระทั้งหลาย
อยูในปจจันตชนบทสมควรเพื่อสงคนทั้งหลายไปนําพระเถระเหลานั้นมาสูที่ใกล
ตนแลว บํารุงเทียว เพราะฉะนั้น แมพระเถระทั้งหลายไมอาจไป ครัน้ สง
สาสนไปแลว ดวยบรรณาการใด พระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายก็เปน
เหมือนไปแลว เราจักสงสาสนดวยบรรณาการนั้น ดังนี้ ทรงพระราชดําริอีกวา
เราใหทําแผนทองคํา ยาว สี่ศอก กวางประมาณ หนึ่งคืบ หนาพอควร.
ไมบางนัก ไมหนานัก แลวจักลิขิตอักษรลงในแผนทองคํานั้นในวันนี้ ทรง
สนานพระเศียรตั้งแตเชาตรู ทรงอธิษฐานองคพระอุโบสถทรงเสวยพระยาหาร
เชา ทรงเปลื้องพระสุคนธมาลาและอาภรณออก ทรงถือชาดสีแดงดวยพระขันทอง ทรงปดพระทวารทั้งหลาย ตั้งแตชั้นลาง เสด็จขึ้นพระปราสาท
ทรงเปดพระสีหบัญชรดานทิศตะวันออก ประทับนั่งบนพื้นอากาศ ทรงลิขิต
พระอักษรลงในแผนทองคํา ทรงลิขิตพระพุทธคุณโดยเอกเทศกอนวา พระ-
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ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดี ทรงรูแจงโลก ทรงเปนสารถีฝกตนอยางยอดเยี่ยม เปนพระศาสดาของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงตื่นแลว ทรงจําแนกพระธรรม เสด็จอุบัติ
ในโลกนี้ ดังนี้.
ตอแตนั้น ทรงลิขิตวา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ
อยางนี้ ทรงจุติจากชั้นดุสิต ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภพระมารดา การ
เปดโลกไดมแี ลวอยางนี้ เมื่อทรงอยูในพระครรภมารดา ชื่อนี้ไดมีแลว เมื่อ
ทรงอยูครอบครองเรือน ชื่อนี้ไดมีแลว เมื่อเสด็จออกพระมหาภิเนษกรมณ
อยางนี้ ทรงเริ่มตั้งความเพียรอันยิ่งใหญอยางนี้ ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางนี้
เสด็จขึ้นสูควงมหาโพธิ ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังกแลว ทรงแทงตลอด
สัพพัญูตญาณ เมื่อทรงแทงตลอดสัพพัญูตญาณ เปนอันมีการเปดโลก
แลวอยางนี้ ในชื่อวารัตนะเห็นปานนี้ อื่นไมมีในโลกพรอมกับเทวโลก ดังนี้
ทรงลิขิตพระพุทธคุณทั้งหลายโดยเอกเทศอยางนี้วา
ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะใด
อันประณีตในสวรรค ทรัพยและรัตนะนั้น
เสมอดวยพระตถาคตไมมี พุทธรัตนะแมนี้
เปนรัตนะอันประณีต ดวยคําสัตยนี้
ขอความสวัสดีจงมี ดังนี้
เมื่อจะทรงชมเชยธรรมรัตนะที่สองวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดี
แลว ฯลฯ อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน ดังนี้แลว ทรงลิขิตโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ โดยเอกเทศวา สติปฏฐานสี่ ฯลฯ มรรคมีองคแปด
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อันประเสริฐ ชื่อวา พระธรรมอันพระศาสดาทรงแสดงแลว เห็นปานนี้และ
เห็นปานนี้ ดังนี้ แลวทรงลิขิตพระธรรมคุณทั้งหลายโดยเอกเทศวา
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรง
สรรเสริญแลว ซึ่งสมาธิใดวาเปนธรรม
อันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกลาว ซึง่ สมาธิ
ใดวา ใหผลในลําดับ สมาธิอื่นเสมอดวย
สมาธินั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้เปน
รัตนะอันประณีต ดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดีจงมี ดังนี้
ตอแตนั้น เมื่อจะทรงชมเชยพระสังฆรัตนะที่สามวา พระสงฆสาวกของพระ
ผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี ฯลฯ เปนเนื้อนาบุญของโลก ดังนี้ ทรงลิขิต
จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลโดยเอกเทศวา ธรรมดากุลบุตรทั้งหลาย
ฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว ออกบวชอยางนี้ บางพวกละเศวตฉัตรบวช
บางพวกละความเปนอุปราชบวช บางพวกละตําแหนงทั้งหลายมีตําแหนงเสนาบดี
เปนตนบวช ก็แล ครั้นบวชแลว บําเพ็ญปฏิบัตินี้ ทรงลิขติ การสํารวมใน
ทวารหก สติสัมปชัญญะ ความยินดีในการเจริญสันโดษดวยปจจัยสี่ การละนีวรณ
บริกรรมฌานและอภิญญา กรรมฐาน ๓๘ ประการ จนถึงความสิ้นไปแหง
อาสวะโดยเอกเทศ ทรงลิขิตอานาปานสติกรรมฐาน ๖ ประการ โดยพิสดาร
เทียว ทรงลิขิตพระสังฆคุณทั้งหลายโดยเอกเทศวา ชื่อวา พระสงฆสาวกของ
พระศาสดาถึงพรอมดวยคุณทั้งหลายเห็นปานนี้ และเห็นปานนี้
บุคคลเหลาใด ๘ จําพวก ๔ คู อัน
สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว บุคคล
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เหลานั้นควรแกทักษิณาทาน เปนสาวก
ของพระสุคต ทานทั้งหลายอันบุคคล
ถวายแลว ในทานเหลานั้นยอมมีผลมาก
สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย
คําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี
ทรงลิขิตวา ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ตรัสดีแลว เปนศาสนา
นําสัตวออกจากทุกข ถาพระสหายของเราจะอาจไซร ขอไดเสด็จออกทรงผนวช
เถิด ดังนี้ ทรงมวนแผนทองคํา พันดวยผากัมพลเนื้อละเอียด ทรงใสในหีบ
อันแข็งแรง ทรงวางหีบนั้นในหีบทองคํา ทรงวางหีบทองคําลงในหีบเงิน
ทรงวางหีบเงินลงในหีบแกวมณี ทรงวางหีบแกวมณีลงในหีบแกวประพาฬ
ทรงวางหีบแกวประพาฬลงในหีบทับทิม ทรงวางหีบทับทิมลงในหีบแกวมรกต
ทรงวางหีบแกวมรกตลงในหีบแกวผลึก ทรงวางหีบแกวผลึกลงในหีบงา ทรง
วางหีบงาลงในหีบรัตนะทุกอยาง ทรงวางหีบรัตนะทุกอยางลงในหีบเสื่อลําแพน
ทรงวางหีบเสื่อลําแพนลงในผอบแข็งแรง
ทรงวางผอบแข็งแรงลงในผอบทองอีก ทรงนําไปโดยนัยกอนนั้นเทียว
กรงวางผอบที่ทําดวยรัตนะทุกอยางลงในผอบที่ทําดวยเสื่อลําแพน. แตนั้น
กรงวางผอบที่ทําดวยเสื่อลําแพนลงในหีบที่ทําดวยไมแกน ทรงนําไปโดย
นัยกลาวแลวอีกนั้นเทียว ทรงวางหีบที่ทําดวยรัตนะทุกชนิดลงในหีบที่ทําดวย
เสื่อลําแพน ขางนอกทรงพันดวยผาประทับตราพระราชลัญจกร ตรัสสั่งอํามาตย
ทั้งหลายวา ทานทั้งหลายจงตกแตงทางในสถานที่ซึ่งอยูในอํานาจของเรา
ทําใหกวางแปดอุสภะ สถานที่สี่อุสภะ ตองใหงามเสมอ ทานทั้งหลายจงตก
แตงสถานที่สี่อุสภะ ในทามกลางดวยอานุภาพของพระราชา. แตนั้น ทรงสง
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ทูตดวน แกขาราชการภายในวา จงประดับชางมงคล จัดบัลลังกบนชางนั้น
ยกเศวตฉัตร ทําถนนพระนครใหสวยงาม ประดับประดาอยางดี ดวยธงปฏาก
อันงดงาม ตนกลวย หมอน้ําที่เต็ม ของหอม ธูป และดอกไมเปนตน จง
ทําบูชาเห็นปานนี้ ในสถานที่ครอบครองของตน ๆ ดังนี้ สวนพระองคทรง
ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง อันกองกําลังพรอมกับดนตรีทุกชนิดแวดลอม ทรงพระราชดําริวา เราจะสงบรรณาการไปดังนี้ เสด็จไปจนสุดพระราช
อาณาเขตของพระองคแลว ไดพระราชทานพระราชสาสนสําคัญแกอํามาตย
แลวตรัสวา ดูกอนพอ พระเจาปุกกุสาติพระสหายของเรา เมื่อจะทรงรับ
บรรณาการนี้ อยารับในทามกลางตําหนักนางสนมกํานัล จงเสด็จขึ้นพระ
ปราสาทแลวทรงรับเถิด. ครั้นพระราชทานพระราชสาสนนี้แลว ทรงพระราช
ดําริวา พระศาสดาเสด็จไปสูปจจันตประเทศ ทรงนมัสการดวยพระเบญจางคประดิษฐแลวเสด็จกลับ. สวนขาราชการภายในทั้งหลาย ตกแตงทางโดย
ทํานองนั้นเทียว นําไปซึ่งพระราชบรรณาการ.
ฝายพระเจาปุกกุสาติ ทรงตกแตงทางโดยทํานองนั้น ตั้งแตรัชสีมา
ของพระองค ทรงใหประดับประดาพระนคร ไดทรงกระทําการตอนรับพระราชบรรณาการ. พระราชบรรณาการเมื่อถึงพระนครตักกศิลา ไดถึงในวัน
อุโบสถ. ฝายอํามาตยผูรับพระราชบรรณการไปทูลบอกพระราชสาสนที่กลาว
แตพระราชา. พระราชาทรงสดับพระราชสาสนนั้นแลว ทรงพิจารณากิจ
ควรทําแกอํามาตยทั้งหลายผูมาพรอมกับพระราชบรรณาการ ทรงถือพระราช
บรรณาการ เสด็จขึ้นสูพระปราสาทแลวตรัสวา ใคร ๆ อยาเขามาในที่นี้
ทรงใหทําการรักษาที่พระทวาร ทรงเปดพระสีหบัญชร ทรงวางพระราช
บรรณาการ บนที่พระบรรทมสูง สวนพระองคประทับนั่งบนอาสนะต่ํา ทรง
ทําลายรอยประทับ ทรงเปลื้องเครื่องหอหุม เมื่อทรงเปดโดยลําดับจําเดิมแต
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หีบเสื่อลําแพน ทรงเห็นหีบซึ่งทําดวยแกนจันทร ทรงพระราชดําริวา ชือ่ วา
มหาบริวารนี้ จักไมมีแกรตั นะอื่น รัตนะที่ควรฟงไดเกิดขึ้นแลว ในมัชฌิม
ประเทศแนแท. ลําดับนั้น ทรงเปดหีบนั้นแลว ทรงทําลายรอยประทับ พระราชลัญจนะ ทรงเปดผากัมพลอันละเอียดทั้งสองขาง ทรงเห็นแผนทองคํา.
พระองคทรงคลี่แผนทองคํานั้นออก ทรงพระราชดําริวา พระอักษรทั้งหลาย
นาพอใจจริงหนอ มีหัวเทากัน มีระเบียบเรียบรอย มีมุมสี่ ดังนี้ ทรงปรารภ
เพื่อจะทรงอานจําเดิมแตตน . พระโสมนัสอัน มีกําลังไดเกิดขึ้นแกพระองคที่
ทรงอานแลวอานอีกซึ่งพระพุทธคุณทั้งหลายวา พระตถาคตทรงอุบัติขึ้นแลว
ในโลกนี้ ขุมพระโลมาเกาหมื่นเกาพันขุม ก็มีปลายพระโลมชูชันขึ้น. พระองคไมทรงทราบถึงความที่พระองค ประทับยืน หรือประทับนั่ง. ลําดับนั้น
พระปติอันมีกําลังอยางยิ่งไดบังเกิดขึ้นแกพระองควา เราไดฟงพระศาสนาที่หา
ไดโดยยากนี้ แมโดยแสนโกฏิกัป. เพราะอาศัยพระสหาย. พระองคเมื่อไมอาจ
เพื่อทรงอานตอไป ก็ประทับนั่งจนกวากําลังปติสงบระงับ แลวทรงปรารภ
พระธรรมคุณทั้งหลายตอไปวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวดังนี้.
พระองคก็ทรงมีพระปติอยางนั้นแมในพระธรรมคุณนั้นเทียว. พระองคประทับ
นั่งอีกจนกวาความสงบแหงกําลังปติ ทรงปรารภพระสังฆคุณทั้งหลายตอไปวา
พระสงฆสาวกเปนผูปฏิบัติดี. ในพระสังฆคุณแมนั้น พระองคก็ทรงมีพระปติ
อยางนั้นเหมือนกัน. ลําดับนั้น ทรงอานอานาปานสติกัมมัฏฐาน ในลําดับ
สุดทาย ทรงยังฌานหมวดสี่และหมวดหาใหเกิดขึ้น. พระองคทรงยังเวลาให
ลวงไป ดวยความสุขในฌานนั้นและ. ใครอื่นยอมไมไดเพื่อเห็น. มหาดเล็ก
ประจําพระองคคนเดียวเทานั้น ยอมเขาไปได. ทรงยังเวลาประมาณกึ่งเดือน
ใหผานไปดวยประการฉะนี้.
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ชาวพระนครทั้งหลายประชุมกันในพระลานหลวง ไดทําการโหรอง
ตะโกนวา จําเดิมแตวันที่พระราชาทรงรับพระราชบรรณาการแลว ไมมีการ
ทอดพระเนตรพระนคร หรือ การทอดพระเนตรดูนางฟอนรํา ไมมีการพระ
ราชทานวินิจฉัย พระราชาจงทรงพระราชทานพระราชบรรณาการที่พระสหาย
สงมาใหแกผูรับไปเถิด ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย ยอมทรงพยายามเพื่อหลอก
ลวงแมดวยเครื่องบรรณาการ ยึดพระราชสมบัติของพระราชาบางพระองคให
แกตน พระราชาของพวกเราทรงทําอะไรหนอ ดังนี้. พระราชาทรงสดับ
เสียงทะโกนแลวทรงพระราชดําริวา เราจะธํารงไวซึ่งราชสมบัติหรือพระศาสดา.
ลําดับนั้น พระองคทรงมีพระราชดําริวา ประธานและมหาอํามาตยของประธาน
ยอมไมอาจเพื่อจะนับความที่เราเสวยราชสมบัติได เราจักธํารงไวซึ่งพระศาสนา
ของพระศาสดา ดังนี้. ทรงจับพระแสงดาบที่ทรงวางไวบนพระที่บรรทม ตัด
พระเกศาแลวทรงเปดพระสีหบัญชร ทรงยังกําพระเกศาพรอมกับพระจุฑามณี
ใหตกลงในทามกลางบริษัทวา ทานทั้งหลายถือเอากําเกศานี้ครองราชสมบัติ
เถิด. มหาชนยกกําพระเกศานั้นขึ้นแลว รองเปนเสียงเดียวกันวา ขาแตพระสมมติเทพ พระราชาทั้งหลายชื่อวาไดพระราชบรรณาการจากสํานักพระสหาย
แลว ยอมเปนเชนกับพระองค. พระเกศาและพระมัสสุประมาณสององคุลีแม
ของพระราชาไดมีแลว. ไดยินวา พระเกศาและพระมัสสุเกิดเปนเชนกับ
บรรพชาของพระโพธิสัตวนั้นแล. ลําดับนั้น ทรงสงมหาดเล็กประจําพระองค
ใหนําผากาสาวพัสตรสองผืน และบาตรดินจากในตลาดทรงอุทิศตอพระศาสดา
วา พระอรหันตเหลาใดในโลก เราบวชอุทิศพระอรหันตเหลานั้น ดังนี้
แลวทรงนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง ทรงหมผากาสาวะผืนหนึ่ง ทรงสะพายบาตรทรง
ถือธารพระกร ทรงจงกรมไปมา สอง-สามครั้ง ในพื้นใหญดวยพระราชดําริ
วา บรรพชาของเรางามหรือไม ดังนี้ ทรงทราบวา บรรพชาของเรา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 359

ดังนี้แลว ทรงเปดพระทวาร เสด็จลงจากพระปราสาท. ก็ประชาชนทั้งหลาย
เห็นนางฟอนผูยืน ที่ประตูทั้งสามเปนตน แตจําพระราชานั้นซึ่งเสด็จลงมาไม
ได. ไดยินวา พากันคิดวา พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง มาเพื่อแสดงธรรม
กถาแกพระราชาของพวกเรา. แตครั้นขึ้นบนพระปราสาทแลว เห็นแตที่
ประทับยืนและที่ประทับนั่งเปนตนของพระราชารูวา พระราชาเสด็จไปเสียแลว
จึงพากันรองพรอมกันทีเดียว เหมือนชนในเรือกําลังอับปางจมน้ํา ในทาม
กลางสมุทรฉะนั้น. เสนีทั้งสิบแปด ชาวนครทั้งหมด และพลกายทั้งหลาย
พากันแวดลอมกุลบุตร ผูสักวาเสด็จลงสูพื้นแผนดินแลว รองเสียงดัง.
ฝายอํามาตยทั้งหลายกราบทูลแดกุลบุตรนั้นวา ขาแตเทวะ ธรรมดา
พระราชาทั้งหลายในมัชฌิมประเทศทรงมีมายามาก ขอพระองคไดโปรดสง
พระราชสาสนไปวา ขึ้นชื่อวาพุทธรัตนะ ไดเกิดขึ้นในโลกแลวหรือไม ทรง
ทราบแลวจักเสด็จไป ขอเดชะ ขอพระองคจงเสด็จกลับเถิด. เราเธอพระ
สหายของเรา เรากับพระสหายนั้นไมมีความตางกัน พวกเจาจงหยุดเถิด
อํามาตยเหลานั้น ก็ติดตามเสด็จนั้นเทียว. กุลบุตรทรงเอาธารพระกรขีดเปน
ตัวหนังสือ ตรัสวา ราชสมบัตินี้เปนของใคร. ของพระองค ขอเดชะ ผูใด
ทําตัวหนังสือนี้ในระหวาง บุคคลนั้น พึงใหเสวยพระราชอํานาจ. พระเทวี
พระนามวา สีวลี เมื่อไมทรงอาจเพื่อทําพระอักษรที่พระโพธิสัตวกระทําแลว
ในมหาชนกชาดก ใหมรี ะหวางก็เสด็จกลับไป. มหาชนก็ไดไปตามทางที่พระเทวีเสด็จไป. ก็มหาชนไมอาจเพื่อทําพระอักษรนั้นใหมีในระหวาง. ชาว
นครทําพระอักษรนี้ไวเหนือศีรษะกลับ ไปรองแลว. มหาชนคิดวากุลบุตรนี้จัก
ใหไมสีฟนหรือน้ําบวนปาก ในสถานที่เราไปแลว ดังนี้ เมื่อไมไดอะไร
โดยที่สุดแมเศษผาก็หลีกไป. ไดยินวา กุลบุตรนัน้ มีความคิดอยางนี้วา พระ
ศาสดาของเราเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงบรรพชาพระองคเดียว เสด็จ
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ไปพระองคเดียว เราละอายตอพระศาสดา ไดยินวา พระศาสดาของเราทรง
บรรพชาแลว ไมเสด็จขึ้นยาน และไมทรงสวมฉลองพระบาท โดยที่สุด
แมชั้นเดียวไมทรงกั้นรมกระดาษ. มหาชนขึ้นตนไมกําแพง และปอมเปนตน
แลดูวา พระราชาของเราเสด็จไปดังนี้. กุลบุตรคิดวา เราเดินทางไกล ไม
อาจเพื่อจะไปทางหนึ่งได จึงเสด็จติดตามพอคาพวกหนึ่ง. เมื่อกุลบุตรผูสุขุม
มาลไปในแผนดินที่รอนระอุ พื้นพระบาททั้งสองขาง ก็กลัดหนองแตกเปน
แผล. ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้น.
ครั้นเมื่อพวกพอคาตั้งคายพักนั่งแลว กุลบุตรก็ลงจากทาง นั่ง ณ
โคนตนไมตนหนึ่ง. ชือ่ วาผูทําบริกรรมเทา หรือนวดหลังในที่นั่ง ไมมี.
กุลบุตรเขาอานาปานจตุตถฌาน ขมความลําบากในทางความเหน็จเหนื่อยและ
ความเรารอน ยังเวลาใหผานไปดวยความยินดีในฌาน. ในวันรุงขึ้น เมื่อ
อรุณขึ้นแลวทําการปฏิบัติสรีระ เดินติดตามพวกพอคาอีก. ในเวลาอาหารเชา
พวกพอคารับบาตรของกุลบุตรแลวใสขาทนียะและโภชนียะลงในบาตรถวาย.
ขาทนียะและโภชนียะนั้นเปนขาวสารดิบบาง เศราหมองบาง. แข็งเสมอกับกอน
กรวดบาง จืด และเค็มจัดบาง. กุลบุตรพิจารณาสถานที่พัก บริโภคขาทนียะ
และโภชนียะนั้นดุจอมฤตโดยทํานองนั้น เดินไปสิ้นทาง ๒๐๐ โยชน ต่ํากวา
๘ โยชน (๑๙๒ โยชน) แมจะเดินไปใกลซุมประตูพระเชตวันก็ตาม แตกไ็ ม
ถามวา พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ไหน. เพราะเหตุไร. เพราะเคารพใน
พระศาสดา และเพราะอํานาจแหงพระราชสาสน ที่พระราชาทรงสงไป. ก็
พระราชาทรงสงพระราชสาสนไป ทรงทําดุจพระศาสดาทรงอุบัติในกรุงราชคฤห
วา พระตถาคตทรงอุบัติในโลกนี.้ เพราะฉะนั้น จึงไมถาม เดินทางไปสิ้น
๕ โยชน. ในเวลาพระอาทิตยตก กุลบุตรนั้นไปถึงกรุงราชคฤห จึงถามวา
พระศาสดาทรงประทับ ณ ที่ไหน. ทานมาจากที่ไหนขอรับ. จากอุตตรประ-
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เทศนี้ พระนครชื่อวา สาวัตถี มีอยูในทางที่ทานมา ไกลจากพระนครราชคฤหนี้ประมาณ ๔๕ โยชน พระศาสดาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถีนั้น. กุลบุตร
นั้นคิดวา บัดนี้ไมใชกาล เราไมอาจกลับ วันนี้เราพักอยูในที่นี้กอน พรุงนีจ้ ัก
ไปสูสํานักพระศาสดา. แตนั้นจึงถามวา เหลาบรรพชิตที่มาถึงในยามวิกาล
พัก ณ ที่ไหน. พัก ณ ศาลานายชางหมอนี้ ทาน. ลําดับนั้น กุลบุตรนั้น
ขอพักกะนายชางหมอนั้นแลว เขาไปนั่งเพื่อประโยชนแกการพักอาศัยในศาลา
ของนายชางหมอนั้น .
ในเวลาใกลรุงวันนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลก ทรงเห็น
กุลบุตรชื่อวา ปุกกุสาติ ทรงพระดําริวา กุลบุตรนี้อานเพียงสาสนที่พระสหาย
สงไป ละราชสมบัติใหญ เกินรอยโยชน บวชอุทศิ เจาะจงเรา เดินทางสิ้น
๑๙๒ โยชน ถึงกรุงราชคฤห ก็เมื่อเราไมไปจักไมแทงตลอดสามัญญผล ๓
จะทํากาลกิริยาไรที่พึ่ง โดยการพักคืนเดียว แตครั้นเมื่อเราไปแลว จักแทง
ตลอดสามัญญผล ๓ ก็เราบําเพ็ญบารมีทั้งหลายสิ้นสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป
เพื่อประโยชนแกการสงเคราะหชนเทานั้น เราจักทําการสงเคราะหแกกุลบุตร
ปุกกุสาตินั้น ดังนี้ ทรงทําการปฏิบัติพระสรีระ แตเชาตรู มีพระภิกษุสงฆ
แวดลอม เสด็จบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ภายหลังภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต
เสด็จเขาพระคันธกุฏิ ทรงระงับความลําบากในการเดินทางครูหนึ่ง ทรงพระดําริวา กุลบุตรไดทํากิจที่ทําไดยากเพราะความเคารพในเรา ละราชสมบัติเกิน
หนึ่งรอยโยชน ไมถือเศษผา โดยที่สุดแมคนผูใหน้ําบวนปาก ออกไปเพียงคน
เดียว ดังนี้ ไมตรัสอะไรในพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะเปนตน พระองคเองทรงถือบาตรและจีวรของพระองคเสด็จออกไปเพียง
พระองคเดียว และเมื่อเสด็จไป ก็ไมไดทรงเหาะไป ไมทรงยนแผนดิน. ทรง
พระดําริอีกวา กุลบุตรละอายตอเราไมนั่งแมในยานหนึ่ง ในบรรดาชาง มา
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รถ และวอทองเปนตน โดยที่สุด ไมสวมรองเทาชั้นเดียว ไมกางรมกระดาษ
ออกไป แมเราก็ควรไปดวยเทาเทานั้น ดังนี้ จึงเสด็จไปดวยพระบาท.
พระองคทรงปกปดพระพุทธสิรินี้ คือ อนุพยัญชนะ ๘๐ รัศมี ๑ วา มหาปุริส
ลักษณะ ๓๒ ประการ เสด็จไปดวยเพศของภิกษุรูปหนึ่ง ดุจพระจันทรเพ็ญ
ที่หมอกเมฆปกปดไวฉะนั้น โดยปจฉาภัตเดียวเทานั้น ก็เสด็จไปได ๔๕ โยชน
ในเวลาพระอาทิตยตก ก็เสด็จถึงศาลาของนายชางหมอนั้น ในขณะที่กุลบุตร
เขาไปแลวนั้นแล. ทานหมายถึงศาลาของนายชางหมอนั้น จึงกลาววา ก็โดย
สมัยนั้นแล กุลบุตรชื่อวาปุกกุสาติ มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
อุทิศพระผูมีพระภาคเจา เขาเขาไปพักในนิเวศนของนายชางหมอนั้นกอน ดังนี้
ก็พระผูมีพระภาคเจา แมครัน้ เสด็จไปอยางนี้แลว ก็ไมทรงขมขูวา
เราเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จไปยังศาลาของนายชางหมอประทับ ยืนที่
ประตูนั้นแล เมื่อจะใหกุลบุตรทําโอกาส จึงตรัสวา สเจ เต ภิกฺขุ ดังนี้
เปนตน. บทวา อุรุทฺท ไดแก สงัดไมคับแคบ. บทวา วิหรตายสฺมา
ยถาสุข ความวา กุลบุตรทําโอกาสวา ขอพระผูเปนเจาจงอยูเปนสุข ตาม
อิริยาบถที่มีความผาสุกเถิด. ก็กุลบุตรละราชสมบัติเกินหนึ่งรอยโยชนแลวบวช
จักตระหนี่ศาลาของนายชางหมอที่คนอื่นทอดทิ้ง เพื่อพรหมจารีอื่นหรือ.
ก็โมฆบุรุษบางพวกบวชในศาสนาแลว ถูกความตระหนี่ทั้งหลายมีความตระหนี่
เพราะอาวาสเปนตนครอบงํา ยอมตะเกียกตะกาย เพราะอาวาสของบุคคลเหลา
อื่นวา สถานที่อยูของตน เปนกุฏขิ องเรา เปนบริเวณของเรา ดังนี้. บทวา
นิสีทิ ความวา พระโลกนาถทรงสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ทรงละพระคันธกุฏิเปน
เชนกับ เทพวิมาน ทรงปูลาดสันถัต คือ หญา ในศาลาชางหมอ ซึ่งมีขี้เถา
เรี่ยราดไปทั่ว สกปรกดวยภาชนะแตก หญาแหง ขี้ไกและขี้สุกรเปนตน
เปนเชนกับที่ทิ้งขยะ ทรงปูปงสุกุลจีวรประทับนั่ง ดุจเสด็จเขาพระมหาคันธ-
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กุฏิ อันมีกลิน่ ทิพยเชนกับเทพวิมานแลวประทบนั่งฉะนั้น. ดวยประการฉะนี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงอุบัติในพระมหาสัมมตวงศอันไมเจือปน แมกลุ บุตร
ก็เจริญแลวในขัตติยครรภ. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงถึงพรอมดวยพระอภินิหาร แมกุลบุตรก็ถงึ พรอมดวยอภินิหาร. พระผูมีพระภาคเจาก็ดี กุลบุตร
ก็ดี ตางก็ทรงสละราชสมบัติทรงผนวช. แมพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระวรรณะดุจทอง แมกุลบุตรก็มีวรรณะดุจทอง พระผูมีพระภาคเจาก็ดี กุลบุตร
ก็ดี ทรงมีลาภคือสมาบัติ. ทั้งสองก็ทรงเปนกษัตริย ทั้งสองก็ทรงถึงพรอม
ดวยพระอภินิหาร ทั้งสองก็ทรงผนวชจากราชตระกูล ทั้งสองทรงมีพระวรรณะ
ดุจทอง ทัง้ สองทรงมีลาภ คือ สมาบัติ เสด็จเขาสูศาลาของชางหมอแลว
ประทับนั่ง ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น ศาลาชางหมอ จึงงดงามอยางยิ่ง.
พึงนําสถานที่ทั้งหลายเปนตนวา ถ้าํ ที่พญาสัตวทั้งสองมีสีหะเปนตนเขาไป
แสดงเปรียบเทียบเถิด.
ก็ในบุคคลทั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยังแมพระหฤทัยให
เกิดขึ้นวา เราเปนผูสุขุมาล เดินทางมาสิ้น ๔๕ โยชน โดยเวลาหลังภัตเดียว
ควรสําเร็จสีหไสยาสักครูกอน ใหหายเหนื่อยจากการเดินทาง ดังนี้ ประทับ
นั่งเขาผลสมาบัติเทียว. ฝายกุลบุตรก็ไมยังจิตใหเกิดขึ้นวา เราเดินทางมาสิ้น
๑๙๒ โยชน ควรนอนพักบรรเทาความเหนื่อยในการเดินทางสักครูกอน ก็นั่ง
เขาอานาปานจตุตถฌานแล. ทานหมายถึงการเขาสมาบัตินั้น จึงกลาววา
อถโข ภควา พหุเทว รตฺตึ เปนตน. ถามวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา
ดวยพระดําริวา เราจักแสดงธรรมแกกุลบุตรมิใชหรือ เพราะเหตุไร จึงไม
ทรงแสดงเลา. ตอบวา ไมทรงแสดงเพราะเหตุวา กุลบุตรมีความเหน็จเหนื่อย
ในการเดินทางยังไมสงบระงับ จักไมอาจเพื่อรับพระธรรมเทศนาได ขอให
ความเหน็จเหนื่อยในการเดินทางนั้นของกุลบุตรสงบระงับกอน. อาจารยพวก
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อื่นกลาววา ธรรมดานครราชคฤหเกลือนกลนดวยมนุษย ไมสงัดจากเสียง ๑๐
อยาง เสียงนั้นจะสงบโดยประมาณสองยามครึ่ง พระองคทรงรอการสงบเสียง
นั้นจึงไมทรงแสดง. นั้นไมใชการณ. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงสามารถเพื่อ
ยังเสียง แมประมาณพรหมโลกใหสงบระงับได ดวยอานุภาพของพระองค.
พระองคทรงรอความสงบระงับจากความเหน็จเหนื่อยในการเดินทางกอน จึงไม
ทรงแสดง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุเทว รตฺตึ ไดแกประมาณสองยาม
ครึ่ง. บทวา เอตทโหสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากผล
สมาบัติแลว ทรงลืมพระเนตรที่ประดับประดาดวยประสาทหาอยาง ทรงแลดู
ดุจทรงเปดสีหบัญชรแกวมณี ในวิมานทองฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระองคทรงเห็นกุลบุตรปราศจากการคะนองมือ การ
คะนองเทาและการสั่นศีรษะ นั่งเหมือนเสาเขื่อนที่ฝงไวอยางดีแลว เหมือน
พระพุทธรูปทองไมหวั่นไหว เปนนิตย จึงตรัสวา เอต ปาสาทิก นุโข
เปนตน . บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาสาทิโก คือนํามาซึ่งความเลื่อมใส.
ก็คํานั้นเปนภาวนปุงสกลิงค. ในคํานั้นมีเนื้อความดังนี้วา กุลบุตรยอมเปนไป
ดวยอิริยาบถอันนาเลื่อมใส เพราะฉะนั้น อิริยาบถเปนกิริยาที่นาเลื่อมใสโดย
ประการใด ก็ยอมเปนไปโดยประการนั้น. ในอิรยิ าบถทั้ง ๔ อยาง อิริยาบถ
๓ อยางยอมไมงาม. จริงอยู ภิกษุเดินไป มือทั้งหลายยอมแกวงเทาทั้งหลาย
ยอมเคลื่อนไป ศีรษะยอมสั่น. กายของภิกษุผูยืน ยอมแข็งกระดาง. อิริยาบถ
แมของภิกษุผนอน ยอมไมนาพอใจ. แตเมื่อภิกษุปดกวาดที่พักกลางวัน ใน
ปจฉาภัต ปูแผนหนัง มีมือและเทาชําระลางดีแลว นั่งขัดสมาธิอันประกอบ
ดวยสนธิสี่นั้นเทียว อิริยาบถยอมงาม. ก็กุลบุตรนี้ขัดสมาธินั่งเขาอานาปานจตุตถฌาน. กุลบุตรประกอบดวยอิริยาบถดวยประการฉะนี้แล. พระผูมีพรภาคเจาทรงปริวิตกวา กุลบุตรนาเลื่อมใสหนอแล. ถามวา พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงปริวิตกวา เอาเถิดเราควรจะถามดูบาง แลวตรัสถาม เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาไมทรงรูความที่กุลบุตรนั้น เปนผูบ วชอุทิศพระองคหรือ. ตอบ
วา ไมทรงรูห ามิได แตเมื่อไมตรัสถาม ถอยคําก็ไมตั้งขึ้น เมื่อถอยคําไมตั้ง
ขึ้นแลว การแสดงยอมไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงตรัสถาม เพื่อเริ่มตั้งถอยคํา
ขึ้น. บทวา ทิสฺวาปาห น ชาเนยฺย ความวา ชนทั้งหมดยอมรูพระตถาคต
ผูรุงโรจนดวยพุทธสิริวานี้พระพุทธเจา. การรูนนั้ ไมนาอัศจรรย. แตพระผูมี
พระภาคเจาทรงปกปดพระพุทธรัศมีเสด็จไปดวยอํานาจของภิกษุผูบิณฑบาตรูป
หนึ่ง จึงรูไดยาก ทานปุกกุสาติกลาวสภาพตามเปนจริงวา เราไมรูดวยประการ
ฉะนี้. ความจริงเปนอยางนั้น ทานปุกสุสาติไมรูพระผูมีพระภาคเจานั้น แม
ประทับนั่ง ณ ศาลาชางหมอดวยกัน.
บทวา เอตทโหสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความเหน็จเหนื่อยในการเดินทางสงบระงับแลว ทรงมีพระดําริ. บทวา เอวมาวุโส
ความวา กุลบุตรไดอานสักวาสาสนที่พระสหายสงไป สละราชสมบัติออกบวช
ดวยคิดวาเราจักไดฟงพระธรรมเทศนาอันไพเราะของพระทศพลครั้น บรรพชา
แลวก็เดินทางไกลประมาณนี้ ก็ไมไดพระศาสดา ผูตรัสสักบทวา ดูกอนภิกษุ
เราจักแสดงธรรมแกทาน กุลบุตรนัน้ จักไมฟงคําที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เราจัก
แสดงธรรมแกทาน โดยเคารพหรือ. กุลบุตรนี้เปนเหมือนนักเลงสุราที่กระหาย
และเหมือนชางที่ตกมันฉะนั้น. เพราะฉะนั้น กุลบุตรเมื่อปฏิญาณถึงการฟงโดย
ความเคารพ จึงทูลวา เอวมาวุโส ดังนี้. บทวา ฉธาตุโร อย ความวา
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสขอปฏิบัติสวนเบื้องตนแกกุลบุตร แตทรงปรารภเพื่อ
ตรัสบอกวิปสสนาลักษณะเทานั้น ซึ่งมีความวางเปลาอยางยิ่งอัน เปนปทัฏฐาน
แหงพระอรหัต แตเบื้องตน. จริงอยู บุพภาคปฏิปทาของผูใด ยังไมบริสุทธิ์
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสบอกบุพภาคปฏิปทานี้ คือ ศีลสังวร ความคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ การประกอบเนือง ๆ
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ซึ่งความเพียรเปนเครื่องตื่น สัทธรรม ๗ ฌาน ๘ แกผูนั้นกอนเทียว. แต
บุพภาคปฏิปทานั้น ของผูใด บริสทุ ธิ์ พระผูม ีพระภาคเจาจะไมตรัสบุพภาคปฏิปทานั้น แตจักตรัสบอกวิปสสนานั้นแล ซึง่ เปนปทัฏฐานแหงพระอรหัต
แกผูนั้น ก็บพุ ภาคปฏิปทาของกุลบุตรบริสุทธิ์แลว. จริงอยางนั้น กุลบุตร
นั้นอานพระสาสนแลวขึ้นปราสาทอันประเสริฐนั้นเทียว ยังอานาปานจตุตถฌาน
ใหเกิดขึ้นแลว จึงเดินทางไปตลอด ๑๙๒ โยชน ยังกิจในยานใหสําเร็จ. แม
สามเณรศีลของกุลบุตรนั้นก็บริบูรณ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไม
ตรัสบุพภาคปฏิปทา แตทรงปรารภเพื่อจะตรัสบอกวิปสสนาลักษณะอันมีความ
วางเปลาอยางยิ่ง ซึ่งเปนปทัฏฐานแหงพระอรหัตเทานั้น แกกุลบุตรนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉธาตุโร ไดแก ธาตุ ๖ มีอยู บุรุษไมมี.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสิ่งที่ไมมี ดวยสิ่งที่มีในที่ไหน ทรงแสดง
สิ่งที่มีดวยสิ่งที่ไมมีในที่ไหน ทรงแสดงสิ่งที่มีดวยสิ่งที่มีในที่ไหน ทรงแสดงสิ่ง
ที่ไมมีดวยสิ่งที่ไมมีในที่ไหน คําดังกลาวมานี้พึงใหพิสดารโดยนัยที่กลาวแลวใน
สัพพาสวสูตรนี้นั้นแล. แตในธาตุวิภังคสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง
สิ่งที่มีดวยสิ่งที่ไมมี จึงตรัสอยางนั้น. ก็ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงสละบัญญัติวา
บุรุษ ตรัสวา ธาตุเทานั้นแลวทรงวางพระหฤทัย กุลบุตรก็พึงทําความสนเทห
ถึงความงงงวยไมอาจเพื่อรับเทศนาได. เพราะฉะนั้น พระตถาคตจึงทรงละบัญญัติ
วา บุรุษโดยลําดับ ตรัสสักวา บัญญัติวา สัตว หรือ บุรุษ หรือ บุคคล เทานั้น
โดยปรมัตถ ชื่อวา สัตว ไมมี ทรงวางพระทัยในธรรมสักวา ธาตุเทานั้น
ตรัสไวในอนังคณสูตรวา เราจักใหแทงตลอดผลสาม ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอยางนี้ ดุจอาจารยใหเรียนศิลปะดวยภาษานั้น เพราะเปนผูฉลาดในภาษา
อื่น. ในธาตุวิภังคสูตรนั้น ธาตุ ๖ ของบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลนั้นจึง
ชื่อวามีธาตุ ๖. มีอธิบายวา ทานยอมจําบุคคลใดวา บุรุษ บุคคลนั้นมีธาตุ
๖ ก็ในที่นโี้ ดยปรมัตถกม็ ีเพียงธาตุเทานั้น. ก็บทวา ปุริโส คือ เปนเพียง
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บัญญัติ. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ปติฏฐาน เรียกวา อธิษฐาน
ในบทนี้วา จตุราธิฏาโน ความวา มีอธิษฐานสี่. มีอธิบายวา ดูกอนภิกษุ
บุรุษนี้นั้นมีธาตุ ๖ มีผัสสอายตนะ ๖ มีมโนปวิจาร ๑๘ ดังนี้. กุลบุตรนัน้
เวียนกลับจากธาตุนี้เทียว ถือเอาอรหัตอันเปนสิทธิที่สูงสุด ดํารงอยูในฐานะ
๔ นี้ ถือเอาพระอรหัต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวามีอธิษฐาน ๔. บทวา ยตฺถฏิต
ไดแก ดํารงอยูในอธิษฐานเหลาใด. บทวา มฺสฺสวา นปฺปวตฺตนฺต
ไดแก ไมมกี ิเลสเครื่องสําคัญคนเปนไป. บทวา มุนิ สนฺโตติ วุจฺจติ ไดแก
มุนี ผูพระขีณาสพ เรียกวา สงบแลว คับแลว.
บทวา ปฺ นปฺปมชฺเชยฺย ความวา ไมพึงประมาท สมาธิปญญา
และวิปสสนาปญญา ตั้งแตตนเทียว เพื่อแทงตลอดอรหัตผลปญญา. บทวา
สจฺจมนุรกฺเขยฺย ความวา พึงรักษาวจีสัจ ตั้งแตตนเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
ปรมัตถสัจ คือ นิพพาน. บทวา จาคมนุพฺรูเหยฺย ความวา พึงพอกพูน
การเสียสละกิเลสแตตนเทียว เพื่อทําการสละกิเลสทั้งปวง ดวยอรหัตมรรค.
บทวา สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย ความวา พึงศึกษาการสงบระงับ กิเลส
ตั้งแตตนเทียว เพื่อสงบระงับกิเลสทั้งหมด ดวยอรหัตมรรค. พระผูมีพระภาค.
เจาตรัสบุพภาคาธิษฐานทั้งหลาย มีสมถวิปสสนาปญญาเปนตนนี้ เพื่อ
ประโยชนแกการบรรลุอธิษฐานทั้งหลายมีปญญาธิษฐานเปนตน ดวยประการ
ฉะนี้. บุทวา ผสฺสายตน ความวา อายตนะ คือ อาการของผัสสะ. บทวา
ปฺาธิฏาโน เปนตน พึงทราบดวยอํานาจแหงปญญาทั้งหลายมีอรหัตผล
ปญญาเปนตน ซึ่งไดกลาวแลวในบทกอน. บัดนี้ เปนอันกลาวถึงบทวา อัน
เปนธรรมที่ผูตั้งอยูแลว ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตน และกิเลสเครื่องหมักหมม
เปนไปดวยอํานาจแหงมาติกาที่ตั้งไวแลว. แตครัน้ บรรลุอรหัตแลว กิจดวย
คําวา ไมพึงประมาทปญญาเปนตน ยอมไมมีอีก. พระผูมีพระภาคเจาทรงวาง
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มาติกาที่มีธาตุกลับกันแลว เมื่อจะทรงจําแนกวิภังคดวยอํานาจตามธรรม
เทานั้น จึงตรัสคําวา ไมพึงประมาทปญญา ดังนีเ้ ปนตน ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ในบาทคาถานั้น ใครประมาทปญญา ใครไมประมาทปญญา.
ตอบวา บุคคลใดบวชในศาสนานี้กอนแลว สําเร็จชีวิตดวยอเนสนา ๒๑ วิธี
ดวยอํานาจกรรมมีเวชกรรม เปนตน ไมอาจเพื่อตั้งจิตตุปบาทโดยสมควรแก
บรรพชา บุคคลนี้ชื่อวา ประมาทปญญา. สวนบุคคลใดบวชในศาสนาแลว
ตั้งอยูในศีล เลาเรียนพระพุทธพจน สมาทานธุดงคอันเปนที่สบาย ถือ
กัมมัฏฐานอันชอบจิต อาศัยเสนาสนะอันสงัด กระทํากสิณบริกรรม ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น เจริญวิปสสนาวาในวันนี้แล พระอรหัตดังนี้ เที่ยวไป บุคคลนี้
ชื่อวาไมประมาทปญญา. แตในสูตรนี้ ไดตรัสถึงความไมประมาทปญญานั้น
ดวยอํานาจแหงธาตุกัมมัฏฐาน. สวนคําใดพึงกลาวในธาตุกัมมัฏฐานนั้น คํานั้น
ไดกลาวไวแลวในสูตรทัง้ หลาย มีหัตถิปโทปมสูตรเปนตน ในหนกอนนั้นแล.
ในสูตรนี้ มีอนุสนธิ โดยเฉพาะวา ตอนั้นสิ่งที่จะเหลืออยูอีก คือวิญญาณ
ดังนี้. เพราะไดตรัสรูปกัมมัฏฐานในหนกอนแลว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงเปลี่ยนแสดงอรูปกัมมัฏฐาน ดวย
อํานาจเวทนา จึงทรงปรารภเทศนานี้. ก็หรืออรูปกัมมัฏฐานนี้ใด อันเปนวิญญาณ
ผูกระทํากรรม ดวยอํานาจวิปสสนาที่ภิกษุนี้ พึงถึงในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุ
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาแมเมื่อจะทรงจําแนกแสดงอรูปกัมมัฏฐานนั้นดวย
อํานาจวิญญาณธาตุ จึงทรงปรารภเทศนานี้ บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวสิสฺสติ ความวาจะเหลือเพื่อประโยชนอะไร. จะเหลือเพื่อประโยชนแกการ
แสดงของพระศาสดา และเพื่อประโยชนแกการแทงตลอดของกุลบุตร. บท
ปริสุทธ ไดแก ปราศจากอุปกิเลส. บทวา ปริโยทาต ไดแก ประภัสสร.
บทวา สุขนฺติป ปชานาติ ความวา ยอมรูชัดวา เมื่อเราเสวยสุข ชื่อวา
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เสวยสุขเวทนา. แมในบททั้งสองที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ถาเวทนากถานี้
ไมไดตรัสไวในหนกอนไซร ก็ควรเปนไปเพื่อตรัสไวในสูตรนี้ ก็เวทนากถา
นั้นไดตรัสไวแลวในสติปฏฐานนั้นเทียว เพราะฉะนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาว
แลวในสติปฏฐานนั้นแล. บทเปนตนอยางนี้วา สุขเวทนีย ไดกลาวไวแลว
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นและความดับ ดวยอํานาจปจจัย. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สุขเวทนีย คือ เปนปจจัยแหงสุขเวทนา. แมในบทที่เหลือทั้งหลาย
ก็นัยนี้เหมือนกัน บทวา อุเปกฺขาเยว อวสิสฺสติ ความวา ก็ศิษยจับมุกดา
ที่อาจารยผูทําแกวมณีผูฉลาด รอยเพชรดวยเข็มเอามาวางแลว วางอีกใหใน
แผนหนังเมื่อทําการรอยดวยดาย ชือ่ วา ทําเครื่องประดับมีตุมหูแกวมุกดาและ
ขายแกวมุกดาเปนตน ชื่อฉันใด กุลบุตรนี้เมื่อมนสิการซึ่งกัมมัฏฐานที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสใหแลว ชื่อวา ไดกระทําใหคลองแคลว ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น รูปกัมมัฏฐานก็ดี อรูปกัมมัฏฐานก็ดี ไดเกิดคลองแคลว ดวย
ประการเทานี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตอนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู คือ
อุเบกขา ดังนี้. ถามวาจะเหลือเพื่ออะไร. ตอบวา เพื่อการทรงแสดงของ
พระศาสดา. อาจารยบางพวกกลาววา เพื่อแทงตลอดของกุลบุตรดังนี้บาง.
คํานั้นไมควรถือเอา. กุลบุตรไดอานสาสนของพระสหายไดยืนอยูบนพื้นปราสาท
ยังอานาปานจตุตถฌาณใหเกิดแลว ก็อานาปานจตุตถฌานนั้น ยอมยังยานกิจ
ของกุลบุตรนั้น ผูเดินทางมาประมาณนี้ใหสําเร็จ เพราะฉะนั้น จึงเหลือเพื่อ
การตรัสของพระศาสดาเทานั้น. ก็ในฐานะนี้พระศาสดาตรัสคุณในรูปาวจรฌาน
แกกุลบุตร. เพราะไดตรัสวาดูกอนภิกษุ รูปาวจรจตุตถฌานนี้คลองแคลว
กอน ดังนี้. บทวา ปริสุทฺธา เปนตน เปนการแสดงคุณแหงอุเบกขา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 370

นั้นเทียว. บทวา อกฺก พนฺเธยฺย คือ เตรียมเบาเพลิง. บทวา อาลิมฺเปยฺย
ความวา ใสถานเพลิงลงในเบานั้นแลวจุดไฟ เปาดวยสูบใหไฟลุกโพลง.
บทวา อุกฺกามุเข ปกฺขิเปยฺย ความวา คีบถานเพลิงวางไวบนถานเพลิง
หรือใสถานเพลิงบนถานเพลิงนั้น. บทวา นีหต คือ มีมลทินอันนําออกไป
แลว. บทวา นินฺนิตกสาว ไดแก มีน้ําฝาดออกแลว. บทวา เอวเมว โข
ความวา ทรงแสดงคุณวา จตุตถฌานเปกขานี้ กอน ยอมมีเพื่อประโยชนแก
ธรรมที่ทานปรารถนา ในบรรดาธรรมนี้คือ วิปสสนา อภิญญา นิโรธ
ภโวกกันติ เหมือนทองนั้น ยอมเปนไปเพื่อชนิดแหงเครื่องประดับ ที่ปรารถนา
และตองการแลวฉะนั้น . ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไม
ตรัสโทษ เพือ่ ความผองแผวจากความใครในรูปาวจรจตุตถฌานแมนี้ แตตรัส
คุณเลา. ตอบวา เพราะการยึดมั่นความใครในจตุตถฌานของกุลบุตร มีกําลัง.
ถาจะพึงตรัสโทษไซร กุลบุตรก็จะพึงถึงความสงสัย ความงงงวยวา เมื่อเรา
บวชแลว เดินทางมาตลอด ๑๙๒ โยชน จตุตถฌานนี้ยังยานกิจใหสําเร็จได
เรามาสูหนทางประมาณเทานี้ ก็มาแลวเพื่อความยินดีในฌานสุข ดวยฌานสุข
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโทษแหงธรรมอันประณีตเห็นปานนี้ ทรงรูหนอแล
จึงตรัส หรือไมทรงรู จึงตรัส ดังนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสคุณ. ในบทนี้วา ตทนุธมฺม ดังนี้ อรูปาวจรฌาน ชือ่ วา ธรรม.
รูปาวจรฌาน เรียกวาอนุธรรม เพราะเปนธรรมคลอยตามอรูปาวจรฌานนั้น
อีกประการหนึ่ง วิปากฌาน ชื่อวา ธรรม กุศลฌาน ชื่อวา อนุธรรม.
บทวา ตทุปาทานา คือ การถือเอาธรรมนั้น. บทวา จิร ทีฆมทฺธาน
ไดแก ตลอด ๒๐,๐๐๐ กัป. ก็คํานั้น ตรัสดวยอํานาจแหงวิบาก. แม
นอกจากนี้ก็มีนัยเหมือนกัน.
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พระผูม ีพระภาคเจาครั้นตรัสคุณของอรูปาวจรฌาน โดยวาระ ๔ อยาง
นี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงโทษแหงอรูปาวจรฌานนั้น จึงตรัสวา เธอรู
ัชัดยางนี้ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺขตเมต ความวา
ในปฐมพรหมโลกนั้น มีอายุ ๒๐,๐๐๐ กัป แมก็จริง แตพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงกระทําจิตนั้นไหเปนการปรับปรุง คือความสําเร็จ ความพอกพูน
ก็ยอมทรงกระทํา. อายุนั้นไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมแนนอน ชั่วคราว มีการ
เคลื่อนไป แตกดับ และกระจัดกระจายเปนธรรมดาคลอยตามความเกิด ถูก
ชราบันทอน อันมรณะครอบงํา ตั้งอยูในทุกข ไมมีอะไรตานทาน ไมเปน
ที่เรนลับ ไมเปนที่พึ่ง ไมเปนที่พึงพาอาศัย. แมในวิญญาณายตนะเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บัดนี้ เมื่อจะทรงถือเอาเทศนาดวยยอดคือ อรหัต จึงตรัสวา บุคคล
นั้น จะไมคํานึง ดังนี้เปนตน. เหมือนหมอ ผูฉลาดเห็นความเปลี่ยน.
แปลงแหงพิษแลว กระทําใจใหพิษเคลื่อนจากฐานใหขึ้นขางบน ไมใหเพื่อ
จับคอหรือศีรษะ ใหพิษตกลงในแผนดินฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
คุณในอรูปาวจรฌานแกกุลบุตรฉันนั้นเหมือนกัน. กุลบุตรครั้นฟงอรูปาวจรฌานนั้นแลว ครอบงําความใครในรูปาวจรฌาน ตั้งความปรารถนาใน
อรูปาวจรฌาน. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความที่กุลบุตรนั้นครอบงําความใคร
ในรูปาวจรฌานนั้นแลว จึงทรงแสดงโทษนั้นทั้งหมด ดวยบทเดียวเทานั้นวา
สงฺขตเมต แกภิกษุ ผูยังไมบรรลุ ยังไมไดอรูปาวจรฌานนั้นวา ชื่อวา
สมบัติในอากาสานัญจายตนะเปนตนนั้นมีอยู ก็อายุของผูไดอากาสานัญจายตนะ
เปนตนนั้น ในพรหมโลกที่หนึ่ง มี ๒๐,๐๐๐ กัป ในพรหมโลกที่สองมี
๔๐,๐๐๐ กัป ในพรหมโลกที่สามมี ๖๐,๐๐๐ กัป ในพรหมโลกที่สี่ มี
๘๔,๐๐๐ กัป แตอายุนั้น ไมเทียง ไมยังยืน ไมแนนอน เปนไปชั่วคราว
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มีการเคลื่อนไป แตกดับ และกระจัดกระจายเปนธรรมดา คลอยตามความเกิด
ถูกชราบันทอน อันมรณะครอบงํา ตั้งอยูในทุกข ไมมีอะไรตานทาน ไมเปน
ที่เรนลับ ไมเปนที่พึ่ง ไมเปนที่พึ่งพาอาศัย แมไดเสวยสมบัติในพรหมโลก
นั้น ตลอดกาลประมาณเทานี้ ทํากาลกิริยาอยางปุถุชนแลว พึงตกในอบายสี่อีก.
กุลบุตรไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว ยึดมั่นความใครในอรูปาวจรฌาณ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทราบความที่กุลบุตรนั้น เปนผูยึดมั่น
ความใครในรูปาวจร และอรูปาวจรแลว เมื่อจะทรงถือยอดคืออรหัต จึง
ตรัสวา บุคคลนั้นจะไมคํานึง ดังนี้เปนตน. ก็หรือวามหาโยธะ (นายทหาร
ผูใหญ) คนหนึ่ง ยังพระราชาพระองคหนึ่งใหพอพระราชหฤทัยแลว จึงได
บานสวย ซึ่งมีรายไดหนึ่งแสน. พระราชาทรงระลึกถึงอานุภาพของมหาโยธะ
นั้นวา โยธะมีอานุภาพมาก เขาไดทรัพยนอย ดังนี้ จึงพระราชทานอีกวา
ดูกอนพอ บานนี้ไมสมควรแกทาน ทานจงรับเอาบานอื่น ซึ่งมีรายไดตั้ง
สี่แสน. เขารับสนองพระบรมราชโอการวา ดีละ พระพุทธเจาขา ละบานนั้น
แลวรับเอาบานนี้. พระราชาตรัสสั่งใหเรียกมหาโยธะนั้น ผูยังไมถึงบานนั้นแล
ทรงสงไปวา ทานจะมีประโยชนอะไรดวยบานนั้น อหิวาตกโรค กําลังเกิด
ในบานนั้น แตในที่โนน มีนครใหญ ทานพึงยกฉัตรเสวยราชยในนครนั้น เถิด
ดังนี้. มหาโยธะนั้น พึงเสวยราชยอยางนั้น. ในขอนั้น พึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเหมือนพระราชา. ปุกกุสาติกุลบุตรเหมือนมหาโยธะ. อานาปานจตุตถฌาน เหมือนบานที่ไดครั้งแรก. การใหการทําการยึดมั่น ซึ่งความใคร
ในอานาปานฌานแลวตรัสอรูป เหมือนกาลใหมหาโยธะสละบานนั้น แลว.
ตรัสวา เจาจงถือเอาบานนี้ . การที่ใหกุลบุตรนั้นเปลี่ยนการปรารถนาในสมาบัติ
เหลานั้น ที่ยังไมถึง ดวยการทรงแสดงโทษในอรูปวา สงฺขตเมต แลว
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ทรงถือเอาเทศนาดวยยอดคืออรหัตในเบื้องสูง เหมือนกาลที่ตรัสสั่งใหเรียก
มหาโยธะ ซึ่งยังไมถึงบานนั้นแลว ตรัสวา ทานจะมีประโยชนอะไร ดวย
บานนั้น อหิวาตกโรคกําลังเกิดในบานนั้น ในทีโ่ นนมีนคร ทานจงยกฉัตร
เสวยราชยในนครนั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนว อภิสงฺขโรติ คือไมสั่งสม ไดแก
ไมทําใหเปนกอง. บทวา น อภิสฺเจตยติ คือ ไมใหสําเร็จ บทวา
ภวาย วา วิภวาย วา ไดแก เพื่อความเจริญ หรือเพื่อความเสื่อม พึง
ประกอบแมดวยอํานาจแหงสัสสตะและอุจเฉทะ. บทวา น กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ
ความวา ไมถือ ไมลบู คลํา แมธรรมหนึ่งอะไร ๆ ในธรรมทั้งหลายมีรูป
เปนตนในโลก ดวยตัณหา. บทวา นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งอยูในพุทธวิสัยของพระองค ทรงถือยอด
คืออรหัต ดวยเทศนา. สวนกุลบุตรแทงตลอดสามัญผล ๓ ตามอุปนิสัยของตน.
พระราชาเสวยโภชนะมีรสตางๆ ดวยภาชนะทองคําทรงปนกอนขาวโดยประมาณ
ของพระองค ครั้นเมื่อพระราชกุมารประทับนั่ง ณ พระเพลา แสดงความ
อาลัยในกอนขาวพึงทรงนอมกอนขาวนั้น. กุมารทรงทําคําขาว โดยประมาณ
พระโอษฐของพระองค พระราชาทรงเสวยคําขาวที่เหลือดวยพระองคเองหรือ
ทรงใสในจานฉันใด พระตถาคตผูธรรมราชาก็ฉนั นั้น เมื่อทรงถือยอดคือ
พระอรหัต โดยประมาณพระองค ทรงแสดงเทศนา. กุลบุตรแทงตลอด
สามัญญผล ๓ ตามอุปนิสัยของตน. ก็ในกาลกอนแตนี้ กุลบุตรนั้นแสดงกถา
อันประกอบดวยไตรลักษณ อันมีความวางเปลาอยางยิ่ง เห็นปานนี้วา ขันธ
ธาตุ อายตนะ ทั้งหลาย ยอมไมกงั ขา ยอมไมสงสัยวา นัยวาไมเปนอยางนั้น
ขอนั้นอาจารยของเรากลาวแลวอยางนี้ ทราบวา ความเปนคนเขลา ความเปน
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ผูผิด ไมมีดว ยประการฉะนี้. ไดยินวา ในฐานะบางอยาง พระพุทธเจาทั้ง
หลาย เสด็จไปดวยเพศอันบุคคลไมรูได. ไดมีความสงสัย มีความเคลือบแคลง
วา นั่นเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาหนอแล. เพราะกุลบุตรนี้แทงตลอดอนาคามิ
ผลแลวในกาลนั้น จึงถึงความตกลงวา บุคคลนี้คือ พระศาสดาของเรา. ถามวา
เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร กุลบุตรจึงไมแสดงโทษลวงเกินเลา. ตอบวา
เพราะไมมีโอกาส. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทําวาระอันไมตัดแลวดวยมาติกา
ตามที่ทรงยกขึ้นแลว จึงทรงแสดงพระเทศนา ดุจทรงใหหยั่งลงสูอากาศคงคา
ฉะนั้นแล.
บทวา โส คือ พระอรหันตนั้น. บทวา อนชฺโฌสิตา ความวา
รูชัดวา ไมควรแลว เพื่อกลืน ติดใจ ถือเอา. บทวา อนภินนฺทิตา คือ
รูชัดวา ไมควรแลวเพื่อเพลิดเพลินดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฐิ. บทวา
วิสยุตฺโต น เวนิยติ ความวา ก็ถาวา ราคานุสัยเพราะปรารภสุขเวทนา
ปฏิฆานุสัยเพราะปรารภทุกขเวทนา อวิชชานุสัยเพราะปรารภเวทนา
นอกนี้ พึงเกิดแกบุคคลนั้นไซร บุคคลนั้นก็ชื่อวา ประกอบพรอมแลวเสวย.
แตเพราะไมเกิดจึงชื่อวาไมประกอบเสวยคือสลัดออกแลว พนวิเศษแลว.
บทวา กายปริยนฺติก ความวา เวทนา ซึ่งเกิดขึ้นมีกายเปนที่สุด จนถึง
ความเปนไปแหงกาย ตอแตนั้น ก็ไมเกิด. แมในบทที่สองก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺติ ความวา ความเสวยอารมณทั้งหมด
เปนอันชื่อวาไมยินดีแลว เพราะความที่กิเลสทั้งหลายไมมีพิเศษ ในอายตนะ
สิบสอง จักดับในอายตนะสิบสองนี้นั้นเทียว. ก็กิเลสทั้งหลายแมดับแลวเพราะ
มาถึงนิพพาน ยอมไมมใี นที่ใด เรียกวา ดับแลวในที่นั้น. เนื้อความนี้นั้น.
พึงแสดงดวยสมุทยปญหาวา ตัณหานั้น เมื่อจะดับยอมดับในที่นั้น. เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ความเสวยอารมณทั้งหมดแมเปนธรรม
ชาติสงบแลว เพราะอาศัยนิพพาน จักเปนของสงบในโลกนีแ้ ล. ถามวา ก็
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเสวยอารมณทั้งหลาย ในที่นี้มใิ ชหรือ ทําไมจึง
ไมตรัสกิเลสทั้งหลายเลา. ตอบวา เพราะแมความเสวยอารมณทั้งหลาย จะ
เปนของสงบ เพราะไมมีกิเลสนั้นเทียว. ธรรมดาความที่ความเสวยอารมณทั้ง
หลายเปนของสงบ ไมมีในฐานะนอกนี้ เพราะฉะนั้น คํานั้นกลาวดีแลว. นี้
เปนการเปรียบเทียบอุปมาในบทนี้วา เอวเมว โข เหมือนบุรุษคนหนึ่ง เมื่อ
ประทีปน้ํามัน ไหมอยู ครั้นน้ํามันหมดแลว ก็เติมน้ํามันเหลานั้น เมื่อไสหมด
ก็ใสไส เมื่อเปนเชนนั้นเปลวประทีปก็ไมดับฉันใด ปุถชุ นก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ตั้งอยูในภพหนึ่ง ยอมทํากุศลและอกุศล เขาก็จะเกิดในสุคติและในอบายทั้ง
หลาย เพราะกุศลและอกุศลนั้น เมือ่ เปนเชนนั้น เวทนาทั้งหลายก็ยังไมขาด
สูญนั้นเทียว. อนึ่ง คนหนึ่งกระสันในเปลวประทีปแอบซอนดวยคิดวา เพราะ
อาศัยบุรุษนี้ เปลวประทีปจึงไมดับ ดังนี้ พึงตัดศีรษะของบุรุษนั้น. เพราะ
ไมใสไสและไมเติมน้ํามันอยางนี้ เปลวประทีปที่หมดเชื้อ ก็ยอมดับฉันใด
พระโยคาวจรผูกระสันในปวัตติกาลก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมตัดขาดกุศลและ
อกุศล ดวยอรหัตมรรค. เพราะความที่กุศลนั้น ถูกตัดขาดแลว ความเสวย
อารมณทั้งหลายยอมไมเกิดขึ้นอีกแกภิกษุผขู ีณาสพ เพราะความแตกแหงกาย
ดังนี้
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะอรหัตผลปญญา ยิ่งกวาสมาธิปญญา
และวิปสสนาปญญาในเบื้องตน . บทวา เอว สมนฺนาคโต ความวา ผู
ประกอบพรอมดวยอรหัตผลปญญาอันเปนธรรมควรตั้งไวในใจ อันสูงสุดนี้.
ญาณในอรหัตมรรค ชื่อวา ญาณในความสิ้นไปซึ่งทุกขทั้งปวง แตในสูตรนี้
ทรงประสงคญาณในอรหัตผล. เพราะเหตุนั้นแล จึงตรัสวา ความหลุดพน
ของเขานั้น จัดวาตั้งอยูในสัจจะ เปนคุณไมกําเริบ ดังนี้. ก็ในบทเหลานั้น
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บทวา วิมุตฺติ ไดแก อรหัตผลวิมุตติ. บทวา สจฺจ ไดแก ปรมัตถสัจ
คือ นิพพาน. ความหลุดพนนั้นตรัสวา ไมกําเริบ เพราะทําอารมณอันไม
กําเริบดวยประการฉะนี้ . บทวา มุสา ไดแก ไมจริง. บทวา โมสธมฺม
ไดแก สภาพที่พินาศ. บทวา ต สจฺจ ความวา สัจจะนั้นเปนของแทมีสภาพ.
บทวา อโมสธมฺม ไดแกมีสภาพไมพินาศ. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะ
ปรมัตถสัจ คือ นิพพานนั้นแล สูงกวาวจีสัจบาง ทุกขสัจและสมุทัยสัจบาง
ดวยอํานาจแหงสมถะและวิปสสนาแตตน. บทวา เอว สมนฺนาคโต ความวา
ผูประกอบพรอมดวยปรมัตถสัจจาธิษฐานอันสูงสุดนี้. บทวา ปุพฺเพ คือ ใน
กาลเปนปุถุชน. บทวา อปธี โหนฺติ ไดแก อุปธิ เหลานั้นคือ ขันธูปธิ
กิเลสูปธิ อภิสังขารูปธิ ปญจกามคุณูปธิ. บทวา สมตฺตา สมาทินฺนา
ความวา บริบูรณคือถือเอาแลว ไดแกลูบคลําแลว. บทวา ตสฺมา ความ
วา เพราะการสละกิเลสดวยอรหัตมรรคนั้นแลดีกวาการสละกิเลสดวยอํานาจ
แหงสมถะ และวิปสสนาแตตน และกวาการสละกิเลสดวยโสดาปตติมรรคเปน
ตน. บทวา เอว สมนฺนาคโต คือ ผูประกอบพรอมแลวดวยจาคาธิษฐาน
อันสูงสุดนี้. ชื่อวา อาฆาฏะ ดวยอํานาจแหงการทําการลางผลาญ ในคําเปน
ตนวา อาฆาโฏ. ชื่อวา พยาบาทดวยอํานาจแหงการปองราย. ชื่อวา สัมปโทสะ
ดวยอํานาจแหงการประทุษรายทุกอยาง. ทานกลาวอกุศลมูลเทานั้น ดวยบท
ทั้ง ๓. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะการสงบระงับกิเลสดวยอรหัตมรรคนั้น
แล สูงกวาการสงบระงับกิเลสดวยอํานาจแหงสมถะและวิปสสนาแตเบื้องตน.
และการสงบระงับกิเลสดวยโสดาปตตมรรคเปนตน . บทวา เอว สมนฺนาคโต
ความวา ผูประกอบพรอมดวยอุปสมาธิษฐานอันอุดมนี้.
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บทวา มฺิตเมต ความวาความสําคัญ แม ๓ อยางคือ ตัณหามัญญิตะ
มานมัญญิตะ ทิฏฐิมัญญิตะ ยอมเปนไป. ก็บทนีว้ า อสฺสมห ในบทนี้วา
อหมสฺมิ คือความสําคัญตัณหานั้นเทียว ยอมเปนไป. ชื่อวา โรค เพราะ
อรรถวา เบียดเบียน ในบทวา โรโค เปนตน. ชือ่ วา คัณฑะ เพราะ
อรรถวา ประทุษรายในภายใน. ชื่อวา สัลละ เพราะอรรถวาเสียดแทงเนือง ๆ.
บทวา มุนิ สนฺโตติ วุจฺจติ ความวาบุคคลนั้นเรียกวา มุนีผูพระขีณาสพ
ผูสงบแลว คือ ผูสงบระงับแลวดับทุกขแลว. บทวา ยตฺถ ิต คือ ตัง้ อยู
ในฐานะใด. บทวา สงฺขติ ฺเตน ความวา ก็พระธรรมเทศนาแมทั้งหมด ของ
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ยอแลวเทียว. ชือ่ วา เทศนาโดยพิสดารไมมี. แมสมันตปฏฐานกถาก็ยอแลวนั้นแล. พระผูมีพระภาคเจาทรงยังเทศนาใหถึงตามอนุสนธิ
ดวยประการฉะนี้. ก็ในบุคคล ๔ จําพวก มีอุคฆฏิตัญูเปนตน ปุกกุสาตีกุลบุตร เปนวิปจ จิตัญู พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธาตุวิภังคสูตรนี้ ดวย
อํานาจแหงวิปจจิตัญู ดวยประการฉะนี้. ในบทวา ขาแตพระองคผูเจริญ
บาตร และ จีวรของขาพระองค ยังไมครบแล มีคําถามวา เพราะเหตุไร
บาตรและจีวรที่สําเร็จดวยฤทธิ์จึงไมเกิดขึ้นแกกุลบุตรเลา. ตอบวา เพราะความ
ที่บริขาร ๘ อยาง อันกุลบุตรไมเคยใหทานแลวในกาลกอน. กุลบุตรมีทานเคย
ถวายแลว มีอภินิหารไดกระทําแลว จึงไมควรกลาววา เพราะความที่ทานไม
เคยใหแลว. ก็บาตรและจีวรอันสําเร็จแตฤทธิ์ ยอมเกิดแกสาวกทั้งหลายผูมีภพ
สุดทายเทานั้น. สวนกุลบุตรนี้ยังมีปฏิสนธิอีก. เพราะฉะนั้น บาตรและจีวรที่
สําเร็จดวยฤทธิ์ จึงไมเกิดขึ้น. ถามวา ถาเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระผู
มีพระภาคเจาจึงไมทรงแสวงหาดวยพระองคเองใหถึงพรอมเลา. ตอบวาเพราะ
พระองคไมมีโอกาส. อายุของกุลบุตรก็สิ้นแลว. มหาพรหมผูอนาคามีชั้น
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สุทธาวาส ก็เปนราวกะมาสูศาลาชางหมอแลวนั่งอยู. เพราะฉะนั้น จึงไมทรง
แสวงหาดวยพระองคเอง. บทวา ปตฺตจีวร ปริเยสน ปกฺกามิ ความวา
ทานปุกกุสาติหลีกไปในเวลานั้น เมือ่ อรุณขึ้นแลว.
ไดยนิ วา การจบพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา การขึ้นแหง
อรุณ และการเปลงพระรัศมี ไดมีในขณะเดียวกัน. นัยวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงจบพระเทศนาแลว ทรงเปลงพระรัศมี มีสี ๖ ประการ. นิเวศนแหงชาง
หมอทั้งสิ้น ก็โชติชวงเปนอันเดียวกัน. พระฉัพพัณณรัศมี ชัชวาลยแผไป
เปนกลุม ๆ ทําทิศทางทั้งปวงใหเปนดุจปกคลุมดวยแผนทองคํา และดุจรุงเรื่อง
ดวยดอกดําและรัตนะอันประเสริฐซึ่งมีสีตาง ๆ. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
อธิษฐานวา ขอใหชาวพระนครทั้งหลาย จงเห็นเรา ดังนี้. ชาวพระนครทั้งหลายเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว ตางก็บอกตอๆ กันวา ไดยินวา พระศาสดา
เสด็จมาแลว นัยวา ประทับ นั่ง ณ ศาลาชางหมอ แลวกราบทูลแดพระราชา.
พระราชาเสด็จไปถวายบังคมพระศาสดาแลวตรัสถามวา พระองคเสด็จมาแลว
เมื่อไร. เมื่อเวลาพระอาทิตยตกวานนี้ มหาบพิตร. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
มาดวยกรรมอะไร. พระเจาปุกกุสาติพระสหายของพระองคทรงฟงพระราช
สาสนที่มหาบพิตรสงไปแลว เสด็จออกบวช เสด็จมาเจาะจงอาตมาภาพ ลวง
เลยกรุงสาวัตถีเสด็จมาสิ้น ๕ โยชน. เสด็จเขาสูศาลาชางหมอนี้แลวประทับ นั่ง
อาตมภาพจึงมา เพื่อสงเคราะหพระสหายของมหาบพิตร ไดแสดงธรรมกถา
กุลบุตรทรงแทงตลอดผล ๓ มหาบพิตร. ขาแตพระองคผูเจริญ เวลานี้ พระเจาปุกกุสาติประทับ อยูที่ไหน พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พระเจา
ปุกกุสาติกุลบุตรทรงขออุปสมบทแลว เสด็จไปเพื่อทรงแสวงหาบาตรและจีวร
เพราะบุตรและจีวรยังไมครบบริบูรณ. พระราชาเสด็จไปทางทิศทางที่กุลบุตร
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เสด็จไป. ฝายพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเหาะไปปรากฏ ณ พระคันธกุฏีในพระเชตวันนั้นแล. แมกุลบุตรเมื่อแสวงหาบาตรและจีวร ก็ไมไปสูสํานักของพระเจาพิมพิสาร และของพวกพอคาเดินเทา ชาวเมืองตักกศิลา. ไดยินวา กุลบุตร
นั้นคิดอยางนี้วา การที่เลือกแสวงหาบาตรและจีวรที่พอใจและไมพอใจในสํานัก
นั้น ๆ แล ไมสมควรแกเราผูดุจไก พระนครใหญ จําเราจักแสวงหาที่ทาน้ํา
ปาชา กองขยะ และตามตรอก ดังนี้. กุลบุตรปรารภเพื่อแสวงหาเศษผาที่
กองขยะในตรอกกอน.
บทวา ชีวิตา โวโรเปสิ ความวา แมโคลูกออนหมุนไปวิ่งมา ขวิด
กุลบุตรนั้น ผูกําลังแลดูเศษผาในกองขยะแหงหนึ่ง ใหกระเด็นขึ้นถึงความตาย
กุลบุตรผูถูกความหิวครอบงํา ถึงความสิ้นอายุในอากาศนั่นเทียว ตกลงมา
นอนคว่ําหนาในที่กองขยะ เปนเหมือนรูปทองคําฉะนั้น. ก็แลทํากาละแลวไป
เกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา. พอเกิดแลวก็บรรลุพระอรหัต. ไดยินวา ชนที่
สักวาเกิดแลวในอวิหาพรหมโลกมี ๗ คน ไดบรรลุพระอรหัต สมจริง
ดังคําที่ทานกลาวไววา
ภิกษุ รูป เขาถึงอวิหาพรหมโลก
แลว หลุดพน มีราคะและโทสะสิ้นแลว
ขามตัณหาในโลก และทานเหลานั้น ขาม
เปลือกตม บวงมัจจุราช ซึ่งขามไดแสน
ยาก ทานเหลานั้นละโยคะ ของมนุษย
แลว เขาถึงโยคะอันเปนทิพย.
ทานเหลานั้น คือ อุปกะ ๑ ปลคัณฑะ ๑ ปุกกุสาติ ๑ รวม ๓ ภัททิยะ ๑
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ขันฑเทวะ ๑ พาหุทัตติ ๑ ปงคิยะ ๑
ทานเหลานั้น ละโยคะของมนุษยแลว
เขาถึงโยคะอันเปนทิพย ดังนี้.
ฝายพระเจาพิมพิสารทรงพระราชดําริวา พระสหายของเราไดอาน
สักวาสาลนที่เราสงไป ทรงสละราชสมบัติ ที่อยูใ นเงื้อมพระหัตถ เสด็จมาทาง
ไกลประมาณเทานี้ กิจที่ทําไดยากอันกุลบุตรไดทําแลว เราจักสักการะเขา
ดวยเครื่องสักการะของบรรพชิต ดังนี้แลว จึงตรัสวา พวกทานจงไปตามหา
พระสหายของเรา ดังนี้. ราชบริวารทั้งหลายที่ถูกสงไปในที่นั้น ๆ ไดเห็น
กุลบุตรนั้น. เห็นเขาลมลงที่กองขยะ กลับมาทูลแดพระราชา. พระราชาเสด็จ
ไปทรงเห็นกุลบุตรแลว ทรงคร่ําครวญวา ทานทั้งหลาย พวกเราไมไดเพื่อ
ทําสักการะแกพระสหายหนอ พระสหายของเราไมมีที่พึ่งแลว ตรัสสั่งใหนํา
กุลบุตรดวยเตียง ทรงตั้งไวในโอกาสอันสมควร ตรัสสั่งใหเรียกผูอาบน้ําให
และชางกัลบกเปนตน โดยใหรูถึงการทําสักการะแกกุลบุตรผูย ังไมไดอุปสมบท
ทรงใหอาบพระเศียรของกุลบุตร ทรงไหนุงผาอันบริสุทธิ์เปนตน ทรงใหตก
แตงดวยเพศของพระราชา ทรงยกขึน้ สูวอทอง ทรงใหทําการบูชา ดวยวัตถุ
ทั้งหลายมีดนตรี ของหอมและมาลาทุกอยางเปนตน ทรงนําออกจากพระนคร
ทรงใหทํามหาจิตกาธาน ดวยไมหอมเปนอันมาก ครั้นทรงทําสรีรกิจของกุลบุตรแลว ทรงนําเอาพระธาตุมาประดิษฐไวในพระเจดีย. คําที่เหลือในบททั้ง
ปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาธาตุวิภังคสูตรที่ ๑๐
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๑๑. สัจจวิภังคสูตร
[๖๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขต
เมืองพาราณสี. สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว.
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดประกาศธรรมจักรอัน ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ หรือพราหมณ หรือ
เทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใคร ๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดทรง
บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔
อริยสัจ ๔ เหลาไหน คือ ทรงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
ทําใหงายซึ่งทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดประกาศธรรมจักร
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ
หรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใคร ๆ ในโลก
ยังไมเคยประกาศ ไดทรง บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ นี.้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเสพ จงคบสารี
บุตรและโมคคัลลานะเถิด ทั้งสองรูปนี้เปนบัณฑิตภิกษุ ผูอ นุเคราะหผูรวม
ประพฤติพรหมจรรย สารีบุตรเปรียบเหมือนผูใหกําเนิด โมคคัลลานะเปรียบ
เหมือนผูบํารุงเลี้ยงทารกที่เกิดแลว สารีบุตรยอมแนะนําโสดาปตติผล โมคคัลลานะ ยอมแนะนําในผลชั้นสูง สารีบุตรพอที่จะบอก แสดงบัญญัติ แตงตั้ง
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เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ ไดโดยพิสดาร. พระผูมีพระภาคเจา
ผูพระสุคต ไดตรัสพระภาษิตนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร.
[๗๐๐] ขณะนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน
พระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลา
นั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังนี้วา ดูกอนทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดประกาศธรรมจักร
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ
หรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใคร ๆ ในโลก ยัง
ไมเคยประกาศ ไดทรงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เหลาไหน คือ ทรงบอก แสดง บัญญัติ
แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ่งทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๗๐๑] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน คือ
ชาติก็เปนทุกข ชราก็เปนทุกข มรณะก็เปนทุกข โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส ก็เปนทุกข ความไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข โดย
ประมวลแลว อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ไดแก ความเกิด ความ
เกิดพรอม ความหยั่งลง ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแหง
ขันธ ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะ ในหมูสัตวนั้น ๆ ของสัตวทั้งหลายนั้น ๆ
นี้เรียกวา ชาติ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชราเปนไฉน ไดแก ความแก ความ
คร่ําครา ความเปนผูมีฟนหัก มีผมหงอก มีหนังยน ความเสื่อมอายุ ความ
หงอมแหงอินทรียในหมูส ัตวนั้น ๆ ของสัตวทั้งหลายนั้น ๆ นี้เรียกวา ชรา
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มรณะเปนไฉน ไดแก ความจุติ ความ
เคลื่อนไปความแตก ความอันตรธาน ความตาย ความมรณะ การทํากาละ
ความสลายแหงขันธ ความทอดทิ้งราง ความขาดชีวิตนทรีย จากหมูสัตว
นั้น ๆ ของสัตวทั้งหลายนั้น ๆ นี้เรียกวา มรณะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โสกะเปนไฉน ไดแก ความโศก
ความเศรา ความเหี่ยวแหงใจ ความเที่ยวแหงภายใน ความเที่ยวแหงรอบใน
ภายใน ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง อันเหตุแหงทุกข
อยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว นี้เรียกวา โสกะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปริเทวะเปนไฉน ไดแก ความรําพัน
ความร่ําไร กิริยารําพัน กิริยาร่ําไร ลักษณะที่รําพัน ลักษณะที่ร่ําไร ของ
บุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยาง
หนึ่งถูกตองแลว นี้เรียกวา ปริเทวะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขะเปนไฉน ไดแก ความลําบากกาย
ความไมสบายกาย ความเสวยอารมณที่ลําบาก ทีไ่ มสบาย อันเกิดแตสัมผัส
ทางกาย นี้เรียกวา ทุกขะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โทมนัสเปนไฉน ไดแก ความลําบากใจ
ความไมสบายใจ ความเสวยอารมณที่ลําบาก ทีไ่ มสบาย อันเกิดแตสัมผัส
ทางใจ นี้เรียกวา โทมนัส.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อุปายาสเปนไฉน ไดแก ความคับใจ
ความแคนใจ ลักษณะที่คับใจ ลักษณะที่แคนใจ ของบุคคลผูประจวบกับ
ความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว
นี้ เรียกวา อุปายาส.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขเปน
ไฉน ไดแก สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้น
อยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตองเกิดเปนธรรมดา และความเกิดอยาพึงมาถึง
เราเลย อันขอนี้ ใคร ๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้กช็ ื่อวา
ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา เกิด
ความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตองแกเปนธรรมดา และ
ความแกอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใคร ๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไม
ไดเลย แมนี้ก็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข สัตวทงั้ หลายผูมีความ
เจ็บไขเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตอง
เจ็บไขเปนธรรมดา และความเจ็บไขอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใคร ๆ
จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้กช็ ื่อวา ความไมไดสมปรารถนา
เปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีความตายเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยาง
นี้วา โอหนอ ขอเราอยาตองตายเปนธรรมดา และความตายอยาพึงมาถึงเรา
เลย อันขอนี้ ใคร ๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้กช็ ื่อวา
ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ
ขอเราอยาตองมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา
และโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสอยาพึงมาถึงเราเลย อัน
ขอนี้ ใคร ๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้กช็ ื่อวา ความไม
ไดสมปรารถนาเปนทุกข.
ดูกอนทานผูมอี ายุทั้งหลาย ก็โดยประมวลแลว อุปาทานขันธ ๕ เปน
ทุกข เปนไฉน คืออยางนี้ อุปาทานขันธ คือรูป คือเวทนา คือสัญญา
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คือสังขาร คือวิญญาณ เหลานั้น โดยประมวลแลว ชื่อวา อุปาทานขันธ ๕
เปนทุกข.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาทุกขอริยสัจ.
[๗๐๒] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน
ไดแกตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคตดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความ
ยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณน้นั ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ.
[๗๐๓] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขนิโรธอริยสัจเปนไฉน
ไดแก ความดับดวยอํานาจคลายกําหนัดไมมีสวนเหลือ ความสละ ความสลัด
คืน ความปลอย ความไมมีอาลัย ซึง่ ตัณหานั้นนั่นแล นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ
อริยสัจ.
[๗๐๔] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เปนไฉน ไดแก มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แล ซึ่งมีดังนี้ (๑) สัมมาทิฐิ
(๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ
(๖) สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน ไดแก ความรูใน
ทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุก นิโรธคามินี
ปฏิปทา นี้เรียกวาสัมมาทิฐิ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ไดแกความดําริ
ในเนกขัมมะ ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน นี้
เรียกวาสัมมาสังกัปปะ.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ไดแก เจตนา
เปนเครื่องงดเวนจากพูดเท็จ จากพูดสอเสียด จากพูดคําหยาบ จากเจรจา.
เพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ไดแก เจตนา
เปนเครื่องงดเวน จากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร นี้
เรียกวา สัมมากัมมันตะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน คือ อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาชีพแลว สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาชีพ นี้เรียกวา
สัมมาอาชีวะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาวายามะเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมใหเกิดฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งจิตไว เพื่อไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดไดเกิดขึ้น ๑ เพื่อละอกุศล
ธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวเสีย ๑ เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น.
เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฝอ เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ และบริบรู ณของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ นีเ้ รียกวา สัมมาวายามะ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตะ. เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความ
เพียร รูสกึ ตัว มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู นี้เรียกวา
สัมมาสติ.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีส้ งัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวจิ าร
มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน . . . อยู เปนผูวางเฉย เพราะ
หนายปติ มีสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน. . .อยู
เขาจตุตถฌาน . . .อยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคานินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๗๐๕] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ปาอิสิปตน
มิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ หรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร
หรือพรหม หรือใคร ๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก ทรงบอก ทรง
แสดง ทรงบัญญัติ ทรงแตงตั้ง ทรงเปดเผย ทรงจําแนก ทรงทําใหงายซึ่ง
อริยสัจ ๔ นี.้
ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิต
ของทานพระสารีบุตรแล.
จบ สัจจวิภังคสูตร ที่ ๑๑
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อรรถกถาสัจจวิภังคสูตร
สัจจวิภังคสูตร เริมตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาจิกฺขนา ความวา นี้ชอื่ วา ทุกข
อริยสัจ ฯลฯ นี้ชื่อวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. แมในบทที่เหลือ
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. อนึ่ง ในที่นี้ การตั้งสัจจะมีทุกขสัจเปนตน ชื่อวา การ
บัญญัติ. ก็บคุ คลทั้งอาสนะ เรียกวา บัญญัติอาสนะ. บทวา ปฏปนา คือ
การบัญญัติ. บทวา วิวรณา คือ การทําเปดเผย. บทวา วิภชฺนา คือ
ทําการจําแนก. บทวา อุตฺตานีกมฺม ไดแกทําใหปรากฏ. บทวา อนุคฺครหกา
ความวา อนุเคราะหดวยการสงเคราะห แม ๒ อยาง คือ อามิสสงเคราะห
ธรรมสงเคราะห. บทวา ชเนตา คือ มารดาผูใหเกิด. บทวา อาปาเทตา
คือ ผูเลี้ยง ทรงแสดงวา โมคคัลลานะดุจมารดาผูเลี้ยง. ก็มารดาผูใหเกิด.
งดเวนของเค็มและของเปรี้ยวเปนตน ตลอด ๙ เดือนหรือ ๑๐ เดือน ทรง
ทารกไวในทอง ใหมารดาเลี้ยง คือ แมนม รับทารกที่ออกจากทอง. มารดานั้น
เลี้ยงทารกดวยน้ํานม และเนยสด เปนตนใหเจริญ. ทารกนัน้ อาศัยความเจริญ
เที่ยวไปตามสบาย. พระสารีบุตรเถระก็เปนอยางนั้น สังเคราะหบรรพชิต
ทั้งหลาย ในสํานักของตน หรือของภิกษุเหลาอื่น ดวยการสงเคราะห ๒ อยาง
ปฏิบัติบรรพชิตผูไข ชักชวนในกัมมัฏฐาน รูค วามเปนพระโสดาบันแลว
จําเดิมแตกาลบรรพชิตเหลานั้นออกจากภัยในอบายทั้งหลาย บัดนี้ ก็เปนผูไม
สนใจในบรรพชิตเหลานั้นวา พวกเขาจักยังมรรคเบื้องสูงใหเกิดขึ้นดวยการ
กระทําของบุรุษ เฉพาะตนแลว กลาวสั่งสอนบรรพชิตใหม ๆ เหลาอื่น. ฝาย
พระมหาโมคคัลลานะ สงเคราะหบรรพชิตทั้งหลายในสํานักของตน หรือของ
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ภิกษุเหลาอื่นเชนนั้นเหมือนกัน ชักชวนในกัมมัฏฐาน ยอมไมถึงความเปนผู
ไมสนใจในบรรพชิตทั้งหลาย แมบรรลุแลวซึ่งผล ๓ ในเบือ้ งต่ํา. ทราบวา
เพราะเหตุไร พระมหาโมคคัลลานะนั้น จึงมีความคิดอยางนี้. สมดังพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คูถแมมีประมาณนอยก็มี
กลิ่นเหม็น มูตร น้ําลาย น้ําหนอง เลือด แมมีประมาณนอยก็มีกลิ่นเหม็น
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมสรรเสริญภพแมมีประมาณนอย
โดยที่สุด แมสักวาแอบอิงนางฟา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้. เพราะฉะนั้น
พระมหาโมคคัลลานะจึงไมถึงความเปนผูไมสนใจในบรรพชิตเหลานั้น จนกวา
พวกเขายังไมบรรลุอรหัต ยอมถึงความเปนผูไมสนใจในบรรพชิตทั้งหลาย
แมผูบรรลุอรหัตแลว. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สารีบุตรเหมือนมารดาผูบังเกิดเกลา โมคคัลลานะเหมือนมารดาเลี้ยง
ทารกที่เกิดแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยอมแนะนําในโสดาปตติผล
โมคคัลลานะยอมแนะนําในผลที่สูงขึ้นไป ดังนี้.
บทวา ปโหติ ไดแก ยอมอาจ. บทวา ทุกฺเข าณ ไดแก
ญาณในการแทงตลอดดวยการฟงและการพิจารณา. ในทุกขสมุทัยก็เหมือน
อยางนั้น. ปฏิเวธญาณในการฟง ยอมควรในทุกขนิโรธ. ยอมควรในทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาเหมือนกัน. ในสังกัปปะทั้งหลายมีเนกขัมมสังกัปปะเปนตน ความ
ดําริวา สังกัปปะเกิดขึ้นแลวแกผูพิจารณากาม ดวยอรรถวา กามเปนขาศึก
หรือโดยความสลัดออกจากกามก็ดี สังกัปปะทําการกําจัดกาม คือ ความเขาไป
สงบระงับกามเกิดขึ้นแลวก็ดี สังกัปปะเกิด ขึ้นในที่สุดแหงการสงบจากกามก็ดี
ชื่อวา เนกขัมมสังกัปปะ. แมในบททัง้ สองที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน . ก็สังกัปปะ
เหลานั้นแมทั้งหมด ในบุพภาคไดในจิตตาง ๆ ในขณะแหงมรรคยอมไดใน
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จิตเดียว จริงอยู ยอมไดสังกัปปะเดียวเทานั้น ที่ทําลายมิจฉาสังกัปปะ
เจตนาในเอกจิตนั้น ยอมไมไดสังกัปปะตางๆ. แมสัมมาวาจาเปนตน ก็ยอ มได
ในนิดเดียว ในขณะแหงมรรคโดยนัยกลาวแลว ในบรรดาจิตตาง ๆ ในบุพภาค
ในที่นี้ มีความสังเขปเพียงเทานี้. สวนความพิสดารไดกลาวแลวในสัจจกถา
วิสุทธิมรรค และในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นเทียวแล.
จบอรรถกถาสัจจวิภังคสูตรที่ ๑๑
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๑๒. ทักษิณาวิภังคสูตร
[๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารนิโครธาราม เขต
พระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท. สมัยนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ทรงถือผาคูหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พอประทับนั่งเรียบรอย
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหม
คูนี้ หมอมฉันกรอดาย ทอเอง ตั้งใจอุทิศพระผูมีพระภาคเจา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห โปรดรับผาใหมทั้งคูของหมอมฉันเถิด.
[๗๐๗] เมื่อพระนางกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ดังนี้วา ดูกอ นโคตมี พระนางจงถวายสงฆเถิด เมื่อถวายสงฆแลว จักเปนอัน
พระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหมคูนี้ หมอมฉันกรอดาย
ทอเอง ตั้งใจอุทิศพระผูมีพระภาคเจา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความ
อนุเคราะห โปรดรับผาใหมทั้งคูนี้ของหมอมฉันเถิด แมในครั้งที่ ๒ แมใน
ครั้งที่ ๓ แล พระผูมพี ระภาคเจาก็ตรัสกะพระนาง แมในครั้งที่ ๒ แมใน
ครั้งที่ ๓ ดังนี้วา ดูกอนโคตมี พระนางถวายสงฆเถิด เมื่อถวายสงฆแลว
จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ.
[๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดรับผาทั้งคู ของพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถิด พระนางมหาปชาบดี
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โคตมี มีอุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาผูทรงบํารุงเลี้ยง ประทานพระขีรรส
แดพระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระชนนีสวรรคตแลว ไดโปรดใหพระผูมีพระภาคเจาทรงดื่มเตาพระถัน แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงมีอุปการะมากแก
พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระนางทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงถึง
พระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะไดทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงงดเวน จากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท
จากฐานะเปนที่ตั้งแหงความประมาทเพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยได ทรง
อาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหว
ในพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ ทรงประกอบดวยศีลที่พระอริยะมุงหมาย
ได ทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึงเปนผูหมดความสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได ขาแตพระองคผูเจริญ
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงมีพระอุปการะมากแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี.
[๗๐๙] พ. ถูกแลว ๆ อานนท จริงอยู บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว
เปนผูถึงพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะได เราไมกลาวการที่
บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทํา
สามีจิกรรมดวยเพิ่มใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร
บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแลว งดเวน จากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จาก
กาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากฐานะเปนที่ตั้งแหงความประมาทเพราะ
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวย
ดี เพียงกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร. บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปน
ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ
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ประกอบดวยศีลที่พระอริยะมุงหมายได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทน
บุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพิ่มให
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร. บุคคลอาศัยบุคคล
ใดแลว เปนผูหมดความสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว
ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพิ่มใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจยเภสัชบริขาร.
[๗๑๐] ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาเปนปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อยาง คือ
ใหทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ
ที่ ๑. ใหทานในพระปจเจกสัมพุทธะ นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๒.
ใหทานในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ
ที่ ๓. ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๔. ใหทานแกพระอนาคามี นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ
ที่ ๕. ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๖. ใหทานแกพระสาทกคามี นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิก
ประการที่ ๗. ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง นี้เปน
ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๘. ใหทานในพระโสดาบัน นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙. ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง นี้
เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๐. ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจาก
ความกําหนัดในกาม นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๑. ใหทานใน
ปุถุชนผูมีศีล นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒. ใหทานในปุถุชน
ผูทุศีล นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๓ ใหทานในสัตวเดียรัจฉาน
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๔.
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[๗๑๑] ดูกอนอานนท ใน ๑๔ ประการนั้น บุคคลใหทานในสัตว
เดียรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาไดรอยเทา ใหทานในปุถุชนผูท ุศีล พึงหวังผล
ทักษิณาไดพันเทา ใหทานในปุถุชนผูมีศีล พึงหวังผลทักษิณาไดแสนเทา.
ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาได
แสนโกฏิเทา. ใหทานในทานผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง พึงหวังผล
ทักษิณาจะนับไมได จะประมาณไมได จะปวยกลาวไปไยในพระโสดาบัน
ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ในพระสกทาคามี ในทานผูปฏิบัติ
เพื่อทําอนาคามิผลใหแจง ในพระอนาคามี ในทานผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผล
ใหแจง ในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต ในปจเจกสัมพุทธะ และใน
ตถาคตอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา.
[๗๑๒] ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆมี ๗ อยาง คือ ให
ทานในสงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆ
ประการที่ ๑. ใหทานในสงฆ ๒ ฝาย ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว เปน
ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆทั้ง ๒ ฝาย ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว นี้เปน
ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๒. ใหทานในภิกษุสงฆ นี้เปนทักษิณาที่
ถึงแลวในสงฆประการที่ ๓. ใหทานในภิกษุณีสงฆ นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลว
ในสงฆประการที่ ๔. เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจํานวน
เทานี้ ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจาแลวใหทาน นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆ
ประการที่ ๕. เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจัดภิกษุจํานวนเทานี้ขึ้นเปนสงฆแก
ขาพเจา แลวใหทาน นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๖. เผดียงสงฆ
วา ขอไดโปรดจัดภิกษุณีจํานวนเทานี้ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน
เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๗.
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[๗๑๓] ดูกอนอานนท ก็ในอนาคตกาล จักมีแตเหลาภิกษุโคตรภู
มีผากาสาวะพันคอ เปนคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะ
สงฆไดในเหลาภิกษุทุศีลนั้น ดูกอนอานนท ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆแมใน
เวลานั้นเราก็กลาววา มีผลนับไมได ประมาณไมได แตวาเราไมกลาวปาฏิปุคคลิกทานวามีผลมากกวาทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆโดยปริยายไร ๆ เลย
[๗๑๔] ดูกอนอานนท ก็ความบริสุทธิ์แหงทักษิณานี้มี ๔ อยาง. ๔
อยาง เปนไฉน. ดูกอนอานนท ทักษิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์
ฝายปฏิคาหก บางอยางบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก บางอยางฝาย
ทายกก็ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์ บางอยางบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและ
ฝายปฏิคาหก.
[๗๑๕] ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทาหก ไมบริสุทธิ์
ฝายปฏิคาหกอยางไร ดูกอนอานนท ในขอนี้ ทายกมีศีล มีธรรมงาม ปฏิคาหกเปนผูทุศีล มีธรรมลามก อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก
ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก.
[๗๑๖] ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไม
บริสุทธิ์ฝายทายกอยางไร. ดูกอนอานนท ในขอนี้ ทายกเปนผูทุศีล มีธรรม
ลามก ปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีธรรมงาม อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝาย
ปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก.
[๗๑๗] ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ ฝาย
ปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์อยางไร. ดูกอนอานนท ในขอนี้ ทายกก็เปนผูทุศีล มี
ธรรมลามก ปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล มีธรรมลามก อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวา
ฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์.
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[๗๑๘] ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก และฝาย
ปฏิคาหกอยางไร. ดูกอนอานนทในขอนี้ ทายกก็เปนผูมีศีล มีธรรมงาม
ปฏิคาหกก็เปนผูมีศีล มีธรรมงาม อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝาย
ทายกและฝายปฏิคาหก.
ดูกอนอานนท นี้แล ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา ๔ อยาง.
[๗๑๙] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลวไดตรัสคาถาประพันธดังนี้ ตอไปอีกวา
(๑) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม
มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลแหงธรรม
อยางยิ่ง ใหทานในคนทุศีล ทักษิณาของ
ผูนั้น ชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก.
(๒) ผูใ ดทุศีล ไดของมาโดยไม
เปนธรรม มีจิตไมเลื่อมไสไมเชื่อธรรม
และผลของธรรมอยางยิ่ง ใหทานในคน
มีศีล ทักษิณาของผูนั้นชื่อวา บริสุทธิฝ์ าย
ปฏิคาหก.
(๓) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไม
เปนธรรม มีจิตไมเลื่อมใสไมเชื่อกรรม
และผลของธรรมอยางยิ่ง ใหทานในคน
ทุศีล เราไมกลาวทานของผูนั้นวา มีผล
ไพบูลย.
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(๔) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม
มีจิตเลือ่ มใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรม
อยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล เรากลาว
ทานของผูนั้นแลวา มีผลไพบูลย.
(๕) ผูใดปราศจากราคะแลว ได
ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อ
กรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทาน
ในผูปราศจากราคะ ทานของผูนั้นนั่นแล
เลิศกวาอามิสทานทั้งหลาย.
จบ ทักขิณาวิภังคสูตร ที่ ๑๒
จบ วิภังควรรค ที่ ๔
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อรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตร
ทักขิณาวิภังคสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในทักขิณาวิภังคสูตรนั้น บทวา มหาปชาปตี โคตมี ไดแก
พระโคตรวา โคตมี. ก็ในวันขนานพระนาม พราหมณทั้งหลายไดรับสักการะ
แลว เห็นพระลักษณสมบัติของพระนางแลว ไดพยากรณวา ถาพระนางนี้
จักไดพระธิดา พระธิดาจักเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ถาจักไดพระ
โอรส พระโอรสจักเปนพระเจาจักรพรรดิ พระปชาของพระนาง จักเปน
ผูยิ่งใหญ โดยประการแมทั้งสองนั้นเทียว ดังนี้. พระญาติทั้งหลายจึงได
ขนานพระนามของพระนางวา ปชาบดี ดวยประการฉะนี้. แตในสูตรนี้
ทานรวมเอาพระโคตรดวย จึงกลาววา มหาปชาบดีโคตมี. บทวา
นว ไดแก ใหม. บทวา สาม วายิต คือทรงทอเองดวยพระหัตถ. ก็ใน
วันนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี อันหมูพระพี่เลี้ยงนางนม แวดลอมแลว
เสด็จมาสูโรงงานทอผาของศิลปนทั้งหลาย ทรงจับปลายกระสวย ไดทรงทํา
อาการแหงการทอผา. คํานั้น ทานกลาวหมายถึงการทอผานั้น. ถามวา พระ
นางโคตมีทรงเกิดพระทัย เพื่อถวายผาคูหนึ่ง แตพระผูมีพระภาคเจา ในกาล
ไหน. ตอบวา ในกาลที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแลว
เสด็จมาสูกรุงกบิลพัสดุ โดยการเสด็จครั้งแรก. จริงอยางนั้น พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงพาพระศาสดาซึ่งเสด็จบิณฑบาต ใหเสด็จไปยังพระราชนิเวศนของ
พระองค. ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงเห็นพระรูปโสภาของพระ
ผูมีพระภาคเจาแลว ทรงพระดําริวา พระอัตภาพของบุตรเรางดงามหนอ
ดังนี้ . ลําดับนั้น พระนางก็เกิดพระโสมนัสเปนกําลัง. แตนนั้ ทรงพระดําริวา
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เมื่อบุตรของเราอยูในทามกลางวัง ตลอด ๒๙ ป วัตถุที่เราใหแลวโดยทีส่ ุด
แมสักวาผลกลวยนั้นเทียว ไมมีเลย แมบัดนี้เราจักถวายผาจีวรแกบุตรนั้น.
ทรงยังพระหฤทัยใหเกิดขึ้นวา ก็ในกรุงราชคฤหนี้มีผาราคาแพงมาก ผาเหลานั้น ยอมไมยังเราใหดีใจ ผาที่เราทําเองนั้นแล ยอมยังเราใหดีใจได เราจําจะ
ตองทําผาเองถวาย ดังนี้.
ครั้งนั้น พระนางทรงใหนําฝายมาจากตลาด ทรงขยําทรงยีดวย
พระหัตถ กรอดายอยางละเอียด ทรงใหสรางโรงงานทอผาในภายในพระราชวังนั้นเทียว ทรงใหเรียกชางศิลปทั้งหลาย พระราชทานเครื่องบริโภค ขาทนียะ
และโภชนียะ ของพระองคนั้นแลใหแกชางศิลปทั้งหลายแลวทรงใหทอผา.
ก็พระนางอันคณะพระพี่เลี้ยงนางนม แวดลอมแลว เสด็จไปจับปลายกระสวย
ตามสมควรแกกาลเวลา. ในกาลที่ผานั้นทอเสร็จแลว ทรงทําการสักการะใหญ
แกชางศิลปทั้งหลายแลว ทรงใสผาคูหนึ่งในหีบอันมีกลิ่นหอม ทรงใหถอื ผา
ทูลแดพระราชาวา หมอมฉันจักถือผาจีวรไปถวายแกบุตรเรา. พระราชาตรัส
สั่งใหเตรียมทางเสด็จ. ราชบริวารทัง้ หลายปดกวาดถนน ตั้งหมอน้ําเต็ม
ยกธงผาทั้งหลาย ตกแตงทางตั้งแตพระทวารพระราชวัง จนถึงพระวิหาร
นิโครธาราม ทําทางใหเกลื่อนกลนดวยดอกไม. ฝายพระนางมหาปชาบดีทรง
ประดับเครื่องอลังการทุกอยาง ผูอ ันคณะพระพี่เลี้ยงนางนมแวดลอมแลว
ทรงทูลหีบผา เสด็จไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว กราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหมคูนี้เปนของหมอมฉัน ดังนี้เปนตน บทวา
ทุติยมฺป ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโคตมี พระนาง
จงถวายสงฆเถิด พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดกราบทูลออนวอนวา ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันอาจเพื่อถวายผาจีวรทั้งหลายจากคลังผาแกภิกษุ
รอยรูปบาง พันรูปบาง ก็ผาใหมคูนี้หมอมฉันกรอดายเอง ทอเอง ตั้งใจอุทิศ
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พระผูมีพระภาคเจา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับผา
ใหมคูนั้นของหมอมฉันเถิด. พระนางกราบทูลอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง. แมพระผูมี
พระภาคเจาก็ตรัสหามอยางนั้นเทียว. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใหถวายผาใหมคูที่พระนางจะถวายแดพระองค แกพระภิกษุสงฆ
เลา. ตอบวา เพราะเพื่อทรงอนุเคราะหพระมารดา. ก็ไดยนิ วา พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น ทรงมีพระดําริวา เจตนา ๓ อยางคือ บุพเจตนา
มุญจนเจตนา อปราปรเจตนา ของพระนางมหาปชาบดีนี้ เกิดขึ้นปรารภเรา
แลว จงเกิดขึ้นปรารภพระภิกษุสงฆบาง เมื่อเปนเชนนี้ เจตนาทั้ง ๖ อยาง
ก็จะรวมเปนอันเดียวกัน จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ตลอด
กาลนานแกพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ดังนี้. ฝายวิตัณฑวาที (ผูพูดให
หลงเชื่อ) กลาววา ทานที่ถวายสงฆมีผลมาก. พึงทวงติงวิตัณฑวาทีนั้น วา
เพราะเหตุไรจึงกลาวอยางนั้น ทานยอมกลาวถึงทานที่ถวายสงฆ มีผลมากกวา
ทานที่ถวายแกพระศาสดาหรือ. เออขอรับ เรากลาว. ทานจงอางพระสูตรมา.
ทานวิตัณฑวาทีอางพระสูตรวา ดูกอนโคตมี พระนางถวายสงฆเถิด เมื่อ
ถวายสงฆแลว จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ. ก็พระสูตรนี้
มีเนื้อความเพียงเทานี้หรือ. เออ เพียงเทานี้. ผิวาเปนเชนนั้น ทานที่ใหแก
คนกินเดนทั้งหลายก็พึงมีผลมาก ตามพระดํารัสวา ดูกอนอานนท ถาอยางนั้น
เธอจงใหขนมแกคนกินเดนทั้งหลาย และวา ดูกอ นกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอ
จงใหงบน้ําออยแกคนกินเดนทั้งหลาย ดังนี้. ก็เมื่อเปนอยางนั้น พระศาสดา
จึงทรงยังผาที่จะถวายพระองคใหถึงสงฆแลว ดังนี้. ก็ชนทั้งหลายแมมีพระราชา
และมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน ยอมสั่งใหบรรณาการที่นํามาเพื่อ
ใหแกชนทั้งหลายมีตนเลี้ยงชางเปนตน ชนเหลานั้นก็พึงใหญกวาพระราชา
เปนตน. จริงอยู ทักขิไณยบุคคลที่ยอดเยี่ยมกวาพระศาสดาไมมี ตามพระ-
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บาลีวา เพราะฉะนั้น ทานอยาถืออยางนั้น ทักขิไณยบุคคลที่ถึงความเปน
ผูเลิศแหงอาหุไนยบุคคลทั้งหลาย ผูต องการบุญ แสวงผลไพบูลยที่ประเสริฐ
ที่สุด เชนกับ พระพุทธเจาไมมีในโลกนี้ หรือในโลกอื่น. พระเจตนา ๖ ประการ
ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี นั้นรวมเขากันแลว จักมีเพื่อประโยชนเกือ้ กุล
เพื่อความสุข ตลอดกาลนานอยางนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงหามถึง ๓ ครั้งแลว ทรงใหถวายแกสงฆ
ทรงมุงหมายอะไร. ตรัสอยางนั้น เพื่อชนรุนหลัง และเพื่อทรงใหเกิดความ
ยําเกรงในสงฆดวย. นัยวาพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดําริอยางนี้วา เราไม
ดํารงอยูนาน แตศาสนาของเราจักตั้งอยูในพระภิกษุสงฆ ชนรุน หลังจงยังความ
ยําเกรงในสงฆใหเกิดขึ้น ดังนี้ จึงทรงหามถึง ๓ ครั้งแลว ทรงใหถวายสงฆ
ก็เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดาจึงทรงใหถวายผาใหมคูหนึ่ง แมที่พระนางจะ
ถวายแดพระองคใหแกสงฆ ทักขิไณยบุคคลชื่อวา สงฆ เพราะฉะนั้น ชน
รุนหลังยังความยําเกรงใหเกิดขึ้นในสงฆ จักสําคัญปจจัยสี่เปนสิ่งพึงถวายสงฆ
เมื่อไมลําบากดวยปจจัยสี่ จักเรียนพระพุทธวจนะทําสมณธรรม เมื่อเปนอยาง
นั้น ศาสนาของเราจักตั้งอยูถึง ๕,๐๐๐ ป ดังนี้. ก็คําวา ธรรมดา ทักขิไณย
บุคคลที่ยอดเยี่ยมกวาพระศาสดาไมมีนั้น ควรกลาวแมโดยคําวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับเถิด ดังนี้ ก็พระอานนทเถระไมมี
ความอาฆาต หรือเวรในพระนางมหาปชาบดี ทั้งพระเถระไมตองการวา
ทักขิณาของพระนางอยาไดมีผลมาก. จริงอยู พระเถระเปนบัณฑิต พหูสูต
บรรลุเสกขปฏิปทา พระเถระนั้น เมื่อเห็นความที่ผาใหมคูหนึ่งที่พระนางถวาย
พระศาสดานั้นมีผลมาก จึงกราบทูลขอเพื่อทรงรับวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับเถิด ดังนี้. วิตัณฑวาทีกลาวอีกวา พระศาสดา
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ทรงนับเนื่องกับสงฆ เพราะพระดํารัสวา เมื่อถวายสงฆแลว จักเปนอัน
พระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆดังนี้. วิตัณฑวาทีนั้น ควรถูกทวงติงวา
ก็ทานรูหรือวา สรณะมีเทาไร ความเลื่อมใสแนนแฟนมีเทาไร. วิตัณฑวาที
เมื่อรู ก็จะกลาววา สรณะมี ๓ ความเลื่อมใสแนนแฟนมี ๓. แตนั้น ก็ควรถูก
กลาววา ตามลัทธิของทานสรณะก็คงมี ๒ อยางเทานั้น เพราะความที่พระ
ศาสดานับเนื่องกับสงฆ. เมื่อเปนอยางนั้น บรรพชาที่ทรงอนุญาตอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท ดวยไตรสรณคมน ดังนี้
แมอุปสมบทก็ไมเจริญขึ้น. แตนั้น ทานก็จะไมเปนบรรพชิต คงเปนคฤหัสถ.
ครั้นแมพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎี ภิกษุทั้งหลายกระทํา
อุโบสถบาง ปวารณาบาง สังฆกรรมทั้งหลายบาง กรรมเหลานั้นก็พึงกําเริบ
เพราะความที่พระศาสดาทรงนับเนื่องกับสงฆ และจะไมมี. เพราะฉะนั้นจึง
ไมควรกลาวคํานี้วา พระศาสดาทรงนับเนื่องกับสงฆ. บทวา อาปาทิตา
ไดแก ทรงใหเจริญพรอมแลว อธิบายวา ครัน้ พระหัตถและพระบาทของ
พระองคไมยังกิจดวยพระหัตถและพระบาทใหสําเร็จ พระนางก็ทรงใหพระหัตถ
และพระบาทใหเจริญปรนปฏิบัติ. บทวา โปสิกา ความวา พระนางทรงเลี้ยง
พระองค โดยใหอาบน้ํา ทรงใหเสวย ทรงใหดมื่ วันละ ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง.
บทวา ถฺ ปาเยสิ ความวา ไดยินวา นันทกุมารโพธิสัตว ทรงเปนหนุม
เพียงสอง - สามวันเทานั้น ครั้น เมือ่ นันทกุมารประสูติแลว พระนางมหาปชาบดี
ทรงไหพระโอรสของพระองค ใหแกพระพี่เลี้ยงนางนม พระองคเองใหหนาที่
นางนมใหสําเร็จ ประทานพระขีรรสแดพระโพธิสัตว พระเถระหมายถึงการ
ประทานพระขีรรสนั้น จึงกราบทูลอยางนี้.
พระเถระครั้นแสดงความที่พระนางมหาปชาบดีทรงมีพระอุปการะมาก
ดวยประการฉะนั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงความที่พระตถาคตทรงมีพระอุปการ
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มาก จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภควนฺต อาคมฺม คือ ทรงอาศัย คือ
ทรงพึ่งพา ทรงมุงหมายพระผูมีพระภาคเจา. ลําดับ นั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงอนุโมทนาถึงพระอุปการะยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในพระอุปการะทั้งสอง จึง
ตรัสวา ขอนั้นเปนอยางนั้น เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย หานนฺท
ปุคฺคโล ปุคฺคล อาคมฺม ความวา บุคคลผูอันเตวาสิกอาศัยบุคคลผูอาจารย
ใด. บทวา อิมสฺสานนฺท ปุคฺคลสฺส อิมินา ปุคคฺ เลน ความวา บุคคล
ผูอันเตวาสิกนี้ตอบแทนตอบุคคลผูอาจารยนี้. บทวา น สุปฏิการ วทามิ
ความวา เราไมกลาวการตอบแทนอุปการะเปนการทําดวยดี. ในกรรมทั้งหลาย
มีการอภิวาทนะเปนตน การเห็นอาจารยแลวทําการกราบไหว ชื่อวา
อภิวาทนะ ไดแก เมื่อจะสําเร็จอิริยาบถทั้งหลาย ผินหนาไปทางทิศาภาคที่
อาจารยอยู ไหวแลวเดิน ไหวแลวยืน ไหวแลวนั่ง ไหวแลวนอน สวน
การเห็นอาจารยแตที่ไกลแลว ลุกขึน้ ทําการตอนรับ ชื่อวา ปจจุฏฐานะ. ก็
กรรมนี้คือ เห็นอาจารยแลว ประคองอัญชลีไวเหนือศีรษะ นมัสการอาจารย
หรือแมผินหนาไปทางทิศาภาคที่อาจารยนั้นอยู นมัสการอยางนั้นแล เดินไป
ก็ดี ยืนก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี ประคองอัญชลีแลวนมัสการนั้นเทียว ชื่อวา
อัญชลีกรรม. การทํากรรมอันสมควร ชื่อวา สามีจิกรรม. ในวัตถุทั้งหลาย
มีจีวรเปนตน เมื่อจะถวายจีวร ไมถวายตามมีตามเกิด. ถวายจีวรอันมีคามาก
มีมูลคา ๑๐๐ บาง ๒๐๐ บาง ๑,๐๐๐ บาง. ในวัตถุทั้งหลายแมมีบิณฑบาต
เปนตน มีนัยนี้เหมือนกัน . ดวยปจจัยมากอยางไร. แมเมื่อยังระหวางจักรวาล
ใหเต็มดวยปจจัยอันประณีต ๔ ถือเอายอดเทาสิเนรุบรรพตถวาย ยอมไมอาจ
เพื่อทํากิริยาที่สมควรแกอาจารยเลย.
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เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภวา ก็ทักขิณา ๑๔
นี้แล. สูตรนีเ้ กิดขึ้นปรารภทักขิณาเปนปาฏิบุคคลิก. ฝายพระอานนทเถระถือ
ทักขิณาเปนปาฏิบุคคลิกอยางเดียววา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับ ดังนี้. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเทศนี้ เพื่อทรง
แสดงวา ทานที่บุคคลใหแลว ในฐานะสิบสี่ชื่อวา เปนปาฏิบุคคลิก. บทวา
อย ปมา ความวา ทักขิณานี้ประการที่ ๑ ดวยอํานาจคุณบาง ดวยอํานาจ
เปนทักขิณาเจริญที่สุดบาง จริงอยู ทักขิณานี้ ที่หนึ่งคือ ประเสริฐ ไดแก
เจริญที่สุด ชื่อวา ประมาณแหงทักขิณานี้ ไมมี. ทักขิณาแมประการที่ ๒๓
เปนทักขิณาอยางยิ่งเหมือนกัน. ทักขิณาทั้งหลายที่เหลือ ยอมไมถึงความเปน
ทักขิณาอยางยิ่งได. บทวา พาหิรเก กาเมสุ วีตราเค ไดแก ผูกัมมวาที
ผูกิริยวาที ผูมีอภิญญา ๕ อันเปนโลกิยะ. บทวา ปุถุชฺชนสีลวา ความวา
ปุถุชนผูมีศีล โดยชื่อเปนผูมีศีลเปนพื้นไมโออวด ไมมีมายา ไมเบียดเบียน
คนอื่น สําเร็จชีวิตดวยกสิกรรมหรือพาณิชกรรม โดยธรรม โดยชอบ. บทวา
ปุถุชฺชนทุสฺสีเล ความวาบุคคลทั้งหลายมีนายเกวัฏฏะ และผูจับปลาเปนตน
ชื่อวา ปุถชุ นผูทุศีล. เลีย้ งชีวิต ดวยการเบียดเบียนสัตวอื่น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงกําหนดวิบากของทักขิณา เปน
ปาฏิบุคคลิก จึงตรัสวา ตตฺรานนฺท เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา
ติรจฺฉานคเต ความวา ทานใดที่บุคคลใหแลว เพื่อเลี้ยงดวยอํานาจแหงคุณ
ดวยอํานาจแหงอุปการะ ทานนี้ไมถอื เอา. ทานแมใดสักวาขาวคําหนึ่งหรือ
ครึ่งคําอันบุคคลใหแลว ทานแมนั้น ไมถือเอาแลว. สวนทานใดอันบุคคล
หวังผลแลวใหตามความตองการแกสัตวทั้งหลายมีสุนัข สุกร ไก และกาเปนนี้
ตัวใดตัวหนึ่งที่มาถึง ทรงหมายถึงทานนี้ จึงตรัสวา ใหทานในสัตวดิรัจฉาน
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ดังนี้. บทวา สตคุณา ไดแกมีอานิสงสรอยเทา. บทวา ปาฏิกงฺขิตพฺพา
คือ พึงปรารถนา. มีอธิบายวา ทักขิณานี้ยอมใหอานิสงสหารอยเทา คือ
อายุรอยเทา วรรณะรอยเทา สุขรอยเทา พละรอยเทา ปฏิภาณรอยเทา.
ทักขิณาใหอายุในรอยอัตภาพ ชื่อวา อายุรอยเทา ใหวรรณะในรอยอัตภาพ
ชื่อวา วรรณะรอยเทา ใหสุขในรอยอัตภาพ ชื่อวา สุขรอยเทา ใหพละใน
รอยอัตภาพ ชื่อวา พละรอยเทา ใหปฏิภาณ ทําความไมสะดุงในรอยอัตภาพ ชื่อวา ปฏิภาณรอยเทา. แมในภพรอยเทาที่กลาวแลว ก็มีเนื้อความ
อยางนี้แล. พึงทราบนัยทุกบท ดวยทํานองนี้. ในบทนี้วา ผูปฏิบัติ เพือ่ ทํา
ใหแจงซึ่งโสดาปตติผล แมอุบาสกผูถึงไตรสรณะโดยที่สุดเบื้องต่ํา ชือ่ วา
ปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. แมทานที่ใหในอุบาสก ผูปฏิบัติเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งโสดาปตติผลนั้น นับไมได ประมาณไมได. สวนทานที่ใหแกบุคคล
ผูตั้งอยูในศีลหา มีผลมากกวานั้น ทานที่ใหแกบุคคลผูตั้งอยูในศิลสิบ มีผล
มากกวานั้นอีก. ทานที่ถวายแกสามเณรที่บวชในวันนั้น มีผลมากกวานั้น ทาน
ที่ถวายแกภิกษุผูอุปสมบท มีผลมากกวานั้น ทานที่ถวายแกภิกษุผูอุปสมบท
นั้นแล ผูถึงพรอมดวยวัตรมีผลมากกวานั้น ทานใหแกผูปรารภวิปสสนา มี
ผลมากกวานั้น. ก็สําหรับผูมรรคสมังคีโดยที่สุดชั้นสูง ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผล ชื่อวา ปฏิบัติแลว. ทานที่ใหแกบุคคลนั้น มีผลมากกวา
นั้นอีก ถามวา ก็อาจเพื่อใหทานแกภิกษุผูมรรคสมังคี หรือ. ตอบวา เออ
อาจเพื่อให. ก็ภิกษุผูปรารภวิปสสนา ถือบาตรและจีวร เขาบานเพื่อบิณฑบาต
เมื่อภิกษุผูมรรคสมังคีนั้น ยืนที่ประตูบาน ชนทัง้ หลายรับบาตรจากมือก็ใส
ขาทนียะและโภชนียะ.
การออกจากมรรคของภิกษุยอมมีในขณะนั้น.
ทานนี้ชื่อวา เปนอันใหแลวแกภิกษุผูมรรคสมังคี. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุ
นั้นนั่ง ณ โรงฉัน. มนุษยทั้งหลายไปแลววางขาทนียะ โภชนียะในบาตร.
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การออกจากมรรคของภิกษุนั้น ยอมมีในขณะนั้น. ทานแมนี้ ชื่อวาใหแลว
แกภิกษุผูมรรคสมังคี. อีกอยางหนึ่ง เมื่อภิกษุนั้นนั่ง ณ วิหาร หรือ โรงฉัน
อุบาสกทั้งหลายถือบาตรไปสูเรือนของตนแลว ใสขาทนียะและโภชนียะ. การ
ออกจากมรรคของภิกษุนั้น ยอมมีในขณะนั้น . ทานแมนี้ ชื่อวาใหแลวแกภิกษุ
ผูมรรคสมังคี. พึงทราบความที่ทานอันบุคคลใหแลวแกผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผลนั้น เหมือนน้ําในลํารางไมอาจนับไดฉะนั้น. พึงทราบความที่
ทานอันบุคคลใหแลวในบุคคลทั้งหลาย มีพระโสดาบันเปนตน ดุจน้ําในมหาสมุทรแล ในบรรดามหานทีนั้น ๆ เปนอันนับไมได. พึงแสดงเนื้อความนี้
แมโดยความที่ทําฝุนในสถานสักวาลานขาวแหงแผนดินเปนตน จนถึงฝุนทั้ง
แผนดิน อันประมาณไมได.
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภวา ก็ทักขิณา ๗ อยางนี้.
ทรงปรารภเทศนานี้ ที่ตรัสวา ดูกอนโคตมี พระนางจงถวายสงฆเถิด เมื่อ
ถวายสงฆแลว จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมาภาพและสงฆ เพื่อทรง
แสดงวา ทานที่ใหในฐานะ ๗ นั้น เปนอันชื่อวาถวายสงฆแลว. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา พุทฺธปฺปมุเข อุภโตสงฺเฆ ความวา สงฆนี้คือ ภิกษุสงฆ
ฝายหนึ่ง ภิกษุณีสงฆฝายหนึ่ง พระศาสดาประทับนั่ง ณ ทามกลาง ชื่อวา
สงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข. บทวา อย ปมา ความวา ชื่อวา
ทักขิณา มีประมาณเสมอดวยทักขิณานี้ไมมี. ก็ทกั ขิณาทั้งหลายมีทักขิณาที่สอง
เปนตน ยอมไมถึงทักขิณาแมนั้น. ถามวา ก็เมือพระตถาคตปรินิพพานแลว
อาจเพื่อถวายทานแดพระสงฆ ๒ ฝายมีพระพุทธเจาเปนประมุขหรือ. ตอบวา
อาจ. อยางไร. ก็พึงตั้งพระพุทธรูปที่มีพระธาตุในฐานะประมุขของสงฆ ๒ ฝาย
ในอาสนะ วางตั้ง ถวายวัตถุทั้งหมดมีทักขิโณทกเปนตนแดพระศาสดากอนแลว
ถวายแดพระสงฆ ๒ ฝาย. ทานเปนอันชื่อวาถวายสงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจา
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เปนประมุข ดวยประการฉะนี้. ถามวา ในพระสงฆ ๒ ฝายนั้น ทานใด
ถวายพระศาสดา ทานนั้นพึงทําอยางไร. ตอบวา พึงถวายภิกษุผูถึงพรอมดวย
วัตร ผูปฏิบัติพระศาสดา ดวยวา ทรัพยอันเปนของบิดายอมถึงแกบุตร
แมการถวายทานแกภิกษุสงฆ ก็ควร. ก็ถือเนยใสและน้ํามัน พึงตามประทีป
ถือผาสาฏกพึงยกธงปฏาก. บทวา ภิกฺขุสงฺเฆ ไดแก ภิกษุสงฆสวนมากยัง
ไมขาดสาย. แมในภิกษุณีสงฆก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา โคตฺรภุโน ไดแก
เสวยสักวา โคตรเทานั้น อธิบายวา เปนสมณะแตชื่อ. บทวา กาสาวกณฺา
คือผูมีชื่อวามีผากาสาวะพันคอ. ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นพันผากาสาวะผืนหนึ่ง
ที่มือ หรือที่คอเที่ยวไป. ก็ประตูบาน แมกรรมมีบุตรภริยากสิกรรมและ
วณิชกรรม เปนตนทั้งหลาย ของภิกษุผูทุศีลเหลานั้น ก็จักเปนปกติเทียว.
ไมไดตรัสวา สงฆทุศีล ในบทนี้วา คนทั้งหลายจักถวายทาน เฉพาะสงฆได
ในเหลาภิกษุทุศีลนั้น จริงอยู สงฆชอื่ วาทุศีลไมมี แตอุบาสกทั้งหลายชื่อวา
ทุศีล จักถวายทานดวยคิดวา เราจักถวายเฉพาะสงฆในเหลาภิกษุทุศีลนั้น
แมทักขิณาที่ถวายสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีผลนับไมได ดวยการนับคุณ ดวยประการฉะนี้. แมทักขิณาที่
ใหในสงฆซึ่งมีภิกษุมีผากาสาวะพันคอ ตรัสวามีผลนับไมได ดวยการนับคุณ
เหมือนกัน. ก็ทักขิณาที่ถึงสงฆยอมมีแกบุคคลผูอาจเพื่อทําความยําเกรงในสงฆ
แตความยําเกรงในสงฆ ทําไดยาก. ก็บุคคลไดเตรียมไทยธรรมดวยคิดวา
เราจักใหทักขิณาถึงสงฆ ไปวิหารแลวเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจง
ใหพระเถระรูปหนึ่งเจาะจงสงฆเถิด. ลําดับนั้น ไดสามเณรจากสงฆยอมถึง
ความเปนประการอื่นวา เราไดสามเณรแลว ดังนี้. ทักขิณาของบุคคลนั้น
ยอมไมถึงสงฆ. เมื่อไดพระมหาเถระแมเกิดความโสมนัสวา เราไดมหาเถระ
แลว ดังนี้ ทักขิณาก็ไมถึงสงฆเหมือนกัน. สวนบุคคลใดไดสามเณร ผูอุป-
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สมบทแลว ภิกษุหนุม หรือเถระ ผูพาลหรือ บัณฑิต รูปใดรูปหนึ่งจาก
สงฆแลว ไมสงสัย ยอมอาจเพื่อทําความยําเกรงในสงฆวา เราจะถวายสงฆ.
ทักขิณาของบุคคลนั้นเปนอัน ชื่อวาถึงสงฆแลว. ไดยินวา พวกอุบาสกชาว
สมุทรฝงโนน กระทําอยางนี้. ก็ในอุบาสกเหลานั้น คนหนึ่งเปนเจาของวัด
เปนกุฏมพี เจาะจงจากสงฆวา เราจักถวายทักขิณาที่ถึงสงฆ จึงเรียนวา
ขอทานจงใหภิกษุรูปหนึ่ง. อุบาสกนั้น ไดภิกษุทุศีลรูปหนึ่ง พาไปสูสถานที่นั่ง
ปูอาสนะผูกเพดานเบื้องบน บูชาดวยของหอม ธูป และดอกไม ลางเทา
ทาดวยน้ํามัน ไดถวายไทยธรรมดวยความยําเกรงในสงฆ ดุจทําความนอบนอม
แดพระพุทธเจา. ภิกษุรูปนั้น มาสูประตูเรือนวาทานจงใหจอบเพื่อประโยชน
แกการปฏิบตั ิวัดในภายหลังภัต. อุบาสกนั่งเขี่ยจอบดวยเทาแลวใหวา จงรับไป.
มนุษยทั้งหลายไดกลาวกะเขานั้นวา ทานไดทําสักการะแกภิกษุนี้แตเชาตรูเทียว
ไมอาจเพื่อจะกลาว บัดนี้ แมสักวา อุปจาระ (มรรยาท) ก็ไมมีนี้ชื่อวาอะไร
ดังนี้. อุบาสก กลาววา แนะนาย ความยําเกรงนั้นมีตอสงฆ ไมมี
แกภิกษุนั้น. ถามวา ก็ใครยอมยังทักขิณาที่ถวายสงฆ ซึ่งมีภิกษุมีผากาสาวะ
พันคอใหหมดจด. ตอบวา พระมหาเถระ ๘๐ รูปมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน ยอมใหหมดจดได. อนึ่ง พระเถระทั้งหลายปรินิพพาน
นานแลว พระขีณาสพทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยูตั้งแตพระเถระเปนตน จนถึงทุก
วันนี้ ยอมใหหมดจดเหมือนกัน.
ในบทนี้วา ดูกอนอานนท แตวา เราไมกลาวปาฏิบุคคลิก
ทานวามีผลมากกวาทักขิณาที่ถึงแลวในสงฆโดยปริยายไร ๆ เลย
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขมีอยู สงฆปจจุบันนี้มีอยู สงฆซึ่งมีภิกษุมีผา
กาสาวะพันคอในอนาคตก็มีอยู สงฆที่มีพระพุทธเจาเปนประมุขไมพึงนําเขา
ไปกับสงฆในปจจุบันนี้ สงฆในปจจุบันนี้ก็ไมพึงนําเขาไปกับสงฆซึ่งมีภิกษุมีผา
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กาสาวะพันคอในอนาคต พึงกลาวตามสมัยนั้นเทานั้น. ก็สมณปุถุชนซึง่ นําไป
เฉพาะจากสงฆ เปนปาฏิบุคคลิกโสดาบัน เมื่อบุคคลอาจเพื่อทําความยําเกรง
ในสงฆ ทานที่ใหในสมณะผูปุถุชน มีผลมากกวา. ในคําแมมีอาทิวา โสดาบัน
อันทายกถือเอาเจาะจง เปนปาฏิบุคคลิกสทาคามี ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. จริงอยู
เมื่อบุคคลอาจเพื่อทําความยําเกรงในสงฆ ใหทานแมในภิกษุทุศีล
ซึ่งเจาะจงถือเอา มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายในพระขีณาสพนั้น
แล. ก็คําใดที่กลาววา ดูกอนมหาบพิตร ทานที่ใหแกผูมีศีลแล มีผลมาก
ทานที่ใหในผูทุศีลหามีผลมากอยางนั้นไม คํานั้นพึงละนัยนี้แลว พึงเห็นใน
จตุกะนี้วา ดูกอนอานนท ก็ความบริสุทธิ์แหงทักขิณานี้มี ๔ อยาง.
บทวา ทายกโต วิสุชฺฌติ ความวา ทักขิณาบางอยางบริสทุ ธิ์ โดยความมี
ผลมาก อธิบายวา เปนทาน มีผลมาก. บทวา กลฺยาณธมฺโม ไดแก มีสุจิธรรม
บทวา ปาปธมฺโม คือมีธรรมอันชั่ว. ก็พึงแสดงพระเวสสันดรมหาราชใน
บทนี้วา ทักขิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก. ก็พระเวสสันดรมหาราชนั้น ทรง
ใหพระโอรสพระธิดาแกพราหมณชูชกแลว ยังแผนดินใหหวั่นไหว พึงแสดง
นายเกวัฏฏะ ผูอาศัยอยูที่ประตูปากน้ํากัลยาณนทีในคํานี้วา ทักขิณาบางอยาง
บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก. ไดยินวา เกวัฏฏะนั้น ไดถวายบิณฑบาตแกพระทีฆโสมเถระถึง ๓ ครั้ง นอนบนเตียงเปนที่ตายไดกลาววา บิณฑบาตที่ถวายแก
พระผูเปนเจาทีฆโสมเถระ ยอมยกขาพเจาขึ้น. พึงแสดงถึงพรานผูอยูใน
วัฑฒมานะในบทวา เนว ทายกโต นี.้ ไดยินวา นายพรานนั้นเมื่อใหทุกขิณา
อุทิศถึงผูตายไดใหแกภิกษุผูทุศีลรูปหนึ่งนั้น แลถึง ๓ ครั้ง. ในครั้งที่ ๓ อมนุษย
รองขึ้นวา ผูทุศีลปลนฉัน ดังนี้. ในเวลาที่พรานนั้นถวายแกภิกษุผูมีศีลรูป
หนึ่งมาถึง ผลของทักขิณาก็ถึงแกเขา. พึงแสดงอสทิสทานในคํานี้วา ทักขิณา
บางอยางบริสุทธิ์ ฝายทายกเทานั้น.
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ในคําวา ทักขิณานั้นบริสุทธิ์ฝายทายกนี้ พึงทราบความบริสุทธิ์แหง
ทานในบททั้งปวง โดยทํานองนี้วา ชาวนาผูฉลาดไดนาแมไมดี ไถในสมัย
กําจัดฝุน ปลูกพืชที่มีสาระ ดูแลตลอดคืนวัน เมื่อไมถึงความประมาท ยอมได
ขาวดีกวานาที่ไมดูแลของคนอื่น ชื่อฉันใด ผูมีศลี แมใหทานแกผูทุศีลยอมไดผล
มากฉันนั้น. ในบทวา วีตราโค วีตราเคสุ พระอนาคามี ชือ่ วา ปราศ
จากราคะ สวนพระอรหันที่เปนผูปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงทีเดียว เพราะฉะนั้น
ทานที่พระอรหันตใหแกพระอรหันตนั่นแหละ เปนทานอันเลิศ. เพราะเหตุไร.
เพราะไมมีความปรารถนาภพของผูอาลัยในภพ. ถามวา พระขีณาสพยอมไม
เชื่อผลทานมิใชหรือ. ตอบวา บุคคลทั้งหลายเธอผลทาน ที่เปนเชนกับพระขีณาสพเทียว ไมมี ก็กรรมที่พระขีณาสพทําแลว ไมเปนกุศล หรืออกุศล
เพราะเปนผูปราศจากฉันทราคะแลว ยอมตั้งอยูในฐานกิริยา ดวยเหตุนั้น
บัณฑิตทั้งหลายจึงกลาววา ทานของพระขีณาสพนั้นมีผลเลิศ ดังนี้. ถามวา
ก็ทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหแกพระสารีบุตรเถระมีผลมาก หรือวาทาน
ที่พระสารีบุตรเถระถวายแดพระสัมมมาสัมพุทธเจามีผลมาก. ตอบวา บัณฑิต
ทั้งหลายกลาววาทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหแกพระสารีบุตรมีผลมาก.
เพราะเหตุไร. เพราะบุคคลอื่นเวน พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาสามารถใหผล
ทานใหเกิดขึ้นไมมี. จริงอยางนั้น ทานยอมใหผลแกผูอาจเพื่อทําดวยสัมปทา ๔
ในอัตภาพนั้นแล. สัมปทาในสูตรนี้มีดังนี้ คือความที่ไทยธรรมไมเบียดเบียน
ผูอื่นเกิดขึ้น โดยธรรม โดยชอบ, ความที่เจตนาดวยอํานาจแหงบุพเจตนา
เปนตน เปนธรรมใหญ, ความเปนผูมีคุณอันเลิศยิ่ง โดยความเปนพระขีณาสพ.
ความถึงพรอมดวยวัตถุ โดยความเปนผูออกแลว จากนิโรธในวันนั้น ดังนี้.
จบอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรที่ ๑๒
จบวรรคที่ ๔
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รวมพระสูตรและอรรถกถาในวิภังควรรค
๑. ภัทเทกรัตตสูตร
พรอมทัง้ อรรถกถา
๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร
"
๓. มหากัจจานภัตเทกรัตตสูตร
"
๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร
"
๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร
"
๖. มหากัมมวิภังคสูตร
"
๗. สฬายตนวิภังคสูตร
"
๘. อุทเทสวิภังคสูตร
"
๙. อรณวิภังคสูตร
"
๑๐. ธาตุวิภังคสูตร
"
๑๑. สัจจวิภังคสูตร
"
๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร
"
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สฬายตนวรรค
๑. อนาถปณฑิโกวาทสูตร
[๗๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิก
คฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก จึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา มา
เถิดพอมหาจําเริญ พอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวจง
ถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาตามคําของเรา แลวจง
กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทน
ทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวย
เศียรเกลา อนึ่ง จงเขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่อยู แลวจงกราบเทาทาน
พระสารีบุตรตามคําของเรา และเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนาเปนไขหนัก ขอกราบเทาทานพระสารีบุตร
ดวยเศียรเกลา และเรียนอยางนี้อีกวา ขาแตทานผูเจริญ โอกาสเหมาะแลว
ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิก
คฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง.
[๗๒๑] พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก
ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ตอนั้น เขาไปหาทาน
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พระสารีบุตรยังที่อยู กราบทานพระสารีบุตรแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พอนั่งเรียบรอยแลว จึงเรียนทานพระสารีบุตรดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอกราบเทาทาน
พระสารีบุตรดวยเศียรเกลาและสั่งมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ โอกาส
เหมาะแลว ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของ
อนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล
ทานพระสารีบุตรนั่งสบงทรงบาตรจีวร มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ
เขาไปยังนิเวศนชองอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนัง่ บนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว
[๗๒๒] พอนั่งเรียบรอยแลว จึงกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้วา
ดูกอนคฤหบดี ทานพอทน พอเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลา ไมกําเริบ
ปรากฏความทุเลาเปนที่สุด ไมปรากฏความกําเริบละหรือ.
อ. ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ กระผมทนไมไหว เปนไปไมไหว
ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด
ไมปรากฏความทุเลาเลย.

ความเปนไปแหงอาพาธ
[๗๒๓] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณกระทบขมอม
ของกระผมอยู เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขมอมฉะนั้น กระผม
จึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา
ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย.
[๗๒๔] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะ
กระผมอยู เหมือนบุรุษมีกําลังขันศีรษะดวยชะเนาะมั่นฉะนั้น กระผมจึงทน
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ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏ
มีความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย.
[๗๒๕] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณปนปวนทอง
ของกระผมอยู เหมือนคนฆาโค หรือลูกมือคนฆาโคผูฉลาดเอามีดแลโคอัน
คมควานทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของ
กระผมหนัก กําเริบ ไมทเุ ลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความ
ทุเลาเลย.
[๗๒๖] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ความรอนในกายของกระผม
เหลือประมาณ เหมือนบุรุษมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษมีกําลังนอยกวาที่อวัยวะ
ปองกัน ตัวตาง ๆ แลว นาบ ยาง ในหลุมถานเพลิง ฉะนั้น กระผมจึงทน
ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏ
ความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย.
[๗๒๗] สา. ดูกอ นคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียก
อยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นจักษุ และวิญญาณที่อาศัยจักษุจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นโสต และวิญญาณที่อาศัยโสต
จักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นฆานะ และวิญญาณที่อาศัย
ฆานะจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นชิวหา และวิญญาณที่อาศัย
ชิวหาจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นกาย และวิญญาณที่อาศัยกาย
จักไมมีแกเรา.
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พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นมโน และวิญญาณที่อาศัยมโน
จักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.

วาดวยพาหิรายตนะ
[๗๒๘] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นรูป และวิญญาณที่อาศัยรูปจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเสียง และวิญญาณที่อาศัยเสียง
จักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นกลิ่น และวิญญาณที่อาศัยกลิ่น
จักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นรส และวิญญาณที่อาศัยรส
จักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นโผฏฐัพพะ และวิญญาณที่
อาศัยโผฏฐัพพะจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นธรรมารมณ และวิญญาณที่
อาศัยธรรมารมณจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี พานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
[๗๒๙] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นจักษุวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัยจักษุวิญญาณจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นโสตวิญญาณ และวิญญาณที่
อาศัยโสตวิญญาณจักไมมีแกเรา.
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พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นฆานวิญญาณ และวิญญาณที่
อาศัยฆานวิญญาณจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นชิวหาวิญญาณ และวิญญาณที่
อาศัยชิวหาวิญญาณจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นกายวิญญาณ และวิญญาณที่
อาศัยกายวิญญาณจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นมโนวิญญาณ และวิญญาณที่
อาศัยมโนวิญญาณจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
[๗๓๐] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นจักษุสัมผัส และวิญญาณที่อาศัยจักษุสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นโสตสัมผัส และวิญญาณที่
อาศัยโสตสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นฆานสัมผัส และวิญญาณที่
อาศัยฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมันชิวหาสัมผัส และวิญญาณที่
อาศัยชิวหาสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นกายสัมผัส และวิญญาณที่อาศัย
กายสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นมโนสัมผัส และวิญญาณที่อาศัย
มโนสัมผัสจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
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[๗๓๑] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นเวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส และวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตจักษุ
สัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเวทนาเกิดแตโสตสัมผัสและ
วิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตโสตสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเวทนาเกิดแตฆานสัมผัส และ
วิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส และ
วิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเวทนาเกิดแตกายสัมผัส และ
วิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตกายสัมผัสจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส และ
วิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแตมโนสัมผัสจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
[๗๓๒] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นปฐวีธาตุ และวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุจักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น อาโปธาตุ และวิญญาณที่อาศัย
อาโปธาตุจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น เตโชธาตุ และวิญญาณที่อาศัย
เตโชธาตุจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่น วาโยธาตุ และวิญญาณที่อาศัย
วาโยธาตุจักไมมีแกเรา.
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พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นอากาสธาตุ และวิญญาณที่
อาศัยอากาสธาตุจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
[๗๓๓] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจัก ไมยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเวทนา และวิญญาณที่อาศัย
เวทนาจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นสัญญา และวิญญาณที่อาศัย
สัญญาจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นสังขาร และวิญญาณที่อาศัย
สังขารจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นวิญญาณ และวิญญาณที่อาศัย
วิญญาณจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเนียกไวอยางนี้เถิด.

วาดวยอรูป ๔
[๗๓๔] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นอากาสานัญจายตนฌาน และวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะ
ฌานจักไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นวิญญาณัญจายคนฌานและ
วิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนฌานจัก ไมมีแกเรา.
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นอากิญจัญญายตนฌานและ
วิญญาณที่อาศัยอากิญจัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา.
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พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนฌานและ
วิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา.
ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
[๗๓๕] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
เราจักไมยึดมั่นโลกนี้ และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไมมีแกเรา
พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นโลกหนา และวิญญาณที่อาลัย
โลกหนาจักไมมีแกเรา. ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด
[๗๓๖] ดูกอนคฤหบดี เพราะฉะนั้นแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา
อารมณใดที่เราไดเห็น ไดฟง ไดทราบ ไดรูแจง ไดแสวงหา ไดพิจารณา
ดวยใจแลว เราจักไมยึดมั่นอารมณแมนั้น และวิญญาณที่อาศัยอารมณนั้นจัก
ไมมีแกเรา ดูกอนคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.
[๗๓๗] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้ อนาถบิณฑิกคฤหบดี
รองไห น้ําตาไหล ขณะนั้น ทานพระอานนทไดกลาวกะนาถบัณฑิกคฤหบดี
ดังนี้วา ดูกอนคฤหบดี ทานยังอาลัยใจจดใจจออยูหรือ.
อ. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมมิไดอาลัย มิไดใจจดใจจอ
แตวากระผมไดนั่งใกลพระศาสดาและหมูภิกษุที่นาเจริญใจมาแลวนาน ไมเคย
ไดสดับธรรมมีกถาเห็นปานนี้.
อา. ดูกอนคฤหบดี ธรรมกถาเห็นปานนี้ มิไดแจมแจงแกคฤหัสถ
ผูนุงผาขาว แตแจมแจงแกบรรพชิต
อ. ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอธรรมีกถาเห็นปานนี้
จงแจมแจงแกคฤหัสถผูนุงผาขาวบางเถิด เพราะมีกุลบุตรผูเกิดมามีกิเลสธุสีในควงตานอย จะเสื่อมคลายจากธรรม จะเปนผูไมรูธรรม โดยมิไดสดับ.
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ครั้นนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทนี้แลว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.

การเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
[๗๓๘] ตอนั้น อนาถบิณฑิกคฤหบดีเมื่อทานพระสารีบุตรและทาน
พระอานนทหลีกไปแลวไมนาน ก็ไดทํากาลกิริยาเขาถึงชั้นดุสิตแล ครัง้ นั้น
ลวงปฐมยามไปแลว อนาถบิณฑิกเทพบุตรมีรัศมีงามสองพระวิหารเชตวัน ให
สวางทั่ว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจายืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาคเจาดวยคาถาเหลานี้วา
พระเชตวันนี้มีประโยชน อันสงฆผู
แสวงบุญอยูอ าศัยแลว อันพระองคผูเปน
ธรรมราชาประทับ เปนที่เกิดปติแกขาพระองค สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวย
ธรรม ๕ อยางนี้ คือ กรรม ๑ วิชชา ๑
ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอุดม ๑ ไมใชบริสุทธิ์
ดวยใครหรือดวยทรัพย เพราะฉะนั้นแล
บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน
ของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย
จะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นไดดวยอาการนี้
พระสารีบุตรนั้นแล ยอมบริสุทธิ์ไดดวย
ปญญา ดวยศีล และดวยความสงบ
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ความจริง ภิกษุผูถึงฝงแลว จะอยางยิ่ง
ก็เทาพระสารีบุตรนี้.
อนาถบิณฑิกเทวบุตรกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัยตอนั้น
อนาถบิณฑิกเทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทพระ
ผูมีพระภาคเจา แลวกระทําประทักษิณ หายตัวไป ณ ที่นั้นเอง.
[๗๓๙] ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ลวงปฐมยามไปแลว
มีเทวบุตรตนหนึ่ง มีรัศมีงาม สองพระวิหารเชตวันใหสวางทั่ว เขามาหาเรา
ยังที่อยู อภิวาทแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว
ไดกลาวกะเราดวยคาถามีวา
พระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน อัน
สงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว อันพระองค
ผูเปนธรรมราชาประทับ อยูเปนที่เกิดปติ
แกขาพระองค สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์
ไดดวยธรรม อยางนี้ คือ ธรรม ๑
วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอุดม ๑
ไมใชบริสุทธิดวยโคตร หรือดวยทรัพย
เพราะฉะนั้นแล บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อ
เล็งเห็นประโยชนของตน พึงเลือกเฟน
ธรรมโดยแยบคาย จะบริสุทธิ์ในธรรมนั้น
ไดดวยอาการนี้ พระสารีบุตรนั้นแล ยอม
บริสุทธิ์ไดดวยปญญา ดวยศีล และดวย
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ความสงบ ความจริง ภิกษุผูถึงฝงแลว
จะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เทวบุตรนั้นไดกลาวดังนี้แลว รูวาพระศาสดาทรงพอ
พระทัย จึงอภิวาทเรา แลวกระทําประทักษิณ หายตัวไป ณ ที่นั้นแล.
[๗๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรนั้น คง
จักเปนอนาถบิณฑิกเทวบุตรแน เพราะอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเปนผูเลื่อมใส
แลวในทานพระสารีบุตร.
พ. ดูกอนอานนท ถูกแลว ๆ เทาที่คาดคะเนนั้นแล เธอลําดับเรื่อง
ถูกแลว เทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกเทวบุตร มิใชอื่น.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชม
ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ อนาถปณฑิโกวาทสูตร ที่ ๑
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สฬายตนวรรค
อรรถกถาอนาถปณฑิโกวาทสูตร
อนาถบิณฑิโกวาทสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-.
ในบทเหลานั้น คําวา ปวยหนัก คือปวยเหลือขนาด เขาถึงการ
นอนรอความตาย. คําวา เรียกหาแลว คือ เลากันมาวา ตราบใดที่เทา
ของคฤหบดี ยังพาไปได ตราบนั้น คฤหบดี ก็ไดทําการบํารุง พระพุทธเจา
วันละครั้งสองครั้งหรือสามครั้งไมขาด และทานบํารุงพระศาสดาเทาใด ก็บํารุง
พวกพระมหาเถระเทานั้นเหมือนกัน วันนี้ ทานเขาถึงการนอนชนิดที่ไมมีการ
ลุกขึ้นอีก เพราะเทาเดินไมไดแลว อยากสงขาวไปจึงเรียกหาชายคนใดคนหนึ่ง
มา. คําวา เขาไปแลวโดยสวนแหงทิศนั้น คือครั้นทูลอําลาพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็เขาไปหาในเวลาพระอาทิตยตก. คําวา คอยยังชั่ว คือ ทุเลา
เบาลง. คําวา หนักขึ้น คือ เจริญยิ่งไดแกเพียบลง คือเปนเวทนาที่กลาแข็ง
คําวา. มีแตความหนักขึน้ เปนที่สุดปรากฏ ไมมีความทุเลาลง คือก็ใน
สมัยที่เกิดเวทนาชนิดที่มีความตายเปนที่สุดขึ้นมานั้น ยอมเปนเหมือนกระพือ
ลมบนไฟที่ลกุ โพลง ตลอดเวลาที่ไออุนยังไมดับ ตอใหใชความเพียรใหญ
ขนาดไหน ก็ไมอาจทําใหเวทนานั้นระงับไปได แตจะระงับไปไดก็คือเมื่อไอ
อุนดับไปแลว ที่นั้น ทานพระสารีบุตรคิดวา เวทนาของมหาเศรษฐี เปน
เวทนาชนิดมีความตายเปนที่สุด ไมมใี ครสามารถหามได ถอยคําที่เหลือ ใช
ประโยชนไมได เราจักกลาวธรรมกถาแกมหาเศรษฐีนั้น.
และแลวเมื่อกลาวธรรมกถามานี้ กะคฤหบดีนั้น จึงกลาวขึ้นตน วา
เพราะเห็นในกรณีนี้. ในคําเหลานั้น คําวา เพราะฉะนัน้ คือเพราะ
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ขึ้นชื่อวาผูที่ถือเอาจักษุดวยการถือเอาทั้งสามอยางอยู สามารถปองกันเวทนาที่
ีมีความตายเปนที่สุดที่บังเกิดขึ้นแลวไมมี. คําวา จักไมยึดมั่นจักษุ คือจัก
ไมถือเอาจักษุดวยการถือเอาทั้งสามอยาง. คําวา และความรูแ จงที่อาศัยจักษุ
ของเราก็ไมมี คือ และความรูแจงที่อาศัยจักษุของเราก็จักไมมี. รูปในอายตนะ
ทานไดแสดงในหนหลังวา รูป ก็ไมมี แลว. ในที่นี้เมื่อจะแสดงแมรูปใน
กามภพทั้งหมด ทานจึงกลาวอยางนี้.
คําวา โลกนี้ ก็ไมมี หมายความวา ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย หรือ
อาหารการกินตลอดถึงเครื่องนุงหม กระผมไมยึดติดทั้งนั้น. ก็แหละคํานี้ทาน
แสดงเพื่อการไมมีความสะดุงในปจจัยทั้งหลาย. สวนในคําวา โลกหนา ก็ไม
นี้ หมายความวา ยกโลกมนุษยออกแลว ที่เหลือ ชื่อวา โลกหนา หรือโลก
อื่น คํานี้ ทานกลาวเพื่อการละความสะดุงนี้วาเรา เมื่อเกิดในเทวโลกโนนแลว
จะเปนในฐานะชื่อโนน เราจะขบจะกินจะนุงจะหม สิ่งชื่อนี.้ พระเถระปลด
เปลื้องจากความยึดถือทั้งสามอยาง อยางนี้วา ถึงสิ่งนั้น กระผมก็จะไมยึดติด
และความรูแจงที่อาศัยความยึดติดนั้น ก็จะไมมีแกกระผมดวย แลวจึงจบเทศน
ลงดวยยอดคือ พระอรหัต.
คําวา แชลง คือ ทานไดเห็นสมบัติของตนแลว ยอมเกิด ยอม
แชแฉะในอารมณทั้งหลาย. เมื่อทานพระอานนทวาดังที่กลาวมานี้แลว ก็สําคัญ
อยูวา ขนาดคฤหบดีนี้ ซึ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสอยางนี้ ยังกลัวตาย แลว
คนอื่นใครเลา จะไมกลัว เมื่อจะทําใหแนใจแลวใหโอวาทแกคฤหบดีนั้นจึงได
กลาวอยางนี้. คําวา ธรรมกถาทํานองนี้ กระผมยังไมเคยไดฟงเลย.
คือ อุบาสกนี้กลาววา ธรรมกถาทํานองนี้ แมจากสํานักพระศาสดา กระผม
ก็ยังไมเคยไดฟงเลย. ถามวา พระศาสดาไมทรงแสดงถอยคําที่ละเอียดลึกซึ้ง
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แบบนี้หรือ. ตอบวา ไมทรงแสดงก็หาไม. แตทวาถอยคําที่ทรงแสดงถึง
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ พวกวิญญาณ ๖ พวกผัสสะ ๖ พวก
เวทนา ๖ ธาตุ ๖ ขันธ ๕ อรูป ๔ โลกนี้และโลกหนา แลวตรัสใสไวในความ
เปนพระอรหันตดวยอํานาจรูปที่ตาไดเห็นแลว เสียงที่หูไดยินแลว กลิน่ รสโผฏฐัพพะที่จมูกลิ้นกายไดทราบแลวและธรรมารมณที่ใจไดรูแจงแลว ทาน
คฤหบดีนี้ยังไมเคยฟง. เพราะฉะนั้น จึงกลาวอยางนั้น.
อีกอยางหนึ่ง อุบาสกนี้ ยินดียิ่งในทาน เมื่อจะไปสํานักพระพุทธเจาจึงไมเคยไปมือเปลา เมื่อจะไปกอนฉันก็ใหคนเอาขาวตมและ
ของขบเคี้ยวเปนตนแลวจึงไป เมื่อจะไปหลังฉันแลว ก็ใหเอาเนยใส น้าํ ผึ้ง
และน้ําออยเปนตนแลวจึงไป เมื่อไมมีสิ่งนั้น ก็ใหแบกหามทรายเอาไปเกลี่ย
ลงในบริเวณพระคันธกุฎี ครั้นใหทาน รักษาศีลเสร็จแลวจึงกลับไปสูเรือน.
เลากันวา อุบาสกนี้มีคติแบบโพธิสัตว ฉะนั้น ตลอดเวลา ๒๔ ป โดยมาก
พระผูมีพระภาคเจาตรัส แตทานกถาเทานั้นแกอุบาสกวา อุบาสก ธรรมดา
วาทานนี้ เปนทางดําเนินของเหลาโพธิสัตว เปนทางดําเนินของเราดวย เรา
ไดใหทานมาเปนเวลาสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ทานก็ชื่อวาดําเนินตามทางที่เรา
ไดดําเนินมาแลวโดยแท. ถึงพระมหาสาวกมีพระธรรมเสนาบดีเปนตน ในเวลา
ที่อุบาสกมาสูสํานักของตน ๆ ก็แสดงแตทานกถาแกทานเหมือนกัน . เพราะเหตุ
นั้นแล ทานจึงวา คฤหบดีธรรมกถาเห็นปานนี้ ยอมไมปรากฏแกพวกคฤหัสถ
ผูนุงหมขาวเลย. มีคําที่ทานอธิบายไวอยางนี้วา คฤหบดีสําหรับ พวกคฤหัสถ
มีความพัวพันเหนียวแนนแตในนา สวน เงิน ทอง คนใชหญิง ชาย บุตร
และภรรยาเปนตน เอาแตความพอใจและความกลุมรุมอยางแรง ถอยคําวา
อยาทําความอาลัยใยดีในสิ่งเหลานี้ อยาไปทําความพออกพอใจ ดังนี้ จึงไม
ปรากฏ คือ ยอมไมชอบใจแกคฤหัสถเหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
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คําวา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ความวา
ทําไมจึงเขาไปเฝา. เลากันมาวา พอคฤหบดีนั้นเกิดในชั้นดุสิตเทานั้น ก็เห็น
อัตภาพขนาดสามคาวุต โชติชวงเหมือนกองทอง และสมบัติมีอุทยานและวิมาน
เปนตน จึงสํารวจดูวา สมบัติของเรานี้ยิ่งใหญ เราไดทําอะไรไวในถิ่นมนุษย
หนอแล เห็นการกระทําอยางยิ่งในไตรรัตน จึงคิดวา ความเปนเทพนี้เปน
ที่ตั้งแหงความประมาท เพราะวาเมื่อเรามัวชื่นชมสมบัตินี้ ก็จะตองมีความ
หลงลืมสติบางก็ได เอาละ เราจะไปกลาวชมพระเชตวันของเรา พระภิกษุสงฆ
พระตถาคตเจา อริยมรรค และพระสารีบุตรเถระ มาจากนั้นแลวจึงจะคอย
เสวยสมบัติ เทพบุตรนั้นจึงไดทําอยางนั้น. เพื่อแสดงขอความนั้น ทานจึง
กลาวคําวา ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกะ เปนตน. ในคําเหลานั้น คําวา
ที่พวกฤษีสรองเสพแลว ไดแก ที่หมูภิกษุสรองเสพแลว.
ครั้น กลาวชมพระเชตวันดวยคาถาแรกอยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะกลาวชม
อริยมรรค จึงไดกลาวคําวา การงานและความรู เปนตน. ในคําเหลานั้น
คําวา การงาน หมายถึงมรรคเจตนา. คําวา ความรู หมายถึงมรรคปญญา.
คําวา ธรรม หมายถึงธรรมที่เปนฝกฝายแหงสมาธิ. ทานแสดงวา ชีวติ ของ
ผูที่ตั้งอยูในศีลวาเปนชีวิตที่สูงสุด ดวยคําวา ศีล ชีวิตที่สูงสุด.
อีกอยางหนึ่ง ความเห็นและความดําริ ชื่อวา ความรู. ความพยายาม
ความระลึก และความตั้งใจมั่น ชื่อวา ธรรม. การพูด การงาน และการ
เลี้ยงชีพ ชื่อวา ศีล. ชีวติ ของผูตั้งอยูในศีลนี้ เปนชีวิตที่สูงสุด ชื่อวา ชีวติ
อุดม. คําวา หมูสัตวยอมหมดจดดวยสิ่งนี้ คือ หมูสัตวยอมบริสุทธิ์ ดวย
มรรคที่ประกอบดวยองค ๘ นี้.
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คําวา เพราะเหตุนั้น คือเพราะเหตุที่หมดจดดวยมรรค มิใช
เพราะดวยโคตรหรือทรัพย. บาทคาถาวา พึงเลือกเฟนธรรมโดยอุบายที่
แยบคาย คือพึงเลือกเฟนธรรมอันเปนฝกฝายแหงสมาธิอยางแนบเนียน.
บาทคาถาวา อยางนี้จงจะหมดจดในธรรมนั้น คือดวยลักษณะเชนนี้จึง
จะหมดจดในอริยมรรคนั้น. อีกอยางหนึ่ง บาทคาถาวา พึงเลือกเฟนธรรม
โดยอุบายที่แยบคาย คือ พึงเลือกเฟนธรรมคือขันธ ๕ อยางแนบเนียน.
บาทคาถาวา อยางนี้จึงจะหมดจดในธรรมนั้น คือ อยางนี้จึงจะหมดจด
ในสัจจะทั้ง ๔ ขอนั้น.
บัดนี้ อนาถบิณฑิกเทพบุตร เมื่อจะกลาวชมพระสารีบุตรเถระ จึง
ไดกลาววา พระสารีบุตรนั่นแหละ เปนตน. ในบทเหลานั้น คําวา พระสารีบุตรนั่นแหละ เปนคําอวธารณะ (หามขอความอื่น) อนาถบิณฑิก
เทพบุตรยอมกลาววา พระสารีบุตรเทานั้น เปนผูเลิศดวยปญญาเปนตนเหลานี้.
คําวา ดวยความสงบระงับ คือ ดวยความเขาไปสงบกิเลส. คําวา ถึงฝง
คือถึงพระนิพพาน. อนาถบิณฑิกเทพบุตรยอมกลาววา ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
บรรลุพระนิพพาน ภิกษุรูปนั้นอยางมากก็เทานี้ ไมมีใครที่เกินเลยพระเถระ
ไปได. ที่เหลือในที่ทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอนาถปณฑิโกวาทสูตร ที่ ๑
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๒. ฉันโนวาทสูตร
[๗๔๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคย
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล
ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาจุนทะ และทานพระฉันนะ อยูบนภูเขา
คิชฌกูฏ เฉพาะทานพระฉันนะอาพาธ ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก.
[๗๔๒] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น
เขาไปหาทานพระมหาจุนทะยังที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะดังนี้วา
ดูกอนทานจุนทะ มาเถิด เราจะเขาไปหาทานพระฉันนะยังที่อยู ไดถามถึง
ความไข ทานพระมหาจุนทะรับคําทานพระสารีบุตรแลว ตอนั้น ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ ไดเขาไปหาทานพระฉันนะยังที่อยู แลว
ทักทายปราศรัยกับทานพระฉันนะ ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาวกะทานพระฉันนะดังนี้วา ดูกอนทานฉันนะ ทานพอทน พอเปนไป
ไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลา ไมกําเริบ ปรากฏความทุเลาเปนที่สุด ไมปรากฏ
ความกําเริบหรือ.
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมทนไมไหว เปนไปไมไหว
ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด
ไมปรากฏความทุเลาเลย.
[๗๔๓] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของ
กระผม เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขมอม ฉะนัน้ กระผมจึงทน
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ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏ
ความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย.
[๗๔๔] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะของ
กระผมอยู เหมือนบุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะอยางมั่น ฉะนั้น
กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ
ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย.
[๗๔๕] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณปนปวนทองของ
กระผม เหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด เอามีดแลโคอันคม
ควานทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผม
หนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย
[๗๔๖] ขาแตทานพระสารีบุตร ความรอนในกายของกระผมเหลือ
ประมาณ เหมือนบุรุษมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษมีกําลังนอยที่อวัยวะปองกันตัว
ตาง ๆ แลว นาบ ยาง ในหลุมถานเพลิง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว
เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความ
กําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมจัก
หาศาสตรามาฆาตัว ไมอยากจะไดเปนอยูเลย.
[๗๔๗] สา. ทานฉันนะอยาไดหาศาสตรามาฆาตัวเลย จงเปนอยู
กอนเถิด พวกเรายังปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู ถาทานฉันนะไมมีโภชนะ
เปนที่สบาย ผมจักแสวงหามาให ถาทานฉันนะไมมีเภสัชเปนที่สบาย ผมจัก
แสวงหามาให ถาทานฉันนะไมมีคนบํารุงที่สมควร ผมจักคอยบํารุงทานเอง
ทานฉันนะอยาไดหาศาสตรามาฆาตัวเลย จงเปนอยูกอนเถิด พวกเรายัง
ปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู.
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[๗๔๘] ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร ไมใชกระผมไมมีโภชนะเปนที่
สบาย ไมใชไมมีเภสัชเปนที่สบาย ไมใชไมมีตนบํารุงที่สมควร ก็แหละกระผม
ไดปรนนิบัติพระศาสดามาตลอดกาลนาน ดวยความพอพระทัย มิใชดว ย
ความไมพอพระทัย ความจริง การที่ภิกษุปรนนิบัติพระศาสดาดวยความพอ
พระทัย มิใชดวยความไมพอพระทัย นั้นเปนการสมควรแกสาวก ขาแตทาน
พระสารีบุตร ขอทานจงทรงจําไวอยางนี้วา ฉันภิกษุจักหาศาสตรามาฆาตัว
อยางมิใหถูกตําหนิได.
สา. พวกเราจักชื่อถามปญหาทานฉันนะสักเล็กนอย ถาทานฉันนะ
เปดโอกาสพยากรณปญหาได.
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร โปรดถามเถิด กระผมฟงแลวจึงจักรู.
[๗๔๙] ดูกอนทานฉันนะ ทานพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ
ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเราหรือ.
ทานพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ...
ทานพิจารณาเห็นฆานะ ฆานวิญญาณ...
ทานพิจารณาเห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ...
ทานพิจารณาเห็นกาย กายวิญญาณ...
ทานพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวา
นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเราหรือ.
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ
ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตา
ของเรา.
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กระผมพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ...
กระผมพิจารณาเห็นฆานะ ฆานวิญญาณ...
กระผมพิจารณาเห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ...
กระผมพิจารณาเห็นกาย กายวิญญาณ...
กระผมพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณ
วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นัน่ ไมใชอัตตาของเรา.

ปญหาของพระสารีบุตร
[๗๕๐] สา. ดูกอ นทานฉันนะ ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร
ในจักษุ ในจักษุวิญญาณ ในธรรมที่รไู ดดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็น
จักษุ จักษุวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไม
ใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา.
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในโสต ในโสตวิญญาณ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในฆานะ ในฆานวิญญาณ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในกาย ในกายวิญญาณ...
ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในมโน มโนวิญญาณ ในธรรม
ที่รูไดดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวย
มโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา.
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รูความดับในจักษุ
ในจักษุวิญญาณ ในธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุ
วิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่น
ไมใชอัตตาของเรา.
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กระผมเห็นความดับ รูความดับในโสต ในโสตวิญญาณ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในฆานะ ในฆานวิญญาณ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ...
กระผมเห็นความดับ รูความดับในกาย ในกายวิญญาณ
กระผมเห็นความดับ รูความดับในมโน ในมโนวิญญาณ ในธรรม
ที่รูไดดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวย
มโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา.
[๗๕๑] เมื่อทานพระฉันนะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระมหาจุนทะได
กลาวกะทานพระฉันนะดังนี้วา ดูกอนทานฉันนะ เพราะฉะนั้นแล ทานควร
ใสใจคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้นไวตลอดกาลเนืองนิตยแมดังนี้วา
บุคคลผูอันตัณหาและทิฐิอาศัยอยูแลว ยอมมีความหวั่นไหว สําหรับผูไมมี
ตัณหาและทิฐิอาศัย ยอมไมมีความหวั่นไหว เมื่อไมมีความหวั่นไหว ก็มีความ
สงบ เมื่อมีความสงบก็ไมมีตัณหานําไปสูภพ เมื่อไมมีตัณหานําไปสูภพ ก็ไมมี
การมาเกิด ไปเกิด เมื่อไมมีการมาเกิดไปเกิด ก็ไมมีจุติและอุปบัติ เมื่อไมมีจุติ
และอุปบัติก็ไมมีโลกนี้ ไมมีโลกหนา ไมมีระหวางกลางทั้งสองโลก นีแ้ หละ
ที่สุดแหงทุกข ครั้นทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ กลาวสอนทาน
พระฉันนะดวยโอวาทนี้แลว จึงลุกจากอาสนะ หลีกไป.
[๗๕๒] ครั้งนั้นแล ทานพระฉันนะ เมื่อทานพระสารีบุตรและทาน
พระมหาจุนทะหลีกไปแลวไมนาน ไดหาศาสตรามาฆาตัวเสียทันทีนั้น ทาน
พระสารีบุตรจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระ
ผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระฉันนะหาศาสตรา
มาฆาตัวเสียแลว ทานจะมีคติอยางไร มีสัมปรายภพอยางไร.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสารีบุตร ฉันนภิกษุพยากรณ
ความเปนผูไมดวยตําหนิตอหนาเธอแลวมิใชหรือ.
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ มีบานในแควนวัชชีนามวาปุพพชิระ
ที่หมูบานนั้น ทานพระฉันนะยังมีสกุลมิตร สกุลสหาย และสกุลคนที่คอย
ตําหนิอยู.
[๗๕๓] พ. ดูกอนสารีบุตร ฉันนภิกษุยังมีสกุลมิตร สกุลสหาย
และสกุลที่คอยตําหนิอยูก็จริง แตเราหาเรียกบุคคลวา ควรถูกตําหนิดวยเหตุ
เพียงเทานี้ไม ดูกอนสารีบุตร บุคคลใดแล ทั้งกายนี้และยึดมั่นกายอื่น
บุคคลนั้นเราเรียกวา ควรถูกตําหนิ ฉันนภิกษุหามีลักษณะนั้นไม ฉันนภิกษุ
หาศาสตรามาฆาตัวอยางไมควรถูกตําหนิ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึง
ชื่นชมยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ ฉันโนวาทสูตร ที่ ๒
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อรรถกถาฉันโนวาทสูตร
ฉันโนวาทสูตร ขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:ในคําเหลานั้น คําวา ฉันนะ ไดแกพระเถระมีชื่ออยางนั้น ไมใช
เปนพระเถระที่ออกไปดวยกันกับพระพุทธเจา ตอนออกอภิเนษกรมณ. คําวา
จากการหลีกเรน คือจากผลสมาบัติ. คําวา ไตถามถึงความเปนไข ไดแก
การบํารุงภิกษุไข ที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ ทรงพรรณนาไวเพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวอยางนั้น. คําวา ศัสตรา ไดแกศัสตราที่คราชีวิต. คําวา ไมหวัง
คือไมอยาก. คําวา ไมเขาไปถึง คือไมเกิด ไมมีปฏิสนธิ. คําวา นั่นของเรา
เปนตน ทานกลาวไวดวยอํานาจความยึดถือดวยตัณหา มานะและทิฐิ. คําวา
เห็นความดับอยางสิ้นเชิง คือทราบความสิ้นและความเสื่อมไป. คําวา
ขาพเจาพิจารณาเห็นวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นัน่ ไมใชตัว
ตนของเรา คือขาพเจาพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตน คํา
วา เพราะเหตุนั้น คือเพราะเหตุที่พระเถระกลาววา เมื่อขาพเจาอดกลั้น
เวทนาที่มีความตายเปนที่สุดไมได. จึงไดนําเอาศัสตรามานั้น ทานเปนปุถุชน
จึงชี้แจงวา เพราะฉะนั้น ทานจงใสใจแมขอนี้. คําวา ตลอดกาลเนืองนิตย
คือนิจกาล. คําวา ที่อาศัยแลว คือตัณหาและทิฐิอิงแลว. คําวา หวั่นไหว
ไดแกเปนของกวัดแกวง. คําวา ความสงบ คือความสงบกายสงบจิต อธิบายวา
ถึงความสงบกิเลส ก็ยอมมี. คําวา นติ ไดแกตัณหา. คําวา นติยา อสติ คือ
เมื่อไมมีความกลุมรุมเพราะความอาลัยใยดีเพื่อประโยชนแกภพ. คําวา ไมมี
การมาและการไป คือ ชือ่ วาการมาดวยอํานาจปฏิสนธิ ยอมไมมี ชื่อวา
การไปดวยอํานาจจุติ ก็ยอ มไมมี. คําวา จุติและอุปบัติ คือ ชื่อวาจุติดวย
อํานาจความเคลื่อน ชื่อวาอุปบัติดวยอํานาจการเกิดขึ้น. คําวา ไมมีในโลกนี้
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ไมมีในโลกหนา ไมมีโดยระหวางโลกทั้งสอง คือในโลกนี้ก็ไมมี ใน
โลกหนาก็ไมมี ในโลกทั้งสองก็ไมมี. คําวา นี่แลเปนที่สุดของทุกข คือ
นี้เทานั้นเปนที่สุดของวัฏทุกขและกิเลสทุกข นี้เปนกําหนดโดยรอบ เปนทาง
โดยรอบ. เพราะนี้เทานั้นเปนความประสงคในขอนี้. สําหรับทานผูใดถือคําวา
ไมมีโดยระหวางโลกทั้งสอง แลวตองการระหวางภพ ขอคําที่ยิ่งไปสําหรับ
ทานเหลานั้น ก็กลาวในหนหลังเสร็จแลวแล. คําวา นําศัสตรามาแลว คือ
เอาศัสตราสําหรับคราชีวิตมาแลว ตัดกานคอแลว.
ก็ขณะนั้น ความกลัวตายของทานก็กาวลง คตินิมิตปรากฏขึ้น. ทาน
รูวาตัวยังเปนปุถุชน เกิดสลดใจ ตั้งวิปสสนา พิจารณาสังขาร สําเร็จเปน
พระอรหันต เปนสมสีสแี ลวก็ปรินิพพาน. คําวา ทรงพยากรณความไม
เกิดตอหนาที่เดียว คือ ถึงแมวาการพยากรณนี้ มีในเวลาที่พระเถระยังเปน
ปุถุชนก็จริง ถึงอยางนั้น การปรินิพพานที่ไมมีอะไรมาแทรกแซงไดของทานก็
ไดมีตามคําพยากรณนี้ เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงถือเอาคําพยากรณ
นั่นแหละมาตรัส. คําวา ตระกูลที่พงึ เขาไป คือตระกูลที่ควรเขาไป ดวย
คําวา ตระกูลที่พึงเขาไป นี้ พระเถระยอมทูลถามวา พระเจาขา เมื่อยังมี
พวกอุปฏฐากและพวกอุปฏฐายิกาอยูอยางนี้ ภิกษุนั้น จะปรินิพพานในพระศาสนาของพระองคหรือ ครั้งนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงความที่
ภิกษุนั้น ไมมีความคลุกคลีในตระกุลทั้งหลาย จึงตรัสคําวา สารีบุตร ก็แล
เหลานี้ ยอมมี ดังนี้เปนตน. เลากันมาวา ในฐานะนี้ ความไมของเกี่ยว
ในตระกูลทัง้ หลายของพระเถระไดเปนที่ปรากฏแลว. คําที่เหลือในที่ทุกแหง
ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาฉันโนวาทสูตรที่ ๒
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๓. ปุณโณวาทสูตร
[๗๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะ
ออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลว
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระ
ภาคเจาไดโปรดสั่งสอนขาพระองค ดวยพระโอวาทยอ ๆ พอที่ขาพระองคได
สดับ ธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลวจะเปนผู ๆ เดียวหลีกออก ไมประมาท
มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนปุณณะ ถาอยางนั้น เธอจงพึง
จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ทานปุณณะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบ
แลว พระพุทธเจาขา
[๗๕๕] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกอนปุณณะ มีรปู ที่
รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวย
กาม เปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัดอยูแลว ถาภิกษุเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยู
ดวยความติดใจรูปนั้น นันทิยอมเกิดขึ้นแกเธอผูเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยู
ดวยความติดใจรูปนั้นได เพราะนันทิเกิด เราจึงกลาววา ทุกขเกิดนะ ปุณณะ.
ดูกอนปุณณะ มีเสียงที่รูไดดวยโสต...
ดูกอนปุณณะ มีกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะ...
ดูกอนปุณณะ มีรสที่รูไดดวยชิวหา...
ดูกอนปุณณะ มีโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย...
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ดูกอนปุณณะ มีธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยูแล ถา
ภิกษุเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยติดใจธรรมารมณนั้น นันทิยอมเกิดแก
เธอผูเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนนั้ ได เพราะ
เหตุคือนันที่เกิด เราจึงกลาววา ทุกขเกิดนะ ปุณณะ.
[๗๕๖] ดูกอนปุณณะ มีรูปที่รูไดดวยจักษุอัน นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด อยูแล ถา
ภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจรูปนั้น นันทิของเธอ
ผูไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจรูปนั้น ยอมดับไป
เพราะนันทิดับ เราจึงกลาววา ทุกขดับนะ ปุณณะ.
ดูกอนปุณณะ มีเสียงที่รูไดดวยโสต...
ดูกอนปุณณะ มีกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะ...
ดูกอนปุณณะ มีรสที่รูไดดวยชิวหา...
ดูกอนปุณณะ มีโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย...
ดูกอนปุณณะ มีธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดอยูแล ถา
ภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้น นันทิ
ของเธอผูไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้น
ยอมดับไป เพราะนันทิดับ เราจึงกลาววา ทุกขดับนะ ปุณณะ.
ดูกอนปุณณะ ก็เธออันเรากลาวสอนดวยโอวาทยอ ๆ นี้แลว จักอยู
ในชนบทไหน.
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ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
สั่งสอนดวยโอวาทยอ ๆ นี้แลว มีชนบทชื่อสุนาปรันตะ เปนที่ที่ขาพระองค
จักไปอยู.
[๗๕๗] พ. ดูกอ นปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุราย
หยาบชานัก ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษเธอ เธอจัก
มีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา
จักบริภาษขาพระองค ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวกมนุษย
ชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยฝามือ ขาแต
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคมีความคิดในมนุษยพวกนั้นอยางนี้.
[๗๕๘] พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ใหการประหารเธอดวยฝามือ เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักให
การประหารขาพระองคดวยฝามือ ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา
พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวย
กอนดิน ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษย
พวกนั้น อยางนี้.
[๗๕๙] พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท
จักใหการประหารเธอดวยกอนดิน เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักให
การประหารขาพระองคดวยกอนดิน ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยาง
นี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีหนักหนาที่ไมใหการประหารเรา
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ดวยทอนไม ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษย
พวกนั้นอยางนี้.

ทรงแสดงความดุราย
[๗๖๐] พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท
จัก ใหการประหารเธอดวยทอนไม เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จัก
ใหการประหารขาพระองคดวยทอนไม ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขา
อยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหาร
เราดวยศาสตรา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดใน
มนุษยพวกนั้นอยางนี้.
[๗๖๑] พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท
จักใหการประหารเธอดวยศาสตรา เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จัก
ใหการประหารขาพระองคดวยศาสตรา ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขา
อยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่ไมปลิดชีพเราเสีย
ดวยศาสตราอันคม ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิด
ในมนุษยพวกนั้นอยางนี้.
[๗๖๒] พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ปลิดชีพเธอเสียดวยศาสตราอันคม เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกนั้น.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ปลิดชีพขาพระองคดวยศาสตราอันคม ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขา
อยางนี้วา มีเหลาสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ที่อึดอัดเกลียดชังรางกายและ
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ชีวิต พากันแสวงหาศาสตราสังหารชีพอยูแล เราไมตองแสวงหาสิ่งดังนั้นเลย
ก็ไดศาสตราสังหารชีพแลว ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคจักมี
ความคิดในมนุษยพวกนั้นอยางนี้.
[๗๖๓] พ. ดีละ ๆ ปุณณะ. เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะดังนี้
แลว จักอาจเพื่อจะอยูในสุนาปรันตชนบทไดแล ดูกอนปุณณะ เธอจงสําคัญ
กาลที่ควรในบัดนี้เถิด.
ครั้งนัน้ แล ทานพระปุณณะยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณ
แลวเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดินทางจาริกไปยังที่ตั้งสุนาปรันตชนบท เมื่อ
จาริกไปโดยลําดับ ไดลถุ งึ สุนาปรันตชนบทแลว.
[๗๖๔] เปนอันวา ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทนั้น ครั้ง
นั้นแล ทานพระปุณณะไดใหพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทกลับใจแสดงตน
เปนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานั้นเอง กลับใจแสดงตนเปน
อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานั้นเอง และตัวทานไดทําใหแจง
ซึ่งวิชชา ๓ ภายในพรรษานั้นเหมือนกัน ครั้นสมัยตอมา ทานไดปรินิพพาน
แลว.
ครั้งนัน้ แล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ
แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนัง่
เรียบรอยแลว ไดกราบ ทูลพระผูมพี ระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
กุลบุตรชื่อปุณณะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนดวยพระโอวาทยอ ๆ นั้น
ทํากาละเสียแลว เธอมีคติเปนอยางไร มีสัมปรายภพเปนอยางไร.
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ทรงแสดงถึงปรินิพพาน
[๗๖๕] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุณณกุลบุตร เปนบัณฑิต ได
บรรลุธรรมสมควรแกธรรมแลว ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุณณกุลบุตรปรินิพพานแลว.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ ปุณโณวาทสูตร ที่ ๓
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อรรถกถาปุณโณวาทสูตร
ปุณโณวาทสูตร ขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:ในพระสูตรนั้น ความอยูผูเดียว ชื่อวา การหลีกเรน. คําวา ถา
หากวา นั้น ไดแก ตาและรูปนั้น. คําวา เพราะความเพลินเกิด ทุกข
จึงเกิดขึ้น คือการรวมเอาทุกขในขันธ ๕ ยอมมีดว ยการรวมเอาความเพลิน
อันไดแกตัณหามาอยูดวยกัน. ดวยประการฉะนี้ ก็เปนอันทรงทําใหวัฏฏะถึง
ที่สุดดวยอํานาจแหงสัจจะทั้ง ๒ คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ในทวารทั้ง ๖
แลวจึงทรงแสดง. ในนัยที่ ๒ ทรงทําวิวัฏฏะ ใหถึงที่สุดดวยอํานาจสัจจะ ๒
ขอคือ นิโรธ มรรค แลวจึงทรงแสดง. อนุสนธิที่แยกไวโดยเฉพาะ. คือคําวา
และดวยอาการอยางนี้ ปุณณะเธอ. ครั้นทรงใสเทศนาดวยอํานาจวัฏฏะ
และวิวัฏฏะในพระอรหัตอยางนี้กอนแลว บัดนี้ เพื่อจะทรงใหทาน
ปุณณเถระเปลงสีหนาทในฐานทั้ง ๗ จึงไดตรัสคําวา และดวยอาการอยาง
นี้ เธอ ดังนี้เปนตน. คําวา ดุ คือดุราย รายกาจ. คําวา หยาบคาย
คือหยาบชา. คําวา ยอมดา คือยอมดาดวยเรื่องสําหรับดา ๑๐ อยาง. คําวา
ยอมตะคอก คือยอมขูตะคอกวา แกนี่เปนสมณะไดอยางไร ขาจะเลนงาน
แกอยางนี้และอยางนี้. คําวา อยางนี้ในกรณีนี้ คือสิ่งอยางนี้ ในกรณีนี้
จะมีแกขาพระพุทธเจา. คําวา ดวยกระบอง คือดวยกระบองยาว ๔ ศอก
หรือดวยทอนไมและไมคอน. คําวา ดวยศัสตรา คือดวยอาวุธที่มีคมขางเดียว
เปนตน. คําวา แสวงหาเครื่องประหารคือศัสตรา คือ แสวงหาศัสตรา
เครื่องคราชีวิต. ขอนี้พระเถระกลาวหมายถึงพวกภิกษุที่ฟงเรื่องไมงามในวัตถุ
แหงปาราชิกขอที่ ๓ เกิดความสะอิดสะเอียนรางกาย แลวแสวงหาเครื่องครา
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ชีวิตคือศัสตรา. คําวา ขมใจ ในคําวา ดวยความขมใจและความเขา
ไปสงบ นี้ เปนชื่อแหงการสํารวมอินทรียเปนตน. จริงอยู ความสํารวม
อินทรียในคําวา ขมแลวดวยสัจจะเขาถึงการขมใจ ถึงที่สุดพระเวท
อยูจบพรหมจรรยแลว นี้ ทานกลาววาเปนความขมใจ. ปญญาในคําวา
หากยังมีอะไรที่ยิ่งกวา สัจจะ ทมะ จาคะ ขันติในกรณีนี้ นี้ ทาน
กลาววาเปนความขมใจ. อุโบสถกรรมในคําวา ดวยทาน ดวยทมะ ดวย
สัญญมะ ดวยการกลาวคําจริง นี้ ทานกลาววา เปนความขมใจ แต
ในพระสูตรนี้ พึงทราบวา ความอดทน คือความขมใจ. คําวา ความเขาไประงับ เปนคําใชแทน คําวา ความขมใจ นั้นเอง.
คําวา ครั้งนั้นแล ทานปุณณะ ความวา อยากทราบวาก็ทานปุณณะ
นี้เปนใคร และทําไมจึงอยากไปในที่นั้น. ทานรูปนี้ ก็คือชาวเมืองสุนาปรันตะ
นั่นแหละ. ก็ทานกําหนดวา ในกรุงสาวัตถี อยูไ มสบาย จึงอยากจะไปเมือง
สุนาปรันตะนั้น . ตอไปนี้ เปนลําดับถอยคําในเรื่องนั้น.
เลามาวา ในแควนสุนาปรันตะ มีสองพี่นองในหมูบานพอคาแหงหนึ่ง
ในสองพี่นองนั้น บางทีพี่ชายก็นําเกวียน ๕๐๐ เลม ไปชนบทแลวก็บรรทุก
สินคามา. บางทีก็นองชาย. สวนในอันนี้ พี่ชายใหนองชายอยูเฝาบาน
แลวตัวเองก็นําเอาเกวียน ๕๐๐ เลม เที่ยวไปตามหัวเมือง มาถึงกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ พักกองเกวียนอยูใกล ๆ พระเชตวัน กินอาหารมื้อเชาแลว อันผู
ติดตามลอมแลวนั่งพักผอนตามสบาย.
ก็แลสมัยนั้น ชาวกรุงสาวัตถี กินอาหารมื้อเชาแลว อธิษฐานองค
อุโปสถสวมเสื้อสะอาด ถือของหอมและดอกไมเปนตน โนมนอมโอนเงื้อมไป
ยังที่ซึ่งมีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยู แลวพากันออกไปทาง
ประตูทิศใตไปสูพระเชตวัน. เมื่อเขาเห็นคนเหลานั้น จึงถามชายคนหนึ่งวา
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พวกนี้ไปไหนกัน. นี่นาย คุณไมรูอะไรเลยหรือ แกวคือพระพุทธะ พระธรรม
พระสงฆ เกิดขึ้นแลวในโลก เพราะเหตุนี้ มหาชนนี้ จึงพากันไปฟงธรรม.
กถาในสํานักของพระศาสดา. คําวา พุทธะ ของชายคนนั้น ทําลายผิวหนัง
เปนตน เขาไปจรดเยื่อกระดูก ตั้งอยู. ตอมา เขามีบริวารของตนแวดลอม
ไดไปสูวิหารกับบริษัทนัน้ ยืนอยูทายสุดของบริษัทฟงธรรมของพระศาสดาที่
กําลังแสดงธรรมอยูดวยพระสูตรเสียงที่ไพเราะ แลวเกิดความคิดอยากจะบวช
ขึ้นมา. เมื่อบริษัทที่พระตถาคตเจาทรงทราบเวลาแลวสงไปแลว ก็เขาเฝา
พระศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลอาราธนาเสวยพระกระยาหารในวันพรุง ในวัน
ที่สองใหสรางปะรํา แตงตั้งอาสนะ ถวายมหาทานแตพระสงฆมีองคพระพุทธเจาเปนพระประมุขในที่สุดภัตกิจ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาเสด็จกลับ
รับประทานอาหารเชาแลวอธิฐานองคอุโบสถ แลวใหเรียกเจาหนาที่คุมของมา
บอกทุกสิ่งทุกอยางวา ของเทานี้ไดจําหนายไปแลว ไดมอบหมายทุกสิ่งทุกอยาง
วา จงใหสมบัตินี้แกนองชายฉัน แลวก็บวชในสํานักพระศาสดา ตั้งหนาตั้งตา
ทํากัมมัฏฐาน. ครั้งนั้น เมื่อทานเอาใจใสทํากัมมัฏฐานอยูกัมมัฏฐานก็ไมปรากฏ
ตอมาทานจึงคิดวา ชนบทนี้ไมสะดวกแกเรา อยางไรเสี่ย เราตองรับกัมมัฏฐาน
ในสํานักพระศาสดาแลวไปสูถิ่นเดิมของเรา จึงเมื่อทานเที่ยวบิณฑบาตใน
ตอนเชาแลวออกจากการหลีกเรนในตอนบายแลว ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ขอใหทรงบอกกัมมัฏฐาน ไดเปลงสีหนาท ๗ อยางแลวจึงหลีกไป. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะ ฯลฯ อยู ดังนี้.
ก็ทานปุณณะนี้ อยูที่ไหน. ทานอยูในที่ แหง. ตอนแรกทานเขาสู
แควนสุนาปรันตะแลวเขาไปสูอัมพหัฏฐบรรพ เขาสูหมูบานพอคาเพื่อ
บิณฑบาต ทีนั้นนองชายจําทานได จึงถวายอาหาร แลวเรียนทานวา ทาน
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ครับ ทานไมตองไปที่อื่น นิมนตอยูท ี่นี้แหละ ใหทานรับคําแลวก็นิมนตให
อยูในที่นั้นนั่นแหละ.
ตอจากนั้น ทานไดไปสูวัดสมุทรคิรี. ในที่นั้นมีที่สําหรับ เดินจงกรม
ที่เขาตัดเอาแผนหินที่เสียบเหล็กไวตรงปลายมาทํา. ไมมีใครเดินเหยียบแผนหิน
นั้นได. ในที่นั้น คลืน่ ทะเลซัดมากระทบแผนหินที่เสียบเหล็กตรงปลายเกิด
เสียงดังมาก. พระเถระคิดวาจงเปนที่อยูสําราญสําหรับผูเอาใจใสทํากัมมัฏฐาน
เถิด แลวก็อธิษฐานทําใหทะเลสงบเสียง.
ตอจากนั้นทานไดไปยังมาตุลคิรี. ในที่นั้นมีพวกนกชุกชุม เสียงอึกทึก
ทั้งคืนทั้งวัน. พระเถระคิดวา ที่นี้ไมสําราญ ตอจากนั้นก็ไปวัดมกุฬการาม.
วัดนั้นอยูไมไกล ไมใกลหมูบานพอคามากนัก ไปมาสะดวกเงียบ ไมมีเสียง.
พระเถระคิดวา ที่นี้สําราญ จึงใหสรางที่พักกลางคืนและกลางวันพรอมกับที่
จงกรม เปนตนแลว ก็เขาจําพรรษาในที่นั้น. ทานอยูในที่แหง ดังกลาวมานี้.
ตอมาอีกวันหนึ่ง ภายในพรรษานั่งเอง มีพอคา ๕๐๐ คน ตั้งใจ
วา พวกเราจะไปทะเลอื่น จึงเอาสินคาบรรทุกลงเรือ ในวันลงเรือ นองชาย
ของพระเถระเลี้ยงพระเถระแลวรับสิกขาบทในสํานักพระเถระไหวเสร็จแลว เมื่อ
จะไปไดเรียนทานวา ทานขอรับ ขึ้นชื่อวาทะเลหลวงมีอันตรายมากมายเหลือ
จะประมาณได ขอใหทานชวยสอดสองพวกกระผมดวย แลวก็ลงเรือ. เรือก็
แลนไปดวยความเร็วสูงจนถึงเกาะหนึ่ง. พวกคนคิดวา พวกเราจะกินอาหารเชา
แลวก็พากัน ขึ้นเกาะ. บนเกาะนั้นอะไร ๆ อยางอื่น หามีไม มีแตปาจันทนทั้ง
นั้น. ตอนนั้น คนหนึ่งเอามีดฟนตนไม ก็รูวาเปนจันทนแดง จึงกลาววานี่
แนะ. พวกเราไปสูทะเลอื่นเพื่อประโยชนแกลาภ ขึ้นชื่อวาลาภที่ยิ่งกวานี้ไมมี
อีกแลว ไมทอนขนาดยาว ๔ นิ้ว ก็ราคาตั้งแสนแลว เราเอาแตของที่ควรแก
ของที่จะตองเอาไปแลว ก็เอาไมจันทนบรรทุกใหเต็ม. พวกเขาก็กระทําอยางนั้น.
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พวกอมนุษยที่สิ่งในปาจันทนโกรธ พากันคิดวา คนพวกนี้มัน ทําปา
จันทนของพวกเราใหฉิบหายแลว พวกเราจะฆาพวกมัน แลวพูดวา เมื่อพวก
มันถูกฆาในที่นี้ ปาทั้งหมดก็จะกลายเปนซากศพไปหนึ่งปาที่เทียว พวกเราจะ
ใหเรือมันจมกลางทะเล. แลวตอมาในเวลาที่คนพวกนั้นขึ้นเรือแลวแลนไปไดครู
เดียวเทานั้น ก็ทําใหเกิดพายุลมอยางแรง แลวพวกอมนุษยเหลานั้นเองก็พากัน
แสดงรูปที่นากลัวตาง ๆ นานา. พวกคนก็กลัวพากัน ไหวเทพเจาของตน ๆ.
จูฬปุณณกุฎมพี นองชายพระเถระคิดวา ขอใหพี่ชายของขาจงเปนที่พึ่งดวย
เถิดแลวก็ยืนระลึกถึงพระเถระอยู.
ไดยินวา ในขณะนั่งเอง พระเถระพิจารณาดูก็ไดทราบวาพวกเขา
กําลังตกอยูในความฉิบหาย จึงเหาะขึ้นสูฟามายืนอยูตรงหนา. พวกอมนุษย
เห็นพระเถระพูดวา พระคุณเจา ปุณณเถระมา แลวพากันหลีกไป. พายุราย
ก็สงบทันที. พระเถระปลอบคนเหลานั้นวา ไมตองกลัว แลวถามวา อยากจะไป
ไหนกัน . พวกกระผมจะไปที่เดิมของตัวเองนั่นแหละครับทาน. พระเถระเหยียบ
แผนเรือแลวอธิษฐานวา จงไปสูที่ที่คนพวกนี้ตองการ. พวกพอคาเมื่อไปถึงที่
ของตนแลว ก็เลาเรื่องนั้นใหลูกเมียฟงแลวชวนวา มาเถิด พวกเราจงถึงพระ
เถระเปนที่พึ่งเถิด จึงทั้ง ๕๐๐ คน พรอมกับพวกแมบานของตนอีก ๕๐๐ คน
ตั้งอยูในสรณะสาม ประกาศตัวเปนอุบาสก. ตอจากนั้นก็ใหขนสินคาลงจากเรือ
แบงถวายพระเถระสวนหนึ่งเรียนทานวาทานครับ นี้เปนสวนของพระคุณทาน.
พระเถระตอบวา อาตมาไมมีกิจดวยสวนหนึ่งตางหากหรือก็ แตพวกคุณเคย
เห็นพระศาสดาแลวหรือ. ยังไมเคยเห็นเลยทาน. ถาอยางนั้น ขอใหพวกคุณเอา
สวนนี้ไปสรางโรงปะรําถวายพระศาสดา แลวพวกคุณจะไดเห็นพระศาสดาดวย
อาการอยางนี้. พวกนั้นก็รับวาดีแลวทาน แลวก็เริ่มสรางโรงปะรําดวยสวนนั้น
และดวยสวนของตนอีกมาก.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 447

เลากันวา แมพระศาสดา ก็ไดทรงกระทําการบริโภคตั้งแตเวลาเริ่ม
งาน. พวกคนยามไดเห็นแสงในเวลากลางคืนเขาใจกันวา มีเทพเจาผูยิ่งใหญ
พวกอุบาสกชวยกันสรางโรงปะรําและเสนาสนะสําหรับพระภิกษุสงฆจนสําเร็จ
แลวเตรียมเครื่องทาน แลวกราบเรียนพระเถระวา พระคุณเจา พวกกระผม
ไดทํากิจเสร็จแลว ขอใหพระคุณเจาโปรดทูลพระศาสดามาเถิด. ตอนบาย
พระเถระไปถึงกรุงสาวัตถีดวยฤทธิ์ แลวกราบทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจาวา
ชาวหมูบานพอคาอยากเฝาพระองค พระพุทธเจาขา ขอพระองคไดโปรดกระทํา
อนุเคราะหแกพวกเขาเถิด. พระผูมพี ระภาคเจาทรงรับแลว พระเถระทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ แลวก็กลับไปยังถีนของตนตามเดิม.
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาสั่งวา อานนท
พรุงนี้พวกเราจะเที่ยวบิณฑบาตที่หมูบานพอคาในแควนสุนาปรันตะ เธอจง
ใหสลากแกภิกษุ ๔๙๙ รูป. พระเถระสนองพระพุทธบัญชาวา ดีแลว พระเจาขา บอกเรื่องนั้นแกภิกษุสงฆ แลวพูดวา ขอใหพวกภิกษุที่เที่ยวไปบิณฑบาต
จงอยาจับสลาก. ในวันนัน้ ทานกุณฑธานเถระ. ไดจับสลากแรก. ฝายชาวหมู
บานพอคาทราบวา นัยวาพรุงนี้ พระศาสดาจะเสด็จมาถึง จึงสรางปะรํากลาง
บาน ตระเตรียมของถวายทานชั้นเลิศ. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการ
ปฏิบัติพระสรีระตั้งแตเชาเสด็จเขาพระคันธกุฎี ประทับนั่งเขาผลสมาบัติ.
ปณฑุกัมพลสิลาสนะของทาวสักกะเกิดรอนขึ้นมา. ทาวสักกะนั้นทรงพิจารณา
วา อะไรนี้ ทรงเห็นวาพระศาสดาจะเสด็จไปแควน สุนาปรันตะ จึงรับสั่งเรียก
พระวิศวกรรมมาสั่งวา พอ วันนี้พระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ระยะทางไกลประมาณสามรอยโยชน พอจงเนรมิตเรือนยอดไว ๕๐๐ หลัง
ทําการเตรียมระยะทางเสด็จที่ทายสุดซุมประตูพระเชตวัน ตั้งไวใหพรอมพระ๑

๑. กมฺพุช. สามพันโยชน
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วิศวกรรมนัน้ ไดการทําอยางนั้นแลว. เรือนยอดสําหรับพระผูมีพระภาคเจามี
๔ มุข. ของสองพระอัศรสาวก มี ๒ มุข. ที่เหลือมีมุขเดียว. พระศาสดา
เสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรงเขาสูเรือนยอดอันประเสริฐในหมูเรือนยอดที่ทั้ง
ไวตามลําดับ. เหลาภิกษุ ๔๙๙ รูปเริ่มแตพระอัครสาวกทั้งสองตางก็ไปสูเรือน
ยอด ๔๙๙ หลัง. มีเรือนยอดวางอยูหลังหนึ่ง. เรือนยอดทั้ง ๕๐๐ หลัง
ลอยไปในอากาศ.
พระศาสดา เสด็จถึงภูเขาชื่อ สัจจพันธ แลวทรงหยุดเรือนยอดไวใน
อากาศ. ที่ภูเขานั้น มีดาบสมิจฉาทิฐิ ชื่อวา สัจจพันธ ทําใหมหาชนถือเอา
ความเห็นผิดเปนผูถึงลาภเลิศและยศเลิศอยู. ก็ภายในตัวดาบสนั้นมีอุปนิสัยแหง
พระอรหัต โชติชวงอยูเหมือนประทีปที่อยูในตุม. ครั้นทรงเห็นดาบสนั้นแลว
ทรงพระดําริวา เราจะแสดงธรรมแกเขา จึงเสด็จไปทรงแสดงธรรม. เมื่อทรง
เทศนจบ ดาบสก็สําเร็จเปนพระอรหันต. อภิญญาของทานก็มากับมรรคนั่น
เอง. ทานเปนเอหิภิกษุ ทรงบาตรจีวรที่สําเร็จเพราะฤทธิ์แลวเขาสูเรือนยอด.
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปถึงหมูบานพอคาพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป
ที่อยูในเรือนยอด ทรงทําใหใครๆ มองไมเห็นเรือนยอดแลวเสด็จไปสูหมูบาน
พอคา. พวกพอคาไดถวายทานใหญแกหมูภิกษุซึ่งมีพระพุทธเจาทรงเปนประมุข
แลวทูลอาราธนาพระศาสดาเสด็จไปยังมกุฬการาม. พระศาสดาทรงเขาสูโรง
ปะรํา. มหาชนรอเวลาจนพระศาสดาดับความกระวนกระวายเกี่ยวกับพระอาหาร
ใหสงบตางรับประทานอาหารมื้อเชาเสร็จแลวสมาทานองคอุโบสถถือของหอม.
และดอกไมเปนอันมากกลับมาวัดเพื่อตองการฟงธรรม. พระศาสดาทรงแสดง
ธรรม. การหลุดพนจากกิเลสเครื่องผูกเกิดแกมหาชนแลว. ความโกลาหล
เกี่ยวกับพระพุทธเจา ขนานใหญไดมีแลว.
เพื่อสงเคราะหมหาชน พระศาสดา ประทับ ๒ - ๓ วัน ในที่นั้นเอง.
และก็ทรงยังอรุณใหตั้งขึ้นในพระมหาคันธกุฎีนั่นแหละ. เมือ่ ประทับในที่นั้น
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๒ - ๓ วันแลว ก็เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมูบานพอคาแลวตรัสสั่งใหพระปุณณะ
เถระกลับวาเธอจงอยูในที่นี้แหละ ในระหวางทางมีแมน้ําชื่อ นิมมทา ไดเสด็จ
ไปถึงฝงของแมน้ํานั้น. นิมมทานาคราชถวายการตอนรับ พระศาสดาทูลเสด็จ
เขาสูภพนาคไดกระทําสักการะพระรัตนตรัยแลว. พระศาสดาทรงแสดงธรรม
แกนาคราชนั้นแลว ก็เสด็จออกจากภพนาค. นาคราชนั้นกราบทูลขอวาไดโปรด
ประทานสิ่งที่พึงบําเรอแกขาพระองคดวยเถิด พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาค.
เจา จึงทรงแสดงบทเจดีย รอยพระบาท ไวที่ฝงแมน้ํานิมมทา รอยพระบาท
นั้น เมื่อคลื่นซัดมาก็ถกู ปด เมื่อคลื่นเลยไปแลวก็ถูกเปด. กลายเปนรอย
พระบาทที่ถึงสักการะอยางใหญ. เมือ่ พระศาสดาทรงออกจากนั้นแลวก็เสด็จถึง
ภูเขาสัจจพันธ ตรัสกับพระสัจจพันธวา มหาชนถูกเธอทําใหจมลงในทาง
อบาย เธอตองอยูในที่นี้แหละ แกลทั ธิของพวกคนเหลานี้เสีย แลวใหพวกเขา
ดํารงอยูในทางพระนิพพาน. แมทานพระสัจจพันธนั้น ก็ทลู ชือ่ สิ่งที่จะตองบํารุง.
พระศาสดาก็ทรงแสดงรอยพระบาทไวบนหลังแผนหินทึบเหมือนประทับตรา
ไวบนกอนดินเหนียวสด ๆ ฉะนั้น. ตอจากนั้นก็เสด็จไปถึงพระเชตวันที่
เดียว. ทานหมายเอาขอความนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา ดวยภายในพรรษานั้นเอง
ดังนี้.
คําวา ปรินิพพานแลว คือปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. มหาชน ทําการบูชาสรีระของพระเถระตลอด ๗ วัน แลวเอาไมหอม
เปนอันมากมากองเผาสรีระ เก็บธาตุ (กระดูก) แลวสรางเจดีย บรรจุ คํา
วา ภิกษุมากหลาย คือพวกภิกษุที่อยูในที่ฌาปนกิจศพของพระเถระ คําที่
เหลือในที่ทุกแหงลวนแตตื้น ๆ ทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปุณโณวาทสูตรที่ ๓
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๔. นันทโกวาทสูตร
[๗๖๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ครัง้ นั้นแล พระมหาปชาบดี
โคตมี พรอมดวยภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายัง
ที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พอยืนเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณี จงตรัสสั่ง
แสดงธรรมแกพวกภิกษุณีเถิด.
[๗๖๗] ก็สมัยนัน้ แล ภิกษุผูเถระทั้งหลาย ยอมโอวาทพวกภิกษุณี
โดยเปนเวรกัน แตทานพระนันทกะ ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดย
เปนเวรกัน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถามทานพระอานนทวา
ดูกอนอานนท วันนี้ เวรโอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกัน ของใครหนอแล.
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งปวงทํา
เวรโอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกัน หมดแลว แตทานพระนันทกะรูปนี้ ไม
ปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเปนเวรกัน ตอนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
กะทานพระนันทกะวา ดูกอนนันทกะ เธอจงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณี ดูกอ น
พราหมณ เธอจงกลาวแสดงธรรมกถาแกพวกภิกษุณีเถิด ทานพระนันทกะ
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว พระพุทธเจาขา แลวนุง สบงทรงบาตร
จีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีในเวลาเชา ครั้นกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังเวลาอาหารแลว เขาไปยังวิหารราชการามแตรูปเดียว ภิกษุณีเหลานั้น
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ไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล พากันแตงตั้งอาสนะและตั้งน้ําสําหรับ
ลางเทาไว ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งไวแลว จึงลางเทา แม
ภิกษุณีเหลานั้น ก็ถวายอภิวาททานพระนันทกะ แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง.
[๗๖๘] พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังนี้วา ดูกอน
นองหญิงทั้งหลาย จักตองมีขอสอบถามกันแล ในขอสอบถามนั้น นองหญิง
ทั้งหลายรูอยู พึงตอบวารู ไมรูอยู. ก็พึงตอบวาไมรู. หรือนองหญิงรูปใด
มีความเคลือบแคลงสงสัย นองหญิงรูปนั้น พึงทวนถามขาพเจาในเรื่องนั้นวา
ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร ขอนี้มีเนื้อความอยางไร.
ภิกษุณีเหลานั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันยอมพอใจ
ยินดีตอพระผูเปนเจานันทกะ ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะ ปวารณาแก
พวกดิฉันเชนนี้.

วาดวยอายตนะภายใน
[๗๖๙] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน จักษุเพียงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
โสตเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ฆานะเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ชิวหาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กายเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. มโนเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงวา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้
เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย
ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๗๐] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เสียงเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กลิ่นเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. รสเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. โผฏฐัพพะเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
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ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงวา อายตนะภายนอก ๖ ของเราไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้
เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้
ดวยปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.

วาดวยกองแหงวิญญาณ
[๗๗๑] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน จักษุวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่น ของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
โสตวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. ฆานวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ.
น. ชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ.
น. กายวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ.
น. มโนวิญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง. เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควร เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงวา หมวดวิญญาณ ๖ ของเราไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้
เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย
ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๗๒] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน
กําลังติดไฟอยู มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
แสงสวางก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ผูใด
กลาวอยางนี้วา ประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน มีน้ํามันก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟ
ก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แตวาแสงสวางของประทีปนั้นแล เทีย่ ง
ยั่นยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ผูท ี่กลาวนั้นชือ่ วา
พึงกลาวชอบหรือหนอแล.
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ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน้ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน
มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน
ธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางของประทีป
นั้น ก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน.
[๗๗๓] ดูกอ นนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด
พึงกลาวอยางนี้วา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ
ภายในเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม
เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
บุคคลผูกลาวอยางนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้นๆ
อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่
เกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ ดับ เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ จึง
ดับไป.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย
ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๗๔] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญมี
แกนตั้งอยู มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
เงาก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ผูใดพึง

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 457

กลาวอยางนี้วา ตนไมไหญ มีแกนตั้งอยูโนน มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไป
เปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง
แปรปรวนไปเปนธรรมดา แตวาเงาของตนไมนั้นแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไป
ติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ผูที่กลาวอยูนั้นชื่อวาพึงกลาวชอบ
หรือหนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะตนไมใหญ มีแกนตั้งอยูโนน
มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไป
เปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาของตนไม
ก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน

วาดวยอายตนะภายนอก ๖
[๗๗๕] พ. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคล
ใดพึงกลาวอยางนี้วา อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัย
อายตนะภายนอกเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใช
สุขก็ตาม เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา บุคคลผูกลาวนั้นชื่อวา กลาวชอบหรือหนอแล
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอก
นั้น ๆ อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้น ๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะ
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ปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้น ๆ ดับ เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอก
นั้น ๆ จึงดับไป.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย
ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๗๖] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือ
ลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยก
สวนเนื้อขางใน แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเนื้อนั้น สวนใดเปนเนื้อ
ล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ
แลควานสวนนั้น ๆ ครัน้ แลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แลว
กลาวอยางนี้วา โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง
นองหญิงทั้งหลายคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้นชื่อวา กลาว
ชอบหรือหนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโค
ผูฉลาดโนน ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางใน
แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเนื้อนั้น สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง เอ็นใน
ระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ แล ควานสวนนั้นๆ
ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แมเขาจะกลาวอยางนี้วา
โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ก็จริง ถึงกระนั้นแล
โคนั้นก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น.
[๗๗๗] น. นองหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพื่อใหเขาใจเนื้อ
ความชัด เนื้อความในอุปมานั้น มีดังตอไปนี้ นองหญิงทั้งหลาย ขอวาสวน
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เนื้อขางในนั้น เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกนั้น เปนชื่อ
ของอายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง
นั้นเปนชื่อของนันทิราคะ มีดแลโคอันคมนั้น เปนชื่อของปญญาอันประเสริฐ
ซึ่งใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวางเครื่องผูกในระหวาง
ได.

วาดวยโพชฌงค ๗
[๗๗๘] ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย โพชฌงคที่ภิกษุเจริญแลว ทําให
มากแลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู
เหลานี้ มี ๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย คือ ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้.
(๑) ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย
(๒) ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค...
(๓) ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค...
(๔) ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค...
(๕) ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค...
(๖) ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค...
(๗) ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย เหลานั้นแล
โพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทําใหแจงเพราะ
รูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู.
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[๗๗๙] ครั้นทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทนี้
แลว จึงสงไปดวยคําวา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจงไปเถิด สมควร
แกเวลาแลว ลําดับนั้น ภิกษุณีเหลานั้น ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนันทกะแลว ลุกจากอาสนะ อภิวาททานพระนันทกะ กระทําประทักษิณ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ดังนี้วา ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย พวกเธอจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ตอนั้น
ภิกษุณีเหลานั้น ไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป.
[๗๘๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อภิกษุณีเหลานั้นหลีก
ไปแลวไมนาน ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ในทุกวัน
อุโบสถ ๑๔ ค่ํานั้น ชนเปนอันมากไมมีความเคลือบแคลง หรือสงสัยวา
ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ แตแทที่จริง ดวงจันทรก็ยังพรองอยูที่เดียว
ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีเหลานั้น ยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนา
ของนันทกะ ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความดําริบริบูรณเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล ใน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระนันทกะวา ดูกอนนันทกะ
ถาเชนนั้น วันพรุงนี้ เธอก็พึงกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทนั้น เหมือนกัน
ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว พระพุทธเจาขา.
[๗๘๑] ครั้งนั้นแล ทานพระนันทกะ พอลวงราตรีนั้นไปแลว ถึง
เวลาเชา จึงนุงสบงทรงบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้น
กลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว เขาไปยังวิหารราชการามแต
รูปเดียว ภิกษุณีเหลานั้นไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล จึงพากันแตง
ตั้งอาสนะและตั้งน้ําลางเทาไว ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แตงตั้งไวแลว
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จึงลางเทา แมภิกษุณีเหลานั้นก็อภิวาททานพระนันทกะแลว นั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง.
[๗๘๒] พอนึ่งเรียบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังนี้วา
ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย จักตองมีขอสอบถามกันแล ในขอสอบถามนั้น
นองหญิงทั้งหลายรูอยู พึงตอบวารู ไมรูอยู ก็พงึ ตอบวาไมรู หรือนองหญิง
รูปใด มีความเคลือบแคลงสงสัย นองหญิงรูปนั้น พึงทวนถามขาพเจาในเรื่อง
นั้นวา ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร ขอนี้มีเนื้อความอยางไรเถิด.
ภิกษุณีเหลานั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันยอมพอใจ
ยินดีตอพระผูเปนเจานันทกะ ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะปวารณาแกพวก
ดิฉัน เชนนี้.

วาดวยอายตนะภายใน ๖
[๗๘๓] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
โสตเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ.
น. ฆานะเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ.
น. ชิวหาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ.
น. กายเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. มโนเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงวา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้
เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้
ดวยปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๘๔] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น.
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
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น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เสียงเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. กลิ่นเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. รสเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ
น. โผฏฐัพพะเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา. ฯลฯ
น. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
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ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงวา อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้
เจาขา.
น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย
ปญญาชอบ ตามเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.

วาดวยกองแหงวิญญาณ ๖
[๗๘๕] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน จักษุวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น วา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. นองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน โสต
วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ฆานวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. กายวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. มโนวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา.
น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา
ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ
ตามความเปนจริงวา กองวิญญาณ ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้
เจาขา.
น. นองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวยปญญา
ชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๘๖] นองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟ
อยู มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรนดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวน
ไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวาง
ก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา นองหญิงทั้งหลาย ผูใดกลาวอยางนี้วา
ประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน
ธรรมดา แตวาแสงสวางของประทีป นั้นแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมี
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ผูทกี่ ลาวนั้น ชือ่ วา พึงกลาวชอบหรือหนอแล.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาที่ 466

ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะอะไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะประทีปน้ํามัน ที่กําลังติดไฟอยูโนน
มีนํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสกไ็ มเที่ยง แปรปรวนไปเปน
ธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางของประทีป
นั้นก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน.
[๗๘๗] น. นองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใดพึง
กลาวอยางนี้วา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ
ภายในเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม
เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
บุคคลผูกลาวนั้น ชื่อวา กลาวชอบหรือหนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ
อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิด
แตอายตนะภายในนั้น ๆ ดับ เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ จึงดับไป.
น. นองหญิงทั้งหลายถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวยปญญา
ชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๘๘] นองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนตั้งอยู
มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรนดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน
ธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาก็ไมเที่ยง แปร
ปรวนไปเปนธรรมดา นองหญิงทั้งหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา นี้ไมใหญ
มีแกนตั้งอยูโนน มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลํานี้ก็ไมเที่ยง
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แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา
แตวาเงาของตนไมนั้นแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวน
ไปเปนธรรมดา ผูที่กลาวนั้น ชื่อวา พึงกลาวชอบหรือหนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะตนไมใหญ มีแกนตั้งอยูโนน
มีรากก็ไมเทียง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน
ธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาของตนไมนั้น
ก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดาเชนกัน.

วาดวยอายตนะภายนอก ๖
[๗๘๙] น. นองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด
พึงกลาวอยางนี้วา อายตนะภายนอก ๖ ของเราไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ
ภายนอกเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม เปนทุกขกต็ าม มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ตาม
เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
บุคคลผูกลาวนั้น ชื่อวา กลาวชอบหรือหนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอก
นั้น ๆ อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้น ๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะ
ปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้น ๆ ดับ เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายนอกนั้นๆ
จึงดับไป.
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น. นองหญิงทั้งหลาย ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวยปญญา
ชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.
[๗๙๐] ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือลูก
มือของคนฆาโคผูฉลาด ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวน
เนื้อขางในแยกสวนขางนอกไว ในสวนเนื้อนั้น สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง
เอ็นในระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ แล ควานสวน
นั้น ๆ ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แลวกลาวอยางนี้
วา โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั้นเอง ดูกอนนองหญิง
ทั้งหลาย คนฆาโคหรือลูกมือของตนฆาโคผูกลาวนั้น ชื่อวา กลาวชอบหรือ
หนอแล.
ภิกษุณี. หามิได เจาขา.
น. นัน่ เพราะเหตุไร.
ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะคนฆาโค หรือลูกมือของตนฆาโค
ผูฉลาดโนน ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางใน
แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเนื้อนั้น สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวา เอ็นใน
ระหวาง เครื่องผูกในระหวาง ก็ใชมดี แลโคอันคมเถือ แล ควานสวนนั้นๆ
ครั้น แลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แมเขาจะกลาวอยางนี้วา
โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ก็จริง ถึงกระนั้นแล
โคนั้น ก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น.
[๗๙๑] น. ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมาน เพื่อใหเขาใจ
เนื้อความชัด เนื้อความในอุปมานั้น มีดังตอไปนี้ ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย
ขอวาสวนเนื้อขางในนั้น เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกนั้น
เปนชื่อของอายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่าํ ในระหวาง เอ็นในระหวาง เครื่องผูก
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ในระหวาง นั้นเปนชื่อของนันทิราคะ มีดแลโคอันคมนั้น เปนชื่อของปญญา
อันประเสริฐ ซึ่งใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวาง
เครื่องผูกในระหวางได.

วาดวยโพชฌงค ๗
[๗๙๒] ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย โพชฌงคที่ภิกษุเจริญแลว ทําให
มากแลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันอยู
เหลานี้ มี ๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย คือ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้.
(๑) ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย
(๒) ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค...
(๓) ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค...
(๔) ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค...
(๕) ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค...
(๖) ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค...
(๗) ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย ดูกอ นนองหญิงทั้งหลาย เหลานี้แล
โพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวเปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทําใหแจงเพราะ
รูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู.
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[๗๙๓] ครั้นทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้น ดวยโอวาทนี้
แลว จึงสงไปดวยคําวา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจงไปเถิดสมควร
แกเวลาแลว ลําดับนั้น ภิกษุณีเหลานั้น ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระ
นันทกะแลว ลุกจากอาสนะ อภิวาททานพระนันทกะ กระทําประทักษิณ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ดังนี้วา ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย พวกเธอจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ตอนั้น
ภิกษุณีเหลานั้นไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา การทําประทักษิณแลว
หลีกไป.
[๗๙๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อภิกษุณีเหลานั้นหลีก
ไปแลวไมนาน ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ในทุกวัน
อุโบสถ ๑๕ ค่ํานั้น ชนเปนอันมากไมมีความเคลือบแคลง หรือสงสัยวา
ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ แตแทที่จริงดวงจันทรก็เต็มแลวที่เดียว ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีเหลานั้นยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ
และมีความดําริบริบูรณแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ รูปนั้น รูปสุดทายยังเปนถึงพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา แนนอนที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ นันทโกวาทสูตร ที่ ๔
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อรรถกถานันทโกวาทสูตร
นันทโกวาทสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:ในสูตรนั้น คําวา ก็โดยสมัยนั้นแล ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงไดรับการขอรองจากพระมหาปชาบดีโคตมีแลว ก็ทรงสงภิกษุณีสงฆ
ไป. แลวรับสั่งใหภิกษุสงฆเขาประชุม ทรงกระทําการแกสงฆวา ภิกษุทั้งหลาย
ที่เปนเถระจงเปลี่ยนเวรกันสอนพวกภิกษุณี พระอานนทกลาวหมายเอาความ
ขอนั้น จึงกลาวคําวานี้. ในสูตรนัน้
คําวา ปริยาเยน หมายถึงโดยวาระ.
คําวา ไมปรารถนา คือเมื่อถึงเวรของตนแลว ผูส อนภิกษุณีจะไปบานไกล
หรือเอาเข็มมาเย็บผาเปนตน แลวสูงใหพูดแทนวา นี้คงจะเปนความลาชาของ
ภิกษุนั้น แตการเปลี่ยนเวรกันสอนนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําการะ
เพราะเหตุแหงพระนันทกเถระเทานั้น. เพราะเหตุไร เพราะเมื่อพวกภิกษุณี
เหลานี้ไดเห็นพระเถระแลว จิตก็จะเลื่อมใสแนวแน. เพราะเหตุนั้น พวกนาง
ภิกษุณีเหลานั้นจึงอยากรับคําสอนของทาน ประสงคจะฟงธรรมกถา ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงทําโอวาทโดยวาระวา เมื่อถึงเวรของคนแลว
นันทกะจะแสดงโอวาทจะกลาวธรรมกถา ฝายพระเถระไมยอมทําเวรของตน.
หากมีคําถามวา เพราะเหตุไร ก็ตอบวา นัยวาภิกษุณีเหลานั้น เมื่อพระเถระ
เสวยราชสมบัติในชมพูทวีปเมื่อชาติกอน เปนนางสนม. พระเถระไดทราบ
เหตุการณนั้นดวยบุพเพนิวาสญาณ จึงคิดวา ภิกษุอื่นที่ไดบุพเพนิวาสญาณ
เมื่อไดเห็นเรานั่งกลางภิกษุณีสงฆนี้ชักเอาขอเปรียบเทียบและเหตุการณตาง ๆ
มากลาวธรรมอยู ก็จะพึงมองเหตุการณนี้แลวสําคัญคําที่จะพึงกลาววา ทาน
นันทกะไมยอมทั้งพวกนางสนมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ทานนันทกะที่มีนางสนม
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หอมลอมนี้ ชางงามแท. เมื่อพิจารณาเห็นความขอนี้ พระเถระจึงไมยอมทํา
เวรของตน. และเลากันมาวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ธรรมเทศนา
ของพระเถระเทานั้น จึงจะเปนที่สบายแกภิกษุณีเหลานั้น จึงรับสั่งเรียกพระนันทกะมาในครั้งนั้นแล. เพื่อรูวาภิกษุณีเหลานั้นเมื่อชาติกอนเปนนางสนม
ของพระเถระมา จึงมีเรื่องดังตอไปนี้.
มีเรื่องเลากันมาวา ครั้งกอน ที่กรุงพาราณสีมีพวกทํางานดวยลําแขง
อยู ๑,๐๐๐ คน คือ ทาส ๕๐๐ คน ทาสี ๕๐๐ คน ทํางานดวยกัน พักอยูใ น
ที่เดียวกัน . พระนันทกเถระนี้เปนหัวหนาทาสในเวลานั้น พระโคตมีเปน
หัวหนาทาสี นางเปนภรรยาที่ฉลาดสามารถของหัวหนาทาส. แมพวกทํางาน
ดวยลําแขงทั้ง ๑,๐๐๐ คน เมื่อจะทําบุญกรรม ก็ทําดวยกัน ตอมาเวลาเชา
พรรษา มีพระปจเจกพุทธเจา ๕ องค จากเงื้อมเขานันทมูลกะมาลงที่อิสิปตนะ
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงแลวก็ไปสูอิสิปตนะนั่นแหละ คิดวา พวกเราจะขอ
หัตถกรรมเพือ่ ประโยชนแกกุฏิอยูจําพรรษา หมจีวรเขาไปสูกรุงในตอนเย็น
ยืนที่ประตูเรือนเศรษฐี. นางหัวหนาทาสี กระเคียดหมอน้ําไปทาน้ําไดเห็นพวก
พระปจเจกพุทธเจาที่กําลังเขาสูกรุง. เศรษฐีไดฟงเหตุการณที่พระปจเจก
พุทธเจาเหลานั้นมา ก็พูดวา พวกเราไมมีเวลาวางนิมนตไปเถอะ.
ครั้งนั้น นางหัวหนาทาสี กําลังทูนหมอน้ําเขาไปก็เห็นพวกพระปจเจก
พุทธเจาเหลานั้น กําลังออกมาจากกรุง จึงยกหมอน้ําลง นอมไหว ปดหนาแลว
ทูลถามวา พวกพระผูเปนเจาสักวาเขาสูกรุงแลวก็ออกมา อะไรกันหนอ.
ปจ. พวกอาตมา มาเพื่อขอหัตถกรรมแหงกุฏิจําพรรษา.
ทา. ไดหรือเปลา เจาคะ.
ปจ. ไมไดหรอก อุบาสิกา.
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ทา. ก็แหละกุฏินนั้ พวกคนใหญคนโตเทานั้น จึงจะทําได หรือแม
แตพวกคนยากจนก็ทําได.
ปจ. ใครผูใดผูหนึ่งอาจทําได.
ทา. ดีละ เจาคะ พวกดิฉันจะทําถวาย พรุงนี้นิมนตรับภิกษาของ
ดิฉันนะคะ นิมนตไวแลวก็เอาน้ําไป แลวกระเดียดหมอน้ํามายืนที่ทางทาน้ําอีก
พูดกับพวกทาสีที่เหลือซึ่งพากันมาแลววา พวกเธอจงอยูนี้แหละ ในเวลาที่ทุก
คนมาแลวก็พูดวา แม นี่พวกเธอจะทํางานเปนขี้ขาคนอื่นตลอดไปหรือ หรือ
อยากจะพนจากความเปนขี้ขา. พวกทาสีตอบวา อยากจะพนในวันนี้แหละ แม
เจา นางจึงวา ถาเมื่อเปนอยางนั้น พรุงนี้ฉันไดนิมนตพระปจเจกพุทธเจา
ทั้ง ๕ องคที่ไมไดหัตถกรรมมาฉัน ขอใหพวกเธอจงใหพวกสามีของพวกเธอ
ใหหัตถกรรมสักวันเถิด. พวกนางเหลานั้น ก็รับวา ได แลวก็บอกแกสามีใน
เวลาที่มาจากดงในตอนเย็น.
พวกเขาก็รับวา ตกลง แลวก็พากันไปประชุมที่ประตูเรือนของพวกหัว
หนาทาสี. ลําดับนั้น นางหัวหนาทาสีกลาวก็พวกเขาเหลานั้นวา พอทั้งหลาย
พรุงนี้ขอใหพวกคุณจงใหหัตถกรรมแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเถิดนะคะ
แลวก็บอกอานิสงส ขูแลว ปกปองพวกที่ไมอยากทําดวยโอวาทที่หนักแนน
วันรุงขึ้น นางไดถวายอาหารแตพวกพระปจเจกพุทธเจาแลวใหสัญญาณแกพวก
ลูกทาสทุกคน. ทันใดนัน้ พวกลูกทาสเหลานั้นก็เขาปา รวบรวมเครื่องเครา
รอยก็ทั้งรอยสรางกุฏิกัน แตละหลัง ๆ มีบริวารคือที่จงกรมเปนตน หลังละแหง ๆ
วางเตียง ตั่ง น้ําดื่มและภาชนะสําหรับใสของที่ตองฉันเปนตนไว ขอใหพวก
พระปจเจกพุทธเจาทําปฏิญญาเพื่อประโยชนอยูในกุฏินั้นตลอดสามเดือน แลว
ตั้งเวรถวายอาหารกัน . ในวันเวรตน ใครไมสามารถ นางหัวหนาทาสีก็ขน
เอาจากเรือนั่งเองมาถวายแทนผูนั้น. เมื่อนางหัวหนาทาสีปรนนิบัติตลอดสาม
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เดือนอยางนี้เสร็จแลว ก็ใหทาสแตละคนสละผากันคนละผืน ไดผาเนื้อหยาบ
๕๐๐ ผืน ใหพลิกแพลงผาเหลานั้น ทําเปนไตรจีวรถวายพระปจเจกพุทธเจา
ทั้ง ๕ องค. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็หลีกไปตามสําราญ. แมคนผูทํางาน
ดวยลําแขงทั่งพันคนนั้นไดทํากุศลมาดวยกัน ตายแลวก็เกิดในเทวโลก. แม
บานทั้ง ๕๐๐ คนนั้น บางทีก็เปนภรรยาของชายทั้ง ๕๐๐ คนนั้น. บางทีแม
ทั้งหมดก็เปนภรรยาของลูกทาสผูเปนหัวหนาเทานั้น. ตอมา ในกาลครั้งหนึ่ง
ลูกหัวหนาทาสเคลื่อนจากเทวโลกมาบังเกิดในราชตระกูล. ถึงเทวกัญญาทั้ง
๕๐๐ นั้น ก็มาเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมาก เมือ่ เจาชายนั้นไดเสวยราชยก็ไป
สูพระราชวัง เปนนางสนม. เมื่อพวกนางทองเที่ยวอยูโดยทํานองนี้ ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา ก็มาเกิดในตระกูลกษัตริยในโกลิยนคร
บาง ในเทวทหนครบาง.
แมพระนันทกะเลา เมื่อบวชแลวก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต. ลูกสาว
หัวหนาทาสี เจริญวัยแลว ก็ดํารงอยูในตําแหนงอัครมเหสี ของพระเจา
สุทโธทนมหาราช. ถึงหญิงนอกนี้ก็ไปสูวัง (คือเปนพระชายา) ของราชบุตร
เหลานั้น. เจาชาย ๕๐๐ องค ซึ่งเปนพระสวามีของพวกพระนางเหลานั้น ได
ทรงฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาในเพราะการทะเลาะกันเกี่ยวกับแยงน้ํา
แลวก็ทรงผนวช. พวกเจาหญิงก็ทรงสงพระสาสน เพื่อใหพวกเจาชายเหลานั้น
กระสัน. พระผูมีพระภาคเจาทรงพาพวกทานผูกระสันเหลานั้นไปสระดุเหวาแลว
ทรงใหดํารงอยูในโสดาปตติผล ในวันประชุมใหญก็ทรงใหตั้งอยูในความ
เปนพระอรหันต. แมเจาหญิงทั้ง ๕๐๐ องคนั้นเลา ก็พากันออกไปบวชใน
สํานักพระมหาประชาบดี.
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พึงแสดงเรื่องนี้อยางนี้วา หัวหนาทาสนี้คือ ทานพระนันทกะ นาง
ทาสีเหลานี้แหละ คือภิกษุณีเหลานั้น ดังนี้. คําวา ราชการาโม ไดแก วัดที่
พระเจาปเสนทิโกศลทรงสรางไวในสถานที่คลายถูปาราม ที่สวนทิศใตของ
พระนคร คําวา สมฺมปฺปฺาย สุทฏ คือที่เห็นตามเหตุ ตามการณ
ดวยวิปสสนาปญญา คือตามความเปนจริง. คําวา ตชฺช ตชฺช คือมีปจจัย
นั้นเปนตัวแท มีปจจัยนั้นเปนสภาพ. มีคําที่อธิบายวา ก็แล เวทนานั้น ๆ
เพราะอาศัยปจจัยนั้น ๆ จึงเกิดขึ้น. คําวา ปเควสฺส ฉายา ความวา
ความที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรากเปนตนก็ไมเที่ยง ทั้งแตเริ่มแรกทีเดียว คําวา
อนุปหจฺจ คือไมเขาไปประหาร บุคคลทําเนื้อใหเห็นกอน ๆ แลวปลอย
ใหหนังหอยยอยมา ชื่อวายอมเขาไปกําจัดกายคือเนื้อ ในคําวา ไมเขาไป
กําจัด นั้น บุคคลทําใหหนังติดกันเปนพืด แลวปลอยใหเนื้อทั้งหลาย
หอยยอยมาชื่อวายอมเขาไปกําจัดกายคือหนัง ไมทําอยางนั้น. คําวา
วิลิมสมหารุ พนฺธน ไดแก เนื้อที่พอกที่ติดที่หนังทั้งหมดนั่นเอง. ทาน
กลาวหมายเอากิเลสในระหวางทุกอยางนั้นแหละวา มีเครื่องผูกคือกิเลส
สังโยชนในระหวางดังนี้.
ถามวา ทําไม ทานจึงกลาวคําวา ก็เจ็ดอยางเหลานี้แล. ตอบวา
เพราะปญญาใดที่ทานวา ปญญานี้ยอมตัดกิเลสทั้งหลายได ปญญานั้น ลําพัง
อยางเดียวแท ๆ ไมอาจตัดไดโดยธรรมดาของคน. ก็เหมือนอยางวา. ขวาน
โดยธรรมดาของตนแลวจะตัดสิ่งที่ตองตัดใหขาดไมได ตอเมื่ออาศัยความ
พยายามที่เกิดจากคนนั้นของบุรุษแลว จึงจะตัดไดฉันใด เวนจากโพชฌงค
อีก ๖ ขอแลว ปญญาก็ไมสามารถจะตัดกิเลสทั้งหลายได ฉันนั้น เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนั้น. คําวา ถาอยางนั้น ความวา เธอแสดง
อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ กองวิญญาณ ๖ การเทียบประทีป เทียบตนไม
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และเทียบโค แลวจบเทศนาลงดวยความสิ้นไปแหงอาสวะดวยโพชฌงค
๗ อยาง เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น แมพรุงนี้ เธอก็พึงสั่งสอนพวกภิกษุณี
เหลานั้นดวยโอวาทนั้นแล.
คําวา สา โสตาปนฺนา ความวา ภิกษุณีที่ต่ํากวาเขาหมดทางคุณ
ธรรมก็เปนโสดาบัน. ที่เหลือก็เปนสกทาคามินี อนาคามินี และขีณาสพ. ถาม
วา ถาเมื่อเปนอยางนั้น จะมีความดําริบริบูรณไดอยางไร. ตอบวา จะมีความ
ดําริบริบูรณไดดวยความบริบูรณแหงอัธยาศัย. จริงอยูภิกษุณีรูปใดมีความคิด
อยางนี้วา เมื่อไรหนอแล เรากําลังฟงธรรมเทศนาของพระคุณเจานันทกะ
พึงทําใหแจงโสดาปตติผลในอาสนะนั่นแล. ภิกษุณีนั้นก็ไดทําใหแจงโสดา
ปตติผล. ภิกษุณีรูปใดมีความคิดวา สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล
นางภิกษุณีรูปนั้น ก็ทาํ ความเปนพระอรหันตใหแจมแจง. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนผูชื่นใจและมีความดําริที่บริบูรณแลวแล.
จบอรรถกถานันโกวาทสูตรที่ ๔
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๕. จูฬราหุโลวาทสูตร
[๗๙๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหลีกเรนประทับอยูในที่รโหฐาน ไดเกิดพระปริวิตกทางพระหฤทัยขึ้นอยาง
นี้วา ราหุลมีธรรมที่บมวิมุตติแกกลาแลวแล ถากระไร เราพึงแนะนําราหุล
ในธรรมที่สนิ้ อาสวะยิ่งขึ้นเถิด.
[๗๙๖] ตอนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงครองสบง ทรงบาตรจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีในเวลาเชา ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว ไดตรัสกะทานพระราหุลวา ราหุล เธอจง
ถือผารองนั่ง เราจักเขาไปยังปาอันธวัน เพื่อพักผอนกลางวันกัน ทานพระราหุล
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระพุทธเจาขา แลวจึงถือผารองนั่ง
ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค ก็สมัยนั้นแล เทวดา
หลายพันคนไดติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปดวยทราบวา วันนี้ พระผูม ีพระภาคเจาจักทรงแนะนําทานพระราหุลในธรรมที่สนิ้ อาสวะยิ่งขึ้น ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาถึงปาอันธวันแลว จึงประทับนั่ง ณ อาสนะที่ทาน
พระราหุลปูลาด ณ ควงไมแหงหนึ่ง แมทานพระราหุลก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๗๙๗] พอนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๗๙๘] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปร ปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๗๙๙] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุวิญญาณ
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๘๐๐] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน จักษุสัมผัส
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. สิง่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ
ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.

วาดวยเวทนาเปนตน
[๘๐๑] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยแมนั้น เทีย่ ง
หรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเทียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจา.
[๘๐๒] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน โสตเที่ยง
หรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ
พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฆานะเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชิวหาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจา ฯลฯ
พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กายเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ
[๘๐๓] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา. นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๘๐๔] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมารมณ
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา.
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๘๐๕] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนวิญญาณ
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
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ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๘๐๖] พ. ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโน
สัมผัสเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา
ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
[๘๐๗] พ. ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมนั้น เทีย่ ง
หรือไมเที่ยง.
ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข
ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา
ร. ไมควร พระพุทธเจาขา.
[๘๐๘] พ. ราหุล อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในจักษุวิญญาณ
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ยอมเบื่อหนายแมในจักษุสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยนั้น.
ความเบื่อหนายแมในโสต ยอมเบื่อหนายแมในเสียง...
ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น...
ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา ยอมเบื่อหนายแมในรส...
ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะ...
ยอมเบื่อหนายแมในมโน ยอมเบื่อหนายแมในธรรมารมณ ยอมเบื่อ
หนายแมในมโนวิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบื่อหนายแม
ใน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้น.
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อ
หลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา หลุดพนแลว และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยาง
นี้มีไดมี.
[๘๐๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระราหุล
จึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาและ
ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสคําเปนไวยากรณนี้อยู จิตของทาน
พระราหุลหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น และเทวดาหลาย
พันองคนั้น ไดเกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีหมดมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
จบ จูฬราหุโลวาทสูตร ที่ ๕
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อรรถกถาราหุโลวาทสูตร
ราหุโลวาทสูตร ขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:ในพระสูตรนั้น คําวา บมวิมุตติ มีวิเคราะหวา ทีช่ ื่อวา
บมวิมุตติ ก็เพราะทําวิมุตติใหสุกงอม. คําวา ธรรม ไดแก ธรรม
๑๕ อยาง. ธรรมเหลานั้น พึงทราบดวยอํานาจแหงของความหมดจดแหง
อินทรียมีความเชื่อเปนตน . สมจริง ดังคําที่ทานกลาวไววา
(๑) อินทรียคือความเธอยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลานี้ คือ
ก. เวนบุคคลผูไมมีความเชื่อ.
ข. เสพ คบ เขานั่งใกล บุคคลผูมีความเชื่อ.
ค. พิจารณาสูตรที่เปนเหตุใหเกิดความเลื่อมใส.
(๒) อินทรียคือความเพียรยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลานี้ คือ
ก. เวนบุคคลเกียจคราน.
ข. เสพ คบ เขานั่งใกลบุคคลผูปรารภความเพียร.
ค. พิจารณาถึงความเพียรชอบ.
(๓) อินทรียคือความระลึกยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลานั้น คือ
ก. เวนบุคคลผูหลงลืมสติ.
ข. เสพ คบ เขานั่งใกลบุคคลผูตั้งสติมั่น.
ค. พิจารณาหลักการตั้งสติ (สติปฏฐาน).
(๔) อินทรียคือความตั้งใจมั่นยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลานั้น
คือ
ก. เวนบุคคลผูไมตั้งใจมั่น.
๑. บาลี จูฬราหุโลวาทสูตฺต
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ข. เสพ คบ เขานั่งใกลบุคคลผูตั้งใจมั่น.
ค. พิจารณาฌานและวิโมกข.
(๕) อินทรียคือความรูชัดยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลานี้ คือ
ก. เวนบุคคลผูมีปญญาทราม.
ข. เสพ คบ เขานั่งใกลบุคคลผูมีปญญา.
ค. พิจารณาญาณจริยาที่ลึกซึ้ง.
เมื่อเวนบุคคล ๕ พวก เสพ คบ เขานั่งใกลบุคคล ๕ พวก พิจารณา
กองสูตร ๕ กองเหลานี้ ดังวามานี้ ดวยอาการ ๑๕ อยางเหลานี้ อินทรียท ั้ง
๕ อยางก็ยอมหมดจด. ยังมีธรรมสําหรับ บมวิมตุ ติอีก ๑๕ อยางคือ อินทรีย
มีความเธอเปนตน เหลานั้น ๕ อยาง ความสําคัญอันเปนสวนแหงการแทงตลอด
(นิพเพธภาคิยสัญญา) ๕ อยางเหลานี้คือ ความสําคัญวาไมเที่ยง ความสําคัญวา
เปนทุกขในสิ่งที่ไมเที่ยง ความสําคัญวาไมใชตัวตนในสิ่งที่เปนทุกข ความ
สําคัญในการละ ความสําคัญในวิราคะ และธรรมอีก ๕ อยางมีความเปน
ผูมีมิตรดีงามเปนตน ที่ตรัสแกพระเมฆิยเถระ.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดําริอยางนี้ในเวลาใดเลา.
ตอบวา เมื่อพระองคทรงตรวจดูโลก ในสมัยใกลสวาง ก็ทรงมีพระดําริอยางนี้.
คําวา เทวดาหลายพันองค ความวา ทานพระราหุลตั้งความปรารถนาไว
แทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ในครั้งที่เปน
พญานาคชื่อปาลิต พรอมกับเทวดาที่ตั้งความปรารถนาไวเหมือนกัน. ก็แหละ
บรรดาเทวดาเหลานั้น บางพวกก็เปนเทวดาอยูบนแผนดิน. บางพวกก็เกิดใน
อากาศ. บางพวกก็อยูจาตุมหาราชิกา. บางพวกก็อยูในเทวโลก. บางพวกก็
เกิดในพรหมโลก. แตในวันนี้ เทวดาทั้งหมดมาประชุมกันในปา อันธวัน
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นั่นแลในทีเดียวกัน . คําวา ดวงตาเห็นธรรม ความวา ปฐมมรรค (โสดา
ปตติมรรค) ทานเรียกวา ดวงตาเห็นธรรม ในอุปาลีโอวาทสูตร และทีฆนขสูตร.
ผลทั้งสามทานเรียกวา ดวงตาเห็นธรรม ในพรหมายุสูตร. ในสูตรนี้ มรรค ๘
ผล ๔ พึงทราบวาเปน ดวงตาเห็นธรรม. ก็แหละ ในบรรดาเทวดาเหลานั้น
เทวดาบางพวกไดเปนพระโสดาบัน . บางพวกเปนพระสกทาคามี บางพวกก็
เปนอนาคามี บางพวกก็เปนพระขีณาสพ. และก็การกําหนดดวยอํานาจนับ
จํานวนเทวดาเหลานั้นวาเทานั้น เทานี้ไมมี. คําที่เหลือในที่ทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาราหุโลวาทสูตร ที่ ๕
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๖. ฉฉักกสูตร
[๘๑๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
แลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรม
แกเธอทั้งหลาย อันไพเราะในเบื้องตน ในทามกลางในที่สุด พรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง คือ ธรรมหมวด
หก ๖ หมวด พวกเธอจงพึงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว พระพุทธเจาขา.
[๘๑๑] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบ
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖
หมวดเวทนา ๖ หมวดตัณหา ๖.
[๘๑๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั้น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแก อายตนะคือจักษุ อายตนะคือโสต อายตนะคือ
ฆานะ อายตนะคือชิวหา อายตนะคือกาย อายตนะคือมโน ขอที่เรากลาว
ดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะนี้ กลาวแลวนี้
ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๑.
[๘๑๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแก อายตนะคือรูป อายตนะคือเสียง อายตนะคือกลิ่น
อายตนะคือรส อายตนะคือโผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ ขอที่เรากลาว
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ดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะนี้ กลาวแลว
นี้ธรรมหมวด ๖ หมวดที่ ๑.
[๘๑๔] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักษุวิญญาณ อาศัย
โสตและเสียง จึงเกิดโสตวิญญาณ อาศัยฆานะและกลิ่น จึงเกิดฆานวิญญาณ
อาศัยชิวหาและรส จึงเกิดชิวหาวิญญาณ อาศัยกายและโผฏฐัพพะ จึงเกิดกาย
วิญญาณ อาศัยมโนและธรรมารมณ จึงเกิดมโนวิญญาณ ขอที่เรากลาวดังนี้วา
พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั้น เราอาศัยวิญญาณนี้ กลาวแลว นี้ธรรม
หมวดหก หมวดที่ ๓.
[๘๑๕] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัย
อะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบ
ของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ ความ
ประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะอาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณความ
ประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ
ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโน
วิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ ขอทีเ่ รากลาวดังนี้วา
พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัยผัสสะนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก
หมวดที่ ๔.
[๘๑๖] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดเวทนา ๖ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความ
ประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา
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อาศัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณ. . .
อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ. . .
อาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ . . .
อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ. . .
อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรม
ทั้ง ๓ เปนผัสสะ. เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ขอที่เรากลาวดังนี้วา
พึงทราบหมวดเวทนา ๖ นั่น เราอาศัยเวทนานี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก
หมวดที่ ๕.

วาดวยกองแหงตัณหา
[๘๑๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความ
ประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนาเพราะ
เวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา
อาศัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณ...
อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ...
อาศัยชิวหาและลิ้นเกิดชิวหาวิญญาณ ...
อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ...
อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรม
ทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงมีตัณหา ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น เราอาศัยตัณหา
นี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๖.
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[๘๑๘] ผูใดกลาวอยางนี้วา จักษุเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร
จักษุยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สงิ่ ใดแล ปรากฏแมความเกิด
แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เพราะฉะนั้น คําของผูที่กลาววาจักษุเปนอัตตานั้นจึงไมควร ดวยประการฉะนี้
จักษุจึงเปนอัตตา.
ผูใดกลาววา รูปเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร รูปยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม
สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น
คําของผูที่กลาววา รูปเปนอนัตตานั้นจึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึงเปน
อนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา.
ผูใดกลาววา จักษุวิญญาณเปนอัตตา คําของผูนั้น ไมควร จักษุ
วิญญาณยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด
แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เพราะฉะนั้น คําของผูที่กลาววาจักษุวิญญาณเปนอัตตานั้น จึงไมควร ดวย
ประการฉะนี้ จักษุจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปน
อนัตตา
ผูใดกลาววา จักษุสัมผัสเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุสัมผัส
ยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แม
ความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิด ในแลเสื่อมไป
เพราะฉะนั้น คําของผูที่กลาววาจักษุสัมผัสเปนอัตตานั้น จึงไมควร ดวย
ประการฉะนี้ จักษุจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปน
อนัตตา จักษุสัมผัสจึงเปนอนัตตา.
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ผูใดกลาววา เวทนาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร เวทนายอม
ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความ
เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะ
ฉะนั้น คําของผูที่กลาววาเวทนาเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้
จักษุจึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตาจักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุสัมผัส
จึงเปนอนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา.
ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ตัณหายอมปรากฏ
แมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม
สิ่งนั้น ตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น
คําของผูที่กลาววา ตัณหาเปนอัตตานั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุ
จึงเปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุสัมผัสจึง
เปนอนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา ตัณหาจึงเปนอนัตตา.

วาดวยอนัตตา
[๘๑๙] ผูใดกลาววา โสตเปนอัตตา...
ผูใดกลาววา ฆานะเปนอัตตาะ...
ผูใดกลาววา ชิวหาเปนอัตตา...
ผูใดกลาววา กายเปนอัตตา...
ผูใดกลาววา มโนเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม
สิ่งนั้น ตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น
คําของผูที่กลาววา มโนเปนอัตตานั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึง
เปนอนัตตา.
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ผูใดกลาววา ธรรมารมณเปนอัตตา คําของผูนั้น ไมควรธรรมารมณ
ยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แม
ความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เพราะฉะนั้น คําของผูที่กลาววาธรรมารมณเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวย
ประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา.
ผูใดกลาววา มโนวิญญาณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโน
วิญญาณยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด
แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เพราะฉะนั้น คําของผูที่กลาววา มโนวิญญาณเปนอัตตา นั้น จึงไมควร
ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณ
จึงเปนอนัตตา.
ผูใดกลาววา มโนสัมผัสเปนอัตตา คําของผูนั้น ไมควร มโนสัมผัส
ยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด
แมความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เพราะฉะนั้น คําของผูที่กลาววา มโนสัมผัสเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวย
ประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณ
จึงเปนอนัตตา มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา.
ผูใดกลาววา เวทนาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร เวทนายอม
ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความ
เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะ
ฉะนั้น คําของผูที่กลาววา เวทนาเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการ
ฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณจึงเปน
อนัตตา มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา.
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ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้น ไมควร ตัณหายอมปรากฏ
แมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม
สิ่งนั้น ตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้น
คําของผูที่กลาววา ตัณหาเปนอัตตา นั้นจึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึง
เปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา ตัณหาจึงเปนอนัตตา.

ปฏิปทาอันใหถึงความตั้งขึ้นแหงสักกายะ
[๘๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงความตั้งขึ้นแหงสักกายะดังตอไปนี้แล บุคคลเล็งเห็นจักษุวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา
เล็งเห็นรูปวา นั่นของเรา นั่นเรา นัน่ อัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา
นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา นั่นของเรา นั่น
เรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นของเรา นั่น เรา นัน่ อัตตาของเรา
เล็งเห็นตัณหาวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นโสตวา นั่น
ของเรา. . . เล็งเห็นฆานะวา นั่นของเรา . . . เล็งเห็นชิวหาวา นั่นของเรา . . .
เล็งเห็นกายวา นั่นของเรา . . . เล็งเห็นมโนวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่น
อัตตาของเรา เล็งเห็นธรรมารมณวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา
เล็งเห็นมโนวิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นมโนสัมผัสวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นของ
เรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่น
อัตตาของเรา.
[๘๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงความดับสักกายะ ดัง
ตอไปนี้แล บุคคลเล็งเห็นจักษุวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตา
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ของเรา เล็งเห็นรูปวา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา
เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา
เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา
เล็งเห็นเวทนาวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา เล็ง
เห็นตัณหาวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็น
โสตวา นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นฆานะวา นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นกายวา
นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นมโนวา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใช
อัตตาของเรา เล็งเห็นธรรมารมณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใช
อัตตาของเรา เล็งเห็นมโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใช
อัตตาของเรา เล็งเห็นมโนสัมผัสวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใช
อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตา
ของเราเล็งเห็นตัณหาวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตาของเรา.

วาดวยความเปนอฐานะ
[๘๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
ยอมเกิดความเสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง
เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจ
มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลําบาก
ร่ําไห คร่ําครวญทุมอก ถึงความหลงพรอม มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู
อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมทราบชัดความตั้งขึ้น ความดับไป คุณ
โทษ และทีส่ ลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอน
เนื่องอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขอที่บคุ คลนั้นยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา
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ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ยังไมถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขม
สุขเวทนา ยังไมทําวิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย และจักเปนผูกระทําที่
สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั่นไมใชฐานะที่มีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยโสตแลเสียง เกิดโสตวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกิดฆานวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยชิวหาและรส เกิดชิวหาวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอม
เกิดความเสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง เขา
อันสุขเวทานาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจ
จึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลําบาก
ร่ําไห คร่ําครวญทุมอก ถึงความหลงพรอม จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู อัน
อทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมทราบชัดความตั้งขึ้น ความดับไป คุณ
โทษ และทีส่ ลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอน
เนื่องอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขอที่บคุ คลนั้นยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา
ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ยังไมถอนวิชชานุสัยเพราะอทุกขม
สุขเวทนา ยังไมทําวิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย แลวจักเปนผูกระทําที่
สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั่นไมใชฐานะที่มีได.
[๘๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ
ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความ
เสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทกุ ขมิใชสุขบาง เขาอันสุข
เวทนาถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจ
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จึงไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเศราโศก
ไมลําบาก ไมร่ําไห ไมคร่ําครวญทุมอก ไมถึงความหลงพรอม จึงไมมี
ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมทราบชัดความ
ตั้งขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และที่สลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปน
จริง จึงไมมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลนั้นละ
ราคานุสัยเพราะสุขเวทนา บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัย
เพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังวิชชาใหเกิดขึ้นเพราะละอวิชชาเสียได แลวจักเปน
ผูกระทําที่สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั่น เปนฐานะที่มีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยโสตและเสียง เกิดโสตวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกิดฆานวิญญาณ ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยชิวหาและลิ้น เกิดชิวหาวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ
ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความ
เสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทุกขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนา
ถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดาํ รงอยูดวยความติดใจ จึง
ไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเศราโศก ไม
ลําบาก ไมรา่ํ ไห ไมคร่ําครวญทุมอก ไมถึงความหลงพรอม จึงไมมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมทราบชัดความตั้งขึ้น
ความดับไป คุณ โทษ และที่สลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปนจริงจึง
ไมมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลนั้น ละราคานุสัย
เพราะสุขเวทนา บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัยเพราะ
อทุกขมสุขเวทนา ยังวิชชาใหเกิดขึ้นเพราะละอวิชชาเสียได แลวจักเปนผู
กระทําที่สุดแหงทุกขในปจจุบันได นั้นเปนฐานะที่มีได.
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[๘๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ
วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ยอม
เบื่อหนายแมในตัณหา
ยอมเบื่อหนายแมในโสต ยอมเบื่อหนายแมในเสียง...
ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น ...
ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา ยอมเบื่อหนายแมในรส ...
ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะ...
ยอมเบื่อหนายแมในมโน ยอมเบื่อหนายแมในธรรมารมณ ยอมเบื่อหนายแมในมโนวิญญาณ ยอมเบือ่ หนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบื่อหนาย
แมในเวทนา ยอมเบื่อหนายแมในตัณหา เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา หลุดพนแลว
และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา และเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ
เพราะไมถือมั่นแล.
จบ ฉฉักกสูตร ที่ ๖
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อรรถกถาฉฉักกสูตร
ฉฉักกสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:บรรดาคําเหลานั้น คําวา อาทิกลฺยาณ ความวา เราจะทําให
ไพเราะคือใหปราศจากโทษ ใหดีในเบื้องตน แลวแสดง. แมที่ไพเราะใน
ทามกลางและที่สุดก็ทํานองเดียวกันนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงชมเชยอริยวงศสูตรดวย ๙ บท มหาสติปฏฐานสูตรดวย ๗ บท มหาอัสสปุรสูตรดวย ๗ บท
เหมือนกัน ดวยประการฉะนี้ . สําหรับพระสูตรนี้ ทรงชมเชยดวย ๙ บท
คําวา พึงทราบ คือพึงทราบดวยมรรคพรอมกับวิปสสนา. จิตที่เปน
ไปในภูมิสามเทานั้นทรงแสดงดวยมนายตนะ. และธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓
ขางนอกทรงแสดงดวยธรรมายตนะ. ยกเวนทวิปญจวิญญาณ (วิญญาณ ๕ คู
รวม ๑๐ ดวง) โลกิยวิบากจิต ๒๐ ดวงที่เหลือ ทรงแสดงดวยมโนวิญญาณ.
ผัสสะและเวทนาเปนธรรมที่สัมปยุตดวยวิบากวิญญาณตามที่กลาวไวแลว คําวา
ตัณหา ไดแกตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะแหงชวนะ อันมีวิบากเวทนาเปนปจจัย
คําวา จักษุเปนตัวตน มีคําเชื่อมตอเปนแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ. ก็แลเพื่อแสดง
ความที่สัจจะ ๒ ขอที่ตรัสไวในหนหลังไมเปนตัวตน จึงทรงเริ่มเทศนานี้ ใน
บทเหลานั้น บทวา ไมควร หมายถึงไมเหมาะ. คําวา เสื่อมไป คือ
ปราศไป ดับไป. คําวา อย โข ปน ภิกฺขเว คือ แมนี้ก็เปนคําเชื่อมตอที่
เปนแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ. จริงอยู เพื่อทรงแสดงวัฏฏะดวยอํานาจความถือมั่น
๓ อยาง พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มเทศนานี้. บางทานวา เพื่อทรงแสดง
วัฏฏะดวยสัจจะ ๒ ขอ คือ ทุกข สมุทยั ดังนี้ก็มีเหมือนกัน. ในคําวา
นั่นของเรา เปนตน พึงทราบความถือมั่น ดวยตัณหามานะ และทิฐินั่นแล.
คําวา ยอมเล็งเห็น คือยอมเห็นดวยอํานาจความถือมั่นทั้ง ๓ อยาง.
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ครั้นทรงแสดงวัฏฏะอยางนี้แลว คราวนี้ เพื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะดวย
อํานาจปฏิปกษตอความถือมั่นทั้ง ๓ อยาง หรือเพื่อทรงแสดงวิวัฏฏะดวยอํานาจ
สัจจะ ๒ ขอ คือ นิโรธ มรรค เหลานั้น จึงตรัสวา อย โข ปน ดังนี้ เปนตน.
คําวานั่นไมใชของเรา เปนตน เปนคําปฏิเสธตัณหาเปนตน. คําวา ยอม
เล็งเห็น คือ ยอมเห็นวา เปนของไมเที่ยง เปนทุกขและไมใชตัวตน.
ครัน้ ทรงแสดงวิวัฏฏะอยางนี้แลว คราวนี้ เพื่อจะทรงแสดงวัฏฏะดวย
อํานาจอนุสัยทั้งสามอยางอีก จึงตรัสคําเปนตนวา จกฺขฺุจ ภิกขฺ เว
ในคําเหลานั้น คําเปนตนวา ยอมเพลิดเพลิน พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดวยอํานาจตัณหาและทิฐิเทานั้น. คําวา นอนเนือง คือยังละไมได. คําวา
แหงทุกข ไดแกแหงวัฏฏทุกขและกิเลสทุกข.
ครั้นทรงแสดงวัฏฏะดวยอํานาจอนุสัยสามอยางอยางนี้แลว คราวนี้เมื่อ
จะทรงแสดงวิวัฏฏะดวยอํานาจเปนนัยที่ตรงกันขามแหงอนุสัยทั้งสามอยางนั้น
จึงตรัสคําเปนตนวา จกฺขฺุจ อีกครั้งหนึ่ง. คําวา ละอวิชชา คือ
ละความไมรูอันเปนรากเงาของวัฏฏะไดแลว. คําวา ยังวิชชา คือยังความรู
คืออรหัตตมรรคใหเกิดขึ้นแลว.
คําวา นั่น ยอมเปนฐานะที่มีได คือดวยกถามรรคเพียงเทานี้แหละ
พระองคก็ทรงเทศนาดวยอํานาจวัฏฏะและวิวัฏฏะใหถึงยอดไดแลว เมื่อจะทรง
รวบรวมพระธรรมเทศนานั้นเอง ก็ไดตรัสคําเปนตนวา เอว ปสฺส ภิกฺขเว
อีกครั้งหนึ่ง. ในคําวา ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป นี้ นั้นไมนา อัศจรรย
เลย ที่เมื่อพระตถาคตเจาทรงแสดงเองแท ๆ ภิกษุ ๖๐ รูป ไดสําเร็จเปน
พระอรหันต. เพราะวา แมเมื่อทานธรรมเสนาบดีแสดงสูตรนี้ ก็มีภิกษุ ๖๐
รูปบรรลุเปนพระอรหันต ถึงแมพระมหาโมคคัลลานะแสดงก็ดี พระมหาเถระ
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๘๐ รูป แสดงก็ดี ก็มีภกิ ษุ ๖๐ รูป สําเร็จเหมือนกันนั่นแหละ แมขอนี้ก็ไม
นาอัศจรรย. เพราะพระสาวกเหลานั้น ทานบรรลุอภิญญาใหญ (กันทั้งนัน้ ).
ก็แลในเวลาภายหลัง พระมาไลยเทพเถระในเกาะลังกา ก็ไดแสดง
พระสูตรนี้ภายใตโลหปราสาท. ถึงครัง้ นั้นก็มีภิกษุ ๖๐ รูปสําเร็จเปนพระอรหันต.
และพระเถระก็แสดงพระสูตรนี้ในประรําใหญเหมือนพระมาไลยเทพเถระแสดง
ในโลหปราสาทเหมือนกัน. พระเถระเมื่อออกจากมหาวิหารแลวก็ไปเจดียบรรพต
ในที่นั้น ทานก็แสดงเหมือนกัน. ตอจากนั้น ทานก็ไปแสดงที่วัดสากิยวงก
ที่วัดกูฏาสี ที่ระหวางหนอง ที่ลานมุกดา ที่เขาปาตกา ที่ปาจีนฆรกะ (เรือน
ตะวันออก) ทีฆวาป (หนองแวง) ที่ซอกเขาหมูบานและพื้นที่เลี้ยงแพะ
แมในที่เหลานั้น . ก็มีภิกษุ ๖๐ รูป ๆ สําเร็จเปนพระอรหันตเหมือนกัน .
และเมื่อออกจากที่นั้นแลวพระเถระก็ไปสูจิตตลบรรพต. และคราวนั้น ที่วัด
จิตตลบรรพต มีพระมหาเถระมีพรรษากวา ๖๐. ใกลสระบัวใหญมีทาลึก
ชื่อวา ทากุรวุ ัก. ที่ทานัน้ พระเถระคิดวาเราจะอาบน้ําจึงลงไป. พระเทวเถระ
ไปหาทานแลว เรียนวา กระผมจะตักน้ําสรงถวายทาน ขอรับ. ดวยการปฏิสันถารนั่นเอง พระเถระก็ทราบไดวา พวกคนเขาวา มีพระมหาเถระชื่อ
มาไลยเทพ ทานคงเปนทานรูปนี้ จึงถามวา ทานเปนทานเทพหรือ. ครับทาน
คุณไมมีใครที่ใชมือถูรางของเราตั้ง ๖๐ ปแลว แตคุณกลับจะอาบน้ําใหเรา
แลวก็ขึ้นไปนั่งที่ตลิ่ง.
พระเถระก็ทําบริกรรมมือและเทาจนทั่วแลวก็สรงน้ําถวายพระมหาเถระ.
และวันนั้นเปนวันฟงธรรม. ที่นั้น พระมหาเถระจึงวา คุณเทพ คุณควรใหธรรม
ทานแกเราทั้งหลาย. พระเถระรับวา ตกลง ครับทาน. ครัน้ เมื่อพระอาทิตย
ตกแลว พวกคนก็ไปปาวรองฟงธรรมกัน. พวกทานพระมหาเถระ ๖๐ รูป ลวน
แตเลย ๖๐ พรรษาทั้งนั้น ไดพากันมาฟงธรรม. พระเทพเถระ ก็เริม่ สูตรนี้
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เมื่อจบสวดทํานองแลว. และเมื่อจบพระสูตร พระมหาเถระ ๖๐ รูป ก็ได
สําเร็จเปนพระอรหันต. ตอจากนั้นทานก็ไปแสดงที่ติสสมหาวิหาร. แมในวัด
นั้นก็มีพระเถระ ๖๐ รูป (ไดเปนพระอรหันต). ตอจากนั้นก็แสดงที่นาคมหาวิหาร ใกลหมูบานกลกัจฉะ. แมในทีน่ ั้นก็มีพระเถระ ๖๐. รูป (ไดเปนพระ
อรหันต). ตอจากนั้น ก็ไปวัดกัลยาณี ในวัดนั้นทานก็แสดงภายใตปราสาท
ในวันที่ ๑๔ ค่ํา. แมในทีน่ ั้นก็มีพระเถระ ๖๐ รูป (ไดสําเร็จเปนพระอรหันต).
ในวันอุโบสถก็แสดงบนปราสาท. ที่บนปราสาทนั้น ก็มีพระเถระ ๖๐ รูป
(สําเร็จเปนพระอรหันตเหมือนกัน ) เมื่อพระเทพเถระนั่นแล แสดงพระสูตรนี้
อยางนี้ ในที่ ๖๐ แหง ก็มีผูสําเร็จเปนพระอรหันตแหงละ ๖๐ รูป ดวย
ประการฉะนี้.
แตเมื่อทานจุลลนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก แสดงพระสูตรนี้ในวัด
อัมพิลกฬกวิหาร มีบริษทั คนสามคาวุต. บริษัทเทวดาหนึ่งโยชน. เมื่อจบ
พระสูตร มีภิกษุหนึ่งพันรูปไดเปนพระอรหันต. สวนในหมูเทวดาจาก
จํานวนนั้น ๆ แตละจํานวน มีปุถชุ นเพียงจํานวน ๑ องคเทานั้นแล.
จบอรรถกถาฉฉักกสูตรที่ ๖
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๗. สฬายตนวิภังคสูตร
[๘๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเนื่อง
ดวยมหาสฬายตนะแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงพึงธรรมนั้น จงใสใจใหดี
เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว
พระพุทธเจาขา.
[๘๒๖] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ภิกษุทั้งหลายบุคคล
เมื่อไมรูไมเห็นจักษุ ตามควานเปนจริง เมื่อไมรไู มเห็นรูป ตามความเปน
จริง เมื่อไมรูไมเห็นจักษุวิญญาณ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นจักษุ
สัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อไมรไู มเห็นความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม
เปนทุกขก็ตาม นิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
ตามความเปนจริงยอมกําหนัดในจักษุ กําหนัดในรูป กําหนัดในจักษุวิญญาณ
กําหนัดในจักษุสัมผัส กําหนัดในความเสวยอารมณเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็
ตาม มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เมื่อบุคคล
นั้นกําหนัดนักแลว ประกอบพรอมแลว ลุมหลง เล็งเห็นคุณอยู ยอมมี
อุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูนตอไป และเขาจะมีตัณหาที่นําไปสูภพใหม
สหรคตดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณ
นั้น ๆ เจริญทั่ว จะมีความกระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว จะมี
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ความเดือดรอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว จะมีความเรารอนแมทางกาย
แมทางใจเจริญทั่ว เขายอมเสวยทุกขทางกายบาง ทุกขทางใจบาง.
[๘๒๗] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นโสต ตามความเปน
จริง...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นฆานะ ตามความเปนจริง ...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชิวหา ตามความเปนจริง...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นกาย ตามความเปนจริง...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นมโน ตามความเปนจริง เมือ่
ไมรูไมเห็นธรรมารมณ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นมโนวิญญาณ ตาม
ความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นมโนสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็น
ความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่
เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมกําหนัดในมโน
กําหนัดในธรรมารมณ กําหนัดในมโนวิญญาณ กําหนัดในมโนสัมผัส กําหนัด
ในความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อบุคคลนั้นกําหนัดนักแลว ประกอบ
พรอมแลว ลุมหลง เล็งเห็นคุณอยู ยอมมีอุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูน
ตอไป และเขาจะมีตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคตดวยความกําหนัด ดวย
อํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ เจริญทั่ว จะมีความ
กระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว จะมีความเดือนรอนแมทางกาย
แมทางใจเจริญทั่ว จะมีความเรารอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว เขายอม
เสวยทุกขทางกายบาง ทุกขทางใจบาง.
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วาดวยมรรคบริบรู ณดวยความเจริญ
[๘๒๘] ภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นจักษุ ตามความเปน
จริง เมื่อรูเมื่อเห็นรูป ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุวิญญาณ ตาม
ความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็น
ความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่
เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมไมกําหนัดในจักษุ
ไมกําหนัดในรูป ไมกําหนัดในจักษุวิญญาณ ไมกําหนัดในจักษุสัมผัส ไม
กําหนัดในความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุข
ก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เมื่อบุคคลนั้นไมกําหนัดนักแลว
ไมประกอบพรอมแลว ไมลุมหลง เล็งเห็นโทษอยู ยอมมีอปุ าทานขันธ ๕
ถึงความไมพอกพูนตอไป และเขาจะละตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคตดวย
ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ ได
จะละความกระวนกระวาย แมทางกาย แมทางใจได จะละความเดือดรอนแม
ทางกาย แมทางใจได จะละความเรารอนแมทางกาย แมทางใจได เขายอม
เสวยสุขทางกายบาง สุขทางใจบาง บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว มีความเห็นอันใด
ความเห็นอันนั้นยอมเปนสัมมาทิฐิ มีความดําริอันใด ความดําริอันนั้นยอมเปน
สันมาสังกัปปะ มีความพยายามอันใด ความพยายามอันนั้น ยอมเปนสัมมาวายามะ มีความระลึกอันใด ความระลึกอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ มีความ
ตั้งใจมั่นอันใด ความตั้งใจมั่นอันนั้น ยอมเปนสัมมาสมาธิ สวนกายกรรม วจี
กรรม อาชีวะของเขา ยอมบริสุทธิ์ดีในเบื้องตนเทียว ดวยอาการอยางนี้
เขาชื่อวามีอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ.
[๘๒๙] เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐนี้อยูอยางนี้ชื่อ
วามีสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ๕ โพชฌงค ๗
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ถึงความเจริญบริบูรณ บุคคลนั้นยอมมีธรรมทั้งสองดังนี้ คือสมถะและวิปสสนา
คูเคียงกันเปนไป เขาชื่อวากําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ละ
ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ทําให
แจงธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน ขอ
ที่เรากลาวไววา อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธ คือรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เหลานั้นชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คืออวิชชา
และภวตัณหา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือสมถะ
และวิปสสนา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือ
วิชชาและวิมุตติ เหลานั้นชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
[๘๓๐] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรู เมือ่ เห็นโสต ตามความเปน
จริง.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นฆานะ ตามความเปนจริง...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นชิวหา ตามความเปนจริง...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นกาย ตามความเปนจริง...
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นมโน ตามความเปนจริง เมื่อรู
เมื่อเห็นธรรมารมณ ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นมโนวิญญาณ ตามความ
เปนจริง เมือ่ รูเมื่อเห็นมโนสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นความ
เสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้น
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เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมไมกําหนัดในมโน ไม
กําหนัดในธรรมารมณ ไมกําหนัดในมโนวิญญาณ ไมกําหนัดในมโนสัมผัส
ไมกําหนัด. ในความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุข
ก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง เมื่อบุคคลนั้น
ไมกําหนัดนักแลว ไมประกอบพรอมแลว ไมลมุ หลง เล็งเห็นโทษอยู ยอม
มีอุปาทานขันธ ๕ ถึงความไมพอกพูนตอไป และเขาจะละตัณหาที่นําไปสูภพ
ใหม สหรคตดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลิน
ในอารมณ ๆ ได. จะละความกระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจได จะละ
ความเดือนรอนแมทางกาย แมทางใจได จะละความเรารอนแมทางกาย แม
ทางใจได เขายอมเสวยสุขทางกายบาง สุขทางใจบาง บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว
มีความเห็นอันใด ความเห็นอันนั้นยอมเปนสัมมาทิฐิ มีความดําริอันใด
ความดําริอันนั้น ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ. มีความพยายามอันใด ความพยายาม
อันนั้นยอมเปนสัมมาวายามะมีความระลึกอันใด ความระลึกอันนั้นยอมเปน
สันมาสติ มีความทั้งใจอันใด ความตั้งใจอันนั้นยอมเปนสัมมาสมาธิ สวนกาย
กรรม วจีกรรม อาชีวะของเขายอมบริสุทธิ์ในเบื้องตนเทียว ดวยอาการอยางนี้
เขาชื่อวามีอฏัฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ.
[๘๓๑] เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐอยูอยางนี้ ชื่อ
วา มีสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ ถึงความเจริญสมบูรณ บุคคลนั้นยอมมีธรรมทัง้ สองดังนี้ คือ
สมถะและปสสนาคูเคียงกันเปนไป เขาชื่อวากําหนดรูธรรมทีค่ วรกําหนดรูดวย
ปญญาอันยิ่ง ละธรรมทีค่ วรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมที่ควรเจริญดวย
ปญญาอันยิ่ง ทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน มีขอ
ที่เรากลาวไววา อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธคือรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คืออวิชชา
และภวตัณหา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือสมถะ
และวิปสสนา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือ
วิชชาและวิมุตติ เหลานี้ ชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ สฬายตนวิภังคสูตรที่ ๗
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อรรถกถามหาสฬายตนสูตร

๑

มหาสฬายตนสูตร ขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:ในพระสูตรนั้น คําวา มหาสฬายตนิก เปนธรรมบรรยายสอง
ถึงอายตนะที่สําคัญทั้ง ๖ อยาง. คําวา เมื่อไมรู คือไมรูดวยมรรคที่พรอมกับ
วิปสสนา. คําวา ถึงความพอกพูน คือยอมถึงความเจริญ หมายความ
วา ยอมถึงความชํานิชํานาญ คําวา ทางกาย ไดแก ความกระสับกระสาย
ทางทวารทั้ง ๕. คําวา ทางใจ ไดแก ความกระสับกระสายทางมโนทวาร.
แมในคําวา ความเรารอน เปนตน ก็ทํานองเดียวกันนี้เหมือนกัน. บทวา สุข
ทางกาย ไดแก สุขทางทวาร ๕. คําวา สุขทางใจ ไดแกสุขทางมโนทวาร.
และในคําวา สุขทางใจ นี้ ไมมีการเขาหรือการออกดวยชวนะทางทวาร ๕. คือ
ความสุขทางใจนี้สักวาเกิดขึ้นเทานั้นเอง. ทุกอยางยอมมีไดทางมโนทวาร.
ก็แหละวิปสสนาที่มีกําลังนี้ยอมเปนปจจัยแกมรรควุฏฐาน. วิปสสนาที่มีกําลังนั้น
จึงมีไดทางมโนทวารเหมือนกัน .
คําวา ตถาภูตสฺส คือ เปนผูพรั่งพรอมดวยความสุขทางใจ ที่
ประกอบพรอมดวยกุศลจิต. คําวา ปุพฺเพว โข ปนสฺส คือ วาจา
การงานและอาชีพ ของภิกษุนั้น ชื่อวา สะอาดมากอนแลว คือยอมเปนของ
หมดจดตั้งแตเริ่มตน สวนอีก ๕ องค คือความเห็น ความดําริ ความพยายาม
ความระลึก ความตั้งมั่น ชื่อวาเปนองคที่สนับสนุนในทุกกรณี. ดวยประการ
ฉะนี้ โลกุตตรมรรค จึงมีองค ๘ หรือองค ๗ ก็ได. สวนผูที่ชอบพูดเคาะ
(แซว) จับเอาเนื้อพระสูตรนี้แหละวา ความเห็นของภิกษุผูเปนอยางนั้นใด
๑. บาลี เปนสฬายตนวิภงั คสูตร
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แลวกลาววา โลกุตตรมรรคมีองค ๕ ก็ไมมี. พึงคัดคานผูชอบพูดเคาะนั้น
ดวยคําพูดสวนทันควันนี้วา อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของเธอนี้ ยอมถึง
ความบริบูรณแหงการอบรมดวยอาการอยางนี้. และก็พึงใหตกลงยิ่ง ๆ ขึน้ ไป
อยางนี้ . ขึ้นชื่อวาโลกุตตรมรรคนั้นมีองค ๕ ไมมีหรือก็สวนองคที่สนับสนุนใน
ทุกกรณีเหลานี้ ยอมใหเต็มดวยอํานาจวิรติเจตสิกในขณะแหงมรรค เพราะวา
วิรติเจตสิกในวิรติเจตสิกที่กลาวอยางนี้วา ความงดเวนจากวจีทุจริตทั้ง ๔ อัน
ใด ยอมละการพูดผิด ทําการพูดชอบใหเจริญ เมื่ออบรมวาจาชอบ
อยูอยางนี้ องคทั้ง ๕ ก็ไมขาดตกบกพรอง ยอมบริบูรณพรอมกับความงดเวน
นั้นเอง. แมในการงานชอบและในการเลี้ยงชีพชอบก็ทํานองนี้แหละ. ดวย
ประการฉะนี้ วจีกรรมเปนตน ก็เปนของหมดจดตั้งแตแรกเริ่มทีเดียว.
สวนองคที่สนับสนุนในทุกกรณีทั้ง ๕ เหลานั้นยอมบริบูรณดวยอํานาจ
วิรติเจตสิก. จึงเปนอันวา มรรคทีม่ ีองค ๕ ไมมี. และแมในสุภัททสูตร
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนี้วา สุภัททะในธรรมวินัยใดแล มีอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘. และพระสูตรอื่นทั้งหลายรอยสูตร ก็มาแลวแตมรรคที่
มีองค ๘ เทานั้น. คําวา สติปฏฐานแม ๔ อยาง คือสติปฏฐาน ๔
ที่ประกอบพรอมดวยมรรคนั่นเอง. แมในความพยายามชอบเปนตน ก็ทํานอง
เดียวกันนี้แหละ. คําวา ยุคนทฺธา คือ คูเคียง ประกอบดวยขณะเดียวกัน.
ธรรมะเหลานั้น แมจะมีขณะตางกันอยางนี้ คือ ในขณะหนึ่งเปนสมาบัติ
ในขณะอื่นเปนวิปสสนา. แตในอริยมรรค ธรรมเหลานั้นประกอบในขณะ
เดียวกัน. คําวา วิชชา และ วิมุตติ ไดแกวิชชาในอรหัตตมรรค และ
ผลวิมุตติ. คําที่เหลือทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามหาสฬายตนสูตรที่ ๗
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๘. นครวินเทยยสูตร
[๘๓๒] ขาพเจาไดสดับอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ทรงแวะยังบานพราหมณแหงโกศลชนบทชื่อวานคร
วินทะ พวกพราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะไดทราบขาววา พระสมณะผู
ศากยบุตรเสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงบานนครวินทะโดยลําดับ พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้นแล มีกิตติศัพทงามฟุงไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุดัง
นี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่
ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปน
ผูตื้นแลว เปนผูแจกธรรม พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งเองแลว สอนโลกนี้ทั้งเทวดา มาร พรหม ทุกหมูสัตวทั้งสมณะและ
พราหมณ ทั้งเทวดาและมนุษย ใหรทู ั่ว ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน
ในทามกลาง ในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ทรงประกาศพรหมจรรย
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปน
การดีแล ครัง้ นั้นแล พราหมณ คฤหบดีชาวบานนครวินทะ พากันเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ครัน้ แลวบางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวกประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ แลวนัง่ ณ ที่ควรขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตรใน
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สํานักของพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกมี
อาการเฉย ๆ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.

วาดวยความเปนผูไมควรสักการะ
[๘๓๓] พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณคฤหบดีชาวบานนคร
วินทะผูนั่งเรียบรอยแลวดังนี้วา คฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถาม
ทานทั้งหลายอยางนี้วา คฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ไมควรสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในรูป
ที่รูไดดวยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุม ๆ
ดอน ๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ไมควรสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนัด
ความขัดเคือง ความลุมหลงในรูป ที่รไู ดดวยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิต
ไมสงบภายใน ยังประพฤติลุม ๆ ดอน ๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู ก็เมื่อ
เราทั้งหลายไมเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป
ดังนี้ ฉะนั้น ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงไมควรสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา.
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในเสียงที่รูไดดวยโสต ไมไปปราศแลว...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะ ไมไปปราศแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในรสที่รูไดดวยชิวหา ไมไปปราศแลว ...
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สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ไมไปปราศแลว...
สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน
ยังพระพฤติลุม ๆ ดอน ๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้
ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเรา
ก็ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน
ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุม ๆ ดอน ๆ ทางกาย
ทางวาจา ทางใจอยู ก็เมื่อเราทั้งหลายไมเห็นแมความพระพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนั้น ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึง
ไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด.
[๘๓๔] ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทาน
ทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ควรสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง
ในรูปที่รูไดดวยจักษุแลว มีจิตสงบแลวภายใน ประพฤติสงบทางกาย ทางวาจา
ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นั่น
เพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลงในรูปที่รูไดดวยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยัง
ประพฤติลุม ๆ ดอน ๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็น
แมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนั้น
ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา.
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สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในเสียงที่รูไดดวยโสตแลว...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในกลิ่นที่รูไดดว ยฆานะแลว...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในรสที่รูไดดวยชิวหาแลว ...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายแลว...
สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ
ลุมหลง ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโนแลว มีจิตสงบแลวภายใน ประพฤติสงบ
ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ควรสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนัด ความ
ขัดเคือง ความลุมหลง ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ไมไปปราศแลว ยังมี
จิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุม ๆ ดอน ๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู
ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้น ที่ยิ่งขึ้นไป
ดังนี้ ฉะนั้น ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
แกปริพาชกเจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด.

วาดวยอาการและอันวยปญหา
[๘๓๕] ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทาน
ทั้งหลายอยางนี้วา ก็อาการและความเปนไปของทานผูมีอายุทั้งหลายเชนไร
จึงเปนเหตุใหพวกทานกลาวถึงทานผูมีอายุทั้งหลายอยางนี้วา ทานผูมีอายุ
เหลานั้น เปนผูปราศจากราคะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศราคะแน เปนผู
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ปราศจากโทสะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโทสะ เปนผูปราศจากโมหะแลว
หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโมหะแน ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
อยางนี้วา ความจริง ทานผูมีอายุเหลานั้น ยอมเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัด คือ
ปาดง เปนที่ไมมีรูปอันรูไดดวยจักษุ ซึ่งคนทั้งหลายเห็นแลว ๆ จะพึงยินดี
เชนนั้นเลย เปนที่ไมมีเสียงอันรูไดดวยโสต ซึ่งคนทั้งหลายพึงแลว ๆ จะพึง
ยินดีเชนนั้นเลย เปนที่ไมมีกลิ่นอันรูไ ดดวยฆานะ ซึ่งคนทั้งหลายดมแลว ๆ
จะพึงยินดีเชนนั้นเลย เปนที่ไมมีรสอันรูไดดวยชิวหา ซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแลว ๆ
จะพึงยินดีเชนนั้นเลย เปนที่ไมมีโผฏฐัพพะอันรูไดดวยกาย ซึ่งคนทั้งหลาย
สัมผัสแลว ๆ จะพึงยินดีเชนนั้นเลย นี้แลอาการและความเปนไปของทานผูมี
อายุทั้งหลายของพวกขาพเจา ซึ่งเปนเหตุใหพวกขาพเจากลาวถึงทานผูมีอายุ
ทั้งหลายไดอยางนี้วา ทานผูมีอายุเหลานั้น เปนผูปราศจากราคะแลว หรือ
ปฏิบัติเพื่อนําปราศราคะแน เปนผูป ราศจากโทสะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนํา
ปราศโทสะแน เปนผูปราศจากโมหะแลว หรือปฏิบัติเพื่อนําปราศโมหะแน
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแก
ปริพาชกเจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด.
[๘๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณคฤหบดี
ชาวบานนครวินทะ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา แจมแจงแลว
พระเจาขา แจมแจงแลว พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดย
ปริยายมิใชนอ ย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา หรือเปดของที่ปด หรือบอก
ทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวา ผูม ีตาดีจักเห็นรูป
ทั้งหลายได ฉะนั้น พวกขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําพวกขาพระองค
วา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
จบ นครวินเทยยสูตร ที่ ๘
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อรรถกถานครวินเทยยสูตร
นครวินเทยยสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้:ในสูตรนั้น คําวา สมวิสม จรนฺติ ไดแก บางครั้งก็ประพฤติ
เรียบรอย บางครั้งก็ไมเรียบรอย. คําวา สมจริยป เหต ตัดบทเปน
สมจริยป หิ เอต แปลวา ก็แหละแมนี้ ก็เปนความพระพฤติที่เรียบรอย.
คําวา อาการเหลาไหน คือเหตุเหลาไหน. คําวา เก อนฺวยา แปลวา อะไร
ที่พึงตามรู. ทําไมทานจึงวา ก็แหละในปาดงนั้นไมมีเลย กามคุณ ๕ มีรูป
เปนตน ที่นาพอใจอยางยิ่ง ดวยอํานาจหญาเขียว และปาจําปาเปนตนก็มีอยูในปา
มิใชหรือ. ไมใชไมมี. แตคํานี้ ทานไมไดแสดงดวยปาดง. หากแตทานหมาย
เอารูปผูหญิงเปนตน จึงกลาวคํานี้. ก็รูปของผูหญิงเปนตนเหลานั้น ยึดจิต
ของผูชายแลวตั้งอยู. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย
เราเองยังไมมองเห็นรูปอยางอื่นแมสักรูปเดียวที่ยึดจิตชายตั้งอยูอยางนี้ เหมือน
รูปหญิงนี้เลยนะ ภิกษุทั้งหลาย รูปผูหญิงยึดจิตชายแลวตั้งอยู พึงขยายให
พิสดาร. คําที่เหลือทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถานครวินเทยยสูตรที่ ๘
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๙. ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร
[๘๓๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคย
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล
ทานพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ยังที่ประทับถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พอนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา สารีบุตร เธอมีอินทรีย
ผองใส มีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผอง เธออยูดวยวิหารธรรมอะไรเปนสวนมาก
ในบัดนี้.
ทานพระสารีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอยูดวย
วิหารธรรมคือสุญญตสมาบัติแลเปนสวนมากในบัดนี้.
[๘๓๘] พ. สารีบุตร ดีละ ๆ เปนอันวาเธออยูดวยวิหารธรรมของ
มหาบุรุษเปนสวนมากในบัดนี้ เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญตสมาบัติ เพราะฉะนั้นแล สารีบุตร ภิกษุถาหวังวาจะอยูดวยวิหารธรรมคือ
สุญญตสมาบัติเปนสวนมาก ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้วา เราเขาไปบิณฑบาต
ยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบาน
ทางใด ในทางและประเทศนั้น ๆ เรามีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือ
ความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่รู
ไดดวยจักษุบางไหม สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเขาไป
บิณฑบาตยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้น ๆ เรามีความพอใจ หรือความ
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กําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่ง
ทางใจในรูปที่รูไดดวยจักษุอยู ภิกษุนั้นพึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลา
นั้นเสีย สารีบุตร แตถา ภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเขาไปบิณฑบาตยัง
บานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบาน
ทางใด ในทางและประเทศนั้น ๆ เราไมมีความพอใจ หรือความกําหนัด
หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูป
ที่รูไดดวยจักษุ ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย อยูไดดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๓๙] สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา
เขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจาก
บิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้น ๆ เรามีความพอใจ หรือ
ความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบ
กระทั่งทางใจในเสียงที่รูไดดวยโสต... ในกลิ่นทีร่ ไู ดดวยฆานะ ... ในรสทีร่ ู
ไดดวยชิวหา... ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย... ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน
บางไหม สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบาน
ทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด
ในทางและประเทศนั้น ๆ เรามีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือความขัด
เคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในธรรมารมณที่รู
ไดดวยมโนอยู ภิกษุนั้นพึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นเสีย สารี
เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ใน
ทางและประเทศนั้น ๆ เราไมมีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือความขัด
เคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในธรรมารมณที่รู
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ไดดวยมโน ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นและ.
[๘๔๐] สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา
ละกามคุณ ๕ ไดแลวหรือหนอ สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เรา
ยังละกามคุณ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามละกามคุณ ๕ สารีบุตร แตถา
ภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราละกามคุณ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษา
เนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและ
ปราโมทยนั้นนั่นแล.

วาดวยนีวรณปญหา
[๘๔๑] สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา
ละนีวรณ ๕ ไดแลวหรือหนอ ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรายังละ
นีวรณ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนั้น พึงพยายามละนีวรณ ๕ สารีบตุ ร แตถาภิกษุ
พิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราละนีวรณ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้น พึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้น
นั่นแล.
[๘๔๒] สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา
กําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ไดแลวหรือหนอ สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยูรู
อยางนี้วา เรายังกําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนั้นพึงพยายาม
กําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา เรา
กําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวัน
และกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นและ.
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[๘๔๓] สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา
เจริญสติปฏฐาน ๘ แลวหรือหนอ สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
เรายังไมไดเจริญสติปฏฐานเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสติปฏฐาน ๔
สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา เราเจริญสติปฏฐาน ๔ แลว
ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๔๔] สารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา
เจริญสัมมัปปธาน ๔ แลวหรือหนอ สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้
วาเรายังไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ เลยภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสัมมัปปธาน ๔
สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา เราเจริญสัมมัปปธาน ๔ แลว
ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทัง้ หลาย
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๔๕] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราเจริญอิทธิบาท ๘ แลวหรือหนอ ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู
รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอิทธิ
บาท ๔ ดูกอ นสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา เราเจริญอิทธิบาท ๔ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.

วาดวยอินทริยปญหา
[๘๔๖] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราเจริญอินทรีย ๕ แลวหรือหนอแล ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู
รูอยางนี้วาเรายังไมไดเจริญอินทรีย ๕ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอินทรีย ๕
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ดูกอนสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญอินทรีย ๕ แลว
ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๔๗] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราเจริญพละ ๕ แลวหรือหนอ ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
เรายังไมไดเจริญพละ ๕ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญพละ ๕ ดูกอนสารีบุตร
แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา เราเจริญพละ ๕ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผู
ศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและ
ปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๔๘] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราเจริญโพชฌงค ๗ แลวหรือหนอ ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู
รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญโพชฌงค ๗ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญ
โพชฌงค ๗ ดูกอนสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญ
โพชฌงค ๗ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน
ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๔๙] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลวหรือหนอ ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุ
พิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐเลย
ภิกษุนั้น พึงพยายามเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ ดูกอนสารีบุตร แตถา
ภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลว ภิกษุ
นั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๕๐] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราเจริญสมถะและวิปสสนาแลวหรือหนอ ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู
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รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญสมถะและวิปสสนาเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญ
สมถะและวิปสสนา ดูกอ นสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรา
เจริญสมถะและวิปสสนาแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและ
กลางคืน ในกุศลธรรมทัง้ หลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๕๑] ดูกอนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา
เราทําวิชชาและวิมุตติใหแจงแลว หรือหนอแล ดูกอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณา
อยู รูอยางนี้วา เรายังไมไดทําวิชชาและวิมุตติใหแจงเลย ภิกษุนั้นพึงพยายาม
ทําวิชชาและวิมุตติใหแจง ดูกอนสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
เราทําวิชชาและวิมุตติใหแจงแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวัน
และกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.
[๘๕๒] ดูกอนสารีบุตร ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ผูทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ แลวในอดีตกาล ทั้งหมดนั้น พิจารณาแลว ๆ อยางนี้
เทียว จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ผูจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ในอนาคตกาล ทั้งหมดนั้น ตองพิจารณาแลว ๆ
อยางนี้เทียว จึงจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได สมณะหรือพราหมณเหลา
ใดเหลาหนึ่ง ผูกําลังทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์อยูในบัดนี้ ทัง้ หมดนั้น ยอม
พิจารณาแลว ๆ อยางนี้เทียว จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได เพราะฉะนั้นแล
พวกเธอพึงสําเหนียกวา จักพิจารณาแลว ๆ ทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ ดูกอ น
สารีบุตร พวกเธอพึงสําเหนียกไวอยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึงชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบ ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร ที่ ๙
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อรรถกถาปณฑปาตปาริสุทธิสูตร
บิณฑปาทปาริสุทธิสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:ในบทเหลานั้น คําวา จากการหลีกเรน คือจากผลสมาบัติ. คําวา
ผองใสแลวนี้ ทานกลาวดวยอํานาจโอภาส. จริงอยูภิกษุที่ออกจากผลสมาบัติ
มีโอภาสที่ประสาททั้ง ๕ ทั้งอยูผองใสผิวพรรณก็หมดจด เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาวอยางนั้น. คําวา ดวยสุญญตวิหาร คือดวยธรรมเครื่องอยู คือ
ผลสมาบัติที่มีความวางเปลาเปนอารมณ. คําวา มหาปุริสวิหาร ไดแก
ธรรมเครื่องอยูของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกผูใหญของ
พระตถาคตเจาผูเปนมหาบุรุษ. ในคําเปนตน วา เยน จาห มคฺเคน ไดแก
ทางที่เริ่มตั้งแตวัดไปจนถึงเสาเขื่อนแหงบาน นี้ชื่อวาทางเขา. ประเทศที่เขาไป
ภายในหมูบานเที่ยวไปตามลําดับเรือนจนถึงออกทางประเมือง นี้ชื่อวาประเทศ
ที่พึงเที่ยวไป. ตั้งแตนอกเสาเขื่อนมาจนถึงวัด นี้ชื่อวาทางกลับ. คําวา
หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจ ความวา อะไร ๆ ที่เกิดจากกิเลส
เหตุใหกระทบกระทั่งจิต มีหรือไมมี. คําวา ผูศึกษาเนื่อง ๆ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน คือผูตามศึกษาอยูตลอดวันและตลอดคืน.
ในคําเปนตนวา เราละกามคุณ ๕ แลวหรือหนอแล ความวา
การพิจารณาของภิกษุรูปหนึ่งก็แตกตางกันไป. การพิจารณาของภิกษุอื่น ๆ
ก็ไมเหมือนกัน. อยางไร. จริงอยู ภิกษุรูปหนึ่ง กลับมาจากบิณฑบาต
ในปจฉาภัตเก็บบาตรจีวรมานั่งในโอกาสอันเงียบสงัด แลวพิจารณาอยูวา เรา
ไดละกามคุณ ๕ แลวหรือหนอแล. เธอทราบวายังละไมได จึงประคองความเพียร
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ถอนราคะที่เกี่ยวกับกามคุณทั้ง ๕ ดวยอนาคามิมรรค ออกจากนั้นแลวก็พิจารณา
ผลถัดจากมรรค พิจารณามรรคถัดจากผลอยู รูดีวา ละไดแลว. แมในนีวรณ
เปนตน ก็นยั เดียวกันนี้แหละ. แตการละนีวรณเหลานี้ เปนตน ยอมมีดว ย
อรหัตมรรค. การพิจารณาตางๆของภิกษุรูปหนึ่ง ยอมมีดวยวิธีนี้. สําหรับ
ในการพิจารณาเหลานี้ ภิกษุรูปอื่นยอมพิจารณาหลักสําหรับ พิจารณาอยางหนึ่ง
ภิกษุรูปอื่นก็อีกอยางหนึ่ง ดังกลาวมานี้. การพิจารณาตาง ๆ ของภิกษุตางรูป
กัน ยอมมีดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือทุกแหงตื้นแล.
จบอรรถกถาปณฑปาตปาริสุทธิสูตร ที่ ๙
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๑๐. อินทริยภาวหาสูตร
[๘๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาไผ ในนิคมชื่อกัชชังคลา
ครั้งนั้นแล อุตตรมาณพ ศิษยพราหมณปาราสิริยะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ แลวทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการทัก
ทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
[๘๕๔] พอนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามดังนี้วา
อุตตระ ปาราสิริยพราหมณแสดงการเจริญอินทรียแกสาวกหรือเปลา
อุ. แสดง พระโคดมผูเจริญ.
พ. อุตตระ แสดงอยางใด ดวยประการใด.
อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเรื่องนี้ ทานปาราสิริยพราหมณแสดง
การเจริญอินทรียแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา อยาเห็นรูปดวยจักษุ อยาไดยิน
เสียงดวยโสต.
พ. อุตตระ เมือ่ เปนเชนนี้ คนที่เจริญอินทรียแลวตามคําของ
ปาราสิริยพราหมณตองเปนคนตาบอด ตองเปนคนหูหนวก เพราะคนตาบอด
ไมเห็นรูปดวยจักษุ คนหูหนวกไมไดยินเสียงดวยโสต เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวอยางนี้ อุตตรมาณพ ศิษยปาราสิริยพราหมณ นัง่ นิ่ง เกอเขิน
คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ.
[๘๕๕] ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบวา อุตตรมาณพ
ศิษยปาราสิริยพราหมณ นิ่ง คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงรับ
สั่งกะทานพระอานนที่วา อานนท ปาราสิริยพราหมณ ยอมแสดงการเจริญ
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อินทรีย แกสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง สวนการเจริญอินทรียอันไมมีวิธีอื่นยิ่ง
กวาในวินัยของพระอริยะ ยอมเปนอีกอยางหนึ่ง.
ทานพระอานนที่ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต เปนการ
สมควรแลว ที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงการเจริญอินทรียอันไมมีวิธีอื่น
ยิ่งกวา ในวินัยของพระอริยะ ภิกษุทั้งหลายพึงตอพระผูมีพระภาคเจาแลว จัก
ทรงจําไว.
พ. อานนท ถาเชนนั้น เธอจงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป
ทานพระอานนที่ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระพุทธเจาขา.
[๘๕๖] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา อานนท ก็การเจริญ
อินทรียอันไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ เปนอยางไร อานนท ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม
ชอบใจขึ้น เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอรูชัดอยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ
ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและมีชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปน
สังขตะ หยาบอาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคือ อุเบกขา
เธอจึงดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อัน
เกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความ
ชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยาง
นี้ ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบากเหมือนอยางบุรุษมีตาดีกระพริบตา ฉะนั้น
อุเบกขายอมดํารงมั่น อานนทนี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในรูปที่รูได
ดวยจักษุ อยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ.
[๘๕๗] อานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ
ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้น เพราะไดยินเสียงดวยโสต เธอ
รูชัดอยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม
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ชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยการเกิดขึ้น ยัง
มีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไม
ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึง
ดํารงมั่น อานนท ภิกษุรปู ใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไม
ลําบาก เหมือนอยางบุรุษมีกําลัง ดีดนิ้วมือโดยไมลําบาก ฉะนั้น อานนท
นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในเสียงที่รูไดดวยโสต อยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวา
ในวินัยของพระอริยะ.

วาดวยการเจริญอินทรีย
[๘๕๘] อานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ
ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ เธอรูชัด
อยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ
ขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่
ละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น
อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
และไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลว อยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือน
อยางหยาดน้ํากลิ้งไปบนใบบัว ยอมไมติดในที่ที่กลิ้งไปสักนอยหนึ่ง ฉะนั้น
อานนท เราเรียกวา การเจริญอินทรียในกลิ่นที่รไู ดดวยฆานะ. อยางไมมี
วิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ.
[๘๕๙] อานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ
ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะลิ้มรสดวยชิวหา เธอรูชัด
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อยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ
ขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้น แลเปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่
ละเอียด ประณีต นั้น คืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไมชอบใจ
ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น
อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
และไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที เคยไมลําบาก เหมือน
อยางบุรุษมีกําลังตลอมกอนเขฬะไวตรงปลายลิ้น แลวถมไปโดยไมลําบาก
ฉะนั้น อานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในรสที่รูไดดวยชิวหา อยาง
ไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ.
[๘๖๐] อานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ
ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย
เธอรูชัดอยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและ
ไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น
ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั้นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไม
ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึง
ดํารงมั่น อานนท ภิกษุรปู ใดรูปหนึ่งหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ ไดโดยเร็วพลันทันที โดย
ไมลําบาก เหมือนอยางบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียดโดยไม
ลําบาก ฉะนั้น อานนท นี้เราเรียกวา กําเจริญอินทรียในโผฏฐัพพะที่รูได
ดวยกาย อยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ.
[๘๖๑] อานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ
ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน เธอ
รูชัดอยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ
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และไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น
ยังมีสิ่งละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไม
ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้นเสีย อุเบกขาจึง
ดํารงมั่น อานนท ภิกษุรปู ใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง
ความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก
อยางนี้ เหมือนบุรุษมีกําลัง หยดหยาดน้ําสองหรือสามหยาดลงในกะทะเหล็ก
ที่รอนจัดตลอดวัน ความหยดลงแหงหยาดน้ํายังชา ทันทีนั้น หยาดน้ํานั้นจะ
ถึงความสิ้นไป แหงไปเร็วทีเดียว ฉะนั้น อานนท นี้เราเรียกวา การเจริญ
อินทรียในธรรมารมณทรี่ ูไดดวยมโนอยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัย ของพระ
อริยะ.
อานนท อยางนี้แลเปนการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัย
ของพระอริยะ.
[๘๖๒] ดูกอนอานนท ก็พระเสขะผูยังปฏิบัติอยูเปนอยางไร ดูกอ น
อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความ
ชอบใจและไมชอบใจ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอยอมอึดอัด เบื่อหนาย
เกลียดชังความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อัน
เกิดขึ้นแลวนั้น เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม
ชอบใจ เพราะไดยินเสียงดวยโสต... เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ... เพราะ
ลิ้มรสดวยชิวหา ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... เพราะรูธรรมารมณ
ดวยมโน... เธอยอมอึดอัด เบื่อหนายเกลียดชังความชอบใจ ความไมชอบ
ใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวนั้น ดูกอนอานนท อยาง
นี้แล ชื่อวาพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู.
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[๘๖๓] ดูกอนอานนท ก็พระอริยะผูเจริญอินทรียแลว เปนอยางไร
ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทัง้
ความชอบใจและไมชอบใจขึ้น เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอถาหวังวาจะมีความ
สําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญ ในสิ่งนั้น ๆ
วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนของ
ปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถา
หวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูลวา เปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอม
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความ
สําคัญในสิ่งทั้งไมปฏิกูลและปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญ
ในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและ
ไมปฏิกูลทั้งสองนั้น อยูอ ยางมีสติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนั้น ๆ
อยูอยางนี้สติสัมปชัญญะได.
[๘๖๘] ดูกอนอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ
ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะไดยินเสียงดวยโสต...
เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ... เพราะลิ้มรสดวยชิวหา... เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... เพราะรูธรรมารมณดวยมโน เธอ ถาหวังวาจะมีความ
สําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้น ๆ
วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนของ
ปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถา
หวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งทั้งปฎิกูลและไมปฎิกูลวาเปนของไมปฎิกูลอยู ก็
ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมี
ความสําคัญในสิ่งทั้งไมปฏิกูลและปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญ
ในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและ
ไมปฏิกูลทั้งสองนั้น อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนั้น ๆ
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อยูอยางมีสติสัมปชัญญะได ดูกอนอานนท อยางนี้แล ชื่อวาพระอริยะผูเจริญ
อินทรียแลว.
[๘๖๕] ดูกอนอานนท เราแสดงการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอื่นยิ่ง
กวาในวินัยของพระอริยะ แสดงพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู แสดงพระอริยะผูเจริญ
อินทรียแลว ดวยประการฉะนี้แล ดูกอนอานนท กิจใดอันศาสดาผูแสวงหา
ประโยชนเกือ้ กูล ผูอนุเคราะห อาศัยความอนุเคราะหพึงทําแกสาวกทั้งหลาย
กิจนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอ ดูกอนอานนท นั่นโคนไม นัน่ เรือนวาง เธอ
ทั้งหลายจงเพงฌาน อยาไดประมาท อยาไดเปนผูเดือนรอนในภายหลัง นี้
เปนคําพร่ําสอนของเราแกพวกเธอ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนที่จึงชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาฉะนี้แล.
จบ อินทรียภาวนาสูตร ที่ ๑๐
จบ สฬายตนวรรค ที่ ๕
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อรรถกถาอินทริยภานาสูตร
อินทริยภาวนาสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:ในพระสูตรนั้น คําวา ใน ชังกลา คือในจังหวัดมีชื่ออยางนั้น.
คําวา ที่ปาไผ ไดแก ตนไมชนิดหนึ่งชื่อเวฬุ (คือตนไผ). มีชัฎปาใหญที่ตน
เวฬุเหลานั้นปกคลุมแลว ประทับอยูในราวปานั้น. คําวา ไมเห็นรูปดวยจักษุ
ไมยินเสียงดวยโสต ทานกลาวอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดง
อยางนี้วา ไมพึงดูรูปดวยตา ไมพึงฟงเสียงดวยหู. พระผูมีพระภาคเจา เพื่อ
จะทรงแสดงการอบรมอินทรียที่ไมเหมือนในศาสนาของพระองคจึงไดทรงทํา
อาลัยดวยบทนี้วา ในวินัยของพระอริยเจาเปนอยางอื่น. ทานพระอานนที่
คิดวา พระศาสดาทรงแสดงอาลัย เอาละเราจะขอใหทรงกระทําถอยคําเกี่ยวกับ
การอบรมอินทรีย แกหมูภิกษุในบริษัทนี้แลว เมื่อจะทูลขอรองพระศาสดา
จึงไดกลาวคําเปนตนวา เอตสฺส ภควา. ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
จะทรงแสดงการอบรมอินทรียแกทาน จึงตรัสคําเปนตนวา ถาอยางนั้น
อานนท. ในพระสูตรนั้น คําวา นี้คืออุเบกขา คือ ชื่อวาวิปสสนูเปกขา
นี้ใด วิปสสนูเปกขานี้สงบระงับ วิปสสนูเปกขานี้ประณีต อธิบายวา ไมทําให
เดือนรอน. ภิกษุนี้ ไมใหจิตพอใจในอารมณที่นาปรารถนาในรูปารมณ ในจักษุ
ทวาร ไมพอใจในอารมณที่ไมนาปรารถนา และพอใจไมพอใจในอารมณ
กลาง ๆ ไมใหเพื่อกําหนัด เพื่อประทุษราย หรือเพื่อหลงใหลแกจิตนั้น
กําหนดเอาแลว ตั้งวิปสสนาในความเปนกลาง. คําวา ผูมีดวงตา คือมีจักษุ
สมบูรณ มีดวงเนตรหมดจด. จริงอยู ผูที่เจ็บตาจะลืมหรือหลับตาไปขางบน
๑

๑. บาลี กชฺชงฺคา
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ไมได. เพราะฉะนั้นจึงไมถือเอาคนนั้น. คําวา อีสกโปเณ คือ ชูขึ้นตั้ง
อยูเหมือนงอนรถ.
ในคําวา เปนผูมคี วามสําคัญในสิ่งนาเกลียดวาไมนาเกลียด
เปนตน ดวยการแผเมตตาหรือดวยการเอาธาตุมาเทียบเคียงกัน ในสิ่ง
ที่นาเกลียด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมนาเกลียดได. ดวยการแผความ
ไมงาม หรือดวยการนอมเขาไปดวยความเปนของไมเที่ยง ในสิ่งที่ไมนาเกลียด
ก็จะเปนผูมีความสําคัญ วานาเกลียดได. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้แล. เมื่อเวนสิ่ง
ทั้งสองสวนนั้นไดเด็ดขาดอยางยิ่งแลว เปนผูวางตัวเปนกลาง ใครเพื่อจะอยู
ทําอะไร. เมื่อสิ่งนาปรารถนา และสิ่งไมนาปรารถนามาสูคลอง ก็จะกลาย
เปนผูไมยินดี ไมยินราย. สมจริงดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสวา
ภิกษุผูมีความสําคัญ ในสิ่งที่นาเกลียดวาไมนาเกลียดอยางไร คือ ภิกษุ
ยอมแผเมตตา หรือนอมเขาไปโดยเปนธาตุในวัตถุที่ไมนาปรารถนา ภิกษุยอม
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งที่นาเกลียดวา ไมนาเกลียดอยางนี้ . ภิกษุมีความสําคัญ
ในสิ่งที่ไมนาเกลียดวานาเกลียดอยางไร คือ ภิกษุแผไปดวยอสุภ หรือนอมนํา
เขาไปโดยความไมเที่ยง ในวัตถุที่นาปรารถนา ภิกษุยอมมีความสําคัญในสิ่งที่ไม
นาเกลียดวา นาเกลียดอยางนี้. ภิกษุเปนผูมีความสําคัญทั้งในสิ่งที่นาเกลียด
และไมนาเกลียดวา ไมนา เกลียดอยางไร คือภิกษุยอมแผเมตตาไป หรือนอม
เขาไปโดยความเปนธาตุ ทั้งในวัตถุที่ไมนาปรารถนาและนาปรารถนา อยางนี้
ชื่อวาเปนผูมีความสําคัญ ในสิ่งที่นาเกลียด และไมนาเกลียดวา ไมนาเกลียด.
อยางไร ภิกษุชื่อวา เปนผูมีความมีสําคัญ ในสิง่ ที่ไมนาเกลียดและนาเกลียดวา
นาเกลียด คือภิกษุแผอสุภไปหรือนอมนําไปโดยความเปนของไมเที่ยง ในวัตถุ
ที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนาอยางนี้ชื่อวา เปนผูมีความสําคัญ ในสิง่ ไม
นาเกลียดและนาเกลียดวานาเกลียด. อยางไรชื่อวาภิกษุเปนผูวางเฉย มีสติสัม-
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ปชัญญะ เวนสิ่งที่นาเกลียด ไมนาเกลียด และสิ่งทั้งสองอยางนั้น ไดอยางเด็ดขาด
เปนอยางยิ่ง. คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตาไมยินดี ไมยินราย เปน
ผูเฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะ ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดว ยใจ ก็ไมยนิ ดี ไมยินราย
เปนผูเฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะ อยางนี้ชื่อวา เปนผูเวน สิ่งนาเกลียดไมนาเกลียด
และสิ่งทั้งสองอยางนั้นไดเด็ดขาดอยางยิ่ง เปนผูเฉย ๆ มีสติสมั ปชัญญะอยู.
ก็แหละความเศราหมองคือความพอใจ ไมพอใจทั้งพอใจและไมพอใจ
ยอมใชไดในนัยแรก ในบรรดานัยทั้ง ๓ เหลานี้ ความไมเศราหมองก็ยอมใชได.
ในนัยที่ ๒ สังกิเลสยอมใชได. ในนัยที่ ๓ ความเศราหมองยอมใชได. มีคาํ ที่ทานกลาวไวอีกวา ความเศราหมองที่หนึ่งยอมใชได ความเศราหมองและ
ความไมเศราหมองที่สองก็ใชได ความไมเศราหมองที่สาม เทานั้นจึงใชได.
คําที่เหลือในที่ทั้งปวงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอินทริยภาวนาสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๕
จบอรรถกถาอปุริปณณาสกสูตรในอรรถกถาปชฌิมนิกาย ชือ่ ปปญจสูทนี
จบทวิปณณาสกสุตตันตสังคหัฏฐกถา อันประดับดวย ๕ วรรค
ก็แลมัชฌิมนิกายทีเ่ รียกวา ชื่อวามหาวิปสสนานี้ มีความงามสาม
อยางคือ ชือ่ วามีความงามในเบื้องตน เพราะความที่ทรงเริ่มวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราจะแสดงบรรยายรากเงาของธรรมทั้งปวงแกทานทั้งหลาย ในทาม
กลาง ชื่อวามีความงามในทามกลาง เพราะคําวา สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ ชื่อวางามในที่สุด
เพราะคําวา พระอริยะ ผูมีอินทรียที่อบรมแลว อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
แลวนี้ใด มัชฌิมนิกายนัน้ เปนอันจบสมบูรณดวยอํานาจการขยายความแลว.
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คําลงทาย
แลวก็ดวยถอยคํามีประมาณเทานี้ ขาพเจา อันพระคุณทานพุทธมิตร
เถระ. ผูมีความรูดี เคยอยูดวยกันมาที่ทามยูรสูตร ขอรองแลว ไดเริ่มทํา
อรรถกถาชื่อปปญจสูทนี แหงมัชฌิมนิกายอันประเสริฐ สําหรับกําจัดวาทะของ
ผูอื่น ก็แลปปญจสูทนีนั้น ถือเอาสาระจากมหาอรรถกถาจบลงแลว.
ก็อรรถกถาชื่อวา ปปญจสูทนีนั่น จบลงแลวดวยภาณวารทั้งหลาย
แหงบาลีประมาณ ๑๐๗. แมวิสุทธิมรรคอันมีประมาณ ๕๙ อันขาพเจารจนา
คัมภีรไว ก็เพื่อประโยชนแหงการประกาศเนื้อความ โดยภาณวารทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้น อรรถกถานี้พรอมทั้งวิสุทธิมรรคนั้น ดวยนัยแหงการนับคาถา
พึงรูวามี ๑๖๖ คาถา วาโดยภาณวารมีประมาณ ๑๖๖ ภาณวาร ดวยประการ
ฉะนี้. ขาพเจาถือเอาสาระในมูลอรรถกถา อันประกาศลัทธิแหงพระเถระผูอยู
ในมหาวิหารรจนาอรรถกถานี้ ไดเขาไปกอบุญใดไว ดวยบุญนั้น ขอชาวโลก
จงมีสุขทุกเมื่อเถิด.
อรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อปปญจสูทนีนี้ อันพระเถระ ผูประดับ
ประดาดวยความเชื่อ ความรูและความเพียรที่หมดจดอยางยิ่ง ผูอันเหตุให
เกิดขึ้นพรอมแหงคุณ มีศีล อาจาระ ความซื่อตรง และความออนโยนเปนตน
ใหเกิดขึ้นพรอมแลว ผูสามารถหยั่งลงในรกชัฏ คือลัทธิของคนและลัทธิของ
ผูอื่น ผูประกอบดวยความรูแจมแจงและความเฉลียวฉลาด ผูมีประภาพแหง
ความรูที่ไมมีอะไรหรือใครมาขัดขวางได ในศาสนาของพระศาสดา พรอมทั้ง
อรรถกถาที่แตกตางดวยการเลาเรียนปฎกสาม
เปนนักไวยากรณผูยิ่งใหญ
ผูประกอบดวยความเพริดพริ้ง แหงคําพูดที่เปลงมาไพเราะหวาน ใหเกิดความสุข
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ดวยการถึงพรอมแหงการกระทํา ผูม ีวาทะที่เปลงอยางถูกตอง ผูประเสริฐ
กวาพวกนักพูด เปนมหากวี ผูเปนเครื่องประดับวงศ แหงพวกชาวมหาวิหาร
ผูเปนเถระดวงประทีปแหงเถรวงศ ผูมีความรูที่ตั้งมั่นดีแลว ในอุตตริมนุสสธรรม ที่ประดับประดาดวยคุณตางดวยอภิญญาหกเปนตน มีปญญาเครื่อง
แตกฉานเฉพาะที่แตกฉานแลวเปนบริวาร ผูมีความรูหมดจดกวางขวาง
ผูมีนามไธยอันพวกครูถือเอาแลววา พุทธโฆษะ ไคกระทํา (แตง) ไวแลว.
แมพระนามวา พุทธะ ของพระพุทธเจา ผูม ีพระหฤทัยสะอาด ผูคงที่
ผูเจริญที่สุดในโลก ผูแสวงหาคุณอันยิงใหญ ยังเปนไปในโลกอยูตราบใด ขอ
ปปญจสูทนีนี้ แสดงนัยแตง ความหมดจด
แหงความเห็น ของพวกกุลบุตรผูแสวงหา
คุณ เครื่องรื้อถอนไปจากโลก จงดํารง
อยูในโลกตราบนั้น.
ขออรรถกถาชื่อปปญจสูทนีนี้ เขา
ถึงสถานอันบริสุทธิ์ปราศจากอันตราย ขอ
ความดําริทั้งหลายอันอาศัยธรรมของเหลา
สัตว จงสําเร็จอยางนั้น เทอญ.
จบ อรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อ ปปญจสูทนี
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รวมพระสูตรในสฬายตนวรรคนี้
๑. อนาถบิณฑิโกวาทสูตร
๒. ฉันโนวาทสูตร
๓. ปุณโณวาทสูตร
๔. นันทโกวาทสูตร
๕. จูฬราหุโลวาทสูตร
๖. ฉฉักกสูตร
๗. สฬายตนวิภังคสูตร
๘. นครวินเทยยสูตร
๙. ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร
๑๐. อินทริยภาวนาสูตร
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