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                                  พระสุตตันตปฎก    
 
                     มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก 
 
                               เลมท่ี  ๓  ภาคที่  ๒ 
 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                     สญุญตวรรค 
 
                             ๑.  จูฬสุญญตสูตร 
 
          [๓๓๓]  ขาพเจาไดสดับ มาอยางนี้:- 
          สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา 
  มิคารมารดา  ในวิหารบุพพาราม   กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนท 
  ออกจากสถานทีหลีกเรนอยูในเวลาเย็น         แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
  ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอนั่ง 
  เรียบรอยแลว     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแดพระองคผูเจริญ 
  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูสักยนิคมชื่อนครกะ    ในสักกชนบท 
  ณ   ที่นั้น     ขาพระองคไดสดับ     ไครับพระดํารัสนี้เฉพาะพระพักตรพระผูมี- 
  พระภาคเจาวา  ดูกอนอานนท  บัดนี ้  เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม   ขาแต 
  พระองคผูเจริญ      อันขาพระองคไดสดับดีแลว    รับมาดีแลว    ใสใจดีแลว 
  ทรงจําไวดีแลวหรือ.  
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          [๓๓๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งวา ดูกอนอานนท แนนอน นั่นเธอ     
สดับดีแลว     รับมาดีแลว     ใสใจดีแลว     ทรงจําไวดีแลว    ดูกอนอานนท 
ทั่งเมื่อกอนและบัดนี้   เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม  เปรียบเหมือนปราสาท 
ของมิคารมารดาหลังน้ี    วางเปลาจากชาง   โค   มา   และลา    วางเปลาจากทอง 
และเงิน   วางจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษ    มีไมวางอยูก็คือส่ิงเดียวเฉพาะ 
ภิกษุสงฆเทานั้น  ฉันใด  ดูกอนอานนท  ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกันแล  ไมใสใจ 
สัญญาวาบาน  ไมใสใจสัญญาวามนุษย   ใสใจแตสิ่งเดียว   เฉพาะสัญญาวาปา 
จิตของเธอยูอมแลนไป  เลื่อมใส  ต้ังม่ัน  และนึกนอมอยูในสัญญาวาปา  เธอจึง 
รูชัดอยางนี้วา  ในสัญญาวาบาน    ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญา 
วาบาน  และชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษยเลย  มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย 
คือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้น    เธอรูชดัวา     สัญญาน้ีวางจากสัญญา 
วาบาน  สัญญาน้ีวางจากสัญญาวามนุษย     และรูชัดวามีในวางอยูก็คือส่ิงเดียว 
เฉพาะสัญญาวาบานเทานั้น  ดวยอาการน้ีแหละ  เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้น 
ดวยส่ิงที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย   และรูชัดสิ่งท่ีเหลืออออยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยู 
วามี  ดูกอนอานนท   แมอยางนี้    ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความเปนจริง 
ไมเคลื่อนคลาด  บริสุทธิ์   ของภิกษุนั้น . 

                                วาดวยปฐวีสัญญา 
           [๓๓๕]  ดูกอนอานนท     ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุไมใสใจสัญญา 
วามนุษยไมใสใจสัญญาวาปา     ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน  จิต   
ของเธอยูอมแลนไป    เลือ่มใส   ต้ังม่ัน     และนึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน 
เปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแลวดวยหลักต้ังรอย    เปนของปราศจากรอยยน  
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ฉันใด  ดูกอนอานนท  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  ไมใสใจแผนดินนี้   ซึ่งจะ    
มีชั้นเชิง  มีแมน้ําลําธาร   มีที่เต็มดวยตอหนาม    มภูีเขาและพ้ืนที่ไมสม่ําเสมอ 
ทั้งหมด   ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน    จิตของเธอยอมแลนไป 
เลื่อมใส    ต้ังม่ัน    และนึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน    เธอจึงรูชัดอยางนี้วา 
ในสัญญาวาแผนดินนี้      ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษย 
และชนิดที่อาศัยสัญญาวาปา     มีอยูกแ็คเพียงความกระวนกระวาย     คือภาวะ 
เดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทาน้ัน      เธอรูชัดวา     สัญญาน้ีวางจากสัญญา 
วามนุษย   สญัญาน้ีวางจากสัญญาวาปา    และรูชัดวา   มีไมวางอยูก็คือส่ิงเดียว 
เฉพาะสัญญาวาแผนดินเทาน้ัน ดวยอาการน้ีแหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง 
นั้นดวยส่ิงที่ไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย    และรูชัดสิง่ทีเหลืออยูในสัญญาน้ันอันยัง 
มีอยูวามี    ดกูอนอานนท    แมอยางนี้     ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความ 
เปนจริง  ไมเคลื่อนคลาด  บริสุทธิ์   ของภิกษุนั้น . 
           [๓๓๖]  ดูกอนอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก      ภิกษุไมใสใจสัญญาวาปา 
ไมใสใจสัญญาวาแผนดิน      ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญา 
จิตของเธอยอมแลนไป   เลื่อมใส   ต้ังม่ัน   และนึกนอมอยูในอากาสานัญจายตน- 
สัญญา     เธอจึงรูชัดอยางนี้วา     ในอากาสานัญจายตนสัญญาน้ี    ไมมีความ 
กระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาวาปาและชนิดที่อาศัยสัญญาวาแผนดิน  มีอยู 
ก็แตเพียงความกระวนกระวาย    คือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญา 
เทาน้ัน    เธอรูชัดวา    สญัญาน้ีวางจากสัญญาวาปา   สัญญานี้วางจากสัญญาวา 
แผนดิน       และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือส่ิงเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญา 
เทาน้ัน ดวยอาการน้ีแหละ.  เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูใน 
สัญญาน้ันเลย   และรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยูวามี ดูกอนอานนท  
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แมอยางนี้   ก็เปนการกาวลงสูความวาง    ตามความเปนจริง   ไมเคลื่อนคลาด   
บริสุทธิ์   ของภิกษุนั้น.  
         [๓๓๗]  ดูกอนอานนท   ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุไมใสใจสัญญาวา 
แผนดิน  ไมใสใจอากาสานัญจายตนสัญญา   ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญ- 
จายตนสัญญา  จิตของเธอยอมแลนไป   เลื่อมใส   ต้ังม่ัน    และนึกนอมอยูใน 
วิญญาณัญจายตนสัญญา   เธอจึงรูชัดอยางนี้วา    ในวิญญาณัญจายตนสัญญาน้ี  
ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาลัยสัญญาวาแผนดิน    และชนิดที่อาศัยอากา-  
สานัญจายตนสัญญา  มีอยูก็แคเพียงความกระวนกระวาย   คือภาวะเดียวเฉพาะ 
วิญญาณัญจายตนสัญญาเทาน้ัน   เธอรูชัดวา   สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดิน 
 สัญญาน้ีวางจากอากาสานัญจายตนสัญญาและรูชดัวา      มีไมวางอยูก็คือส่ิงเดียว 
เฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญาเทาน้ัน    ดวยอาการน้ีแหละ  เธอจึงพิจารณาเห็น 
ความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมีอยูในสัญญานั้นเลย  และรูชัดสิ่งท่ีเหลืออยูในสัญญานั้น 
อันยังมีอยู   วามี   ดูกอนอานนท่ีแมอยางนี้ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความ 
เปนจริง  ไมเคลื่อนคลาด  บริสุทธิ์ของภิกษุนั้น. 

                       วาดวยอากิญจัญญายตนสัญญา 
          [๓๓๘]  ดูกอนอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจอากาสานัญ 
จายตนสัญญา  ไมใสใจวิญญาณัญจายตนสัญญา   ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากิญ- 
จัญญายตนสัญญา    จิตของเธอยอมแลนไป  เลื่อมใส  ต้ังมั่น  และนึกนอมอยู 
ในอากิญจัญญายตนสัญญา  เธอจึงรูชัดอยางนี้วา   ในอากิญจัญญายตนสัญญาน้ี  
ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญาและชนิดที่อาศัย 
วิญญาณัญจายตนสัญญา  มีอยูก็แคเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะ 
อากิญจัญญายตนสัญญาเทาน้ัน  เธอรูชัดวา  สัญญานี้วางจากอากาสานัญจายตน-  
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สัญญา   สัญญานี้วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา  และรูชัดวามี   ไมวางอยูก็คือ    
สิ่งเดียวเฉพาะอากิญจัญญายคนสัญญาเทาน้ัน ดวยอาการน้ีแหละ   เธอจึงพิจารณา 
เห็นความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย       และรูชดัสิ่งท่ีเหลืออยูใน 
สัญญาน้ันอัน ยังมีอยูวามี  ดูกอนอานนท แมอยางนี้  ก็เปนการกาวลงสูความวาง 
ตามความเปนจริง  ไมเคลื่อนคลาดบริสุทธิ์   ของภิกษุนั้น. 
           [๓๓๙]  ดูกอนอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุไมใสใจวิญญาณัญ- 
จายตนสัญญา      ไมใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา      ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  จิตของเธอยอมแลนไป  เลื่อมใส  ต้ังมั่น  และ 
นึกนอมอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา     เธอจึงรูชัดอยางนี้วา    ในเนว 
สัญญานาสัญญายตนสัญญาน้ี    ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยวิญญาณัญ- 
จายตนสัญญาและชนิดที่อาศัยอากิญจัญญายตนสัญญา        มอียูก็แคเพียงความ 
กระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทาน้ัน    เธอรู 
ชัดวา  สัญญานี้วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา   สัญญาน้ีวางจากอากิญจัญญายตน 
สัญญาและรูชัดวามี  ไมวางอยูก็คือส่ิงเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา 
เทาน้ัน  ดวยอาการน้ีแหละ   เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงท่ีไมมีอยูใน 
สัญญาน้ันเลย  และรูชัดสิง่ท่ีเหลืออยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยูวามี ดูกอนอานนท 
แมอยางนี้      ก็เปนการกาวลงสูความวางตามความเปนจริง     ไมเคลื่อนคลาด 
บริสุทธิ์   ของภิกษุนั้น . 
          [๓๔๐]  ดูกอนอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุไมใสใจอากิญจัญ- 
ญายตนสัญญา  ไมใสใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะ 
เจโตสมาธิอันไมมีนิมิต  จิตของเธอยอมแลนไป   เลื่อมใส   ต้ังม่ัน    และนกึนอม 
อยูในเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต  เธอจึงรูชัดอยางนี้วา  ในเจโตสมาธินี้   ไมมคีวาม  
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กระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากิญจัญญายตนสัญญาและชนิดที่อาศัยเนวสัญญา    
นาสัญญายตนสัญญา มีอยูแคเพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแหงอายตนะ 
๖  อาศัยกายน้ีเองเพราะชีวิตเปนปจจัย    เธอรูชัดวา    สัญญานี้วางจากอากิญ- 
จัญญายตนสัญญา    สญัญานี้วางจากเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาและรูชัดวามี 
ไมวางอยูก็คือความเกิดแหงอายตนะ  ๖   อาศัยกายน้ีเองเพราะชีวิตเปนปจจัย 
ดวยอาการน้ีแหละ     เธอจึงพิจารณาเห็นความวางน้ันดวยส่ิงที่ไมมีอยูในเจโต 
สมาธินั้นเลย    และรูชัดสิง่ท่ีเหลืออยูในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู  วามี ดูกอน 
อานนท    แมอยางนี้    กเ็ปนการกาวลงสูความวาง      ตามความเปนจริง    ไม 
เคลื่อนคลาด  บริสุทธิ ์  ของภิกษุนั้น. 

                                 วาดวยอนิมิตตเจโตสมาธิ 
           [๓๔๑]  ดูกอนอานนท     ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุไมใสใจอากิญ- 
จัญญายตนสัญญา    ไมใสใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา    ใสใจแตสิ่งเดียว 
เฉพาะเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต   จิตของเธอยอมแลนไป   เลื่อมใส   ต้ังม่ัน   และ 
นึกนอมอยูในเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต  เธอจึงรูชัดอยางนี้วา   เจโตสมาธิอันไมมี 
นิมิตน้ีแล   ยงัมีปจจัยปรุงแตง  จูงใจได  ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีปจจัยปรุงแตง   จูงใจ 
ไดนั้น   ไมเท่ียง   มีความดับไปเปนธรรมดา   เมื่อเธอรูอยางนี้     เห็นอยางนี้  
จักยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ    แมจากภวาสวะ   แมจากอวิชชาสวะ   เม่ือจิต 
หลุดพนแลว  ยอมมีญาณรูวาหลุดพนแลว  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว     กิจท่ีควรทําไคทําเสร็จแลว      กิจอันเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
เธอจึงรูชัดอยางนี้วาในญาณน้ี ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยกามาสวะ 
ชนิดที่อาศัยภวาสวะและชนิดที่อาศัยอวิชชาสวะ       มีอยูก็แคเพียงความกระวน 
กระวาย   คือ  ความเกิดแหงอายตนะ  ๖   อาศัยกายน้ีเองเพราะชีวิตเปนปจจัย   
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เธอรูชัดวา   สัญญาน้ีวางจากกามาสวะ   สญัญาน้ีวางจากภวาสวะ   สัญญาน้ีวาง   
จากอวิชชาสวะ   และรูชดัวามีไมวางอยูก็คือความเกิดแหงอายตนะ ๖  อาศัยกาย 
นี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย    ดวยอาการน้ีแหละ    เธอจึงพิจารณาเห็นความวาง 
นั้น ดวยส่ิงที่ไมมีอยูในเจโตสมาธินั้นเลย  และรูชัดส่ิงท่ีเหลืออยูในเจโตสมาธินั้น  
อันยังมีอยู   วามี  ดูกอนอานนท   แมอยางนี้เปนการกาวลงสูความวาง   ตาม 
ความเปนจริง  ไมเคลื่อนคลาด  บริสทุธิ์   ของภิกษุนั้น. 

                                   วาดวยสุญญตาวิหาร 
         [๓๔๒]  ดูกอนอานนท    สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลไมวาพวก 
ใด ๆ ที่เขาถึงสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์   เยี่ยมยอดอยู   ทั้งหมดนั้น  ก็ไดเขาถึง 
สุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์    เยี่ยมยอดน้ีเองอยู   สมณะหรือพราหมณในอนาคต 
กาลไมวาพวกใด ๆ ที่จะเขาถึงสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์  เย่ียมยอดอยู  ทั้งหมด 
นั้น      ก็จักเขาถึงสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์     เยี่ยมยอดน้ีเองอยู    สมณะหรือ 
พราหมณในบัดนี้   ไมวาพวกใด ๆ ที่เขาถึงสุญญตสมาบัติอัน บริสุทธิ์  เยี่ยมยอด 
อยู  ทั้งหมดน้ันยอมเขาถึงสุญญตสมาบัติอัน บริสุทธิ์   เยี่ยมยอดนี้เองอยู  ดูกอน 
อานนท    เพราะฉะนั้นแล   พวกเธอพึงศึกษาไวอยางนี้เถิดวา     เราจักเขาถึง 
สุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์  เยี่ยมยอดอยู. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว   ทานพระอานนทจึงชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                      จบ  จูฬสุญญตสูตรที่  ๑  
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                        อรรถกถาสุญญตาวรรค    
 
                      อรรถกถาจูฬสุญญตาสูตร 
 
            จูฬสญุญตาสูตร๑  มีบทเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
            ในบทเหลาน้ัน     บทวา  เอกมทิ  ความวา ไดยินวา  พระเถระกระทํา 
วัตรแดพระผูมีพระภาคเจา    แลวไปสูที่พักกลางวันของตน    กําหนดเวลาแลว. 
นั่งเจริญสุญญตาผลสมาบัติ    มีพระนิพพานเปนอารมณ    แลวออกตามเวลาที่  
กําหนด.   ลําดับนั้น   สังขารของทานปรากฏโดยความเปนของวางเปลา   ทาน 
ใครสดับสุญญตากถา   แลวไดมีความคิดอยางนี้วา   เรามีธุระยุงเหยิง   ไมอาจ 
ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา  วาขาแดพระองคผูเจริญ    ขอพระองคไดโปรด 
 ตรัสสุญญตากถาแกขาพระองค     เอาละเราจะใหพระองคระลึกถึงขอท่ีพระองค 
เขาไปอาศัยนิคมชื่อนครกะ  ตรัสกถาเรื่องหน่ึงนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจักตรัส 
สุญญตากถาแกเราอยางนี้.        เมื่อพระอานนทจะใหพระทศพลทรงระลึกได 
จึงกลาววา      เอกมิท     เปนตน.     บทวา   อิท   ในบทวา    อเกมิท    เปนเพียง 
นิบาตเทาน้ัน. บทวา  กจิจิ  เมต  ภนเฺต  ความวา พระเถระจําไคเพียงบทเดียว 
ก็สามารถจะคนควาทรงจําไวไคถึงหกหมื่นบท เพราะฉะนั้น  ทานจักไมสามารถ 
เพ่ือจะมีสุญญตาวิหารธรรม    แลวทรงจําบทเพียงบทเดียว   ฉะน้ัน   การท่ีผู 
ประสงคจะฟง  ทําเปนเหมือนคนรูแลวถามไมสมควร.  พระเถระประสงคจะฟง 
 สุญญตากถาท่ีพระองคทรงแสดงไวอยางพิสดารใหแจมแจง    จึงกราบทูลอยางนี้  
เหมือนไมรู   บางคนแมไมรู   ก็ทําเปนเหมือนคนรู.    พระเถระจะการทําการ 
๑.  พระสูตร.  เปน  จฬูสุญญสูตร  
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หลอกลวงอยางนี้ไดอยางไรเลา.      พระเถระแสดงความเคารพตอพระผูมีพระ-     
ภาคเจาจึงกราบทูล    คําเปนตนวา     กจฺจิ  เมต      แมในฐานะที่คนรู. 
บทวา    ปุพฺเพ   ความวา  แมในเวลาท่ีเขาไปอาศัยนิคมชื่อวานครกะ   ใน 
ปฐมโพธิกาล     บทวา  เอตรหิ  แปลวา  แมในบัดนี้ .    พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นตรัสอยางนี้แลว    จึงมีพระพุทธดําริวา    อานนทประสงคจะสดับ สุญญตา 
กถา   ก็คนบางคนสามารถสดับ  แตไมสามารถที่จะเรียน    บางคนสามารถ 
ทั้งสดับทั้งเรียน   แตไมอาจจะแสดง   แตสําหรับพระอานนท   สามารถทั้งสดับ 
ทั้งเรียน ทั้งแสดง   เราจะกลาวสุญญตากถาแกเธอ.   เม่ือจะตรัสสุญญตากถานั้น 
จึงตรัสคํามีอาทิวา  เสยฺยถาป  ดังน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สฺุโ  หตฺถิคฺวาสฺสวฬเวน    นั้น 
ความวา  ชางเปนตนที่เขาทําเปนชางไม  ชางดินปน  ชางภาพเขียน   มีอยูใน 
ปราสาทน้ัน   เงินทองที่ทําเปนจิตรกรรมในท่ีต้ังของทาวเวสวัณ   ทาวมันธาตุราช 
เปนตนบาง   ทีเขาประกอบเปนหนาตาง    ประตู     และเตียงต้ังท่ีประดับดวย 
เงินทองนั้น     ที่เก็บไวเพ่ือปฏิสังขรณของเกาก็มี.     แมหญิงชายท่ีมาฟงธรรม 
และถามปญหาเปนตน    การทําดวยรูปไมเปนตนมีอยู   ฉะน้ัน   ปราสาทน้ันจึง 
ไมวางจากหญิงและชายเหลาน้ัน.        ทานกลาวคํานี้ หมายถึงความไมมีแหงชาง 
เปนตนที่มีวิญญาณ   เนื่องดวยอินทรีย   เงินและทองที่ใชสอยในขณะตองการ 
และหญิงชายทีอยูเปนนิตย.     บทวา   ภิกฺขุสงฺฆ  ปฏิจฺจ    ความวา  ดวยวาถึง 
แมภิกษุทั้งหลายจะเขาไปบิณฑบาต   ปราสาทน้ันก็ไมวางจากภิกษุผูยินดีภัตรใน 
วิหาร  และภิกษุผูเปนใช  ภิกษุพยาบาลใช  ภิกษุนกัศึกษา    ภิกษุผูขวนขวาย 
จีวรกรรมเปนตน   ดวยประการฉะน้ี.     ทานจึงกลาวอยางนี้      เพราะมีภิกษุ 
อยูประจํา.   บทวา    เอกตฺต   แปลวา  ความเปนหน่ึง   อธิบายวา  ไมวางเลย  
ทานอธิบายวา   มีความไมวางอยางเดียว.   บทวา    อมนสิกริตฺวา    แปลวา  
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ไมกระทําไวในใจ.  บทวา   อนาวชฺชติวา   แปลวาไมพิจารณา.  บทวา คามส  ฺ 
ความวา  สัญญาวาบานเกิดข้ึน  โดยยดึวาเปนบาน  หรือโดยเปนกิเลส.  แมใน 
มนุสสสัญญาก็มีนัยอยางเดียวกันนี้แหละ.   บทวา อรฺสฺ  ปฏิจฺจ 
มนสิกโรติ    เอกตฺต    ความวา  การทําไวในใจซึ่งบานวา  เปนอรัญญสัญญา 
เพราะปาอยางเดียวเทาน้ัน   อยางนี้วา  นี้ตนไม  นี้ภูเขา   นี้ไพรสณฑที่เขียว 
ชะอุม.  บทวา  ปกฺขนฺทติ   แปลวา  หยัง่ลง.   บทวา   อธมิุจฺจติ  แปลวา 
นอมไปวาอยางน้ี.     บทวา    เย    อสสฺุ    ทรถา    ความวา  ความกระวน 
กระวายท่ีเปนไปแลวก็ดี   ความกระวนกระวายเพราะกิเลสก็ดี   ที่จะพึงมีเพราะ 
อาศัยคามสัญญาเหลาน้ัน      ยอมไมมีดวยอรัญญสัญญาในปาน้ี.     แมในบทท่ี 
สอง   ก็นัยนีเ้หมือนกัน.  บทวา   อตฺถิ  เจวาย    ความวา   แตมีเพียงความ 
กระวนกระวายท่ีเปนไป  ซึ่งเกิดข้ึนเพราะอาศัยอรัญญสัญญาอยางเดียว.  บทวา 
ย   หิ   โข   ตตฺถ   น   โหติ   ความวา    ความกระวนกระวายท่ีเปนไปแลว 
และความกระวนกระวายเพราะกิเลสซ่ึงเกิดข้ึนโดยคามสัญญา   และมนุสสสัญญา 
นั้นยอมไมมีในอรัญญสญัญาน้ี  เหมอืนชางเปนตนไมมีในปราสาทของนางวิสาขา 
มิคารมารดา.  บทวา   ย   ปน   ตตฺถ     อวสิฏ   ความวา   จะมีเหลืออยู 
ก็เพียงแคความกระวนกระวายท่ีเปนไปในอรัญญสัญญานั้น.    เหมือนภิกษุสงฆ 
ที่อยูในปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา.  บทวา    ต   สนตฺมิท   อตฺถีติ 
ปชานาติ   ความวา  รูชัดสิ่งน้ัน ที่มีอยูเทาน้ันวาไมมีอยู.   บทวา  สฺุตรวกฺกนฺติ 
แปลวา  ความบังเกิดข้ึนแหงสุญญตา.  บทวา  อมนสิกริตฺวา  มนุสฺสสฺ  
คือ   ไมถือเอาคามสัญญาในบทน้ี     เพราะเหตุไร.    เพราะไดยินวา  ภิกษุนั้น  
มีความคิดอยางนี้วา  เราจะยังคามสัญญาใหเกิดดวยมนุสสสัญญา ยังมนุสสสัญญา 
ใหเกิดดวยอรัญญสญัญา  ยังอรัญญสญัญาใหเกิดดวยปฐวีสัญญา  ยังปฐวีสัญญา 
ใหเกิดดวยอากาสานัญจายตนสัญญา ฯลฯ  ยังอากิญญจัญญายตนสัญญาใหเกิดดวย  
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เนวสัญญานาสัญญายจนสัญญา  ยังเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา   ใหเกดิดวย   
วิปสสนา     ยังวิปสสนาใหเกิดดวยมรรค     จักแสดงอัจจันตสุญญตาโดยลาํดับ 
ฉะน้ัน    จึงเริ่มเทศนาอยางนี้. 
             ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ปวีสฺ   ความวา   เพราะเหตุไรจึงละ 
อรัญญสัญญาใสใจปฐวีสัญญา.       เพราะบรรลุคุณพิเศษดวยอรัญญสัญญา. 
เปรียบเหมือนบุรุษเห็นที่นา     ซึ่งนารื่นรมยและที่นาต้ังเจ็ดครั้ง     ดวยคิดวา 
ขาวสาลีเปนตน ที่หวานลงในนานี้      จักสมบูรณดวยดี       เราจักไดลาภใหญ 
ขาวสาลีเปนตน     ยอมไมสมบูรณเลย     แตถาเขาทําท่ีนั้น ใหปราศจากหลักตอ 
และหนามแลว  ไถ   หวาน   เมื่อเปนอยางนี้  ขาวสาลียอมสมบูรณ  ฉันใดภิกษุ 
ก็ฉันนั้น เหมือนกัน  ใสใจปาน้ีใหเปนอรัญญสัญญาถึงเจ็ดครั้งวา นี้ปา  นี้ตนไม 
นี้ภูเขา  นี้ไพรสนฑเขียวชะอุม   ยอมบรรลุอุปจารสมาธิ.   สําหรับ ปฐวีสัญญา 
ภิกษุนั้นกระทําปฐวีกสิณ    บรกิรรมใหเปนกัมมัฏฐานประจํา    ยังฌานใหเกิด 
เจริญวิปสสนา      ซึ่งมีฌานเปนปทัฎฐาน      สามารถจะบรรลุพระอรหัตได 
เพราะฉะนั้น    เธอยอมละอรัญญสัญญาใสใจปฐวีสัญญา.  บทวา ปฏิจฺจ  แปลวา 
อาศัยกันเกิดข้ึน. 
             บัดนี้  เพ่ือจะแสดงขอเปรียบเทียบปฐวีกสิณท่ีภิกษุมีความสําคัญวาปฐวี 
ในปฐวีกสิณ  จึงตรัสคํามีอาทิวา  เสยฺยถาป ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา 
อสุภสฺส  เอต  คือ   โคผูองอาจ   ความวา  โคเหลาอ่ืน   ถึงจะมีฝบาง  รอย 
ทิ่มแทงบาง หนังของโคเหลานั้น  เมื่อคลี่ออก  ยอมไมมีริ้วรอย  ตําหนิเหลาน้ัน 
ยอมไมเกิดแกโคอุสภะ   เพราะสมบูรณดวยลักษณะ.  ฉะน้ัน  จึงถือเอาหนังของ 
โคอุสภะนั้น    บทวา    สกุสฺเตน    ไดแก  ขอรอยเลม.   บทวา    สุวิหต   ไดแก  
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เหยียดออกแลว    ขูดจนเกล้ียงเกลา.    แทจริงหนังโคที่เขาใชขอไมถึงรอยเลม    
ขูดออก  ยังไมเกลี้ยงเกลา  ใชขอถึงรอยเลมยอมเกลี้ยงเกลา   เหมือนพ้ืนกลอง 
เพราะฉะนั้นจึงตรัสอยางน้ี.   บทวา  อกฺุกุลวิกุล   แปลวา  สูง ๆ   ตํ่า ๆ  คือ 
เปนที่ดอนบาง  เปนที่ลุมบาง.  บทวา   นทีวิทุคฺค   ไดแก   แมน้าํและท่ีซึ่ง 
เดินไมสะดวก   บทวา  ปฐวีสฺ  ปฏจฺจ  มนสิกโรติ  เอกตฺต    ความวา 
ใสใจสัญญาอยางเดียวท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนในปฐวีกสิณ.     บทวา     ทรถมตฺตา 
ความวา   จําเดิมแตนี้  พึงทราบความกระวนกระวาย   โดยความกระวนกระวาย 
ที่เปนไปในวาระทั้งปวง.  บทวา  อนมิิตฺต  เจโต  สมาธึ   ไดแก  วิปสสนา- 
จิตตสมาธิ.   เจโตสมาธิที่เวน จากนิมิตวาเที่ยงเปนตนนั้น    ทานกลาววา  อนิมิต. 
บทวา   อิมเมวกาย   ทานแสดงวัตถุดวยวิปสสนา.   ในบทเหลาน้ัน    บทวา 
อิมเมว  ไดแก  มหาภูตรปูทั้ง  ๔ นี.้   บทวา  สฬายตนิก  แปลวา  ปฎิสังยุต  
ดวยสฬายตนะ.  บทวา  ชีวิตปจฺจยา   ความวา  ชีวิตยังเปนอยูได   ก็ชั่วชีวิต 
ตินทรียยังเปนไป อธิบายวา ปฐวีสัญญาน้ัน   ยังมีความกระวนกระวายท่ีเปนไป. 
เพ่ือจะทรงแสดงความเห็นแจงโดยเฉพาะของวิปสสนา จึงตรัสวา อนิมิตฺต   อีก. 
บทวา  กามาสว  ปฏจฺจ     แปลวา อาศัยกามาสวะ.    อธิบายวา  ความกระวน 
กระวายท่ีจะเกิดข้ึนและที่เปนไปแลว     ไมมีในที่นี ้   คือไมมีในอริยมรรคและ 
อริยผล.    บทวา  อมิเมว  กาย  นี ้ ตรสัเพ่ือแสดงความกระวนกระวายของ 
เบ็ญจขันธที่ยังเหลืออยู.   ดวยประการฉะน้ี   เปนอันทรงเปลี่ยนมนุสสสัญญาเปน 
คามสัญญา  ฯลฯ  มรรคเปนวิปสสนา      แลวทรงแสดงความวางเปลาลวงสวน 
โดยลําดับ.  บทวา  ปริสุทฺธ   ไดแก  ปราศจากอุปกิเลส.  บทวา  อนุตฺตร 
แปลวาเวน จากส่ิงอ่ืนที่ยอดเยี่ยม   คือประเสริฐสุดกวาทุกอยาง  บทวา    สฺุต 
ไดแก สุญญตาผลสมาบัติ   บทวา   ตสฺมา    ความวา   เพราะสมณพราหมณ  
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คือพระพุทธเจา    พระปจเจกพุทธเจา     พระสาวกของพระพุทธเจาในอดีตก็ดี   
สมณพราหมณคือพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และสาวกของพระพุทธเจา 
ในอนาคตก็ดี  สมณพราหมณคือพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา   และสาวก 
แหงพระพุทธเจาในปจจุบันก็ดี เขาสุญญตะอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้อยูแลว  จักอยู 
และกําลังอยู   ฉะน้ันคําท่ีเหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ัน. 
                              จบ  อรรถกถาจูฬสุญญตาสูตร   ที่  ๑  
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                      ๒.   มหาสญุญตสูตร   
 
           [๓๔๓]  ขาพเจาไดสดับ  มาอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง        พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารนิโครธาราม 
กรุงกบิลพัสดุ    ในสักกชนบท    ครัง้น้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง 
ทรงบาตรจีวรแลว     เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุในเวลาเชา     ครั้น 
เสด็จกลับจากบิณฑบาต  ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว       จึงเสด็จเขาไปยัง 
วิหารของเจากาฬเขมกะ   ศากยะ   มีเสนาสนะท่ีแตงต้ังไวมากดวยกัน    พระผูมี 
พระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะท่ีแตงต้ังไวมากดวยกันแลว   จึงมีพระ- 
ดําริดังน้ีวา   ในวิหารของเจากาฬเขมกะ    ศากยะ   เขาแตงต้ังเสนาสนะไวมาก 
ดวยกัน   ที่นีม้ีภิกษุอยูมากมายหรือหนอ. 
           [๓๔๔]  สมยันั้นแล  ทานพระอานนทกับ ภิกษุมากรูป  ทําจีวรกรรม 
อยูในวิหารของเจาฆฏายะ    ศากยะ    ครั้นในเวลาเย็น      พระผูมีพระภาคเจา 
 เสด็จออกจากท่ีทรงหลีกเรนอยูแลว           จึงเสด็จเขาไปยังวิหารของเจาฆฏายะ 
ศากยะ  แลวประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว   พอประทับนั่งเรียบรอยแลว 
จึงตรัสสั่งกะทานพระอานนทวา   ดูกอนอานนท     ในวิหารของเจากาฬเขมกะ 
ศากยะ   เขาแตงต้ังเสนาสนะไวมากดวยกัน    ทีน่ั่นมีภิกษุอยูมากมายหรือ. 
           ทานพระอานนททูลวา  มากมาย  พระพุทธเจาขา    ขาแดพระองคผู 
เจริญ    จีวรกาลสมัยของพวกพระองคกําลังดําเนินอยู.  

                             วาดวยฐานะและอฐานะ 
           [๓๔๕]   พ.  ดกูอนอานนท    ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน    ยินดีในการ 
คลุกคลีกัน     ประกอบเนือ่ง ๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน     ชอบเปนหมู   ยินดี  
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ในหมู   บันเทิงรวมหนึ่ง    ยอมไมงามเลย   ดูกอนอานนท    ขอท่ีภิกษุผูชอบ    
คลุกคลีกัน   ยินดีในการคลุกคลีกัน    ประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน 
ชอบเปนหมูยินดีในหมูบันเทิงรวมหมูนั้นหนอจักเปนผูไดสุขเกิดแคเนกขัมมะ 
สุเกิดแตความสงัด        สขุเกิดแตความเขาไปสงบ        สุขเกิดแตความตรัสรู 
ตามความปรารถนาโดยไมยากไมลําบาก   นั้น  ไมใชฐานะที่มีได   สวนขอท่ีภิกษุ 
เปนผูเดียว  หลีกออกจากหมูอยูพึงหวังเปนผูไดสุขเกิดแตเนกขัมมะ  สุขเกิด 
แตความสงัด     สุขเกิดแตความเขาไปสงบ    สุขเกิดแตความตรัสรู    ตามความ 
ปรารถนา  โดยไมยาก  ไมลําบาก  นัน้เปนฐานะท่ีมีได. 
            ดูกอนอานนท    ขอท่ีภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน     ยินดีในการคลุกคลีกนั 
ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความชอบคลุกคลีกัน   ชอบเปนหมู   ยินดีในหมู  บันเทิง 
รวมหมูนั้นหนอ จักบรรลเุจโตวิมุตติอันปรารถนาเพียงชั่วสมัย  หรือเจโตวิมุตติ 
อันไมกําเริบมิใชเปนไปชัว่สมัยอยู   นัน้ไมใชฐานะที่มีได   สวนขอท่ีภิกษุเปนผู 
ผูเดียวหลีกออกจากหมูอยู  พึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติอัน นาปรารถนาเพียงชั่วสมัย 
หรือเจโตวิมุตติอันไมกําเริบมิใชเปนไปชั่วสมัยอยู  นั้นเปนฐานะที่มีได. 
             ดูกอนอานนท    เรายอมไมพิจารณาเห็นแมรูปอยางหน่ึงซึ่งเปนที่ไม 
เกิดโสกะ   ปริเทวะ  ทุกขโทมนัส   อุปายาส    เพราะความแปรปรวนและความ 
เปนอยางอ่ืนของรูปตามที่เขากําหนัดกัน อยางยิ่งซึ่งบุคคลกําหนัดแลว. 
             [๓๔๖]  ดูกอนอานนท  ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรูในที่นั้น ๆ นีแ้ล 
คือ   ตถาคตเขาถึงสุญญตสมาบัติภายใน  เพราะไมใสใจนิมิตทั้งปวงอยู.  ดูกอน 
อานนท   ถาภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  พระราชา    มหาอํามาตยของ 
พระราชา  เดียรถีย  สาวกของเดียรถียเขาไปหาตถาคตผูมีโชคอยูดวยวิหารธรรม 
นี้ในที่นั้น  ๆ  ตถาคตยอมมีจิตนอมไปในวิเวก  โนนไปในวิเวก  โอนไปในวิเวก  
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หลีกออกแลว   ยินดยีิ่งแลวในเนกมักมะ   มีภายในปราศจากธรรมเปนทีต้ังแหง    
อาสวะโดยประการท้ังปวง      จะเปนผูทําการเจรจาแตที่ชักชวนใหออกเทานั้น 
ในบริษัทนั้น   ๆ โดยแท   ดูกอนอานนท   เพราะฉะนั้นแล   ภิกษุถาแมหวังวา 
จะเขาถึงสุญญตสมาบัติภายในอยู     เธอพึงดํารงจิตภายใน    ใหจิตภายในสงบ 
ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังจิตภายในใหมั่นเถระ. 

                                  วาดวยสัมปชานะ 
           [๓๔๗]  ดูกอนอานนท  ก็ภิกษุจะดํารงจิตภายใน   ใหจิตภายในสงบ 
ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังจิตภายในมั่นไดอยางไร  ดูกอนอานนท 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
           (๑)  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌานมีวิตก  มีวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. 
           (๒)  เขาทุติยฌาณ มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอก 
ผุดข้ึน  เพราะสงบวิตกและวิจาร   ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร   มีปติและสุกเกิดแต 
สมาธิอยู. 
           (๓)  เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ  มีสติสัมปชัญญะอยู   และเสวยสุข 
ดวยนามกาย   เขาตติยฌาน   ที่พระอรยิะเรียกเธอไดอยา   ผูวางเฉย  มีสติ  อยู 
เปนสุข   อยู. 
           (๔)  เจาจตตถฌาน    อันไมมทีุกข    ไมมสีุข    เพราะละสุขละทุกข 
และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มสีติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู. 
          ดูกอนอานนท   อยางนี้แล  ภิกษุชื่อวายอมดํารงจิตภายใน ใหจิตภายใน 
สงบ  ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังจิตภายในมั่น.  
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           ภิกษุนั้น  ยอมใสใจความวางภายใน   เมื่อเธอกําลังใสใจความวางภายใน    
จิตยังแลนไป    ยังไมเลือ่มใส    ยังไมต่ังม่ัน   ยังไมนึกนอมไปในความวาง 
ภายใน   เมื่อเปนเชนนั้น.    ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา  เมื่อเรากําลังใสใจความวาง 
ภายใน    จิตยังไมแลนไป   ยังไมเลื่อมใส   ยังไมต้ังม่ัน    ยังไมนึกนอมไปใน 
ความวางภายในดวยอาการน้ีแล   ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องความวางภายใน 
นั้นได.    ภิกษุนั้น ยอมใสใจความวางภายนอก.   ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางทั้ง 
ภายในและภายนอก.   ภิกษุนั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ     เมื่อเธอกําลังใสใจ 
อาเนญชสมาบัติ   จิตยังไมแลนไป  ยงัไมเลื่อมใส  ยังไมต้ังม่ัน   ยังไมนึกนอม 
ไปในอาเนญชสมาบัติ   เม่ือเปนเชนนั้น.    ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา  เมื่อเรากําลัง 
ใสใจอาเนญชสมาบัติ    จิตยังไมแลนไป    ยังไมเลื่อมใส    ยังไมต้ังม่ัน   ยงัไม 
นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ  ดวยอาการน้ีแล  ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่อง 
อาเนญชสมาบัตินั้นได. 
           ดูกอนอานนท  ภิกษุนั้นพึงดํารงจิตภายใน  ใหจิตภายในสงบ  ทําจิต  
ภายในใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังจิตภายในใหมั่น    ในสมาธินิมิตขางตนน้ันแล 
เธออันใสใจความวางภายใน     เมื่อเธอกําลังใสใจความวางภายใน     จิตยอม 
แลนไป   เลือ่มใส   ต้ังม่ัน   นึกนอมไปในความวางภายใน    เมื่อเปนเชนนั้น 
ภิกษุยอมรูชดัอยางนี้วา     เมื่อเรากําลังใสใจความวางภายใน     จิตยอมแลนไป 
เลื่อมใส   ต้ังม่ัน    นึกนอมไปในความวางภายใน   ดวยอาการน้ีแล    ยอมเปน 
อันเธอรูสึกตัวในเรื่องความวางภายในนั้นได.        ภิกษุนั้นยอมใสใจความวาง 
ภายนอก     ภิกษุนั้น  ยอมใสใจความวางทั้งภายในและภายนอก     ภิกษุนั้นยอม 
ใสใจอาเนญชสมาบัติ      เมื่อเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ     จิตยอมแลนไป 
เลื่อมใส   ต้ังม่ัน   นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ   เมื่อเปนเชนนั้น    ภิกษุยอมรู  
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ชัดอยางนี้วา    เมื่อเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ    จิตยอมแลนไป    เลื่อมใส   
ต้ังม่ัน  นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ   ดวยอาการน้ีแล  ยอมเปนอันเธอรูสึกตัว  
ในเรื่องอาเนญชสมาบัตินั้นได. 
           [๓๔๘]  ดกูอนอานนท    หากเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้      จิต 
ยอมนอมไปเพ่ือจะจงกรม   เธอยอมจงกรมดวยใสใจวา    อกุศลธรรมลามกคือ 
อภิชฌาและโทมนัส    จักไมครอบงําเราผูจงกรมอยูอยางนี้ได   ดวยอาการน้ีแล 
เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการจงกรม.                                             
            หากเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้   จิตยอมนอมไปเพ่ือจะยืน   เธอ 
ยอมยืนดวยใสใจวา   อกศุลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส    จักไมครอบงํา 
เราผูยืนอยูแลวอยางนี้ได   ดวยอาการน้ีแล   เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการยืน. 
            หากเม่ือภิกษุนั้น  อยูดวยวิหารธรรมน้ี    จิตยอมนอมไปเพ่ือจะน่ัง  เธอ 
ยอมน่ังดวยใสใจวา   อกศุลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส   จักไมครอบงํา 
เราผูนั่งอยูแลวอยางนี้ได  ดวยอาการน้ีแล   เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการน่ัง. 
           หากเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้        จิตยอมนอมไปเพื่อจะนอน 
เธอยอมนอนดวยใสใจวา     อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส      จักไม 
ครอบงํา   เราผูนอนอยูอยางนี้ได   ดวยอาการน้ีแล   เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่อง 
การนอน. 
           หากเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้        จิตยอมนอมไปเพื่อจะพูด 
เธอยอมใสใจวา     เราจักไมพูดเรื่องราวเห็นปานฉะน้ี      ซึ่งเปนเรื่องเลวทราม 
เปนเรื่องของชาวบาน  เปนเรื่องของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบ 
ดวยประโยชน  ไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับกิเลส  
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เพ่ือสงบกิเลส เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน คือ เรื่องพระราชา    
เรื่องโจร   เรือ่งมหาอํามาตย   เรื่องกองทัพ     เรื่องภัย   เรื่องรบกัน    เรื่องขาว 
เรื่องน้ํา    เรือ่งผา    เรื่องที่นอน    เรื่องดอกไม    เรื่องของหอม    เรื่องญาติ 
เรื่องยาน  เรื่องบาน  เรื่องนิคม   เรื่องนคร  เรื่องชนบท  เรื่องสตรี   เรื่องคน 
กลาหาญ เรือ่งถนนหนทาง  เรื่องทาสีในสถานท่ีตักน้ํา เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว 
เรื่องเบ็ดเตล็ด   เรื่องโลก   เรื่องทะเล   เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยเหตุ 
นั้นเหตุนี้  ดวยอาการน้ีแล  เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการพูด   และเธอใสใจวา 
เราจักพูดเรื่องราวเห็นปานฉะน้ี   ซึ่งเปนเรื่องขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง  เปนที่สบาย 
แกการพิจารณาทางใจ   เปนไปเพ่ือความเบ่ือหนายสวนเดียว   เพ่ือคลายกําหนัด 
เพ่ือดับกิเลส   เพ่ือสงบกิเลส   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู   เพ่ือนิพพาน 
คือ  เรื่องมักนอย    เรื่องยินดีของของตน    เรื่องความสงัด   เรื่องไมคลุกคล ี
เรื่องปรารภความเพียร    เรื่องศีล     เรื่องสมาธิ    เรื่องปญญา    เรื่องวิมุตติ 
เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ  ดวยอาการน้ีแล  เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการพูด  
            หากเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้  จิตยอมนอมไปเพื่อจะตรึก  เธอ 
ยอมใสใจวา  เราจักไมตรึกในวิตกเห็นปานฉะนี้   ซึ่งเปนวิตกท่ีเลวทราม  เปน 
ของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน 
ไมเปนไป  เพื่อความเบ่ือหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด     เพ่ือดับกิเลส    เพ่ือสงบ 
กิเลส  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน คือ  กามวิตก   พยาบาท 
วิตก   วิหิงสาวิตก   ดวยอาการน้ีแล   เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องการตรึก   และ 
เธอใสใจวา  เราจักตรึกในวิตกเห็นปานฉะน้ี  ซึ่งเปนวิตกของพระอริยะ  เปน 
เครื่องนําออก     ที่นําออกเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทําตาม    คือ 
เนกขัมมวิตก  อัพยาบาทวิตก  อวิหิงสาวิตก   ดวยอาการนี้แล   เปนอันเธอรู 
สึกตัวในการตรึก.  
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          [๓๔๙]  ดูกอนอานนท     กามคุณน้ีมี   ๔  อยางแล    ๕ อยางเปนไฉน    
คือ รูปที่รูไดดวยจักษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนที่รัก  ประ- 
กอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด     เสียงที่รูดวยโสด...   กลิ่นที่รูไดดวย 
ฆานะ... รสที่รูไดดวยชิวหา... โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  อันนาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจเปนท่ีรัก     ประกอบดวยกาม     เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   ดูกอน 
อานนท   นี้แล  กามคุณ ๕ อยาง ซึ่งเปนที่ที่ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ 
วา  มีอยูหรือหนอแล   ทีค่วามฟุงซานแหงใจเกิดข้ึนแกเราเพราะกามคุณ ๕  นี ้ 
อยางใดอยางหนึ่ง    หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหน่ึง    ดกูอนอานนท   ถา 
ภิกษุพิจารณาอยู   รูชดัอยางนี้วา     มีอยูแลท่ีความฟุงซานแหงใจเกิดข้ึนแกเรา 
 เพราะกามคุณ  ๕  นี ้อยางใดอยางหน่ึง       หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา   ความกําหนัดพอใจในกามคุณ  ๕ นี ้
แล   เรายังละไมไดแลว      แตถาภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วาไมมีเลยที่ความ 
ฟุงซานแหงใจเกิดข้ึน  แกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึ่ง    หรือเพราะ 
อายตนะใดอายตนะหน่ึง     เมื่อเปนเชนนั้น      ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา  ความ 
กําหนัดพอใจในกามคุณ  ๕ นี้แล   เราละไดแลว   ดวยอาการน้ีแล   เปนอันเธอ 
รูสึกตัวในเรื่องกามคุณ ๕.                 . 
          [๓๕๐]  ดูกอนอานนท  อุปาทานขันธทั้ง  ๕ นี้แล   ซึ่งเปนที่ที่ภิกษุ 
พึงเปนผูพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอยูวา  อยางนี้รูป   อยางนี้ความ 
เกิดข้ึนแหงรูป  อยางนี้ความดับแหงรูป   อยางนี้เวทนา    อยางนี้ความเกิดข้ึน 
แหงเวทนา  อยางนี้ความดับแหงเวทนา   อยางนี้สัญญา    อยางนี้ความเกิดข้ึน 
แหงสัญญา  อยางนี้ความดับแหงสัญญา   อยางนี้สังขาร   อยางนี้ความเกิดข้ึน 
แหงสังขาร  อยางนี้ความดับแหงสังขาร  อยางนี้วิญญาณ  อยางน้ีความเกิดข้ึน  
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แหงวิญญาณ  อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ    เธอผูพิจารณาเห็นท้ังความเกิด     
และความดับในอุปาทานขันธ  ๕ นีอ้ยู ยอมละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕ ได 
เมื่อเปนเชนน้ัน    ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา   เราละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ  ๕ 
ของเราไดแลว   ดวยอาการน้ีแล   เปนอันเธอรูสึกตัวในเรื่องอุปาทานขันธ  ๕.  
             ดูกอนอานนท     ธรรมนั้น  ๆ เหลาน้ีแล    เน่ืองมาแตกุศลสวนเดียว 
ไกลจากขาศึก   เปนโลกตุตระ    อันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได   ดูกอนอานนท 
เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  สาวกมองเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงควร 
ใกลชิดติดตามศาสดา. 
            ทานพระอานนททูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมทั้งหลายของ 
พวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนเหตุ   มี่พระผูมีพระภาคเจาเปนแบบ 
อยาง    มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พ่ึงอาศัย      ขอไดโปรดเถดิพระพุทธเจาขา 
เนื้อความแหงพระภาษิตน้ีแจมแจงเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น       ภิกษุทั้ง 
หลายพึงตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว. 

                             วาดวยกถาวัตถุ  ๑๐ 
           [๓๕๑]   พ.   ดูกอนอานนท    สาวกไมควรจะติดตามศาสดาเพียงเพ่ือ 
ฟงสุตตุ   เคยยะ  และไวยากรณเลย  นั้น  เพราะเหตุไร    เพราะธรรมทั้งหลาย  
อันพวกเธอสดับแลว  ทรงจําแลว   คลองปากแลว   เพงตามดวยใจแลว  แทง 
ตลอดดีแลวดวยความเห็น  เปนเวลานาน  ดูกอนอานนท  แตสาวกควรจะใกล 
ชิดติดตามศาสดาเพ่ือฟงเรื่องราวเห็นปานฉะน้ี  ซึ่งเปนเรื่องขัดเกลากิเลสอยาง 
ยิ่ง  เปนที่สบายแกการพิจารณาทางใจ  เปนไปเพ่ือความเบ่ือหนายสวนเดียว 
เพ่ือความคลายกําหนัด  เพ่ือดับกิเลส  เพ่ือสงบกิเลส  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือ  
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ความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  คือ  เรื่องมักนอย     เรื่องยินดีของของตน    เรื่อง   
ความสงัด   เรื่องไมคลุกคลี   เรื่องปรารภความเพียร     เรื่องศีล     เรื่องสมาธิ 
เรื่องปญญา  เรื่องวิมุตติ   เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ.  
          ดูกอนอานนท   เม่ือเปนเชนนั้น   จะมีอุปทวะของอาจารย   อุปทวะ 
ของศิษย  อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรย. 
           [๓๕๒]   ดูกอนอานนท       กอุ็ปทวะของอาจารยยอมมีไดอยางไร 
ดูกอนอานนท  ศาสดาบางทานในโลกนี้   ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา 
โคนไม    ภูเขา   ซอกเขา     ถ้ําบนภูเขา   ปาชา   ปาชัฏ      ที่แจงและลอมฟาง 
เมื่อศาสดาน้ันหลีกออกแลวอยางนั้นอยู   พวกพราหมณและคฤหบดี   ชาวนิคม 
และชาวชนบทจะพากันเขาไปหา    เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี   ชาวนิคม 
และชาวชนบท     พากัน เขาไปหาแลว      ศาสดาน้ันจะปรารถนาอยางหมกมุน 
จะถึงความวุนวาย  จะเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก   ดูกอนอานนท    ศาสดา 
นี้เรียกวา      อาจารยมีอุปทวะดวยอุปทวะของอาจารย     อกุศลธรรมอันลามก 
เศราหมอง  เปนเหตุเกิดในภพใหม  มคีวามกระวนกระวาย   มทีุกขเปนวิบาก 
เปนที่ต้ังแหงชาติ  ชรา  มรณะตอไปไดฆาศาสดาน้ันเสียแลว     ดูกอนอานนท 
อยางนี้แล   อุปทวะของอาจารยยอมมีได. 
          [๓๕๓]  ดูกอนอานนท   ก็อุปทวะของศิษยยอมมีไดอยางไร   ดูกอน 
อานนท  สาวกของศาสดาน้ันแล  เมื่อเพ่ิมพูนวิเวกตามศาสดานั้น     ยอมพอใจ 
เสนาสนะอันสงัด   คือ ปา  โคนไม ภูเขา ซอกเขา  ถ้ําบนภูเขา  ปาชา   ปาชัฏ 
ที่แจงและลอมฟาง  เมื่อสาวกน้ันหลีกออกแลวอยางนั้น  อยูพวกพราหมณและ 
คฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  จะพากันเขาไปหา    เม่ือพวกพราหมณและ  
คฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  พากันเขาไปหาแลว   สาวกน้ันจะปรารถนา 
อยางหมกมุนจะถึงความวุนวาย     จะเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก     ดกูอน  
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อานนท     สาวกน้ีเรียกวาศิษยมีอุปทวะดวยอุปทวะของศิษย     อกุศลธรรม    
อันลามก  เศราหมอง  เปนเหตุเกิดในภพใหม  มีความกระวนกระวาย  มีทุกข 
เปนวิบาก     เปนที่ต้ังแหงชาติ     ชรามรณะตอไป     ไดฆาสาวกน้ันเสียแลว 
ดูกอนอานนท  อยางนี้แลอุปทวะของศิษยยอมมีได. 

                         อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรย 
           [๓๕๘]  ดกูอนอานนท     ก็อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมี 
ไดอยางไร    ดูกอนอานนท     ตถาคตอุบัติในโลกน้ี      ไดเปนผูไกลจากกิเลส 
รูเองโดยชอบถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ.  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถ ี
ผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืนยิ่งกวามิได     เปนครูของเทวดา  และมนุษย 
ทั้งหลาย  เปนผูต่ืนแลว  เปนผูแจกธรรม ตถาคตนั้นยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด 
คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ําบนภูเขา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  และ 
ลอมฟาง    เมื่อตถาคตน้ันหลีกออกแลวอยางนั้นอยู   พวกพราหมณและคฤหบดี 
ชาวนิคมและชาวชนบท    จะพากันเขาไปหา    เม่ือพวกพราหมณและคฤหบดี 
ชาวนิคมและชาวชนบท     พากันเขาไปหาแลว    ตถาคตนั้นยอมไมปรารถนา 
อยางหมกมุน   ไมถึงความวุนวาย  ไมเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก  ดูกอน 
อานนท  สวนสาวกของตถาคตผูศาสดานั้นแล    เมื่อเพ่ิมพูนวิเวกตามคถาคตผู 
ศาสดา  ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา  โคนไม    ภูเขา    ซอกเขา  ถ้ํา 
บนภูเขา  ปาชา   ปาชัฏ   ที่แจง     และลอมฟาง     เมื่อสาวกน้ันหลีกออกแลว 
อยางนั้นอยู    พวกพราหมณและคฤหบดี    ชาวนิคมและชาวชนบท    จะพากัน 
เขาไปหา  เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  พากันเขา 
ไปหาแลว   สาวกน้ันยอมปรารถนาอยางหมกมุน    ถึงความวุนวาย    เวียนมา  
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เพ่ือความเปนผูมักมาก  ดูกอนอานนท    สาวกน้ีเรียกวาผูประพฤติพรหมจรรย    
มีอุปทวะดวยอุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรย          อกุศลธรรมอันลามก 
เศราหมอง  เปนเหตุเกิดในภพใหม  มคีวามกระวนกระวาย    มทีุกขเปนวิบาก 
เปนที่ต้ังแหงชาติ  ชรามรณะตอไป    ไดฆาสาวกน้ันเสียแลว    ดูกอนอานนท 
อยางนี้แล  อุปทวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมีได. 
          ดูกอนอานนท  ในอุปทวะทั้ง  ๓  นั้น     อุปทวะของผูประพฤติพรหม- 
จรรยนี้      มวิีบากเปนทุกข      มีวิบากเผ็ดรอนกวาอุปทวะของอาจารยและ 
อุปทวะของศิษยทั้งเปนไปเพ่ือความตกตํ่าดวย    ดกูอนอานนท   เพราะฉะนั้น 
แล   พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตร   อยาเรียกรองเราดวยความเปน     
ขาศึก  ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุขแกพวกเธอตลอด 
กาลนาน. 
            [๓๕๕]  ดูกอนอานนท    ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความ 
เปนขาศึก  ไมใชเรียกรองดวยความเปนมิตรอยางไร   ดูกอนอานนท   ศาสดา 
ในธรรมวินัยนี้  เปนผูอนุเคราะห  แสวงหาประโยชนเกื้อกูล  อาศัยความเอ็นดู 
แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี่เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ  นี้เพ่ือความ 
สุขแกพวกเธอ   เหลาสาวกของศาสดาน้ันไมฟงดวยดี  ไมเง่ียโสตสดับ   ไมต้ังจิต 
รับรูและประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา  ดูกอนอานนท  อยางนี้แล  เหลา 
สาวกชื่อวาเรียกรองศาสดาดวยความเปนขาศึก        ไมใชเรียกรองดวยความ 
เปนมิตร. 

                                   วาดวยมิตรปฏิบัต ิ
            [๓๕๖]  ดูกอนอานนท    ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความ 
เปนมิตร  ไมใชเรียกรองดวยความเปนขาศึกอยางไร   ดูกอนอานนท   ศาสดา  
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ในธรรมวินัยนี้เปนผูอนุเคราะห   แสวงหาประโยชนเกื้อกูล    อาศัยความเอ็นดู    
แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา     นี้เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ     นี้เพ่ือ 
ความสุขแกพวกเธอ    เหลาสาวกของศาสดาน้ัน     ยอมฟงดวยดี   เง่ียโสตสดับ 
ต้ังจิตรับรูและไมประพฤติหลีกเลียงคําสอนของศาสดา ดูกอนอานนท อยางนี้แล 
เหลาสาวกช่ือวาเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตร      ไมใชเรียกรองดวยความ 
เปนขาศึก. 
           ดูกอนอานนท     เพราะฉะนั้นแล     พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความ 
เปนมิตร    อยาเรียกรองดวยความเปนขาศึก   ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือประโยชน  
เกื้อกูล    เพ่ือความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน    ดูกอนอานนท    เราจักไม 
ประคับประคองพวกเธอ      เหมือนชางหมอประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยัง 
ดิบ ๆ อยู   เราจักขมแลว  ๆ จึงบอก  จักยกยองแลว  ๆ จึงบอก  ผูใดมีแกนสาร 
ผืนนี้ จักต้ังอยู. 
          พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว  ทานพระอานนทจึงชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                      จบ  มหาสูญญตสูตรที่  ๒                                     
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                อรรถกถามหาสูญญตาสูตร   
 
           มหาสุญญตาสูตร๑ มีบทเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กาฬเขมกสฺส   ความวา  เจาศากยะน้ัน  
มีผิวดํา. ก็คําวา  เขมโก  เปนชื่อของเจาศากยะน้ัน.   บทวา  วหิาโร  หมายถึง 
ที่พักซึ่งเจาศากยะลอมรั้ว   ณ  ประเทศแหงหนึ่ง     ใกลนิโครธารามน้ันแหละ 
สรางซุมประตู       ประดิษฐานเสนาสนะรูปหงสเปนตนและมาลมณฑลโรงฉัน 
เปนตน  สรางไว.   บทวา  สมฺพหุลานิ  เสนาสนานิ  ไดแก  เตียง    ต่ัง 
ฟูก   หมอน   เสื่อ   ทอนหนัง    สันถตัท่ีทําดวยหญา   สันถัดที่ทําดวยใบไม 
สันถัดที่ทําดวยฟางเปนตน    ซึ่งเขาปูลาดไว  คือ  ต้ังเตียงจดเตียง  ฯลฯ  ต้ัง 
สันถัดที่ทําดวยฟาง  จดสันถัดที่ทําดวยฟางเหมือนกัน .  ไดเปนเหมือนท่ีอยูของ 
ภิกษุที่อยูกัน เปนคณะ.  บทวา   สมฺพหุลา  นุโข  ความวา  ข้ึนชื่อวา  ความ 
สงสันยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคเจาเพราะพระองคทรงถอนกิเลสทั้งปวงไดแลว 
ที่โพธิบัลลังก็นั้นแล.   ปจุฉาท่ีมีวิตกเปนบุพภาคก็ดี   และนุอักษรท่ีมีวิตกเปน 
บุพภาคก็ดี   เปนเพียงนิบาต  เมื่อถึงวาระพระบาลี   ยอมเปนอันไมตองวินิจฉัย. 
           ไดยินวา  กอนหนาแตนี้   พระผูมีพระภาคเจา   ไมเคยทอดพระเนตร 
เห็นภิกษุทั้งหลายจะอยูในท่ีเดียวกัน    ถึง  ๑๐  รูป  ๑๐  รูป. 
          ครั้งน้ัน  พระองคไดมีพระดําริดังน้ีวา   ข้ึนชื่อวา   การอยูเปนคณะนี้  
ไดประพฤติปฏิบัติกัน มาในวัฏฏะแลว   เหมือนนํ้าท่ีไหลลงสูแมน้ํา  และการอยู 
เปนคณะก็ไดประพฤติกันมาแลวในนรก    กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน    ปตติวิสัย 
และอสุรกายก็มี  ในมนุษยโลก  เทวโลก  และพรหมโลกก็ม ี  นรกหมื่นโยชน 
แนนไปดวยสัตวทั้งหลาย     เหมือนทะนานท่ีเต็มไปดวยผงคีบุก    เหลาสัตวใน 
 ๑.  พระสูตรเปน  มหาสุญญตสูตร  
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สถานที่เขาลงโทษดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ   จะประมาณหรือกําหนดไมได     
เหลาสัตวที่อยูกัน เปนคณะยอมเดือนรอน   ในที่ซึ่งถูกมีดฟนเปนตน    เหมือน 
อยางนั้น.   ในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  หมูปลวกในจอมปลวกแหงหนึ่ง  ยอมจะ 
ประมาณหรือกําหนดไมได   และหมูมดแดงเปนตน     แมในรงัแตละรังเปนตน 
ก็เหมือนกัน     และแมในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานก็ยอมอยูรวมกันเปนคณะ     ก ็
นครเปรตมีดาวุตหน่ึงก็มี   ครึ่งโยชนกม็ี   เต็มไปดวยเปรต   แมในพวกเปรตก็ 
อยูรวมกันเปนคณะอยางนี้แหละ.   ภพอสูรมีประมาณหม่ืนโยชนเหมือนรูหูที่เอา  
เข็มเสียบไวที่หู   แมในอสุรกาย   ก็ยอมอยูกันเปนคณะอยางนี้ .   ในมนุษยโลก 
เฉพาะกรุงสาวัตถี    มีถึงหาลานเจ็ดแสนตระกูล.     ในกรุงราชคฤหทั้งภายใน 
ภายนอก  มีมนุษยอาศัยอยู  ๑๘ โกฏ ิ ในฐานะแมอ่ืน ๆ คือ  แมในมนุษยโลก 
ก็อยูกันเปนคณะเหมือนกัน.   แมในเทวโลก  และพรหมโลก   ต้ังตนแตภุมม- 
เทวดาไป  ก็อยูกันเปนคณะ.   ก็เทวบุตรแตละองคยอมมีเทพอักษรผูฟอนรําถึง 
สองโกฏิครึ่ง    บางองคมีถึง  ๙ โกฏ ิ    ถึงพรหมจํานวนนับหม่ืนก็อยูรวมในท่ี 
เดียวกัน.   แตนั้นทรงดําริวา    เราบําเพ็ญบารมี  ๑๐ ทัศ   ถึง ๔ อสงไขยแสนกัป 
ก็เพ่ือกําจัดการอยูรวมเปนคณะ  แตภิกษุเหลาน้ี  นับจําเดิมแตนี้ไป  ภิกษุเหลาน้ี  
ยอมเกาะกลุมยินดีในหมู   กระทํากรรมไมสมควรเลย    พระองคทรงเกิดธรรม 
สังเวช   เพราะภิกษุทั้งหลายเปนเหตุ  ทรงดําริวา   ถาเราจักบัญญัติสิกขาบทวา 
ภิกษุสองรูปไมพึงอยูในท่ีเดียวกัน      แตไมสามารถจะบัญญัติได    เอาละเราจะ 
แสดงพระสูตรชื่อ   มหาสุญญตาปฏบิัติ   ซึ่งจักเปนเหมือนการบัญญัติสิกขาบท 
สําหรับกุลบุตรผูใครตอการศึกษา      และเหมือนกระจกสําหรับสองหมูสัตวทุก 
หมูเหลา  ที่วางไว ณ ประตูเมือง   แตนั้นกษัตริยเปนตน    เห็นโทษของตนใน 
กระจกบานหนึ่ง  ละโทษนั้น   ยอมเปนผูหาโทษมิได   ฉันใด   แมเม่ือเราปริ- 
นิพพานแลว    ลวงไปถึง   ๕,๐๐๐  ป    กลุบุตรทั้งหลายยอมระลึกถึงพระสตูรนี้  
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จักบรรเทาความเปนหมู     ยินดีในเอกีภาพ     จักกระทําที่สุดแหงวัฏฏทุกขได.     
กุลบุตรทั้งหลายระลึกถึงพระสูตรนี้แลว    บรรเทาความเปนหมูยังทุกขในวัฏฏะ 
ใหสิ้นไป  แลวปรินิพพาน นับไมถวน  เหมือนยังมโนรถของพระผูมีพระภาคเจา 
ใหบริบูรณ.     ก็แมในวาลิกปฏฐิวิหาร     พระอภัยเถระผูชํานาญพระอภิธรรม 
สาธยายพระสูตรครั้น       รวมกับภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก     ในวัสสูปนายิกสมัย 
กลาววา    พระสัมมาสัมพุทธเจาโปรดใหทําอยางนี้    พวกเราจะทําอยางไรกัน. 
ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด   บรรเทาควานอยูรวมเปนคณะ   ยินดีในเอกีภาพ   แลว 
บรรลุพระอรหัตภายในพรรษา.  พระสูตรนี้ชื่อวา  ทําลายความอยูรวมเปนคณะ 
ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  ฆฏายะ  ไดแก  เจาศากยะผูมีชื่ออยางนั้น.   บทวา  วิหาเร 
ความวา แมในวิหารน้ี  พึงทราบวา  สรางไวในเอกเทศของนิโครธารามน้ันเอง 
เหมือนวิหารของเจาศากยะชื่อ  กาฬเขมกะ.   บทวา  จีวรกมฺม  ความวา  การ 
จัดแจงเอาผาเกาเศราหมอง  มาดามปะและชักเปนตนก็ดี  ผาที่เกิดข้ึนเพ่ือทําจีวร  
จะยังไมไดกะ  และยังไมเย็บมาจัดแจงก็ดีก็ควร.   แตในที่นี้ประสงคเอาสวนที่ยัง 
ไมไดจัดทํา.   ก็มนุษยทั้งหลายไดถวายผาจีวรแกพระอานนทเถระ.  เพราะฉะนั้น 
พระเถระจึงชวนภิกษุเปนอันมาก ไปทําจีวรกรรมในวิหารน้ัน.  แมภิกษุเหลาน้ัน  
นั่งต้ังแตเริ่มรอยเข็มแตเชาตรู     ลุกข้ึนในเวลาไมปรากฏ.      เมื่อเย็บเสร็จแลว 
ภิกษุเหลาน้ันคิดวาจักจัดเสนาสนะแคยังไมไดจัด.   บทวา  จีวรกาลสมโย  โน 
ความวา    ไดยินวา  พระเถระคิดวา  พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเห็นเสนาสนะ 
ทั้งหลายท่ีภิกษุเหลาน้ี ยังไมไดเก็บไวแนแท ดวยประการฉะน้ี    พระศาสดา. 
จักไมทรงพอพระทัยประสงคจะกําหราบ   เราจักชวยเหลือภิกษุเหลาน้ี    เพราะ 
ฉะน้ัน  พระเถระจึงกลาวอยางนี้.   ก็ในอันมีอธิบายดังน้ี   พระอานนททูลวา 
พระเจาขา   ภิกษุเหลาน้ี     มิใชมุงแตการงานอยางเดียวเทาน้ัน    แตอยูอยางนี้   
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โดยจีวรกิจ.   บทวา  น  โข  อานนฺท   ความวา  ดูกอนอานนท  กัมมสมัยก็ดี    
อกัมสมัยก็ดี    จีวรกาลสมัยก็ดี  อจีวรกาลสมัยก็ดี  จงยกไว   ภิกษุที่ยินดีดวย 
การคลุกคลี  ยอมไมงามเลย  เธออยาไดชวยเหลือ  ในฐานะท่ีไมควรชวยเหลือ. 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สงฺคณิกา  เปนบทรวมบริษัทของตน.  บทวา 
คโณ  เปนบทรวมชนตาง ๆ.  ดวยประการฉะนี้   ภิกษุจะยินดีดวยการคลุกคลี 
ก็ตาม  ยินดีในคณะก็ตาม   ยินดีในความหมายแนนของหมู   เกี่ยวเนื่องดวยหมู 
ยอมไมงามโดยประการท้ังปวง.  แกภิกษุปดกวาดท่ีพักกลางวัน   ในเวลาหลังภัตร 
แลวลางมือเทาสะอาด    รับมูลกัมมฏัฐาน    ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเปนผูมี 
อารมณเปนหนึ่ง  ยอมงดงามในพระพุทธศาสนา. 
           บทวา   เนกฺขมมฺสขุ  ความวา สุขของภิกษุผูออกจากกามแมจะเปนสุข 
ที่เกิดแตความสงบ   ก็จัดเปนสุขเกิดแตความสงบจากกาม.  กท็ี่ชื่อวา  อุปสมสุข 
เพราะอรรถวาเปนไปเพ่ือสงบกิเลสมีราคะเปนตน.   ชื่อวา  สมัโพธิสุข  เพราะ 
อรรถวา  เปนไปเพ่ือรูพรอมซ่ึงมรรค.  บทวา  นกิามลาภี   แปลวา  ไดตาม 
ที่ตองการ  คือไดตามท่ีปรารถนา.  บทวา อกิจฺฉลาภี แปลวา ไดโดยไมยาก. 
บทวา  อกสิรลาภี   แปลวา  ไดโดยงาย.  บทวา  สามายิก   ไดแกพนกิเลส 
เปนคราว ๆ.    บทวา   กนตฺ  แปลวา  เปนที่ชอบใจ.  บทวา  เจโตวิมุตตึ 
ไดแกเจโตวิมุตติที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร.    สมจริงดังท่ีตรัสไววา  ฌาน ๔  
และอรูปสมาบัติ  ๔ นี ้ จัดเปนวิโมกขชั่วสมัย.    บทวา  อสามายิต  ความวา 
พนจากกิเลสโดยไมเนื่องดวยสมัย.   อัจจันตวิมุตติจัดเปนโลกุตตระแท.  สมดัง 
ที่ตรัสไววา  อริยมรรค  ๔  สามัญญผล ๔ นี้ จัดเปนวิโมกขที่ไมเปนไปชั่วสมัย. 
บทวา  อกุปฺป  แปลวา  ไมยังกิเลสใหกําเริบ.  ตามท่ีอธิบายมาน้ี   ทานกลาว 
หมายถึงอะไร.     ภิกษุทีช่อบคลุกคลกีันและผูกพันเปนคณะ     ยอมไมอาจจะ 
ยังโลกิยคุณและโลกุตตรคุณใหเกิดข้ึนได.   แตถาบรรเทาการอยูเปนคณะ  ยินดี  
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ในเอกีภาพ     ก็อาจจะยังโลกิยคุณและโลกุตตรคุณใหเกิดได     จริงอยางนั้น     
แมพระวิปสสีโพธิสัตว  แวดลอมไปดวยบรรพชติ ๘๔,๐๐๐ รูป เที่ยวไป ๗ ป 
ก็ไมอาจจะยังสัพพัญุตญาณใหเกิดได.  ครั้นบรรเทาความเปนอยูเปนคณะแลว 
ยินดีในเอกีภาพ    ข้ึนสูโพธิมณฑล ๗ วัน.     ยังคุณแหงสัพพัญูใหเกิดแลว. 
พระโพธิสัตวของเราท้ังหลาย  เที่ยวไปตลอด ๖ ป  กับภิกษุเบญจวัคคีย  ก็ไม 
สามารถจะยังคุณแหงพระสัพพัญูใหเกิดข้ึนได.    เมื่อพระเบญจวัคคียหลีกไป 
แลว   ทรงยนิดีในเอกีภาพ   เสด็จข้ึนสูโพธิมณฑล    ยังคุณแหงพระสัพพัญู 
ใหเกิดแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวา      ผูทีช่อบคลุกคลไีมมีทางที่จะ 
บรรลุคุณพิเศษไดอยางนี้แลว  บัดนี้เม่ือจะทรงแสดงความเกิดโทษ   จึงตรัสวา 
นาห  อานนฺท  เปนตน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  รูป   ไดแกสรีระ.     บทวา 
ยตฺถ  รตฺตสฺส    ไดแก    ยินดีโดยกําหนัด   ในรูปใด.     บทวา  น อุปฺปชฺเชยฺยุ 
ความวา  ไมเกิดแกภิกษุผูกําหนัดในรูปใด  เราไมพิจารณาเห็นรูปนั้น     ที่แท 
ยอมบังเกิดนี้ได     เหมือนเกิดแกปริพพาชกชื่อวา    สัญชยั    โดยความเปน 
อยางอ่ืน    คราวเมื่อพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเปนสาวกของ 
พระทศพล     เหมือนเกิดแกนิครนถนาฏบุตร     คราวอุบาลีคฤหบดีเปลี่ยนใจ 
และเหมือนเกิดแกเศรษฐีเปนตน    ในปยชาติกสูตร. 
          บทวา  อย   โข    ปน  อานนฺท   เปนบทเชื่อมความอันหน่ึง.    กถ็า 
ภิกษุผูบวชใหม   ผูมีความรูตํ่าบางรูป   จักพึงกลาววา   พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ดีแตนําพวกเราออกจากหมู  ประกอบไวในความโดดเด่ียว  เหมือนชาวนานําโค 
ที่เขาไปสูนาออกจากนา  สวนพระองคเองแวดลอมไปดวยพระราชาและขาราช. 
บริพารเปนตน     เพราะฉะนั้น     พระตถาคตแมจะประทับนั่งทามกลางบริษัทมี 
จักรวาลเปนที่สุด    ก็ทรงเริ่มเทศนาน      เพ่ือจะทรงแสดงวาเปนผูอยูโดดเด่ียว  
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เพ่ือจะไมใหโอกาสภิกษุบางรูปนั้นพูดจวงจาบได.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   
สพฺพนิมิตฺตาน   ไดแก   นิมิตท่ีปรุงแตงแลวมีรูปเปนตน.  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  พรากจากธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะ. 
บทวา  อุยฺโยชนิกปฏิสยุตฺย   ความวา  ประกอบดวยวาจาท่ีชักชวนอยางนี้วา 
ทานท้ังหลายจงไปเถิด.    ถามวา  ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้   เวลาไหน  
ตอบวา   ตรัสในเวลาหลังภัตกิจบาง       ในเวลาบําเพ็ญพุทธกิจในยามตนบาง. 
พระผูมีพระภาคเจาสําเร็จสีหไสยาสนในพระคันกุฏี ภายหลังภัตตาหาร ออกจาก 
 สีหไสยาสนแลว  ประทับนั่งเขาผลสมาบัติ.   ในสมัยนั้น   บรษัิททั้งหลายยอม 
 ประชุมกันเพ่ือฟงธรรม.    ลําดับนั้น       พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบเวลาแลว 
 เสด็จออกจากพระคันธกุฏี    ตรงไปยังพุทธอาสนอันประเสริฐ   ทรงแสดงธรรม 
 ในใหเวลาลวงผานไป       เหมือนบุรุษผูถือเอาน้ํามันที่หุงไวสําหรับประกอบยา 
 ทรงสงบริษัทไปดวยจิตท่ีโนมไปในวิเวก.  เมื่อปุริมยามผานไป   ทรงสงบริษัท 
 กลับ ดวยพระดํารัสอยางนี้วา     ดกูอนวาเสฏฐะ    ราตรีผานไปแลวแล    บัดนี้  
 พวกทานจงสําคัญกาลอันสมควรเถิด.   นับจําเดิมแตพระพุทธเจาท้ังหลายบรรล ุ
พระโพธิญาณแลว แมวิญญาณทั้ง  ๑๐  ของพระองค  ก็นอมไปเพื่อพระนิพพาน 
 อยางเดียว. 
           บทวา     ตสฺมาติหานนฺท      ความวา      เพราะสุญญตาวิหาร     สงบ 
ประณีต  ฉะนั้น.    บทวา   อชฺฌตฺตเมว    ไดแก   ภายในโคจรน่ันแหละ. 
ภายในของตนในบทนี้วา  อชฺฌตฺต    สฺุต   อธิบายวา    อาศัยเบญจขันธ  
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ของตน.  บทวา   สมฺปชาโน  โหติ  ความวา  รูสึกตัว    โดยรูวากัมมัฏฐาน   
ยังไมสมบูรณ.   บทวา   พหิทฺธา   ไดแก  ในเบญจขันธของผูอ่ืน.    บทวา  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา     ความวา    บางครั้งภายใน บางครั้งภายนอก. บทวา อเนฺช 
ความวา  ใสใจ  อเนญชสมาบัติคือ  อรูปสมาบัติวา  เราจักเปนอุภโตภาควิมุตติ. 
บทวา  ตสฺมึเยว  ปุรมิสฺม ึ  ทานกลาวหมายถึงฌานที่เปนบาท.    ก็เม่ือภิกษุ 
นั้นออกจากฌานท่ีเปนบาท      ที่ยังไมคลองแคลว      ใสใจสุญญตาในภายใน 
จิตยอมไมแลนไปในสุญญตาสมาบัตินั้น.    แตนั้นใสใจไปในภายนอกวา    ใน 
สันดานของผูอ่ืนเปนอยางไรหนอ.     จิตยอมไมแลนไปในสุญญตาสมาบัติ นั้น. 
แตนั้น ใสใจท้ังภายในและภายนอกวา     ในสันดานของตนบางครั้งเปนอยางไร  
ในสันดานของผูอ่ืนบางครั้งเปนอยางไร.    จิตยอมไมแลนไป   แมในสุญญตา 
สมาบัตินั้น.  แตนั้น  ผูประสงคจะเปนอุภโตภาควิมุตติ   ใสใจอเนญชาสมาบัติ 
วา  ในอรูปสมาบัติเปนอยางไรหนอแล.    จิตยอมไมแลนไป   แมในอเนญชา- 
สมาบัตินั้น.   ภิกษุผูละเพียร ไมพึงพระพฤติตามหลังอุปฏฐากเปนตน   ดวยคิดวา 
บัดนี้จิตของเรายังไมแลนไป   แคพึงใสใจถึงฌานอันเปนบาทใหสม่ําเสมอดวยดี 
อยางเดียว.    เพ่ือจะทรงแสดงวา    การใสใจพระกัมมัฏฐานยอมแลนไปสะดวก 
เหมือนบุรุษจะตัดไม      เมื่อขวานว่ิน      ตองลับขวานเสียกอนแลวจึงคอยตัด 
ขวานจึงจะคม  ดวยประการฉะน้ี   จึงตรัสคํามีอาทิวา  ตสฺมิฺเว  ดีนี.้ 
           บัดนี้  เมื่อจะทรงแสดงวา   เมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติอยางนี้     การใสใจใน 
สมาบัตินั้น   ๆ  ยอมสมบูรณ จึงตรัสวา    ปกฺขนฺทติ.   บทวา   อิมินา  วหิาเรน 
ไดแกดวยวิหารธรรมคือสมถะและวิปสสนา.     บทวา  อิติ  ตตฺถ  สมฺปชาโน 
ความวา    แมเมื่อกําลังเดินจงกรมอยู    กร็ูชัดวา    เม่ือกัมมัฏฐานน้ัน  สมบูรณ 
กัมมัฏฐานของเราก็สมบูรณ.   บทวา   สยติ   แปลวา   ยอมนอน.   ในขอน้ี 
ความวา     ภิกษุจะเดินจงกรมเวลาไหน ๆ ก็รูวา    บัดนี้เราอาจเดินจงกรมได  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 33 

ตลอดเวลามีประมาณเทานี้    ไมพักอิริยาบถเลย    ดํารงอยู.    ในวาระท้ังปวง    
ก็นัยนี้.    บทวา  อิติห  ตตฺถ    ความวา  ยอมรูตัวในอิริยาบถนั้น  ๆ  โดยรูวา 
เราจักไมกลาวอยางนี้.    ถงึในทุติยวาระ   ภิกษุก็รูตัว    โดยรูวา    เราจะกลาว 
ถอยคําเห็นปานนี้.     ก็ภิกษุนี้ยังมีสมถวิปสสนาออนอยูโดยแท.     เพ่ือจะตาม 
รักษาสมถวิปสสนาเหลานั้น  พึงปรารถนาสัปปายะ ๗ อยาง  คือ 
                         อาวาส  ๑   โคจร  ๑  การสนทนา  ๑ 
                  บุคคล   ๑   โภชนะ  ๑   ฤดู   ๑    อิริยาบถ  ๑ 
             เพ่ือจะแสดงสัปปายะ  ๗   เหลาน้ัน   จึงตรัสอยางนี้.   ในวิตักกวาระ 
ทั้งหลาย  พึงทราบความเปนผูรูตัว   ทัง้อวิตกและวิตก. 
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรคท้ังสองดวยการละวิตกดังกลาวมานี้แลว 
บัดนี้  เพ่ือจะตรัสบอกการเห็นแจง  ตติยมรรค  จึงตรัสคํามีอาทิวา   ปฺจ   โข 
อิเม  อานนฺท  กามคุณา  ดงัน้ี.   บทวา   อายตเน    ความวา   ในเหตุ 
เกิดกิเลสอยางใดอยางหน่ึง  ในกามคุณเหลาน้ัน.   บทวา  สมุทาจาโร  ไดแก 
กิเลสที่ยังละไมได  เพราะยังฟุงซาน.  บทวา   เอว    สนฺต   ความวา   มีอยู 
อยางนี้แล.   บทวา   สมฺปชาโน  ไดแกรูชัด  โดยรูวากัมมัฏฐานยังไมสมบูรณ  
ในทุติยวารมีวินิจฉัยดังตอไปนี้    บทวา   เอว    สนฺต   แปลวา  มีอยูอยางนี้. 
บทวา   เอว   สมฺปชาโน   ไดแก   รูชัด    โดยรูวา   กัมมัฏฐานสมบูรณ  
ก็เม่ือภิกษุนี้พิจารณาอยูวา ฉันทราคะในกามคุณท้ัง  ๕  เราละไดแลวหรือยังหนอ 
ดังน้ี   รูวายังละไมได  ตองประคองความเพียร  จึงจะเพิกถอนฉันทราคะนั้นได 
ดวยอนาคามิมรรค.   แตนัน้    พิจารณาผลสมาบัติในลําดับแหงมรรค  ออกจาก 
ผลสมาบัติแลวพิจารณาอยูจึงรูวาละไดแลว.    อธิบายวา    ยอมรูชัด    โดยรูวา 
ละฉันทราคะนั้นไดแลว. 
           บัดนี้   เมื่อจะตรัสบอกความเห็นแจงอรหัตตมรรค  จึงตรัสคํามีอาทิวา 
ปฺจ  โข  อิเม  อานนฺท  อุปาทานกฺขนฺธา   ดังน้ี.     บรรดาบทเหลาน้ัน   
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บทวา  โส  ปหียติ   ความวา     ละมานะวา     มใีนรปู     ละฉันทะวามีในรูป    
ละอนุสัยวา  มีในรูป.   ความรูชัดในเวทนาเปนตน     พึงทราบโดยนัยดังกลาว 
แลวอยางนั้นน่ันและ     พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  อิเม  โข  เต  อานนฺท 
ธมฺมา   ดังน้ี  ทรงหมายถึงธรรมคือสมถวิปสสนา    มรรคและผลท่ีตรัสแลวใน 
หนหลัง.   บทวา กุสลายตฺติกา  แปลวา  มาแตกุศล.  ความจริง  กุศลธรรม 
ทั้งหลาย  เปนทั้งกุศล   เปนทั้งธรรมที่เนื่องมาแตกุศล   อากิญจัญญายตนฌาน 
เปนกุศล  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เปนทั้งกุศล    เปนทั้งธรรมที่เนื่องมา 
แตกุศล      เนวสัญญานาสัญญานฌานเปนกุศล      โสดาปตติมรรคเปนทั้ง 
กุศล  เปนทั้งธรรมที่เนื่องมาแตกุศล ฯลฯ  อนาคามิมรรค  เปนกศุล  อรหัตต 
มรรค  เปนทัง้กุศล  เปนทัง้ธรรมที่เนื่องมาแตกุศล     ปฐมฌานก็จัดเปนกุศล 
เหมือนกัน   ธรรมที่สัมปยุตดวยปฐมฌานนั้น    เปนทั้งกุศล    เปนทั้งธรรมที่ 
เนื่องมาแตกุศล  ฯลฯ  อรหัตตมรรค   เปนกุศล    ธรรมท่ีสัมปยตุดวยอรหัตต 
มรรคน้ัน   เปนทั้งกุศล   เปนทั้งธรรมที่เนื่องมาแตกุศล   บทวา  อริยา แปลวา 
ไมมีกิเลส  คือบริสุทธิ์.  บทวา  โลกุตฺตรา  แปลวา  ยอดเยี่ยม    คือบริสุทธิ์ 
ในโลก.  บทวา  อนวกฺกนตฺา ปาปมตา  แปลวา    อันมารผูมีบาปหยั่งลงไม 
ได.    ก็มารยอมไมเห็นจิตของภิกษุ     ผูนั่งเขาสมาบัติ ๘ มีวิปสสนาเปนบาท 
คือไมอาจเพ่ือจะรูวาจิตของภิกษุนั้นอาศัยอารมณชื่อน้ีเปนไป     เพราะฉะนั้น  
จึงตรัสวา  อนุวกฺกนฺตา.     เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทนี้วา 
ต  กึ  มฺส.ิ    ความจริงในคณะก็มีอานิสงสอยางหน่ึง     เพ่ือจะทรงแสดง 
อานิสงสนั้น  จึงตรัสคําน้ี.  บทวา  อนพุนฺธิตุ  แปลวา   ติดตามไป   คือแวด 
ลอม.     ในบทวา  น  โข  อานนฺท  นี้    มีวินิจฉัยวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พระอริยสาวกผูไดสดับ แลว      แตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา       ยอมละอกศุล 
เจริญกุศล   ละธรรมที่มโีทษ    เจริญธรรมที่ไมมโีทษ    บริหารตนใหบริสุทธิ์  
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ดังน้ี   เปนอันทําคนใหเปนพหูสูต     เหมือนทหารที่พรั่งพรอมดวยอาวุธ  ๕    
อยาง.     ก็เพราะภิกษุแมถึงจะเรียนสุตตปริยัติ     แตไมปฏิบัติอนุโลมปฏิปทา 
สมควรแกสุตตปริยัตินั้น  เธอยอมชื่อวา    ไมมีอาวุธนั้น    สวนภิกษุใดปฏิบัติ 
ภิกษุนั้นแหละต้ังชื่อวามีอาวุธ   ฉะน้ัน  เมื่อจะแสดงความน้ีวา    ไมควรจะติด 
ตาม   จึงตรัสวา   น  โข  อานนฺท   ดังน้ี. 
           บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงเรื่องที่ควรติดตาม    จึงตรัสคํามีอาทิวา  ยา   จ 
โข  ดังนี้เปนตน.  กถาวัตถุ  ๑๐  ในฐานะท้ัง  ๓   มาในพระสูตรนี้   ดวยประการ 
ฉะน้ี.  มาดวยสามารถแหงธรรมที่เปนสัปปายะ   และธรรมท่ีเปนอสัปปายะ  ดัง 
ในประโยควา    เราจึงกลาวกถาเห็นปานน้ีดวยประการฉะน้ี.    มาดวยสามารถ 
แหงสุตตปริยัติ  ดังในประโยค  วา ยทิท  สุตฺต  เคยฺย   แตในที่นี้มาแลวโดย 
บริบูรณ    เพราะฉะนั้น   เมื่อจะตรัสกถาวัตถุ  ๑๐  ในพระสูตรนี้   จึงตรัสรวม 
ไวในฐานะน้ี. 
           บัดนี้   เพราะเหตุที่ภิกษุบางพวกแมจะอยูรูปเดียว     ก็ยอมไมเกิด 
ประโยชน  ฉะน้ันเพ่ือจะทรงแสดงโทษในความอยูโดดเด่ียว. ทรงหมายถึงภิกษุ 
บางพวกนั้น   จึงตรัสคําเปนตนวา  เอว สนฺเต  โข  อานนฺท   ดังน้ี.    ในบท 
เหลาน้ัน  บทวา  เอว  สนฺเต   ความวา   เมื่ออยูอยางโดดเด่ียวอยางนั้น   มีอยู. 
บทวา  สตฺถา  หมายเอาศาสดาเจาลัทธิ  นอกศาสนา.  บทวา  อนวฺาวตฺตนฺติ 
แปลวา  คลอยตามคือเขาไปหา.  บทวา มุจฺจ  นิกามยติ   แปลวา ปรารถนา 
ความอยากพัน   อธิบายวา  ใหเปนไป.    บทวา  อาจริยูปทฺทเวน   ความวา 
ชื่อวาอุปททวะของอาจารย    เพราะมีอันตรายคือกิเลสเกิดข้ึนในภายในของตน. 
แมในอุปททวะที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.     บทวา  อวธึส ุ น  แปลวา  ฆา 
ศาสดาน้ันเสียแลว.  ก็ทานกลาวถึงความตายจากความดี   ดวยบทวา อวธึสุ  น 
นี้.    บทวา   วินิปาตาย  แปลวา   ใหตกลงไปดวยดี.   ก็เพราะเหตุไร   ทานจึง 
กลาวอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยวา มีทุกขเปนวิบากกวา  มีผลเผ็ดรอน  
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เปนวิบากกวา      และเปนไปเพ่ือความตกตํ่า.     แทจริงการบวชภายนอกพระ   
ศาสนามีลาภนอย  และในการบวชนอกศาสนานั้น    ไมมีทางจะใหเกิดคุณใหญ 
หลวงไดเลย   จะมีก็เพียงแตสมาบัติ   ๘   อภิญญา ๕ เทาน้ัน .    เปรียบเหมือนผู 
ที่พลัดตกจากหลังลา     ยอมไมมีทุกขมาก    จะมีก็เพียงแตตัวเปอนฝุนเทานั้น 
ฉันใด  ในลทัธินอกศาสนาก็ฉันนั้น    จะเส่ือมก็เพียงโลกิยคุณเทาน้ัน     ฉะน้ัน 
อุปททวะสองอยางขางตน  ทานจึงไมกลาวไวอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี.    แต 
การบวชในพระศาสนามีลาภมาก   และในการบวชในพระศาสนานั้น   มคุีณอัน 
จะพึงไดบรรลุใหญหลวงนัก  คือมรรค ๔  ผล    นพิพาน ๑.    ขัตติยกุมาร 
ผูอุภโตสุชาต  ประทับบนคอชาง     เสด็จเลียบพระนคร     เมื่อตกจากคอชาง 
ยอมถึงทุกขมาก  ฉันใด     ผูที่เสื่อมจากพระศาสนาก็ฉันนั้น     ยอมเสื่อมจาก 
โลกุตตรคุณ  ๙  ประการฉะนี้.       เพราะเหตุนั้น       ทานจึงกลาวอุปททวะของ 
ผูประพฤติพรหมจรรย ไวอยางนี้. 
            บทวา  ตสฺมา  ความวา     เพราะอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรย 
มีทุกขเปนวิบากมากกวา  อุปททวะที่เหลือ  หรือเพราะขอปฏิบัติของผูเปนศัตรู 
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน  เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน    ขอปฏิบัติของผู 
เปนมิตร    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน   ฉะน้ัน   พึงประกอบการเรียกรองดวย 
ความเปนมิตร    และไมใชเรียกรองดวยความเปนศัตรู     ดวยอรรถทั้งกอนแล 
หลักอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี   บทวา  มิตฺตวตฺตาย   แปลวา  ดวยการปฏบิัติ 
ฉันมิตร.  บทวา  สปตฺตวตฺตาย   แปลวา  ดวยการปฏิบัติอยางศัตรู.    บทวา 
โอกฺกมฺม  จ  สตฺถุ  สาสเน   ความวา  เม่ือจงใจลวงอาบัติ     แมเพียงทุกกฏ  
และทุพภาษิต  ชื่อวา    ประพฤติหลีกเลี่ยง     เมื่อไมจงใจลวงเชนนั้น   ชื่อวา 
ไมประพฤติหลีกเลี่ยง.    บทวา น  เต  อห  อานนฺท  ตถา  ปรกฺกมิสฺสาม ิ
ความวา   เราไมปฏิบัติในเธอท้ังหลายอยางนั้น.    บทวา อามเก  แปลวา  ยัง  
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ไมสุก.  บทวา อามกมตฺเต   แปลวา  ในภาชนะดิบ คือ ยังไมแหงดี.  แทจริง    
ชางหมอ  คอย ๆ เอามือท้ังสองประคองภาชนะดิบ   ที่ยังไมแหงดี    ยังไมสุก 
ดวยคิดวา     อยาแตกเลย.      ขยายความวา      เราจักไมปฏิบัติในเธอท้ังหลาย 
เหมือนชางหมอปฏิบัติในภาชนะดิบนั้น  ดวยประการฉะน้ี.   บทวา  นิคฺคยฺห 
นิคฺคยฺห   ความวา  เราจักไมสั่งสอนหนเดียว   แลวนิ่งเสีย     แตจะตําหนิแลว 
แลวส่ังสอนคือพร่ําสอนบอย ๆ.  บทวา  ปเวยฺห  ปเวยฺห   แปลวา     เราจักยก 
ยอง   จักยกยอง.    เปรียบเหมือนชางหมอ    คัดภาชนะท่ีเสีย ๆ ในภาชนะท่ีสุก 
ออกรวมกองไว  ทุบ ๆ คือเอาแตสวนที่ดีเทาน้ัน    ฉัน ใด    แมเราก็ฉันนั้น 
จักสนับสนุนยกยอง  กลาวสอนตักเตือน  พร่ําสอนบอย ๆ .  บทวา  โย  สาโร 
โส  สฺสต ิ ความวา  บรรดาเธอท้ังหลายท่ีเรากลาวสอนอยู    ผูใดมีแกนสาร 
คือ   มรรคผล   ผูนั้น   จักดํารงอยูได  อีกอยางหนึ่ง  แมโลกิยคุณ    ก็ประสงค 
เอาวา   เปนแกนสารในที่นี้เหมือนกัน.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ันแล. 
                               จบอรรถกถามหาสุญญตาสูตรที่  ๒ 
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                     ๓.  อัจฉริยพัภูตธัมมสูตร   
 
            [๓๕๗]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวันอารามของ 
อนาถบัณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี    ครั้งน้ันแล    ภิกษุมากดวยกันกลับจาก 
บิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแลว      นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา    เกิดขอ  
สนทนากันข้ึนในระหวางดังน้ีวา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    นาอัศจรรยจรงิ 
ไมนาเปนไปไดเลย.  ขอท่ีพระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก     ซึ่งเปนเหตุใหทรง 
ทราบพระพุทธเจาในอดีตผูปรินิพพานแลว  ทรงตัดปปญจธรรมแลว   ทรงตัด 
ตอวัฏฏะแลว   ทรงครอบงําวัฏฏะแลว   ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว     วาพระผูมี- 
พระภาคเจานั้น  ๆ มีพระชาติอยางนี้บาง  มีพระนามอยางนี้บาง  มีโคตรอยางนี้ 
บาง  มีศีลอยางน้ีบาง  มีธรรมอยางนี้บาง  มีปญญาอยางน้ีบาง   มีวิหารธรรม 
อยางนี้บาง  มีวิมุตติอยางน้ีบาง     เมื่อภิกษุเหลาน้ันสนทนากันอยางนี้     ทาน 
พระอานนทไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันดังน้ีวา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  พระ- 
ตถาคตทั้งหลาย  ทั้งนาอัศจรรยและประกอบดวยธรรนนาอัศจรรยพระตถาคต 
ทั้งหลาย  ทั้งไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได   ขอสนทนา 
กันในระหวางของภิกษุเหลาน้ัน   คางอยูเพียงเทานี้. 
            [๓๕๘]    ฉะน้ันแล      พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสถานท่ีทรง 
หลีกเรนอยูในเวลาเย็น      เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลาน่ันแลวจึงประทับนั่ง ณ 
อาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว      แลวตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้   พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน    และพวกเธอสนทนาเรื่องอะไร 
กันในระหวางคางอยูแลว.  
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            ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ ณ โอกาสนี้    พวกขาพระ-       
องคกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแลว     นั่งประชุมกันในอุปฏฐาน 
ศาลา     เกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดังน้ีวา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
นาอัศจรรยจริงไมนาเปนไปไดเลย  ขอท่ีพระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก  ซึ่งเปน 
เหตุใหทรงทราบพระพุทธเจาในอดีต   ผูปรินิพพานแลว   ทรงตัดปปญจธรรม 
แลว   ทรงตัดตอวัฏฏะแลว   ทรงครอบงําวัฏฏะแลว     ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว 
วาพระผูมีพระภาคเจาน้ัน ๆ   มีพระชาติอยางนี้บาง   มีพระนามอยางนี้บาง  ม ี
พระโคตรอยางนี้บาง   มศีีลอยางน้ีบาง   มีธรรมอยางนี้บาง  มีปญญาอยางนี้บาง 
มีวิหารธรรมอยางนี้บาง  มีวิมุตติอยางน้ีบาง   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อพวก 
ขาพระองคสนทนากันอยางนี้    ทานพระอานนทไดกลาวกะพวกขาพระองคดังนี้ 
วา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      พระตถาคตทั้งหลาย     ทั้งนาอัศจรรยและ 
ประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย   พระตถาคตทั้งหลาย    ทั้งไมนาเปนไปไดและ 
ประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได  ขาแตพระองคผูเจริญ       ขอสนทนากันใน 
ระหวางของพวกขาพระองคคางอยูเทาน้ีแล        พอดีพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จ 
มาถึง. 
            [๓๕๙]  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา 
ดูกอนอานนท   ถากระน้ันแล   ขอธรรมอันไมนาเปนไปได  อันนาอัศจรรยของ 
ตถาคต   จงแจมแจงกะเธอโดยประมาณอันยิ่ง ๆ เถิด. 

                      วาดวยเขาถึงหมูเทวดาช้ันดุสิต 
            [๓๖๐]   ทานพระอานนททูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองค 
ไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท  พระ 
โพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ     ไดเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต    ขาแตพระองคผูเจริญ  
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แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา     เปนธรรมไมนาเปนไปได    นาอัศจรรย   
ของพระผูมีพระภาคเจา.  
           [๓๖๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ- 
พักตร    พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา     ดูกอนอานนท     พระโพธิสัตวมีสติ   
สัมปชัญญะ    ไดสถิตอยูในหมูเทวดาชั้นดุสิต     ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอน้ี 
ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย   ของพระผู 
มีพระภาคเจา. 
            [๓๖๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท   พระโพธิสัตวไดสถิต 
อยูในหมูเทวดาชั้นดุสิตจนตลอดอายุ     ขาแตพระองคผูเจริญ     แมขอนี้ 
ขาพระองคก็ทรงจําไววา   เปนธรรมไมนาเปนไปได   นาอัศจรรยของพระผูมี- 
พระภาคเจา. 
            [๓๖๓]   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร   พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ดกูอนอานนท    พระโพธิสัตวมีสติ  
สัมปชัญญะ      จุติจากหมูเทวดาชั้นดุสิตแลวลงสูพระครรภพระมารดา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   แมขอนี ้  ขาพระองคก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได 
นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            [๓๖๔]   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ- 
พักตร   พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท.  ในกาลใดพระโพธิสัตวจุติ 
จากหมูเทวดาชั้นดุสิตลงสูพระครรภพระมารดา    ในกาลน้ัน    แสงสวางอยาง 
โอฬารหาประมาณมิได  ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา  ยอมปรากฏใน 
โลก  พรอมท้ังเทวดามารพรหม  และในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะและพราหมณ 
พรอมท้ังเทวดาและมนุษย   แมในโลกันตริกนรกมีแตทุกข   ซึง่ไมใชที่เปดเผย  
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มีแตความมืดมิด  ซึ่งดวงจันทร  ดวงอาทิตย  มีอิทธานุภาพมากอยางนี้    สอง     
แสงไปไมถึง    ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได     ลวงเสียซึ่ง 
เทวานุภาพของเหลาเทวดา    ดวยแสงสวางนั้น     แมหมูสัตวผูอุปบัติในนรกนั้น 
ก็รูกันวา     แมสัตวเหลาอ่ืนก็มีเกิดในที่นี้    อน่ึง  หม่ืนโลกธาตุนี้ยอมสะเทือน 
สะทาน  หว่ันไหว     และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได     ลวงเสียซึ่ง 
เทวานุภาพของเหลาเทวดา   ยอมปรากฏในโลก  ขาแดพระองคผูเจริญ    แมขอน้ี 
ขาพระองคก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรยของพระผูมี- 
พระภาคเจา.  
           [๓๖๕]   ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท  ในกาลใด   พระโพธิ 
สัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว   ในกาลนั้น   เทวบุตรทั้ง  ๔   จะใกลชิด 
พระโพธิสัตวถวายอารักขาใน  ๔  ทศิ  ดวยคิดวา  มนุษย  หรอือมนุษย  หรือ 
ใคร ๆ อยาไดเบียดเบียนพระโพธิสัตว    หรือพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย 
ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอน้ี     ขาพระองคก็ทรงจําไววา     เปนธรรมไมนา 
เปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๖๖]   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ- 
พักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท  ในกาลใด    พระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลน้ัน     พระมารดาของพระโพธิสัตว 
จะเปนผูมีศีลโดยปกติ  คือ  เวนขาดจากปาณาติบาต  เวนขาดจากอทินนาทาน 
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร   เวนขาดจากมุสาวาท    เวนขาดจากฐานะเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาท    เพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย      ขาแตพระองคผูเจริญ 
แมขอนี้   ขาพระองคก็ทรงจําไววา    เปนธรรมไมนาเปนไปได    นาอัศจรรย 
ของพระผูมีพระภาคเจา.  
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                        เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา   

            [๓๖๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ- 
พักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ี วา  ดูกอนอานนท  ในกาลใด   พระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลน้ัน     พระมารดาของพระโพธิสัตว 
มิไดพระหฤทัยใฝฝนในกามคุณในบุรุษเกิดข้ึน  และจะเปนผูไมถูกบุรุษไร ๆ ที่ม ี
จิตกําหนัดแลวลวงเกินได   ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอน้ี     ขาพระองคก็ทรง 
จําไววา   เปนธรรมไมนาเปนไปได   นาอัศจรรย   ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            [๓๖๘]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ- 
พักตร   พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท  ในกาลใด    พระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลน้ัน    พระมารดาของพระโพธิสัตว 
จะเปนผูไดเบญจกามคุณ  คือ  พระนางจะเพรียบพรอม    พรั่งพรอมดวยกาม 
คุณ  ๕ บําเรออยู   ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอนี ้     ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๖๙]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ- 
พักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท  ในกาลใด   พระโพธิสัตว 
เสด็จสงสูพระครรภพระมารดาแลว  ในกาลน้ัน     พระมารดาของพระโพธิสัตว 
 ไมมีพระโรคาพาธไร ๆ เกิดข้ึน   จะมีความสุข   ไมลําบากพระกาย  และจะทรง 
เห็นพระโพธิสัตวประทับอยูภายในพระอุทร     มีพระอวัยวะนอยใหญครบ   ม ี
อินทรียไมเสื่อมโทรมได     เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยงามโชติชวงแปดเหลี่ยม 
อันเขาเจียระไนดีแลว   ในแกวน้ันเขารอยดายสีเขียว   หรือสีเหลืองออน  สีแดง 
สีขาว  สีเหลืองแก   เขาไว   บรุุษผูมีตาดี   วางแกวน้ันในมือ   พึงเห็นชัดไดวา 
แกวไพฑูรยนี้งามโชติชวงแปดเหลี่ยม      อันเขาเจียระไนดีแลว     ในแกวน้ัน 
เขารอยดายสีเขียว     หรือสีเหลืองออน    สีแดง    สีขาว    สีเหลืองแก    เขาไว  
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ฉันใด  ดูกอนอานนท  ฉันนั้นเหมือนกันแล   ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสู    
พระครรภพระมารดาแลว    ในกาลน้ัน    พระมารดาของพระโพธิสัตว    ไมมี  
พระโรคาพาธไร ๆ เกิดข้ึน  จะมีความสุข  ไมลําบากพระกาย  และจะทรงเห็น 
พระโพธิสัตวประทับอยูภายในพระอุทร  มีพระอวัยวะนอยใหญครบ  มีอินทรีย 
ไมเสื่อมโทรนได     ขาแตพระองคผูเจริญ      แมขอน้ีขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปได      นาอัศจรรย   ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            [๓๗๐]    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระ-  
พักตร   พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ดูกอนอานนท   เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ 
แลวได ๗ วัน      พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเสด็จสวรรคต      จะเขาถึงหมู 
เทวดาชั้นดุสิต   ขาแตพระองคผูเจริญ     แมขอน้ี    ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            [๓๗๑]   ขาแตพระองคผูเจริญ        ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ดูกอนอานนท   พระมารดาของพระ- 
โพธิสัตว  จะประสูติโพธิสัตว  ไมเหมือนอยางหญิงอ่ืน ๆ ที่ต้ังครรภ  ๙ เดือน 
หรือ  ๑๐  เดอืนแลวจึงตลอด  คือ  พระนางจะทรงครองพระโพธิสัตวดวยพระ 
อุทร  ๑๐  เดอืนถวนแลวจึงประสูติ   ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้   ขาพระองค 
ก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรยของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๗๒]   ขาแตพระองคผูเจริญ        ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ดูกอนอานนท   พระมารดาของพระ- 
โพธิสัตวจะประสูติพระโพธิสัตวไมเหมือนอยางหญิงอ่ืนๆ ทีน่ั่งหรือนอนตลอด 
คือ    พระนางจะประทับยืนทาเดียวแลวประสูติพระโพธิสัตว     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    แมขอน้ี     ขาพระองคก็ทรงจําไววา    เปนธรรมไมนาเปนไปได 
นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา.  
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                ประสูติจากพระอุธรของพระมารดา   

 
           [๓๗๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ  
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา ดูกอนอานนท   ในกาลใด  พระโพธิสัตว 
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา  ในกาลน้ัน   พวกเทวดาจะรับกอน   พวก 
มนุษยจะรับทีหลัง    ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๗๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา ดูกอนอานนท   ในกาลใด พระโพธิสัตว 
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา     ในกาลน้ัน     พระโพธิสัตวยังไมทันถึง 
แผนดิน  เทวบุตรทั้ง   ๔   ก็รับ แลววางลงตรงพระพักตรพระมารดาใหทรงหมาย 
รูวา   ขอพระเทวีจงมีพระทัยยินดีเถิด   พระโอรสของพระองคผูมีศักด์ิมากเสด็จ 
อุปบัติแลว   ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอน้ี    ขาพระองคก็ทรงจําไววา    เปน 
ธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย   ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            [๓๗๕]   ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา ดูกอนอานนท  ในกาลใด พระโพธิสัตว 
ประสูติจากพระอุทรของพระมารคา     ในกาลน้ัน    พระองคยอมประสูติอยาง 
บริสุทธิ์แท  คือ  ไมแปดเปอนดวยนํ้า   ดวยเสมหะ  ดวยเลือด  ดวยนํ้าเหลือง 
ดวยของไมสะอาดไร  ๆ  นับวาหมดจดบริสุทธิ์     เปรียบเหมือนแกวมณีที่เขา 
วางลงบนผากาสิกพัสตร  ยอมไมเปอนผากาสิกพัสตร    แมผากาสิกพัสตรก็ไม 
เปอนแกวมณี    นั้น  เพราะเหตุไร     เพราะของท้ังสองอยางบริสุทธิ์     ฉันใด 
ดูกอนอานนท     ฉันนั้น เหมือนกันแล    ในกาลใด    พระโพธสิัตวประสูติจาก 
พระอุทรของพระมารดา      ในกาลน้ัน    พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธิ์แท 
คือ  ไมแปดเปอนดวยนํ้า  ดวยเสมหะ   ดวยเลือด   ดวยนํ้าเหลือง   ดวยของ  
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ไมสะอาดไร  ๆ  นับวาหมดจดบริสุทธิ์     ขาแตพระองคผูเจริญ        แมขอน้ี    
ขาพระองคก็ทรงจําไววา   เปนธรรมไมนาเปนไปได   นาอัศจรรย    ของพระ-  
ผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๗๖]   ขาแตพระองคผูเจริญ          ขาพระองคไดสดับรับเฉพาะ 
พระพักตร  พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ดูกอนอานนท   ในกาลใด พระโพธิสัตว 
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา     ในกาลน้ัน    ธารนํ้า  ๒  สายยอมปรากฏ 
จากอากาศ สายหน่ึงเปนธารนํ้าเย็น  สายหน่ึงเปนธารนํ้าอุน  เปนเครื่องทําการ 
สนานพระโพธิสัตวและพระมารดา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้   ขาพระองค 
ก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรยของพระผูมีพระภาคเจา. 
            [๓๗๗]  ขาแดพระองคผูเจริญ       ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร   พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ดูกอนอานนท  พระโพธิสัตวในบัดดล 
ที่ประสูติ    ก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอบนแผนดิน  และบายพระพักตรสูทิศ 
อุดร  เสด็จดําเนินไปดวยยางพระบาท ๗ กาว  เมื่อเทพบุตรกั้นเศวตฉัตรตามไป 
พระองคจะทรงเหลียวดูทิศทั้งปวง         และทรงเปลงพระวาจาอยางผูองอาจวา 
เราเปนผูเลิศในโลก  เราเปนผูเจริญท่ีสุดในโลก   เราเปนผูประเสริฐ. 
สุดในโลก     ชาตินี้เปนชาติที่สุด   บัดนี้    ความเกิดใหมยอมไมมี. 
ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้     ขาพระองคก็ทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปน 
ไปได   นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๗๘]   ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา ดูกอนอานนท   ในกาลใด  พระโพธสิัตว 
ประสูติจากพระอุทรของพระมารดา   ในกาลน้ัน   แสงสวางอยางโอฬารหาประ- 
มาณมิได  ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพของเหลาเทวดา   ยอมปรากฏในโลก  พรอมทั้ง 
เทวดา  มาร  พรหม  และในหมูสัตว   พรอมท้ังสมณะและพราหมณ   พรอมทั้ง  
เทวดาและมนุษย    แมในโลกกันตรกินรกมีแตทุกข   ซึ่งไมใชที่เปดเผย   มีแต  
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ความมืดมิด     ซึ่งดวงจันทรควงอาทิตยมีอิทธานุภาพมากอยางนี้    สองแสงไป    
ไมถึง  ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได  ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพ 
ของเหลาเทวดา  ดวยแสงสวางน้ัน  แมหมูสัตวผูอุปบัติในนรกนั้น       ก็รูกนัวา 
แมสัตวเหลาอ่ืนก็มีเกิดในที่นี้     อน่ึง    หม่ืนโลกธาตุนี้ยอมสะเทือน     สะทาน 
หว่ันไหว     และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได    ลวงเสียซึ่งเทวานุภาพ 
ของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก   ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ขาพระองค 
ก็ทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๓๗๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   เพราะฉะนั้นแล 
เธอจงทรงจําธรรมไมนาเปนไปได    นาอัศจรรย     ของตถาคต    แมนี้ไวเถดิ 
ดูกอนอานนท  ในเรื่องนี้    เวทนาของตถาคต   ปรากฏเกิดข้ึน   ปรากฏต้ังอยู 
ปรากฏถึงความดับไป  สัญญาของตถาคตปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏต้ังอยู.  ปรากฏ 
ถึงความดับไป  วิตกของตถาคต  ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏต้ังอยู   ปรากฏถึงความ 
ดับไป  ดูกอนอานนท  แมขอนี้แล  เธอก็จงทรงจําไวเถิดวา  เปนธรรมไมนา 
เปนไปได  นาอัศจรรย   ของตถาคต. 
           ทานพระอานนททูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     แมขอที่เวทนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา    ปรากฏเกิดข้ึน     ปรากฏต้ังอยู     ปรากฏถึงความดับไป 
สัญญาของพระผูมีพระภาคเจา   ปรากฏเกิดข้ึน   ปรากฏต้ังอยู   ปรากฏถึงความ 
ดับไป  วิตกของพระผูมีพระภาคเจา   ปรากฏเกิดข้ึน  ปรากฏตั้งอยู   ปรากฏถึง 
ความดับไป    นี้      ขาพระองคก็จะทรงจําไววา       เปนธรรมไมนาเปนไปได 
นาอัศจรรย  ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            ทานพระอานนทกลาวคํานี้จบแลว      พระศาสดาไดทรงโปรดปราน 
ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแล. 
                              จบ  อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร  ที ่ ๓  
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                อรรถกถาอัจฉริยัพภูตสูตร      
 
           อัจฉริยัพภูตสูตร*  มีบทเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ยตฺร  หิ  นาม   เปนนิบาตลงในอรรถวา 
อัศจรรย  อธบิายวา  พระตถาคตพระองคใด.   ทีช่ือ่วา   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  โดยใชนบิาตวา  ยตฺร. 
แตในบทนี้  พึงทราบความวา  ทานใชหมายถึงอดีต.  แทจริงพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงระลึกถึงพระพุทธเจาเหลาน้ันแลว  มิใชจักระลกึถึงในบัดนี้.   บทวา  เอวฺ 
ชจฺจา   ความวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย   มีพระวิปสสีเปนตน   มีพระชาติเปน 
กษัตริย พระพุทธเจาท้ังหลาย  มีพระกกุสันธะเปนตน  มีพระชาติเปนพราหมณ. 
บทวา  เอวโคตฺตา  ความวา  พระพุทธเจาท้ังหลายมีพระวิปสสีเปนตน  เปน 
โกณฑัญญโคตร  พระพุทธเจาท้ังหลายมีพระกกุสันธะเปนตน  เปนกัสสปโคตร. 
บทวา  เอวสีลา ความวา  มีศีลอยางน้ี   คือมีศีลเปนทั้งโลกิยะและโลกุตตระ. 
ในบทวา   เอวธมฺมา  นี้    ทานหมายเอาธรรมท่ีเปนไปในฝกฝายแหงสมาธิ 
อธิบายวา   มีสมาธิอยางนี้     คือ   มีสมาธิเปนทั้งโลกิยะและโลกุตตระ.    บทวา 
เอวปฺา   ความวา  มีปญญาอยางนี้  คือ  มีทั้งปญญาท่ีเปนโลกิยะและ 
โลกุตตระ.    ก็ในบทวา   เอววิหารี    นี้    ก็เพราะถือธรรมที่เปนไปในฝายสมาธิ  
*   พระสูตรเปนอัจฉริยัพภูตธัมมสูตร.  
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ไวในหนหลังแลว    ก็เปนอันถือวิหารธรรมไวดวย     หากจะมีผูทวงวาเหตุไร    
ทานจึงถือส่ิงที่ถือแลวอีกเลา.      ตอบวา  ขอน้ีทานไมถืออยางนั้นเลย.   แทจริง 
การท่ีทานถือส่ิงท่ีถือแลวอีกน้ี     ก็เพ่ือจะแสดงถึงนิโรธสมาบัติ     เพราะฉะนั้น  
ในขอน้ี   ไดความอยางนี้วา  มีปกติอยูดวยนิโรธสมาบัติอยางนี้. 
           ในบทวา   เอว  วมิุตฺตานี้ ไดแก วิมุตติ  ๕ อยางคือ วิกขัมภนวิมุตติ  ๑ 
ตทังตวิมุตติ  ๑  สมุจเฉทวิมุตติ  ๑  ปฏิปสสัทธิวิมุตติ  ๑ นิสสรณวิมุตติ ๑ ในวิมุตติ 
๕ เหลาน้ัน  สมาบัติ  นับเปนวิกขัมภนวิมุตติ  เพราะพันแลวจากกิเลสมีนิวรณ 
เปนตน ที่ตนขมไวแลวเอง.   อนุปสสนา ๗  มีอนิจจานุปสสนาเปนตน นับเปน 
ตทังควิมุตติ    เพราะสลัดพนแลวจากนิจจสัญญาเปนตน   ที่ตนสละแลว   ดวย 
สามารถแหงองคที่เปนขาศึกของมรรค นั้น  ๆ.   อรยิมรรค  ๔  นับเปนสมุจเฉท 
วิมุตติ    เพราะหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายที่ตนถอนข้ึนแลวเอง.   สามัญญผล  ๔ 
นับเปนปฎิปสสัทธิวิมุตติ  เพราะกิเลสทั้งหลายเกิดข้ึนแลวในที่สุดแหงปฎิปสสัทธิ 
ดวยอานุภาพแหงมรรค.  นิพพานนับเปนนิสสรณวิมุตติ   เพราะเปนที่สลัดออก 
ขจัดออก ต้ังอยูในท่ีใกลกิเลสทั้งปวง. ในขอน้ีพึงทราบความอยางนี้วา  หลดุพน 
แลวอยางนี้     ดวยสามารถแหงวิมุตติ  ๔   เหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ี.    บทวา 
ตสฺมาติห   ความวา เพราะเหตุที่ทานกลาววา พระตถาคตท้ังหลาย  นาอัศจรรย 
ฉะน้ัน      อัจฉริยภูตธรรมท้ังหลายของพระตถาคต    จึงชัดแจงยิ่งกวาประมาณ. 
ในบทวา  สโต  สมฺปชาโน  นี ้  ไดแก สัมปชัญญะ  ๒ อยาง   คือ  ทั้งใน 
มนุษยโลก  และเทวโลก.    ในสัมปชญัญะ ๒ นั้น     ในเวสสันดรชาดก  พระ- 
เวสสันดรใหพระโอรสทั้งสองแกพราหมณแลว   ในวันรุงข้ึน    ถวายพระมเหสี 
แกทาวสักกะ   เมื่อถือเอาพร  ๘ อยาง   ที่ทาวสักกะทรงเลื่อมใสประทานแลว 
ไดเลือกถือเอาพรวา  เราจงถือปฏิสนธิในภพดุสิต  อยางนี้วา.  
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                            เมื่อลวงพนจากอัตภาพนี้ไป  ขอจง    
                      ไปสวรรค  ไปถึงช้ันดุสิตอันเปนชั้นวิเศษ 
                      ไมพึงกลับจากน้ัน  พรนี้เปนพรท่ี  ๘. 
จําเดิมแตนั้นมา   กร็ูวาเราจักเกิดในดุสิตพิภพ.   นี้จัดเปนสัมปชัญญะ   ใน 
มนุษยโลก.  ก็แลพระองค  ทรงจุติจากอัตตภาพพระเวสสันดรแลว  บังเกิดใน 
ภาพดุสิต  ไดรูตัววา  เราเกิดแลว  ดังน้ี  เปนสัมปชัญญะในเทวโลก. 
           ถามวา  ก็เทวดาที่เหลือท้ังหลายไมรูหรือ.    ตอบวา  จะไมรูก็หามิได 
แตเทวดาเหลาน้ัน     ตองแลดูตนกัลปพฤกษใกลวิมานในอุทยาน    ที่เหลาเทพ 
อัปสรผูฟอนรําปลุกใหต่ืนดวยเสียงทิพยดุริยางคไดระลึกวา  ทานผูนิรทุกข  นี้เปน 
เทวโลก  ทานเกิดในเทวโลกน้ีแลว  ดังน้ี   จึงจะรู.   พระโพธสิัตวไมรูในปฐม 
ชวนวาร.  นบัแตทุติยชวนวารไปถึงจะรู.  การรูของพระองคไมสาธารณะทั่วไป 
เหมือนคนอ่ืน  ดังพรรณนามาฉะน้ี.  ในบทวา  อฏาสิ  นี ้ ความวา  แมเทวดา 
เหลาอ่ืน   ถึงจะดํารงอยูในภพน้ัน   กย็อมรูตัววา   พวกเราดํารงอยูแลว   ก็จริง 
แตเทวดาเหลาน้ัน     ถูกอิฏฐารมณที่มีกําลังในทวารท้ัง ๖ ครอบงําอยู   ขาดสติ 
ไมรูแมสิ่งที่คนบริโภคแลว  ดื่มแลว   ยอมทํากาละเพราะขาดอาหาร. 
           ถามวา  พระโพธิสตัวไมมีอารมณอยางนั้นหรือ.  ตอบวา  ไมมีก็หา 
มิได.   ดวยวาพระองคยอมอยูเหนือเทวดาท่ีเหลือโดยฐานะ  ๑๐.   ก็พระองคไม 
ยอมใหอารมณย่ํายีพระองคขมอารมณนั้นต้ังอยูได.  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
สโต  สมฺปชาโน  อานนฺท  โพธิสตฺโต  ดุสิเต  กาเย  อฏาสิ 
            บทวา  ยาวตายุก   ถามวา  ในอัตภาพที่เหลือ  พระโพธิสัตว 
ไมดํารงอยูจนตลอดอายุหรือ.   ตอบวา  ใชแลวไมดํารงอยูตลอดอายุ.  ก็ใน 
กาลอ่ืน ๆ พระโพธิสัตวบังเกิดในเทวโลก  ที่เทวดามีอายุยืน  ไมอาจบําเพ็ญ-  
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บารมีในเทวโลกน้ันได    ฉะน้ัน     พระองคทรงลืมพระเนตรท้ังสอง    กระทํา    
อธิมุตตกาลกิริยา (กลั้นใจตาย) แลวบังเกิดในมนุษยโลก  กาลกริิยาอยางนี้   ไมมี 
แกเทวดาเหลาอ่ืน.  ก็ในครั้งน้ัน ไมมีการลักทรัพย ไมมีผูไมรักษาศีล  พระองค 
ดํารงอยูจนตลอดอายุ  เพราะทรงบําเพ็ญบารมีทุกอยางบริบูรณแลว.   พระองค 
มีสติสัมปชัญญะ   เคลื่อนจากหมูเทวดาชั้นดุสิต  สถิตอยูในพระครรภพระมารดา. 
พระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญพระบารมีครบทุกอยางกอน   แลวไดดํารงอยูจนตลอด 
พระชนมชีพ  ในครั้งน้ัน   ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
            ก็บุพนิมิต ๕ อยางคือ   ดอกไมเหี่ยว  ๑  ผาเศราหมอง  ๑   เหง่ือออก 
จากรักแร  ๑  กายเริ่มเศราหมอง  ๑   เทวดาไมดํารงอยูบนอาสนะของเทวดา ๑ นี้  
ยอมบังเกิดแกเทวดาทั้งหลาย    เพ่ือจะเตือนใหรูวา   บัดนี ้   เหลืออีก  ๗  วัน 
จักตองจุติโดยการนับวันอยางของมนุษย.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มาลา 
ไดแก ดอกไมประดับ   โดยนับวันเริ่มปฏิสนธิเปนกําหนด.  ไดยินวา  ดอกไม 
เหลาน้ันจะไมเห่ียวแหง         เปนเวลาถึง  ๕๗  โกฏิ        กับอีก  ๖๐  แสนป 
แตจะเหี่ยวแหงในครั้งน้ัน.    แมในผาท้ังหลาย    ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ก็เทวดา 
ทั้งหลาย  ยอมไมรูจักหนาว  ไมรูจักรอน   ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี .   แตใน 
กาลน้ัน   เหง่ือจะไหลออกจากรางกายเปนเม็ด ๆ  ก็ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี  
รางกายของเทวดาเหลาน้ัน       ไมเคยปรากฏวา     เศราหมอง     เชนเปนตนวา 
ฟนหัก   หรอื   ผมหงอกเลย.   เทพธดิา   จะปรากฏรางเหมือนสาววัยรุน  ๑๖ 
เทพบุตรจะปรากฏรางเหมือนหนุมวัยรุน  ๒๐.   ในเวลาใกลจะตายเทพบุตร 
เหลาน้ัน      ยอมมีอัตภาพเศราหมอง   อน่ึง   เทพบุตรเหลาน้ัน    ไมมีความ 
กระสันในเทวโลกตลอดกาลประมาณเทาน้ี   แตในเวลาใกลตายเทพบุตร   ยอม 
เหน่ือยหนายสะดุง    หว่ันไหว    ไมยินดีในอาสนะของตน.      เหลาน้ันจัด เปน 
บุพนิมิต  ๕ ประการ.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 51 

           นิมิตท้ังหลาย   มลีูกอุกกาบาตตก    แผนดนิไหว     และจันทรคราส    
เปนตน  จะปรากฏเฉพาะผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญในโลก  เชนพระราชา  อํามาตย 
ชั้นผูใหญเปนตนเทาน้ัน     ไมปรากฏแกสามัญชนทั่วไปฉันใด     บุพนิมิต  ๕ 
ก็ฉันนั้นจะปรากฏเฉพาะเหลาเทพผูมีศักด์ิใหญเทาน้ัน   ไมปรากฏแกเทพท่ัวไป. 
ก็ในหมูมนุษยทั้งหลาย        โหรเปนตนเทาน้ัน        จึงจะรูบุพนิมิตท้ังหลาย 
คนทั่วไปไมรูฉันใด  หมูเทพทั้งหลายก็ฉัน นั้น เทพทั่วไปแมเหลาน้ัน  ยอมไมรู 
จะรูก็เฉพาะเทพที่ฉลาดเทาน้ัน.  ก็ในบรรดาเทพเหลาน้ัน   เทพบุตรผูเกิดดวย 
กุศลกรรมเลก็นอย    เมื่อบุพนิมิตเกิดแลว    ใครจะรูวา   บัดนี้      พวกเราจัก 
ไปเกิดในที่ไหน   จึงกลัว    ฝายเทพบุตรผูมีบุญมาก    คิดวาพวกเราอาศัยทาน 
ที่ใหศีลที่รักษา  ภาวนาที่เจริญแลว   จักเสวยสมบัติในเทวโลกชั้นสูง ๆ ข้ึนไป 
จึงไมกลัว   สําหรับพระโพธิสัตวทรงเห็นบุพนิมิตเหลาน้ันแลว   คิดวา   บดันี้  
เราจักไดเปนพระพุทธเจาในอัตภาพตอไป    จึงไมกลัว.   ครั้งน้ัน   เมื่อนิมิต 
เหลาน้ัน    ปรากฏแกพระโพธิสัตวแลว.     เทวดาในหม่ืนจักรวาลมาประชุมกัน 
แลวทูลอาราธนาวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การท่ีพระองคทรงบําเพ็ญทสบารมี 
จะหวังสมบัติวา     จะเปนทาวสักกะก็หาไม     จะหวังสมบัติวา     จักเปนมาร 
เปนพรหม  เปนพระเจาจักรพรรดิก็หาไม   แตทรงบําเพ็ญดวยปรารถนาจะเปน 
พระพุทธเจา  เพ่ือรื้อถอนสัตวโลก   ขาแตพระองคผูนิรทุกข  บดันี้   เปนกาล 
อันสมควร     เพ่ือการตรัสรูของพระองค     ขาแตพระองคผูนิรทุกข     บัดนี้  
เปนสมัยอันสมควร  เพ่ือการตรัสรูของพระองค. 
          ลําดับนั้น     พระมหาสัตว    ยังไมทรงใหคํารับรองแกเทวดาทั้งหลาย 
ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ  ๕    ประการ   คือ   กาล   ทวีป   ประเทศ    ตระกูล 
และการกําหนดอายุของพระมารดา.      ในมหาวิโลกนะ ๕ ประการน้ัน   ทรง 
ตรวจดูกาลกอนวา   เปนเวลาสมควร   หรือยังไมสมควร   เวลาที่คนทั้งหลาย  
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มีอายุยืนกวาแสนปข้ึนไป     ชื่อวา   เวลาท่ียังไมสมควร  ในมหาวิโลกนะ  ๕    
ประการนั้น. 
            เพราะเหตุไร.   เพราะในเวลาน้ัน   ชาติ  ชรา  และมรณะ  ยอมไม 
ปรากฏแกสตัวทั้งหลาย และข้ึนชื่อวา   การแสดงธรรมของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
จะพนไปจากไตรลักษณยอมไมมี  เมื่อพระองคตรัสวา อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา 
คนทั้งหลายจะคิดวา นี่  พระองคตรัสถึงอะไร  แลวไมสนใจจะฟง   ไมยอมรับ 
นับถือ    หรอืเธอฟง   แตนั้นยอมไมมีการตรัสรูมรรคผล   เมื่อไมมีการตรัสรู 
มรรคผล  คําสอนยอมไมจัดเปนนิยยานิกธรรม  (คือนําสัตวออกจากภพ)   ได 
เพราะฉะนั้น  เวลาน้ัน   จึงจัดเปนเวลาท่ีไมสมควร.    เวลาท่ีคนทั้งหลายมีอายุ 
นอยกวารอยป  ก็ยังไมจัดวาเปนกาลอันสมควร.  เพราะเหตุไร.   เพราะเวลาน้ัน 
คนทั้งหลายยังมีกิเลสหนา    และคําสอนที่ใหแกคนที่มีกิเลสหนา   ยอมไมต้ังอยู 
ในฐานะแหงโอวาท    ยอมสลายไปโดยพลัน      เหมือนเอาทอนไมขีดลงในน้ํา 
เพราะฉะนั้น    แมเวลาน้ัน   ก็ยังไมจัดเปนกาลอันสมควร.    แตกาลกําหนดอายุ 
นับแตแสนปลงมา   ต้ังแตรอยปในรูป  จัดเปนกาลอันสมควร.   และในครั้งน้ัน 
เปนเวลาที่สัตวมีอายุประมาณ  ๑๐๐  ป.   ลําดับนั้น    พระมหาสัตวทรงพิจารณา 
เห็นแลววา  เปนกาลสมควรที่จะพึงมาเกิด. 
           แตนั้นเมื่อจะทรงตรวจดูทวีป  ไดทรงพิจารณาดูทวีปทั้ง   พรอมท้ัง 
ทวีปที่เปนบริวาร  ทรงเห็นวา   พระพุทธเจาท้ังหลายยอมไมเกิดในทวีปทั้ง  ๓ 
จะเกิดเฉพาะในชมพูทวีปเทาน้ัน.    แตนั้นทรงตรวจดูประเทศวา     ข้ึนชื่อวา 
ชมพูทวีป  จัดเปนทวีปใหญ  มีประมาณถึงหมื่นโยชน   พระพทุธเจาท้ังหลาย 
ยอมมาเกิดในประเทศไหนหนอแล         ทรงพิจารณาเห็นมัชฌิมประเทศแลว. 
ที่ชื่อวา  มัชฌิมประเทศ  ไดแกประเทศท่ีทานกลาวไวแลวในพระวินัย โดยนัย 
เปนตนวา   มีนิคมชื่อกชงัคละอยูในทิศบูรพา    ดังน้ี.   ก็มัชฌิมประเทศน้ัน   
มีกําหนดวา  ยาว  ๓๐๐  โยชน  กวาง  ๒๕๐  โยชน  วัดโดยรอบได  ๙๐๐  โยชน.  
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ก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงบําเพ็ญบารมี ๔  อสงไขยแสนกัปบาง   
๘   อสงไขยแสนกัปบาง   ๑๖   อสงไขยแสนกัปบาง         แลวเสด็จอุบัติใน 
ประเทศน้ี.  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ทรงบําเพ็ญบารมี  ๒  อสงไขยแสนกัป 
แลวมาเกิด.   พระมหาสาวกท้ังหลาย   มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ 
เปนตน    บําเพ็ญบารมี  ๑  อสงไขยแสนกัป    แลวมาเกิด.    พระ เจาจักรพรรดิ 
ผูปราบดาภิเษกเหนือทวีปใหญทั้งส่ี     มีทวีปนอยสองพันเปนบริวารยอมเสด็จ 
มาเกิด.    อีกทั้งกษัตริย    พราหมณ    และคฤหบดีผูมหาศาล    ผูมีศักดิ์ใหญ 
เหลาอ่ืนก็มาเกิดในประเทศน้ี.  ก็และในประเทศน้ี  มีพระนครชื่อวา  กบิลพัสดุ 
เปนราชธานี   พระองคจึงตกลงพระทัยวา      เราควรเกิดในนครกบิลพัสดุนัน้. 
            แตนัน้ทรงตรวจดูตระกูล       พิจารณาตระกูลวาธรรมดาพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย    ยอมเกิดในตระกูลที่โลกสมมติ    ก็บัดน้ี  ตระกูลกษัตริยเปนตระกล 
ที่โลกสมมติ   เราจักบังเกิดในตระกูลกษัตริยนั้น     พระราชาทรงพระนามวา 
สุทโธทนะ  ก็เปนพระบิดาของเรา.   เเตนั้นทรงตรวจดูพระมารดา  ทรงพิจารณา 
วา  ข้ึนชื่อวา  พระพุทธมารดา  ยอมไมเปนหญิงเหลาะแหละ  ไมเปนนักเลง   
สุรา  บําเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัป  นับแตเกิด  ยอมมีศีล  ๕  ไมขาด  ก็พระเทวี 
พระนามวา  มหามายา  พระองคนี้  มีลักษณะเปนเชนนี้  พระนางจักเปนพระ- 
มารดาของเรา  แตงพระนางจักมีอายุเทาไร  แลวทรงเห็นวา  อายุของพระนาง 
(หลังทรงพระครรภ) ๑๐  เดือน  (ปุระสูติแลว)  จักมี  ๗  วัน. 
           พระมหาสัตวครั้นทรงตรวจดู  มหาวิโลกนะ  ๕  ประการน้ี  ดังกลาว 
มาน้ีแลว  ตรสัวา  ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย  ถงึเวลาที่เราจะเปนพระพุทธเจา 
แลว  เมื่อจะทําการสงเคราะหจึงใหคํารับรองแกเทวดาทั้งหลาย  สงเทวดา 
เหลาน้ันไปดวยพระดํารัสวา   จงกลบัไปเถิดทานท้ังหลาย  แวดลอมไปดวย 
เทวดาชั้นดุสิต  เสด็จเขาไปยังสวนนันทวันในดุสิตบุรี.   ก็ในเทวโลกทุกชั้น  
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ยอมมีสวนนันทวันทั้งนั้น.    แมในสวนนันทวันนั้น   เทวดาทั้งหลายใหพระ-   
โพธิสัตวระลึกถึงโอกาสแหงกุศลกรรมที่เคยทําไวในชาติกอนวา  พระองคจงจุติ  
จากดุสิตบุรีนี้ไปสูสุคติ  จงจุติจากดุสิตบุรีนี้ไปสูสุคติ  ดังนี้เที่ยวไป.   พระโพธิสัตว 
แวดลอมไปดวยเทวดาผูชวยใหระลึกถึงกุศลกรรมอยางนี้         เสด็จเที่ยวไปใน 
นันทวันจุติแลว.  ครั้นจุติอยางนี้แลว  ก็รูวาเรากําลังจุติ   ไมใชรูจุติจิต.   แมถอื 
ปฏิสนธิแลว  ก็ไมรูปฏิสนธิจิต.  พระองครูชัดอยางนี้วา  เราถือปฏิสนธิในท่ีนี้  
ก็พระเถระบางพวกกลาววา    ควรจะไดอาวัชชนปริยาย    พระมหาสัตวจะรูใน 
ทุติยจิตตวาร  และในตติยจิตตวารเทานั้น.  แตพระมหาสิวเถระผูทรงพระไตร- 
ปฎก กลาววา ปฏิสนธิของพระมหาสัตวทั้งหลาย ไมเหมือนปฏิสนธิของสัตวอ่ืน 
สติสัมปชัญญะของพระมหาสัตวเหลาน้ันถึงท่ีสุดแลว        ก็เพราะไมอาจจะรูจิต  
ดวงนั้น  ดวยจิตดวงนั้นได  ฉะนั้น    พระมหาสัตวจึงไมรูจุติจิต  แมในขณะจุติ 
ยอมรูวาเรากําลังจุติ    ถือปฏิสนธิ    กไ็มรูปฏิสนธจิิต    รูชัดวาเราถือปฏิสนธิ 
ในที่ โนน ในกาลน้ัน  หมื่นโลกธาตุยอมหว่ันไหว  ดังน้ี   ก็เม่ือพระมหาสัตว 
กาวลงสูพระครรภมารดาอยางนี้   ทรงถือปฏิสนธิดวยมหาวิบากจิต   เหมือนกับ 
อสังขาริกกุศลจิต     ที่สหรคตดวยโสมนัสและสัมปยุตดวยญาณ    มีเมตตาเปน 
บุพภาค     ในบรรดาปฏสินธิจิต ๑๙ ดวง.     ฝายพระมหาสิวเถระ     กลาววา 
ดวยมหาวิบากจิต   ที่สหรคตดวยอุเบกขา.  ก็พระมหาสัตว   เมื่อทรงถือปฏสินธิ 
ไดถือปฏิสนธิในวันเพ็ญเดือน ๘ หลัง. 
            ดังไดสดับมา  ครั้งน้ัน    พระนางมหามายา    ทรงพระสําราญดวยการ 
เลนนักษัตร  อันสมบูรณไปดวยเครื่องดื่มที่ปราศจากสุรา     ระเบียบของหอม 
และเครื่องประดับ   แตวันที่  ๗ จากวันเพ็ญเดือน  ๘   หนา    ครั้นในวันที่ ๗ 
เสด็จออกแตเชา      สรงสนานดวยนํ้าหอมประดับพระวรกายดวยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวง   เสวยพระกริยาหารอันประเสริฐ    อธิษฐานองคอุโบสถ   แลวเสด็จ   
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เขาหองอันมีสิริ  บรรทมบนเตียงอันมีสิริ  ทรงหลบัไป  ไดทรงพระสุบินดังน้ีวา   
ทาวมหาราชทั้ง  ๔  ทรงยกพระนางพรอมท้ังที่บรรทมนําไปสระอโนดาด  แลว 
วางไวสวนขางหน่ึง.   ครัง้น้ันพระเทวีของทาวมหาราชท้ัง ๔ นัน้  ไดมาให 
พระนางสรงสนานเพ่ือชําระลางมลทินของมนุษย  แลวใหนุงหมผาทิพยลูบไล 
ดวยของหอม  ประดับผาทิพย  ใหทรงบรรทมรักษาศีลอยูในวิมานทอง  ซึ่งมี 
อยูภายในภูเขาเงิน  อันต้ังอยูไมหางจากสระอโนดาตน้ัน.  ครัง้น้ัน  พระโพธิ- 
สัตวเปนชางเผือกเที่ยวไปบนภูเขาทองลูกหนึ่ง  ซึ่งต้ังอยูไมหางจากสระอโนดาต 
นั้น  ลงจากภูเขาทองนั้นแลว  ข้ึนสูภูเขาเงิน  มาจากทิศอุดร  เขาไปยังวิมาน 
ทอง  กระทําประทักษิณพระมารดาแลวไดเปนประดุจแยกพระปรัศวขวาออก 
แลวเขาไปสูพระครรภ. 
        ลําดับนั้น  พระนางต่ืนพระบรรทมแลว  ไดกราบทูลพระสุบินนั้น 
แดพระราชา.  ครั้นรุงสวาง  พระราชารับสั่งใหหัวหนาพราหมณประมาณ  ๖๔  คน 
เขาเฝา  จัดปูอาสนะมีคามาก  บนภูมภิาคท่ีมีติณชาติเขียวขจี  ตกแตงแลวดวย 
เครื่องสักการะอันเปนมงคลท่ีกระทําดวยขาวตอกเปนตน  แลวนําขาวปายาสอัน 
ประเสริฐปรุงดวยเนยใส  น้ําผ้ึง  และน้ําตาลกรวดใสหมอทอง  หมอเงินจนเต็ม 
แลวปดดวยหมอทองหมอเงินเชนเดียวกัน  พระราชทานแกพราหมณทั้งหลาย 
ผูอ่ิมหนําสําราญแลว  ทราบถึงพระสุบิน  แลวทรงถามวา  จักมีอะไรเกิดข้ึน. 
พราหมณทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตมหาราช  ขอพระองคอยาทรงพระวิตกเลย 
พระเทวีของพระองคทรงต้ังครรภ  และพระครรภนั้น   ก็เปนพระครรภ 
พระโอรส  มิใชครรภพระธิดา  พระองคจักมีพระโอรส  ถาพระโอรสนั้นจัก 
อยูครองเรือน  จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ถาออกบวช  จักเปนพระพุทธเจา  
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ผูเพิกถอนกิเลสไดแลวในโลก  พระโพธิสัตวมีสติและสัมปชัญญะ    จุติจากหมู   
เทวดาชั้นดุสิต  เขาสูพระครรภพระมารดาดวยประการฉะน้ี. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  ดวยบทวา   สโต  สมปฺชาโน นี้   ทานแสดงวา 
พระโพธิสัตวที่กาวลงโดยวิธีกาวลงสูพระครรภอยางที่ ๔.    ก็การกาวลงสู 
พระครรภมี  ๔  อยาง  ดังพระบาลีวา  พระเจาขา  การกาวลงสูครรภมี  ๔  อยาง 
ดังน้ี. 
           พระเจาขา   สัตวบางพวกในโลกน้ีกาวลงสูทองมารดาก็ไมรูตัว  ต้ังอยู 
ในทองมารดาก็ไมรูตัว   ออกจากทองมารดาก็ไมรูตัว    นี้เปนการกาวลงสูครรภ 
อยางที่  ๑. 
           ขออ่ืนยังมีอีก  พระเจาขา  สัตวบางพวกในโลกน้ี  กาวลงทองมารดา                                                          
รูตัว   ต้ังอยูในตองมารดาไมรูตัว   ออกจากตองมารดาก็ไมรูตัว   นี้เปนการกาว 
ลงสูครรภอยางที่  ๒. 
            ขออ่ืนยังมีอีก   พระเจาขา   สัตวบางพวกในโลกน้ี   กาวลงสูทองมารดา 
รูตัว   ต้ังอยูในทองมารดาก็รูตัว   แตออกจากทองมารดาไมรูตัว  นี้เปนการกาว 
ลงสูครรภอยางที่ ๓. 
              ขออ่ืนยังมีอีก  พระเจาขา  สัตวบางพวกในโลกน้ี  กาวลงสูทองมารดา 
ก็รูตัว   ต้ังอยูในทองมารดาก็รูตัว  ทั้งออกจากทองมารดาก็รูตัว   นี้เปนการกาว 
ลงสูครรภอยางที่  ๔. 
            ใน ๔  อยางเหลาน้ี   อยางที่หน่ึงเปนของพวกโลกิยมนุษย.   อยางที่ 
สอง  เปนของพระอสีติมหาสาวก.  อยางที่สาม  เปนของพระอัครสาวกท้ังสอง 
และพระปจเจกโพธิสัตวทั้งหลาย  ไดยินวา  บุคคล  ๓  จําพวกเหลาน้ัน  เมื่อถูก 
ลมกรรมชวาต  พัดเอาเทาข้ึนบน  เอาหัวลงลาง  ออกจากของกําเนิดที่คับแคบ 
เหลือเกิด  ยอมถึงทุกขอยางยอดยิ่ง  อุปมาเหมือนถูกเขาจับเหวี่ยงลงในเหวลึก  
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หลายชั่วรอยคน  หรือเหมือนชางที่ตองออกจากชองลูกดาลฉะน้ัน.   ดวยเหตุนั้น     
ความรูตัววา  เรากําลังออกจึงไมมี    แกบุคคล ๓ จําพวกนั้น.     การกาวลงสู 
ครรภลางท่ี ๔ ยอมมีเฉพาะพระโพธิสัตวผูสัพพัญูทั้งหลาย.     แทจริงพระ- 
โพธิสัตวผูสัพพัญูทั้งหลายเหลาน้ัน      เมื่อถือปฏิสนธิในครรภพระมารดาก็รู 
แมเม่ืออยูในครรภพระมารดาก็รู.  แมในเวลาจะประสูติ  ลมกรรมชวาต  ไม 
สามารถจะพัดเอาพระบาทของพระโพธิสัตวผูสัพพัญูเหลาน้ันข้ึนบน  เอาพระ- 
เศียรลงขางลาง    ทานเหลาน้ันทรงเหยียดพระหัตถทั้งสอง    ลมืพระเนตรแลว 
ประทับยืนเสด็จออก. 
          ในบทวา มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมติ  นี้  มีอธิบายวา   ยอมกาวลงสูครรภ 
มารดา.  แทจริงเมื่อพระโพธิสัตวนั้น    กาวลงสูครรภพระมารดา    ก็ยอมมีเหตุ 
อัศจรรยอยางนี้เมื่อไมกาวลง     ก็ไมมีเหตุอัศจรรย.     บทวา อปฺปมาโณ 
แปลวา มีประมาณอันเจริญ.  อธิบายวา ไพบูลย. บทวา  เทวาน เทวานุภาว 
นี้   มีอธิบายวา    อานุภาพของเทวดาท้ังหลาย    มดีังน้ี  คือ  รัศมีของผาท่ีนุง 
ยอมแผไปได ๑๒ โยชน     ของสรีระก็แผไปไดอยางนั้น    ของเครื่องประดับก็ 
แผไปไดอยางนั้น  ของวิมานก็แผไปไดอยางนั้น ลวงซ่ึงเทวานุภาพนั้น.  บทวา 
โลกนฺตริกา  ความวา  โลกันตริกนรกขุมหน่ึงยอมมีในระหวางจักรวาลท้ังสาม 
ก็โลกันตรกินรกน้ัน.   มปีระมาณ ๘,๐๐๐ โยชน.   เหมือนชองวางยอมมีในทาม 
กลางของลอเกวียน  ๓ ลอ   หรือบาตร ๓ ลูก     ทีต้ั่งจดกันและกัน .     บทวา 
อฆา  แปลวา   เปดแลวเปนนิตย.   บทวา  อสวุตา  ความวา    แมในเบื้องลาง 
ก็ไมมีที่พํานัก.  บทวา อนฺธการา  แปลวา  มืดมิด.   บทวา  อนธฺการติมิสา 
ความวา   ประกอบดวยเมฆหมอกอันกระทําความมืด    เพราะหามความเกิดข้ึน 
แหงจักษุวิญญาณ.    ไดยนิวา   จักษุวิญญาณยอมไมเกิดในโลกันตริกนรกนัน้. 
บทวา  เอว  มหิทฺธิกา  ความวา  มีฤทธิอยางนี้คือ  ไดยินวาดวงจันทรและ  
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ดวงอาทิตย   ยอมปรากฏในทวีปทั้ง  ๓  คราวเดียวพรอมกัน.     มีอานุภาพมาก   
อยางนี้   คือ  กําจัดความมืดแลวสองสวางไปได  ทิศละแปดลานหน่ึงแสนโยชน.  
บทวา อาภาย   นานุโภนฺติ  แปลวา     แสงสวางของตนไมพอ.      ไดยินวา 
ดวงจันทรและดวงอาทิตยเหลาน้ัน   ยอมไมสองแสงไปถึงทามกลางขุนเขาจักร- 
วาลไดเลย.  และโลกันตริกนรกก็อยูเลยขุนเขาจักรวาลไป.  เพราะฉะนั้น   ทาน 
จึงแสดงวา   ดวงจันทรและดวงอาทิตยเหลาน้ัน        ไมมีแสงสวางพอสองไปถึง 
โลกันตริกนรกน้ัน.                                                                  
           บทวา  เยป  ตตฺถ  สตฺตา   ความวา ถามวา  เหลาสัตวผูอุบัติในโลกัน- 
ตริกนรกนั้น  กระทํากรรมอะไรไว จึงบังเกิดในที่นั้น.  ตอบวา ทํากรรมหยาบ 
ชาทารุณตอมารดาบิดาตอสมณพราหมณผูต้ังอยูในธรรมบาง   ทําความผิดอยาง 
อ่ืนที่สูงข้ึนไปอีกบาง  ทํากรรมสาหัส  เชน ฆาสัตวตัดชีวิตเปนตน   เปนประจํา 
ทุก ๆ วันบาง  จึงเกิดในโลกันตริกนรกน้ัน    ดังเชน  อภยโจร    และนาคโจร 
เปนตน   ในตัมพปณณิทวีป.  อัตภาพของสัตวเหลาน้ัน  มีประมาณ  ๓  คาวุต. 
มีเล็บยาวเหมือนเล็บคางคาว.     สัตวเหลาน้ันจะใชเล็บเกาะอยูที่เชิงเขาจักรวาล 
เหมือนพวกคางคาวเกาะอยูที่ตนไมฉะนั้น.    แตเมื่อใดออกเลื้อยคลาน    จะถูก 
ชวงมือของกันและกัน  เมือ่น้ันตางสําคัญวา     เราไดอาหารแลว     ว่ิงหมุนไป 
รอบ ๆ ที่เชิงเขาจักรวาลน้ัน  แลวตกลงในนํ้าหนุนโลก.   เนื้อลมพัดจะแตกตก 
ลงในน้ํา  เหมือนผลมะทราง.  และพอตกลงไป  ก็จะละลาย  เหมือนกอนแปง 
 ที่ตกลงไปในน้ําท่ีเค็มจัด. 
          บทวา   อฺเป  กริ  โภ  สนฺติ  สตฺตา   ความวา   ยอมเห็นประจักษ 
ในวันนั้นวา      แมสัตวเหลาอ่ืนเมื่อเสวยทุกขนี้       ก็เกิดในโลกันตริกนรกน้ี 
เหมือนอยางพวกเราผูกําลังเสวยทุกขใหญอยูฉะน้ัน    กโ็อกาสนี้ยอมไมต้ังอยูแม  
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เพียงชั่วขณะดื่มขาวยาคูครั้งเดียว.     จะมีเพียงชั่วเวลาที่หลับไปแลวต่ืนข้ึนรับรู    
อารมณเทาน้ัน.     สวนอาจารยผูกลาวคัมภีรทีฆนิกายกลาววา     โอภาสน้ันจะ 
ปรากฏเฉพาะเพียงชั่วขณะปรบมือแลวก็หายไป  เหมือนแสงของสายฟาแลบแลว 
พอคนทักวา  นี้อะไร ?  ก็แวบหายไป.  บทวา สงฺกมฺปติ  แปลวา  หว่ันไหว 
โดยรอบ.     สองบทนอกน้ีเปนไวพจนของบทแรกน่ันเอง     เพ่ือจะสรุปความ 
ทานจึงกลาวคําวา  อปฺปมาโณ  จ  เปนตนไวอีก                            
           บทวา จตฺตาโร ในประโยควา จตฺตาโร  น  เทวปุตฺตา  จตุทฺทิส 
อารกฺขาย  อปุคจฺฉติ  นี้  ทานกลาวหมายเอาทาวมหาราชท้ัง ๔.  ก็ในหมื่น 
จักรวาล    ยอมมีทาวมหาราช  ๔   หม่ืนอยูประจํา    แยกกันอยูจักรวาสละ  ๔. 
บรรดามหาราชเหลาน้ัน      มหาราชในจักรวาลน้ีทรงถือพระขรรคเสด็จมาแลว 
เขาไปสูหองอันทรงสิริ   เพ่ือจะถวายอารักขาพระโพธิสัตว    นอกน้ีแยกยายไป 
ไลหมูยักษมีปศาจคลุกฝุนเปนตน ที่เขาขังไวใหหลีกไป     แลวถืออารักขาต้ังแต 
 ประตูหองจนถึงจักรวาล. 
            การมาเฝาถวายอารักขานี้      เพ่ือประโยชนอะไร     เพราะนับจําเดิม 
แตเวลาท่ีเปนกลละในขณะปฏิสนธิถึงจะมีมารต้ังแสนโกฏิ     ยกเขาสิเนรุ 
ต้ังแสนโกฏิลูก     มาเพ่ือทําอันตรายพระโพธิสัตว     หรือพระมารดาของพระ 
โพธิสัตว  อันตรายท้ังปวง  ก็พึงอันตรธานไปมิใชหรือ.  สมจรงิดังคําท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไว    ในเรื่องที่พระเทวทัต    ทําพระโลหิตใหหอ    ดังน้ีวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีบุคคลจะปลงพระชนมตถาคต    ดวยความพยายาม 
ของผูอ่ืนนั้น  มิใชฐานะ  มิใชโอกาส   เพราะพระตถาคตทั้งหลาย  จักไม 
ปรินิพพาน ดวยความพยายามของผูอ่ืน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงไปอยู 
ตามท่ีเดิม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระตถาคตทั้งหลายไมตองมีอารักขา.  การ 
เปนอยางนี้   ฉะน้ัน   อันตรายแหงชีวิต   ยอมไมมแีกพระตถาคตเหลาน้ัน  ดวย  
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ความพยายามของผูอ่ืน.  เหลาอมนุษยผูมีรูปวิกล  นาเกลียด  นกท่ีมีรูปนากลัว   
ก็มีอยู   ความกลัวหรือความสะดุง   จะพึงบังเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตว  
ได    เพราะเห็นรูปหรือฟงเสียงของอมนุษยเหลาใด    เพ่ือหามเสียซึ่งอมนุษย 
เหลาน้ัน    จึงตองวางอารักขาไว.     อีกประการหนึ่ง     ทาวมหาราชเหลานั้น 
มีความเคารพเกิดข้ึนดวยเดชแหงบุญบารมีของพระโพธิสัตว   ทั้งตนเองก็มี 
ความเคารพเปนพ้ืนอยูแลว   จึงกระทําอยางนี้. 
            ถามวา  ก็ทาวมหาราชท้ัง  ๔  เขาไปยืนภายในหองแลวแสดงตนให 
ปรากฏแกพระมารดาของพระโพธิสัตว  หรือไมแสดง.  ตอบวาไมแสดงตนให 
เวลาท่ีพระมารดาของพระโพธิสัตวทรงกระทํากิจสวนพระองค    เชนสรงสนาน 
ประดับตกแตง     และเสวยเปนตน     แตจะแสดงในเวลาท่ีพระองคเขาหองอัน 
ทรงสิริแลวบรรทมบนพระแทนที่บรรทม.  ก็ข้ึนชือ่วารางของอมนุษยทั้งหลาย 
ยอมเปนสิ่งที่นากลัวเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลายในเวลานั้นก็จริง   แตสําหรับ 
พระมารดาของพระโพธิสัตวเห็นอมนุษยเหลาน้ันแลวยอมไมกลัว  ดวยอานุภาพ 
แหงบุญของพระองคเองและพระโอรส.        พระนางมีจิตในอมนุษยเหลานั้น 
เหมือนเจาหนาท่ีเฝาพระราชฐานท่ัว ๆ ไป. 
           บทวา  ปกติยา  สีลวตี  ความวา  ทรงถึงพรอมดวยศีล  โดยสภาพ 
นั่นเอง.  เลากันวา  เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ   คนทั้งหลายพากันไปไหว 
นั่งกระโหยงถือศีลในสํานักของดาบสและปริพาชกทั้งหลาย.       แมพระมารดา 
พระโพธิสัตว  กถ็ือศีลในสํานักของกาลเทวิลดาบส.    แตเมื่อพระโพธิสัตวอยูใน 
พระครรภ  พระนางไมอาจประทับนั่งใกลบาทมูลของผูอ่ืนได แมศีลอื่นพระองค 
ประทับนั่งบนอาสนะเสมอกันรับไวก็เปนพิธีการเทานั้น. เพราะเหตุนั้น  จึงกลาว 
ไวดังนี้วา  พระมารดาของพระโพธิสัตว  ไดสมาทานศีลดวยพระองคเองทีเดียว. 
บทวา   ปุริเสสุ   ความวา   จิตที่มีความประสงคในบุรุษยอมไมเกิดในมนุษย  
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ทั้งหลาย    เริ่มตนแตพระบิดาของพระโพธิสัตว.    ก็แลขอน้ัน     เกิดโดยความ   
เคารพในพระโพธิสัตวมิใชเกิดเพราะละกิเลสไดแลว.     ก็ศิลปนทั้งหลายแมจะ 
ฉลาดหลักแหลม  ก็ไมสามารถจะวาดรูปพระมารดาของพระโพธิสัตวลงในแผน 
ภาพวาดเปนตนได.    ใคร ๆ จึงไมอาจพูดไดวา    ความกําหนัดยอมไมเกิดแก 
บุรุษ    เพราะเห็นรูปพระมารดาพระโพธิสัตวนั้น      และหากผูมีจิตกําหนัด 
ประสงคจะเขาไปหาพระนาง   จะกาวเทาไมออก    เหมือนถูกมดัตรึงไวดวยโซ 
ทิพย.  เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาวคําเปนตนวา     อนติกฺกมนียา  ดังน้ี . 
             บทวา  ปฺจนฺน  กามคุณาน  ความวา  การหามวัตถุ  ดวยสามารถ 
แหงความใฝฝนในบุรุษ  ทานกลาวไวกอนแลว  ดวยบทวา    กามคุณูปสฺหิต. 
ในที่นี้แสดงเพียงการไดเฉพาะซึ่งอารมณ.    ไดยินวา    ในครั้งน้ัน   พระราชา 
โดยทั่วไป  ทราบขาววา  พระโอรสเห็นปานน้ี   อุบัติในพระครรภของพระเทวี 
จึงสงบรรณาการอันเปนที่ต้ังแหงอารมณของทวารท้ัง  ๕ โดยเปนเครื่องประดับ 
มีราคามาก    และเครื่องดนตรีเปนตน.    สําหรับพระโพธิสัตวและพระมารดา 
ยอมมีลาภสักการะหากําหนดประมาณมิได    เพราะหนาแนนไปดวยกุศลสมภาร 
ที่ทรงบําเพ็ญไวแลว.   บทวา  อกิลนฺตกายา  ความวา  หญิงเหลาอ่ืน  ยอม 
ลําบากดวยภาระในการบริหารครรภทั้ง มือเทาก็บวมฉันใด    พระนางไมมีความ 
ลําบากอยางใดเหมือนหญิงพวกนั้นเลย.   บทวา  ติโร  กุจฺฉิคต  แปลวา ประทับ 
อยูภายในพระอุทร   คือพนเวลาที่เปนกลละเปนตนไปแลว  ทรงเห็นพระโพธิสัตว 
มีองคาพยพสมบูรณ  มีอินทรียไมเสื่อมโทรม.                 
             ถามวา  ทรงดูเพ่ือประโยชนอะไร.   ตอบวา  เพ่ือใหอยูอยางสบาย 
             ก็ธรรมดามารดาท้ังหลายจะน่ังหรือนอนกับบุตรก็ตาม    จะตองมอง 
ดูบุตรเพ่ือใหอยูอยางสบายวา     เราจะยกมือและเทาท่ีหอยลงใหต้ังอยูดวยดี 
ฉันใด  แมมารดาของพระโพธิสัตวก็ฉันนั้น   ทรงมองดูพระโพธิสัตว  เพ่ือจะ  
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ใหอยูอยางสบาย  โดยพระดําริวา    ทกุขอันใดที่เกิดแกเด็กผูอยูในทองในเวลา    
ที่แมลุกข้ึนเดินไป  หมุนตัวและน่ังเปนตน ก็ดีในเวลาท่ีแมกลืนอาหารท่ีรอน 
ที่เย็น.   ที่เค็ม  ที่ขม    และที่เผ็ดก็ดี     ทุกขอันนั้นมีแกพระโอรสของเราบาง 
หรือหนอ   ก็ทรงเห็นพระโพธิสัตวนั่งขัดสมาธิแลว.   ธรรมดาเด็กที่อยูในทอง 
เหลาอ่ืน  จะนั่งทับกะเพาะอาหารเกา    เทินกะเพาะอาหารใหม     หันหลังเขา 
หาพ้ืนทองแม     นั่งยอง ๆ พิงกระดูกสันหลัง      เอามือท้ังสองขางยันคางไว 
เหมือนฝูงลิงนั่งอยูในโพรงไมเวลาฝนตก       แตพระโพธิสัตวไมเปนเชนน้ัน. 
ก็พระองคทรงพิงกระดูกสันหลังน่ังขัดสมาธิ     หนัพระพักตรไปทางทิศบูรพา 
เหมือนพระธรรมกถึกนัง่บนธรรมาสน.   ก็กรรมท่ีพระมารดาของพระโพธิสัตว 
ทําไวในกาลกอน  ยอมยังวัตถุ  (ที่ต้ังแหงพระครรภ)  ของพระนางใหบริสุทธิ์ 
เมื่อวัตถุบริสุทธิ์  ลักษณะแหงพระฉวีอันละเอียดออนยอมเกิด  ครั้งน้ัน หนังก็ 
ไมสามารถจะปกปดพระโพธิสัตวผูอยูในพระครรภได       เมื่อมองดูจะปรากฏ 
เหมือนประทับยืนอยูภายนอก. 
             เพ่ือจะยังความขอน้ัน     ใหแจมแจงดวยอุปมา   ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา 
เสยฺยถาป  ก็พระโพธิสัตวผูอยูภายในพระครรภ    ยอมมองไมเห็นพระมารดา 
เพ่ือจักษุวิญญาณยอมไมเกิดภายในพระครรภ.  บทวา กาล  กโรต   ความวา 
ไมใชเสด็จสวรรคตเพราะเหตุที่พระองคทรงประสูติกาล     แตเพราะสิ้นพระชน 
มายุอยางเดียว.  แทจริง  ที่ซึ่งพระโพธิสัตวประทับอยู   ยอมเปนเสมือนกุฏิใน 
พระเจดีย   ไมควรท่ีสัตวเหลาอ่ืน  จะใชรวม    และใคร ๆ ก็ไมสามารถจะแยก 
พระมารดาแหงพระโพธิสัตวออก  แลวแตงต้ังหญิงอ่ืนไวในตําแหนงพระอัคร- 
มเหสีได  เหตุดังกลาวมาเพียงนั้นเอง  ยอมเปนประมาณแหงอายุของพระ 
มารดาพระโพธิสัตว  เพราะฉะนั้น  พระนางจึงเสด็จสวรรคตในเวลานั้น.  
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            ถามวา  พระนางเสด็จสวรรคต   ในวัยไหน.  ตอบวา  ในมัชฌิมวัย.   
            ความจริง  ในปฐมวัย  อัตภาพของสัตวทั้งหลาย    ยอมมีฉันทราคะ 
รุนแรง.  ดวยเหตุนั้น      สตรีต้ังครรภในเวลาน้ัน     ยอมไมสามารถจะถนอม 
ครรภนั้นไวได.  ครรภยอมมีโรคมากมาย    ครั้นเลยสวนท้ังสองแหงมัชฌิมวัย 
ไปแลว   วัตถุ   (ที่ต้ังแหงครรภ)   ยอมบริสุทธิ์ ในสวนท่ี  ๓  แหงวัย    เมือ่วัตถุ 
บริสุทธิ์   ทารกที่เกิดก็ไมมีโรค.  เพราะฉะนั้น    แมพระมารดาของพระโพธิสัตว 
เสวยสมบัติในปฐมวัย   ประสูติในสวนท่ี  ๓  แหงมัชฌิมวัย   เสด็จสวรรคตแลว 
ดวยประการฉะน้ี. 
            วาศัพท ในบทวา  นว  วา  ทส  วา  นี้   พึงทราบวา  ตองรวมแมบทมี 
อาทิอยางนี้วา  สตฺต  วา  อฏ  วา  เอกาทสวา  ทฺวาทส  วา   เขามาดวย โดยเปน 
วิกัป.  บรรดากําหนดเหลาน้ัน   สัตวทีอ่ยูในครรภได ๗ เดือนตลอดถึงจะรอด 
แตก็ไมทนหนาวทนรอนไปได     ที่อยูในครรภได  ๘  เดือนตลอด     ไมรอด 
นอกน้ันถึงจะรอด.  บทวา   ิตาว  แปลวา  ประทบัยืนแลวเทียว. 
          แมพระนางมหามายาเทวี  ทรงพระดําริวา    เราจักไปสูเรือนแหงตระกูล 
พระญาติของเรา  แลวกราบทูลพระราชา.     พระราชาทรงรับสั่งใหประดับตก 
แตงทางท่ีจะเสด็จไป    ต้ังแตกรุงกบิลพัสดุจนถึงกรุงเทวทหะ   แลวใหพระเทวี 
ประทับนั่งบนวอทอง.    เจาศากยะผูอยูในพระนครทั้งส้ิน    แวดลอมบูชาดวย 
ของหอมและดอกไมเปนตน    พาพระเทวีเสด็จไปแลว.  พระนางทอดพระเนตร 
เห็นลุมพินีสาลวโนทยาน   ไมไกลพระนครเทวทหะ    เกิดความพอพระทับจะ 
ประพาสพระอุทยาน  จึงใหสัญญาแกพระราชา.    พระราชารับสั่งใหประดับตก 
แตงพระอุทยาน   แลวใหจัดอารักขา.   พอพระเทวีเสด็จเขาสูพระอุทยาน    ก็ม ี
พระกําลังออนลง.  ครั้งน้ัน  เจาหนาท่ีไดปูลาดที่บรรทมอันมีสริิ  ทีโ่คนตนรัง 
อันเปนมงคล   แลวกั้นมานถวายพระนาง.   พระนางเสด็จเขาไปภายในมานแลว  
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เสด็จประทับยืนเหน่ียวกิ่งไมสาละ.  ลําดับนั้น   พระนางไดประสูติพระโอรสใน    
ทันใดนั่นเอง.  บทวา เทวา  ปม  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  ความวา  เหลาพรหมชั้น 
สุทธาวาสท้ังหลายผูขีณาสพ  จะรับกอน. 
           จะรับอยางไร  อาจารยพวกหน่ึงกลาววา   เหลาพรหมชัน้สุทธาวาสจะ 
แปลงเพศเปนเจาพนักงานผูถวายการประสูติ.   กท็านปฏิเสธขอทักทวงน้ัน แลว 
กลาวคําอธิบายไวดังน้ี.  เวลาน้ัน    พระมารดาพระโพธิสัตว     ทรงนุงผาจิต 
ดวยทอง  ทรงหมผา   ๒ ชั้น    คลายตาปลา   คลุมถึงฝาพระบาทประทับยืนแลว 
และการประสูติพระโอรสของพระนางก็งาย      คลายน้ําท่ีไหลออกจากกระบอก 
กรอง  ขณะนั้นพรหมชัน้สุทธาวาสเหลาน้ัน   เขาไปโดยเพศของพรหมตามปกติ 
แลวทรงรับพระโอรสดวยขายทองกอน.  มนุษยทั้งหลายรับ ตอจากพระหัตถของ 
พรหมเหลาน้ัน  ดวยเทรดิ  อยางดี.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  เทวดาทั้ง 
หลายรับกอน  พวกมนุษยรับทีหลัง. 
           บทวา  จตฺตาโร  น  เทวปุตฺตา   หมายถึงทาวมหาราชท้ัง  ๔   บทวา 
ปฏิคฺคเหตฺวา   ไดแก รับดวยตาขาย  ที่ทําดวยหนังเสือ.  บทวา  มเหสกฺโข 
แปลวา  มีเดชมาก  คือมียศมาก  อธิบายวา  สมบูรณดวยลักษณะ. 
           บทวา    วิสุทฺโธว  นิกฺขมติ    ความวา   ธรรมดาสัตวเหลาอ่ืน 
มักจะติดอยูในชองคลอดออกอยางบอบช้ํา      แตพระมารดาพระโพธิสัตว 
ไมเปนอยางน้ัน.     อธิบายวา  ประสูติงายไมติดอะไรเลย.     บทวา อุทิเทน 
แปลวา  ดวยน้ํา.    บทวา   เกนจิ  อสุจนิา  ความวา    ธรรมดาสตัวเหลาอ่ืน 
จะมีลมกรรมชวาตพัดเอาเทาข้ึนขางบน   เอาศีรษะลงขางลาง    ผานชองคลอด 
เสวยทุกขอยางใหญหลวง    อุปมาเหมือนตกลงไปในเหวที่ลึกชั่วรอยคน  หรือ 
เหมือนชางที่เขาฉุดออกจากชองลูกดาล  แปดเปอนไปดวยของไมสะอาด นานับ 
ประการ   จึงจะออกได  ฉันใด   พระโพธิสัตวไมเปนเหมือนเชนนั้น.    เพราะ  
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ลมกรรมชวาตไมสามารถจะทําพระโพธิสัตวใหมีพระบาทข้ึนขางบนพระเศียรลง     
ขางลางได.  พระองคเหยียดพระหัตถ     และพระบาทท้ังสองออก    แลวเสด็จ 
ประทับยืนอุปมาเหมือนพระธรรมกถึกกาวลงจากธรรมาสน    หรือเหมือนบุรุษ 
กาวลงจากบันใดฉะนั้น     ไมแปดเปอนของไมสะอาดบางประการที่เกิดในพระ 
ครรภของพระมารดาเลย   แลวประสูติ. 
            บทวา อุทกสฺส   ธารา  แปลวา  สายนํ้า.  ในธารนํ้าเหลานั้น   ธาร 
น้ําเย็นตกลงในหมอทอง    ธารนํ้าอุนตกลงในหมอเงิน.    และทานกลาวความ 
ขอน้ีไว   เพ่ือจะแสดงวา  น้ําดื่ม    น้ําใชของท้ังสองพระองค   ไมเจือปนดวย 
ของไมสะอาดไร ๆ บนพ้ืนดิน    และน้ําสําหรับเลน     ก็ไมสาธารณทั่วไปกับ 
คนเหลาอ่ืน.   ก็น้ําอ่ืนที่จะพึงนํามาดวยหมอทอง  หมอเงินก็ดี   น้ําท่ีอยูในสระ 
โบกขรณีชื่อ  หังสวัฏฏกะเปนตน ก็ดี  ยอมไมมีกําหนด. 
           บทวา  สมฺปติชาโต   แปลวา  ประสูติแลวเพียงชั่วครู.  ก็ในพระบาลี 
ทานแสดงไวดุจวา     พระโพธิสัตว     ทันทีที่ประสูติจากพระครรภพระมารดา 
ก็ประทับพระยุคลบาทอันเสมอลงบนแผนดิน   แตไมควรเห็นอยางนั้น   ความ 
จริง  พอพระโพธิสัตวเสด็จออก   พรหมทั้งหลายก็เอาขายทองรับไวกอน  ทาว 
มหาราชท้ัง ๔ รับ ตอจากพระหัตถของทาวมหาพรหมเหลาน้ัน     ดวยตาขายที่ 
ทําดวยหนังเสือ ซึ่งมีสัมผัสอันนุมสบายท่ีสมมติกันวาเปนมงคล  มนุษยทัง้หลาย 
จึงรับตอจากพระหัตถของทาวมหาราชเหลาน้ัน    ดวยเทริดอยางดี    พอพนจาก 
มือมนุษย  กป็ระทับยืนบนแผนดิน. 
          บทวา  เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุหิรมาเน   แปลวา   เมื่อเทพบุตรกั้นเศวต 
ฉัตรอันเปนทิพย  แมเครื่องราชกกุธภัณฑทั้ง  ๕ มีพระขรรคเปนตน    อันเปน 
บริวารของฉัตรมาแลว   ในท่ีนี้เหมือนกัน.     แตในพระบาลีกลาวถึงเพียงฉัตร 
อยางเดียว       ดุจพระราชาท่ีเขากั้นฉัตรถวาย   ในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน.  
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ในราชกกุธภัณฑทั้ง  ๕  เหลาน้ัน       ปรากฏแตฉัตรเทาน้ัน    ไมปรากฏคนถือ.     
พระขรรค  พัดใบตาล  กําหางนกยุง  พัดวาลวิชนี  กรอบพระพักตร  ก็ปรากฏ 
เหมือนกัน.  ไมปรากฏคนถือส่ิงเหลานั้น. นัยวาเทวดาทั้งหลายผูไมปรากฏคน 
ถือเครื่องกกุธภัณฑเหลานั้นไวครบทุกอยาง.  สมจริง  ดังคําที่ทานกลาวไววา 
                               เทวดาท้ังหลาย  ถือฉัตร   มมีณฑล 
                     ต้ังพัน   มีซีไ่มนอยอยูกลางอากาศ  จามร 
                     ดามทองก็เคลื่อนผานไป      แตผูถือจามร 
                     และฉัตรไมปรากฏ. 
          บทวา  สพฺพา  จ  ทสิา   ทานกลาวถึงการตรวจดูทิศทั้งปวง  ดุจ 
การแลดูทิศของบุรุษผูยืนเหนือพระมหาสัตวผูกําลังยางพระบาทไป  ๗  กาว  แต 
ขอน้ีไมควรเห็นอยางนั้น.  แทจริง  พระมหาสัตวพน จากมือของมนุษยทั้งหลาย 
แลว      ทรงแลดูทิศบูรพา.     จักรวาลหลายพันไดปรากฏเปนเนินเดียวกัน. 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายในจักรวาลเหลาน้ัน    พากันบูชาดวยเครื่องสักการะมี 
ของหอมและดอกไมเปนตน  แลวพูดวา   ขาแตพระมหาบุรุษ    ในโลกน้ีไมมี 
แมผูที่จะเสมอกับพระองคได  ที่ไหนจะมีผูเหนือกวาในรูปไดเลา.    พระมหา- 
สัตวทรงตรวจดูทิศทั้ง  ๑๐  คือ  ทิศใหญ  ๔   ทิศนอย  ๔  ทิศเบ้ืองลาง  ๑  ทิศ 
เบื้องบน ๑ อยางนี้ .  มองไมเห็นผูเสมอดวยพระองค  ทรงกําหนดวา    นี้เปน 
ทิศอุดร  แลวเสด็จไปโดยยางพระบาทไป  ๗  กาว.   ในเรื่องนี้    พึงเห็นความ 
ดังพรรณนาอยางนี้ .   บทวา  อาสภึ  แปลวา  สูงสุด.    บทวา  อคฺโค แปลวา 
ประเสริฐที่สุด  คือเจริญท่ีสุด  ไดแกเหนือคนท้ังหมด  โดยคุณท้ังหลาย  สอง 
บทนอกน้ี     เปนไวพจนของบทวา อคฺโค  นั่นเอง.  ทานพยากร  พระอรหัต 
ที่จะพึงบรรลุในอัตภาพน้ีดวยบทท้ังสองวา   อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิ  ทานิ 
ปุนพฺภโว.  
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           ก็ในอธิการน้ี   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.   ขอท่ีพระองคประทับยืน    
บนแผนดิน     ดวยพระบาทอันราบเรียบ    เปนบพุนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่ง 
อิทธิบาท  ๔    ขอท่ีพระองคทรงหันพระพักตรไปทางทิศอุดร     เปนบุพนิมิต 
แหงการเสด็จไปอยางผูยิ่งใหญเหนือมหาชน.      ขอท่ีพระองคทรงพระดําเนินไป. 
ได ๗ กาว      เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซ่ึงรัตนะคือโพชฌงค  ๗.    ขอท่ี 
ทรงเศวตฉัตรอันเปนทิพย      เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะ  ซึ่งฉัตรคือวิมุตติ  
ราชกกุธภัณฑทั้ง  ๕    เปนบุพนิมิตแหงการหลุดพนดวยวิมุตติ  ๕  ประการ    
ขอท่ีทรงมองดูทิศ      เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งอนาวรญาณ.    ขอท่ี 
ทรงเปลงอาสภิวาจาเปนบุพนิมิตแหงการประกาศธรรมจักรที่ใครๆ ใหหมุนกลับ 
ไมได.    สีหนาทที่ทรงเปลงวา  อยมนฺติมา  ชาติ   (ชาตินี้เปนชาติสุดทาย) 
พึงทราบวาเปนบุพนิมิตแหงปรินิพพาน    ดวยอันปาทิเสสนิพพานธาท .   วาระ 
ตาง ๆ เหลาน้ี.   มาแลวในพระบาลี.   แตสัมพหุลวาร   ยังไมมมีา   จึงควรนํามา 
 แสดงเสียดวย. 
            ก็ในวันที่พระมหาบุรุษประสูติ   หม่ืนโลกธาตุหว่ันไหวแลว.   เทวดา 
ทั้งหลายในหม่ืนโลกธาตุ   ประชุมกนัแลว    ในจักรวาลหนึ่ง.   เทวดาทั้งหลาย 
รับกอน   พวกมนุษยรับภายหลัง.    พิณท้ังหลายที่ขึงดวยเสนดาย    และกลอง 
ทั้งหลายท่ีเขาข้ึนดวยหน่ึง   ไมมีใคร ๆ ประโคมเลยก็ดังข้ึนเอง.    เครื่องจองจํา 
มีชื่อคา และโซตรวนเปนตนของมนุษยทั้งหลายขาดออกเปนทอนนอยทอนใหญ. 
โรคทุกอยางหายหมด    ดุจสนิมสีแดงที่เขาขัดออกดวยของเปร้ียว.    คนที่บอก 
แตกําเนิดก็เห็นรูปตาง ๆ ได.   คนหนวกแตกําเนิดก็ไดยินเสียง.  คนงอยเปลี้ย 
ก็กลับสมบูรณดวยกําลังวังชา.   คนบานํ้าลาย   แมจะโงมาแตกําเนิด  ก็กลับฟน 
คืนสติ.  เรือท่ีแลนออกไปตางประเทศ     ก็ถึงทาโดยสะดวก.    รัตนะทั้งหลาย  
ที่อยูในอากาศและบนภาคพ้ืนก็ไดสองแสงสวางข้ึนเอง.       ผูที่เปนศัตรูกลับได  
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เมตตาจิต.  ไฟในอเวจีนรกก็ดับ.    แสงสวางเกิดข้ึนในโลกันตรนรก.    น้ําใน  
แมน้ําทั้งหลายก็ไมไหล.  ทั้งนํ้าในมหาสมุทรไดกลายเปนน้ําหวาน.  มหาวาตภัย 
ก็ไมพัด   นกที่บินไปในอากาศ   และทีจับอยูตามตนไม  ภูเขา  ก็ตกลงพื้นดิน. 
พระจันทรงามยิ่งนัก.  พระอาทิตยก็ไมรอน  ไมเย็นปราศจากมลทิน   สมบูรณ 
ตามฤดูกาล.    เทวดาทั้งหลายยืนอยูที่ประตูวิมานของตน ๆ พากัน เลนมหากิฬา 
เปนตนวา    ปรบมือ    โหรอง    และโบกผา.    มหาเมฆที่ต้ังข้ึนแตทิศทั้ง   ๔ 
ยังฝนใหตก.  ความหิวและความกระหายไมเบียดเบียนมหาชน.   ประตูหนาตาง 
ก็เปดไดเอง.     นี ้ไมที่จะมีดอกมีผลก็ไดผลิดอกออกผลสะพรั่ง.    ทั่วท้ังหมื่น- 
โลกธาตุ  ไดมีธงดอกไมเปนแนวเดียวกันหมด. 
          แมในขอที่นาอัศจรรยนั้น  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  ความหว่ันไหว 
แหงหมื่นโลกธาตุเปน.  บุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งพระสัพพัญุตญาณของ 
พระมหาบุรุษ.  ขอท่ีเทวดาทั้งหลายมาประชุมกัน    ในจักรวาลอันหน่ึง    เปน 
บุพนิมิตแหงการรวมประชุมรับพระสัทธรรมคราวเดียวกัน        ในเวลาท่ีทรง 
ประกาศธรรมจักร.    ขอท่ีเทวดาทั้งหลายรับพระโพธิสัตวกอน    เปนบุพนิมิต 
แหงการไดเฉพาะซึ่งรูปาวจรฌานทั้ง  ๔.        ขอท่ีมนุษยทั้งหลายรับภายหลัง 
เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งอรูปาวจรฌานทั้ง  ๔.   ขอท่ีพิณซ่ึงเขาขึงดวย 
เสนดาย    ดงัไดเอง      เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งอนุปุพพวิหารธรรม. 
ขอท่ีกลองที่เขาข้ึนดวยหนังดังเอง        เปนบุพนิมิตแหงการพร่ําสอน      ดวย 
ธรรมเภรีอันยิ่งใหญ.    ขอท่ีเครื่องพันธนาการ    มชีื่อคาและโซตรวนเปนตน 
ขาดออกจากกันเปนบุพนิมิตแหงการตัดอัสมิมานะไดเด็ดขาด.   ขอที่คนทั้งหลาย 
หายจากโรคตาง ๆ     เปนบุพนิมิตแหงการปราศไปแหงกิเลสท้ังปวง.     ขอท่ี 
คนบอดแตกําเนิด     เห็นรูปได    เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซึ่งทิพยจักษุ. 
ขอท่ีคนหนวกแตกําเนิดไดยินเสียง       เปนบุพนิมิตแหงการไดเฉพาะซ่ึงทิพย-  
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โสตธาตุ.   ขอท่ีคนงอยเปลี้ยสมบูรณดวยกําลัง  เปนบุพนิมิตแหงการบรรลซุึ่ง   
อิทธิบาทท้ัง  ๔.   ขอท่ีคนบานํ้าลาย    กลับไดสติ      เปนบุพนิมิตแหงการได 
เฉพาะซึ่งสติปฏฐาน  ๔.     ขอท่ีเรือท้ังหลายที่แลนออกนอกประเทศถึงทาโดย 
สะดวก        เปนบุพนิมิตแหงการบรรลุปฏิสัมภิทา  ๔.      ขอท่ีรัตนะทั้งหลาย 
สองสวางไดเอง        เปนบุพนิมิตแหงแสงสวางของพระธรรม       ที่พระองค 
ทรงแสดงแกชาวโลก.    ขอท่ีศัตรูทั้งหลาย    กลับไดเมตตาจิต    เปนบุพนิมิต  
แหงการไดเฉพาะซึ่งพรหมวิหาร ๔.  ขอท่ีไฟในนรกอเวจีดับลง   เปนบุพนิมิต 
แหงการดับไฟ  ๑๑  กองได.    ขอท่ีโลกันตรนรก   มีแสงสวาง   เปนบุพนิมิต 
แหงการท่ีพระองคทรงกําจัดความมืดคืออวิชชา    แลวทรงเห็นแสงสวางไดดวย 
พระญาณ.     ขอท่ีน้ําของมหาสมุทรมีรสหวาน      เปนบุพนิมิตแหงความท่ี 
พระธรรมมีรสอยางเดียวกัน.      ขอท่ีไมเกิดวาตภัย     เปนบุพนิมิตแหงการท่ี 
พุทธบริษัทไมแตกแยกกันดวยอํานาจทิฐิ  ๖๒.      ขอท่ีนกทั้งหลายตกลงยัง 
แผนดิน        เปนบุพนิมิตแหงการท่ีมหาชนฟงคําสั่งสอนถึงสรณะดวยชีวิต. 
ขอท่ีพระจันทรงามย่ิงนัก         เปนบุพนิมิตแหงการที่มหาชนสนใจพระธรรม. 
ขอท่ีพระอาทิตยไมรอนไมเย็น  ใหความสะดวกตามฤดู  เปนบพุนิมิตแหงการที่ 
มหาชน   ถึงความสุขกายสุขใจ.    ขอท่ีเทวดาทั้งหลาย   เลนกีฬามีการปรบมือ 
เปนตนที่ประตูวิมาน     เปนบุพนิมิตแหงการท่ีพระมหาสัตวบรรลถุึงความเปน 
พระพุทธเจาแลวทรงเปลงอุทาน.  ขอท่ีมหาเมฆท่ัว  ๔  ทิศ  ยังฝนใหตก  เปน 
บุพนิมิตแหงการท่ีสายนํ้าคือพระธรรมตกลงเปนอันมาก.    ขอที่มนุษยทั้งหลาย 
ไมถูกความหิวเบียดเบียน    เปนบุพนิมิต    แหงการไดเฉพาะซึ่งอมตธรรมคือ 
กายคตาสติ.       ขอท่ีมนุษยทั้งหลายไมถูกความกระหายเบียดเบียนเปนบุพนิมิต 
แหงการท่ีพุทธบริษัทถึงความสุขแลวดวยวิมุตติสุข.   ขอท่ีประตูหนาตางทั้งหลาย 
เปดไดเอง   เปนบุพนิมิตแหงการเปดประตูอัฏฐังคิกมรรค.  ขอท่ีตนไมทั้งหลาย  
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ผลิดอกออกผล     เปนบุพนิมิตแหงพระธรรมท่ีบานดวยดอกคือวิมุตติ     และ    
เต็มแนนดวยสามัญญผล.   ขอท่ีหม่ืนแหงโลกธาตุมีธงเปนระเบียบอยางเดียวกัน 
พึงทราบวา   เปนบุพนิมิตแหงการท่ีพุทธบริษัทมีธงของพระอริยเจาเปนมาลัย. 
นี้   ชื่อสัมพหุลวาร. 
            ในสมัพหุลวารนี้    มีตนเปนอันมากถามเปนปญหาวา  ในเวลาท่ีมหา- 
บุรุษเหยียบบนแผนดิน เสด็จพระดําเนินบายหนาไปทางทิศอุดร แลวทรงเปลง 
อาสภิวาจาน้ัน   ทรงประทับยืนบนแผนดินหรืออยูในอากาศ    ปรากฏพระองค 
หรือไมปรากฏ   ไมนุงผา   หรือวาประดับตกแตงแลวเปนอยางดี     เปนหนุม 
หรือแก     แมภายหลังก็คงสภาพเชนน้ัน    หรือเปนเด็กออน.    ก็ครั้นตอมา 
ภายหลังพระจุลลาภัยเถระผูทรงพระไตรปฎก      ไดวิสัชนาปญหาขอนี้ไวแลว 
ในที่ประชุม  ณ  โลหะปราสาท.  ไดยินวาในขอน้ีพระเถระ  กลาวถึงเรื่องราว 
ไวเปนอันมาก  โดยเปนนิยตวาทะ   ปุพเพกตกัมมวาทะและอิสสรนิมมานวาทะ 
ในชั้นสุดทายไดพยากรณไวอยางนี้วา  พระมหาบุรุษ   ยืนบนแผนดิน   แตได 
ปรากฏแกมหาชน   เหมอืนเสด็จไปโดยอากาศ    และเสด็จไปมีตนเห็น    แตได 
ปรากฏแกมหาชนเหมือนมองไมเห็น. ไมมีผานุงเสด็จไป   แตปรากฏแกมหาชน 
เหมือนประดับตกแตงไวแลวเปนอยางดี.     ทั้งท่ียังเปนเด็ก     แตไดปรากฏแก 
มหาชนเหมือนมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษา.     แตในภายหลัง     คงเปนเด็กออน 
ธรรมดา ไมไดเปนเหมือนเชนที่ปรากฏ. และเม่ือพระเถระกลาวชี้แจงอยางนี้แลว 
บริษัททั้งหลายของทานตางพากันพอใจ  โดยกลาววา  ทานผูเจริญ   พระเถระ 
กลาวแกปญหาไดแจมแจงเหมือนพระพุทธเจาทีเดียว.    โลกันตริกวาร    มนีัย 
ดังกลาวแลวน่ันเอง.   บทวา   วิทิตา   แปลวา   ปรากฏแลว.   แทจริงพระสาวก 
ทั้งหลายยอมไมสามารถจะหาชองทางพิจารณาสังขารที่เปนสวนอดีต   ในขณะที่ 
ไมมีโอกาสเชนเวลาอาบนํ้า  ลางหนา   เค้ียว   และดื่มเปนตนได  จะพิจารณาได  
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เฉพาะเมื่อมีโอกาสเทานั้น  ฉันใด  พระพุทธเจาท้ังหลายไมเปนเหมือนเชนน้ัน.   
ก็พระพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงพิจารณาสังขารที่ผานไปแลวภายใน ๗ วัน ไดต้ังแต 
ตนทรงยกข้ึนสูพระไตรลักษณแลว   ยอมทรงชี้แจงได     ข้ึนชือ่วา   ธรรมท่ีไม 
แจมแจงแกพระพุทธเจาเหลาน้ัน       ไมมีเลย    เพราะฉะนั้น     ทานจงกลาววา 
วิทิตา  ทรงรูแจมแจงแลว.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
                       จบอรรถกถา  อัจฉริยัพภูตสูตร  ที่  ๓  
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              ๔.  พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร   
  
            [๓๘๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
            สมัยหนึ่ง ทานพระพักกุลเถระอยูที่พระวิหารเวฬุวัน  อันเคยเปนสถาน 
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต   กรุงราชคฤห  ครั้งน้ันแล    ปรพิาชกชื่ออเจล- 
กัสสปะ  ผูเปนสหายของทานพระพักกุละ  ครั้งเปนคฤหัสถ ในกาลกอน  เขาไป 
หาทานพระพักกุละ  ครัน้แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระพักกุละ   ครัน้ผาน 
คําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  ไดนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอ 
นั่งเรียบรอยแลว    ไดกลาวกะทานพระพักกุละดังนี้วา    ขาแตทานพระพักกุละ 
ทานบวชมานานเทาไรแลว. 
           ทานพระพักกุละตอบวา  ดูกอนทานผูมีอยู    เราบวชมา  ๘๐  พรรษา 
แลว. 
           อเจล.  ขาแตทานพระพักกุละ   ชั่ว  ๘๐ ปนี ้    ทานเสพเมถุนธรรม 
กี่ครั้ง. 
           [๓๘๑]  พักกลุะ  ดูกอนกัสสปะผูมีอายุ  ทานไมควรถามเราอยางนั้น  
เลย   แตควรจะถามเราอยางน้ีวา  ก็ชั่ว  ๘๐  ปนี ้  กามสัญญาเคยเกิดข้ึนแกทาน 
กี่ครั้ง  ดูกอนทานผูมีอายุ     เมื่อเราบวชมาตลอด  ๘๐ พรรษา     ไมรูสึกกาม 
สัญญาเคยเกิดข้ึน. 
           อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกิดข้ึน   ชั่วเวลา 
๘๐  พรรษา นี้   พวกขาพเจาจะทรงจําไววา    เปนธรรมไมนาเปนไปได    นา 
อัศจรรยของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง.  
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            พักกลุะ.  ดูกอนทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา   เรา    
ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้น. 
            อเจล.   ขอท่ีทานพระพักกุละ     ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดข้ึนชั่ว 
เวลา  ๘๐ พรรษานี้   พวกขาพเจาจะทรงจําไววา    เปนธรรมไมนาเปนไปได 
นาอัศจรรย   ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง. 
            พักกลุะ.  ดูกอนทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา    เรา 
ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดข้ึน. 
            อเจล.    ขอท่ีทานพักกุละ  ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดข้ึนชั่วเวลา ๘๐ 
พรรษา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 
ของทานพระพักกุละ.  ประการหนึ่ง.                  
            [๓๘๒]  พักกุละ.  ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด  ๘๐ พรรษา 
เราไมรูสึกกามวิตกเคยเกิดข้ึน. 
             อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ     ไมรูสึกกามวิตกเคยข้ึนชั่วเวลา  ๘๐ 
พรรษา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย  
ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง. 
           พักกลุะ.   ดูกอนทานผูมีอายุ   เมื่อเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา  เรา 
ไมรูสึกพยาบาทวิตก. . . วิหิงสาวิตกเคยเกิดเลย.                       
           อเจล.   ขอทีทานพระพักกุละ     ไมรูสึกวิหญิงสาวิตกเคยเกิดข้ึนชั่วเวลา 
๘๐ พรรษา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา   เปนธรรมไมนาเปนไปได    นา 
อัศจรรย   ของทานพระพักกุละ  ประการหน่ึง. 
           [๓๘๓]  พักกลุะ. ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด    ๘๐   พรรษา 
เราไมรูสึกยินดีคหบดีจีวร. 
           อเจล.   ขอท่ีทานพระพักกุละ     ไมรูสึกยินดคีหบดีจีวรชั่วเวลา ๘๐ 
พรรษา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย 
ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง.  
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           พักกลุะ.  ดูกอนทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา  ไมรู    
จักใชศาสตราตัดจีวร...ไมรูจักใชเข็มเย็บจีวร...ไมรูจัก ใชเครื่องยอมจีวร... 
ไมรูจักเย็บจีวรในสะดึง...ไมรูจักจัดทําจีวรของเพ่ือนภิกษุรวมประพฤติพรหม- 
จรรยดวยกัน ...ไมรูสึกยินดีกิจนิมนต...ไมรูสึกเคยเกิดจิตเห็นปานน้ีวา   ขอ 
ใคร ๆ พึงนิมนตเราเถิด ... ไมรูจักนั่งในละแวกบาน...ไมรูจักฉันอาหารใน 
ละแวกบาน...ไมรูจักถือเอานิมิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะ ...ไมรูจัก 
แสดงธรรมแกมาตุคามแมที่สุดคาถา ๔ บาท ...ไมรูจักเขาไปสูสํานักของ 
ภิกษุณี ...ไมรูจักแสดงธรรมแกภิกษุณี...ไมรูจักแสดงธรรมแกสิกขมานา... 
ไมรูจักแสดงธรรมแกสามเณรี...ไมรูจักใหบรรพชา...ไมรูจักใหอุปสมบท... 
ไมรูจักใหนิสสัย ...ไมรูจักใชสามเณรอุปฏฐาน...ไมรูจักอาบนํ้าในเรือนไฟ 
...ไมรูจักใชจุณอาบนํ้า...ไมรูจักยินดีการนวดฟนตัวของเพื่อนภิกษุรวมประ-  
พฤติพรหมจรรยดวยกัน...ไมรูจักเคยเกิดอาพาธท่ีสุดแมชั่วขณะรีดนมโค 
สําเร็จ... ไมรูจักฉันยาที่สุดแมชิ้นสมอ. . .ไมรูจักอิงพนัก. ..ไมรูจักสําเร็จการ 
นอน. 
           อเจล.   ขอท่ีทานพระพักกุละ     ไมรูจักสําเร็จการนอนชั่วเวลา  ๘๐ 
พรรษา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววาเปนธรรมไมนาเปนไปไดนาอัศจรรย 
ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง.  

                                      วาดวยความอัศจรรย 
           [๓๘๔]  ดกูอนทานผูมีอายุ  เม่ือเราบวชมาตลอด  ๘๐  พรรษา   ไมรู 
จักจําพรรษาในเสนาสนะในละแวกบาน. 
            อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ  ไมรูจักจําพรรษาในเสนาสนะในละแวก 
บาน  ชั่วเวลา  ๘๐  พรรษา นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปน 
ไปได  นาอัศจรรย   ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง.  
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           พักกลุะ.  ดูกอนทานผูมีอายุ       เราไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉัน    
บิณฑบาต  ของชาวแวนแควน เพียง ๗ วัน เทาน้ัน     ตอวันที่  ๘ พระอรหัตผล 
จึงเกิดข้ึน. 
           อเจล.  ขอท่ีทานพระพักกุละ     ไดเปนผูยังมีกิเลสตองรณรงคฉัน 
บิณฑบาต   ของชาวแวนแควนเพียง ๗ วันเทาน้ัน  ตอวันที่  ๘  จึงเกิดพระอรหัต 
ผลข้ึน   นี ้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได  นาอัศจรรย  
ของทานพระพักกุละ  ประการหนึ่ง. 
            [๓๘๕]   อเจล.    ขาแตทานพระพักกุละ     ขอขาพเจาพึงไดบรรพชา 
ไดอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิด. 
           ปริพาชกชื่ออเจลกสัสปะ  ไดบรรพชา  ไดอุปสมบทในพระธรรมวินัย 
นี้แลวแล   กแ็หละทานพระกัสสปะอุปสมบทแลวไมนาน  เปนผูผูเดียวหลีกออก 
ไมประมาท   มีความเพียร    สงคนไปในธรรมอยู     ไมชาเทาไร     ก็ไดเขาถึง 
ประโยชนทีกุ่ลบุตรทั้งหลาย  ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติโดยชอบตองการ 
อันไมมีประโยชนอ่ืนยิ่งกวา   เปนทีสุ่ดแหงพรหมจรรย    ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง 
ดวยตนเองในปจจุบันอยู  ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยู 
จบแลว กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว      กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ก็แล 
ทานพระกัสสปะไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงแลว. 
           [๓๘๖]  ครั้นสมัยตอมา  ทานพระพักกุละ   ถือลูกดาลเขาไปยังวิหาร 
ทุก ๆ หลัง   แลวกลาวอยางนี้วา  นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิด ๆ วันนี้จักเปน 
วันปรินิพพานของเรา. 
           ทานพระกัสสปะกลาววา   ขอท่ีทานพระพักกุละ    ถือลกูดาลเขาไปยัง 
วิหารทุก ๆ หลัง   แลวกลาวอยางนี้วา   นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิด ๆ วันนี้  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 76 

จักเปนวันปรินิพพานของเรา  นี้  พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนา    
เปนไปได  นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ  ประการหน่ึง. 

                            วาดวยที่สุดความอัศจรรย 
           [๓๘๗]  ครั้งน้ันแล   ทานพระพักกุละ     นั่งปรินิพพานแลวในทาม 
กลางภิกษุสงฆ. 
          ทานพระกัสสปะกลาววา    ขอท่ีทานพระพักกุละนั่งปรินิพพานแลวใน 
ทามกลางภิกษุสงฆ  นี้   พวกขาพเจาจะทรงจําไววา  เปนธรรมไมนาเปนไปได 
นาอัศจรรย  ของทานพระพักกุละ  อีกประการหนึ่ง. 
                                       จบ  พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร  ที่  ๔  
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                                         อรรถกถาพักกุลสูตร   
           พักกลุสูตร* มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-   
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   พกฺกุโล    มีอธิบายวา   เปรียบเหมือน 
เมื่อควรจะกลาวคําเปนตนวา   ทฺวาวีสติ   ทวตฺตึส    คนทั้งหลายกลับกลาววา 
พาวีสติ  พตฺตึส    ดังน้ีเปนตน    ฉันใด   บทนี้    กฉั็นนั้นเหมือนกัน    คือ 
เมื่อควรจะกลาววา  ทฺวิกฺกุโล  หรือ  ทวกฺกุโล    กลบักลาววา   พกฺกุโล. 
ก็พระเถระนั้น ไดมีตระกูลถึงสองตระกูล. 
           เลากันวา   ทานจุติจากเทวโลก   เกิดข้ึนตระกูลมหาเศรษฐี    ชื่อนคร 
โกสัมพี.  ในวันที่  ๕  พวกพ่ีเลี้ยงพาทานไปดําเกลา    แลวลงเลนในแมน้ําคงคา 
เมื่อพวกพ่ีเลี้ยงกําลังใหทารกเลนคําผุด      ดําวายอยู      ปลาตวัหนึ่งเห็นทารก 
สําคัญวาเปนอาหาร   จึงคาบเด็กไป.   พวกพ่ีเลี้ยง   ตางก็ทิ้งเด็กหนีไป   ปลา 
กลืนเด็กแลว     ธรรมดาสัตวมีบุญไมเดือดรอนเลย.    เขาไดเปนเหมือนเขาไปสู 
หองนอนแลวนอนหลับไป.   ดวยเดชแหงทารก   ปลามีสภาพเหมือนกลืนกระ- 
เบื้องที่รอนลงไป     ถกูความรอนแผดเผาอยู    มกีําลังวายไปไดเพียง  ๓๐ โยชน 
แลวเขาไปคิดขายของชาวประมง     ชาวเมืองพาราณสี     ก็ธรรมดาปลาใหญที่ 
ติดขาย   เมื่อถูกนําไป   ถงึจะตาย    แตดวยเดชแหงทารก   ปลาตัวน้ี    พอเขา 
นําออกจากขายก็ตายทันที.    และธรรมดาชาวประมง    ไดปลาตัวใหญ ๆ แลว 
ยอมผาออกแบงขาย.     แตดวยอานุภาพของเด็ก     ชาวประมงยังไมผาปลาน้ัน 
ใชคานหามไปท้ังตัว  รองประกาศไปท่ัวเมืองวา  จะขายราคาหน่ึงพัน   ใคร ๆ 
ก็ไมชื้อ. 
๑.  พระสูตรเปน  พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร  
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         ก็ในเมอืงนั้นมีตระกูลเศรษฐี มสีมบัติ ๘๐ โกฏิ  ไมมีบุตรอยูตระกูลหนึ่ง   
ครั้นถึงประตูเรือนเศรษฐีนั้น       พอเขาถามวา    จะขายเทาไร.     กลับตอบวา 
ขายหนึ่งกหาปณะ.    เขาใหเงินหน่ึงกหาปณะแลวซื้อไว.    แมภริยาทานเศรษฐี 
ในวันอ่ืน ๆ จะไมชอบทําปลา   แตในวันนั้น    วางปลาไวบนเขียง    แลวลงมือ 
ผาเองทีเดียว.    ก็ธรรมดาปลาตองผาท่ีทอง.    แตนางผาขางหลัง    เห็นทารก 
ผิวดังทองในทองปลา   ตะโกนลั่นวา    เราไดบุตรในทองปลาแลว     อุมเด็ก 
ตรงไปยังสํานักของสามี      ทานเศรษฐีใหคนตีกลองประกาศขาวไปท่ัวในทันที 
ทันใดนั้นเอง     แลวอุมทารกตรงไปยังราชสํานัก      กราบทูลวา       ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจาไดทารกในทองปลา  ขาพระพุทธเจา  จะทําประการใด. พระราชา 
ตรัสวา  ทารกที่อยูในทองปลาไดโดยปลอดภัยไดนี้มีบุญ    ทานจงเลี้ยงไวเถิด. 
ตระกูลนอกนี้   ไดฟงขาววา  ในพระนครพาราณสี   ตระกูลเศรษฐีตระกูลหน่ึง 
ไดทารกในทองปลา.  พวกเขาจึงพากันไปในเนืองน้ัน    ขณะน้ันมารดาของเด็ก 
เห็นเขากําลังแตงตัวเด็ก    แลวใหเลนอยู     จึงตรงเขาอุมดวยคิดวา    เด็กคนน้ี  
นารักจริงหนอ  แลวบอกเลาความเปนไปตาง ๆ 
            หญิงนอกน้ีพูดวา  เด็กคนน้ีเปนลูกเรา. 
            หญิงน้ัน    ถามวา  ทานไดมาจากไหน. 
            หญิงนอกน้ีพูดวา  เราไดในทองปลา. 
            หญิงน้ันจึงพูดวา  เด็กคนน้ีไมใชลูกของทาน  เปนลูกของเรา. 
            หญิงนอกน้ี  ถามวา  ทานไดที่ไหน. 
            หญิงน้ัน  เลาวา  เราอุมทองเด็กคนน้ีมาถึง ๑๐ เดือน   คราวนั้นปลา 
ไดกินเด็กที่พวกพ่ีเลี้ยงกําลังใหเลนน้ํา. 
            หญิงนอกน้ี   จึงแจงวา   ลกูของทานชะรอยปลาอ่ืนจะกลืนไป   แตเด็ก 
คนนี้ขาพเจาไดในตองปลา.   ทั้งสองฝายจึงพากันไปยังราชสํานัก.  
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            พระราชาตรัสวา      หญิงคนน้ีใคร ๆ ไมสามารถจะปฏิเสธไดวาไมใช   
มารดา   เพราะต้ังทองมาถึง  ๑๐  เดือน   แมพวกชาวประมงที่จับปลาได    กไ็ด  
ทําการชื้อขายเปนตน   เสร็จส้ินไปแลว  จึงหมดสิทธิ   เพราะฉะนั้น     แมหญิง 
คนนี้  ก็ปฏิเสธไมไดวา  ไมใชมารดา  เพราะไดเด็กในทองปลา   ขอทั้งสองฝาย 
จงเลี้ยงดูเด็กรวมกันเถิด.   แมทั้งสองตระกูล  ก็เลีย้งดูเด็กรวมกันแลว  เมื่อเด็ก 
เจริญวัยแลว     ตระกูลทั้งสองก็ไดใหเขาสรางปราสาท    ไวในพระนครทั้งสอง 
แลว ใหบํารงุบําเรอดวยพวกหญิงฟอนรํา.   เขาจะอยูนครละ   ๔  เดือน    เมื่อเขา 
อยูในนครหนึ่งครบ  ๔  เดือนแลว    ทั้งสองตระกูลใหชางสรางมณฑปไวในเรือ 
ที่ตอขนานกัน       แลวใหเขาอยูในเรือน้ัน       พรอมดวยหญิงฟอนรําท้ังหลาย  
เขาเสวยสมบัติเพลิน     เดินทางไปอีกเมืองหน่ึง.     หญิงฟอนรําชาวพระนคร 
ไดไปสงเขาถึงครึ่งทาง.   หญิงเหลาน้ันตอนรับหอมลอมแลวนําเขาไปยังปราสาท 
ของตน.    หญิงฟอนรําชุดเกาก็พากันกลับเมืองของตนเหมือนกัน      เขาอยูใน 
ปราสาทน้ันตลอด    ๔  เดือน   แลวเดินทางกลับไปยังอีกเมืองหนึ่ง    โดยทํานอง 
นั้นแล.  เขาเสวยสมบัติอยูอยางนี้ครบ  ๙๐  ปบริบรูณ.  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จจาริกไปถึงพระนครพาราณสีแลว.    เขาฟงธรรมในสํานักของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   เกิดศรัทธา   บวชแลว    ไดเปนปุถุชนอยูเพียง  ๗ วัน เทาน้ัน 
ครั้นในวันที่  ๘  เขาไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.  ตระกูล 
ทั้งสองเนื่องกับทานอยางนี้  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงไดชื่อวา  พักกุละ 
           บทวา  ปุราณคิหิสหาโย   แปลวา   เคยเปนสหายกันมา    ในเวลา 
ที่เปนคฤหัสถ.  แมปริพาชกชื่อ   อเจลกกัสสปะนี้ก็มีอายุยืนเหมือนกัน    เมื่อจะ 
ไปเยี่ยมพระเถระผูบวชแลว     ไดไปในปที่  ๙๐.   บทวา   เมถโุน    ธมโฺม 
ความวา   คนโงผูอยูในพวกสมณะเปลือย    ถามไปอยางโง ๆ ไมไดถามโดยใช 
ถอยคําอิงศาสนโวหาร.   เขาต้ังอยูในนัยที่พระเถระใหแลวในบัดนี้    จึงถามดวย  
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คําเปนตนวา    อิเมหิ  ปน  เต   ดังน้ี.     พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย   
กําหนดบทท้ังหลายมีอาทิวา    ยมฺปายสฺมา    ดังน้ี     ต้ังไวแลว    ในสัพพวาร   
ทั้งหลาย  ก็ในสัพพวารเหลาน้ัน  สัญญาพอเกิดข้ึนแลวเทาน้ัน  วิตกก็จะทําลาย 
กรรมบถ  เพราะฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา  ทานทั้งหลาย จะแยกจากกันทําไม 
ทั้งสองอยางนี้   ลวนทํากรรมบถใหแตกท้ังน้ัน. 
            บทวา  คหปติจีวร   ไดแก   จีวรของภิกษุผูอยูจําพรรษา.    บทวา 
สตฺเถน  ไดแก กรรไกร.  บทวา  สูจิยา  มีอธิบายวา   เราไมระลึกถึงขอท่ี 
จีวรจะตองเย็บดวยเข็ม.  บทวา   ก ิเน  จีวร  ไดแก กฐินจีวร.  ก็กฐินจีวร 
มีคติอยางเดียวกับผาจํานําพรรษาเทานั้น  เพราะฉะนั้น  ในกฐินจีวรนั้น    ทาน 
 จึงกลาววา  สินฺเนตา  ฯ เป ฯ  นาภิชานามิ   ดังน้ี. 
            ถามวา    ก็เม่ือทานพักกุลเถระนั้น      ไมยนิดีคหบดีจีวร     ไมกระทํา 
นวกรรม  มกีารตัดและการเย็บเปนตน  ตลอดเวลามีประมาณเทาน้ี   จีวรจะเกิด 
แตที่ไหน.    
            ตอบวา  เกิดจากพระนครทั้งสอง    พระเถระมียศใหญยิ่ง.    บุตรธิดา 
หลานเหลนของทานใหคนทําจีวรดวยผาสาฎกเน้ือละเอียดออน       ใหยอมแลว 
ใสในผอบสงไปถวาย.   ในเวลาท่ีพระเถระอาบน้ํา   เขาจะวางไวที่ประตู  หองน้ํา 
 พระเถระนุงและหมจีวรเหลาน้ัน.     ทานจะใหจีวรเกา     แกบรรพชิดทั้งหลาย 
ที่ทานพบ.  พระเถระนุงหมจีวรเหลานั้นแลว ไมตองกระทํานวกรรม.  กิจกรรม 
ที่จะตองรวบรวมอะไร ๆ ก็ไมม.ี    ทานจะนั่งเขาผลสมาบัติ     เมื่อครบส่ีเดือน 
ไปแลว    ขนก็หลุดลุย    คราวนั้น    ลูก  ๆ  หลาน  ๆ   ก็จะสงจีวรไปถวายทาน 
 โดยทํานองนั้นแหละ.    อาจารยบางพวกกลาววา    ทานผลัดเปลี่ยนจีวรทุก  ๆ 
 ครึ่งเดือน.                           
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           ก็ขอท่ีพระเถระผูมีบุญมาก  มอีภิญญามาก  บําเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัป     
ผลัดเปลี่ยนจีวรทุก ๆ กึ่งเดือนน้ัน      เปนของไมนาอัศจรรยเลย    พระนิโครธ 
เถระผูอยูประจําราชสํานัก   ของพระเจาอโศกธรรมราช   ยังเปลี่ยนจีวรถึงวันละ 
๓  ครั้ง.   ก็เจาพนักงานจะวางไตรจีวรของทานไวบนคอชาง   นํามาถวายแตเชา 
ครู  พรอมกบัผอบใสของหอม   ๕๐๐  ผอบใสดอกไม  ๕๐๐   ถึงในเวลากลางวัน 
และเวลาเย็น  ก็ปฏิบัติเชนนั้น.    ไดยินวา  พระราชาเม่ือใหทานเปลี่ยนผาวัน 
ละ ๓ ครั้ง  จะตรัสถามวา   พวกทานนําจีวรไปถวายพระเถระแลวหรือ.    พอ 
ทรงสดับวา   นําไปถวายแลว   พระเจาเขา   จึงจะใหเปลี่ยน.   แมพระเถระก็ไม 
ผูกรวมเปนหอเก็บไว.   แตไดถวายแกเพ่ือนพรหมจรรยที่ทานพบแลว.  
           ไดยินวา  ในครั้งน้ัน   ภิกษุสงฆในชมพูทวีปทั้งสิ้น     โดยมากไดใช 
ปจจัยคือจีวรอันเปนของพระนิโครธเถระทั้งน้ัน.   ในบทวา อโห  วต  ม  โกจิ 
นิมนฺเตยฺย   นี้   มีคําถามวา  เหตุไร  การไมใหจิตบังเกิดข้ึน จึงเปนของหนัก 
และที่เกิดข้ึนแลวก็ตองละ. 
           ตอบวา    ข้ึนชื่อวา  จิต  เปลี่ยนแปลงไดเร็ว  เพราะฉะน้ัน      การไม 
ใหจิตเกิดข้ึน  จึงเปนของหนัก   แมถึงการละจิตท่ีเกิดข้ึนแลว     ก็เปนของหนัก 
เชนเดียวกัน .  บทวา  อนตฺรฆเร  ความวา  ในมหาสกุลุทายิสูตร  ต้ังแตธรณี 
ประตูไป  เรยีกวา  เรือน  แตในที่นี้   ประสงคเอาตั้งแตที่ต้ังแหงนํ้าตกจากชายคา. 
            ถามวา   ก็ภิกษาจะเกิดแกทานไดแตที่ไหน. 
            ตอบวา    พระ เถระคนรูจักกันทั่วสองพระนคร     พอทานมาถึงประตู  
เรือนเทาน้ัน     คนจะพากันมารับบาตร     ใสโภชนะอันมีรสเลิศตาง ๆ ถวาย.  
ทานจะกลับแตที่ซึ่งทานไดรับอาหารแลว.       แตที่สําหรับทําภัตภิจของทาน 
ไดมีประจําท่ีเดียว.  บทวา อนุพฺยฺชนโส   ความวา  ไดยินวา    พระเถระ 
ถือเอานิมิตในรูปแลว  ไมเคยมองดูมาตุคามเลย.   บทวา  มาตุคามสฺส    ธมมฺ  
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ความวา   จะแสดงธรรมแกมาตุคามดวยวาจาเพียง ๕-๖ คํ่า   ก็ควร    แตถาถกู   
ถามปญหา   จะกลาวคาถาแมต้ังพัน  ก็สมควรโดยแท.   ก็พระเถระไมเคยทําส่ิง 
ที่เปนกับปยะใหเปนอกัปปยะเลย.  แทจริงการทําเชนนั้น  โดยมากจะมีแกภิกษุ 
ผูเขาตระกูล.    บทวา    ภกิฺขุนูปสฺสย    แปลวา     สาํนักของภิกษุณี.    ก็ผูที่จะ 
เยี่ยมไขจะไปสํานักของภิกษุณีนั้น  ก็ควร.  ก็พระเถระไมกระทําเฉพาะส่ิงท่ีเปน 
กัปปยะ.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้.   บทวา  จุณฺเณน  ไดแก จุณแหงดอกคําฝอย 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา   ปริกมฺเม  ไดแก   กระทําการนวดตัว. 
บทวา   วิจารติา   แปลวา  ใหประกอบแลว.    บทวา   คทฺทูหนมตฺต   ความวา 
แมชั่วขณะจับนมโค   แลวรีดเอานํ้านมเพียงหยดเดียว. 
           ก็พระเถระไมเคยอาพาธดวยเหตุไร  ๆ  เลย.   ไดยินวา    เม่ือพระผูมี 
พระภาคเจา   ทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ.   มีภิกษุหน่ึงแสนเปนบริวาร   เสด็จ 
เที่ยวจาริกไป  ตนไมที่มพิีษในปาหิมพานตบานแลว .     แมภิกษุทั้งแสนก็ปวย 
เปนโรคเนื่องดวยดอกหญาเปนพิษ.  ในสมัยนั้น   พระเถระเปนดาบสผูมีฤทธิ์ . 
ทานเหาะไปเห็นภิกษุสงฆ   จึงลงมาถามถึงโรคท่ีเปน    แลวนําโอสถมาจากปา 
หิมพานตจัดถวาย.  พอกระทบยาเทานั้น    โรคกส็งบทันที.    แมในศาสนาของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ทานหยุดไถนาในวันแรกนา  ให 
สรางโรงครัว   และเวจกุฏิ   จัดยาถวายภิกษุสงฆเปนประจํา    ดวยกรรมน้ีทาน 
จึงเปนผูปราศจากอาพาธ.   และเพราะทานถือการน่ังเปนวัตรอยางอุกฤษฏ  และ 
การอยูปาเปนวัตรอยางอุกฤษฏ  ฉะน้ัน ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  นาภิชานาม ิ
อปสฺสยิตา. 
           บทวา  สรโณ  แปลวา  ยังมีกิเลส.  บทวา  อฺา  อุทปาทิ  ความ 
วา  ไมควรพยากรณพระอรหัต   แกอนุปสัมบัน. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  พระเถระจึงไดพยากรณ.  
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             ตอบวา    พระเถระมิไดกลาววา     เราเปนพระอรหัต      แตกลาววา    
พระอรหัตผล   เกิดข้ึนแลว.     อีกประการหน่ึง   ปรากฏวา    พระเถระไดเปน 
พระอรหัตแลว   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวอยางน้ี.  บทวา  ปพฺพชฺช   ความ 
วา    พระเถระไมไดใหปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ.     บรรพชาและอุปสมบทดวย 
ตนเอง  แตใหภิกษุเหลาอ่ืนบวชให.   บทวา  อปาปุรณ  อาทาย   แปลวา  ถือ 
ลูกดาล   บทวา  นิสินฺนโกว  ปรินิพฺยายิ   ความวา  พระเถระดําริวา  แมเรา 
มีชีวิตอยูอยาไดเปนภาระแกภิกษุเหลาอ่ืน   สรีระของเราแมปรินิพานแลว   อยา 
ใหภิกษุสงฆตองเปนกังวลเลย   จึงเขาเตโชธาตุปรินิพานแลวเปลวไฟลุกข้ึนทวม 
สรีระ.    ผิวหนัง   เนื้อและโลหิตถูกเผาไหมสิ้นไป   เหมือนเนยใส.   ยังคงเหลือ 
อยูแตธาตุ  ที่มีลักษณะดังดอกมะลิตูม. คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ชัดแลวท้ังน้ัน  
ก็แลพระสูตรนี้   ทานสงเคราะหเขาในทุติยสังคหวาร. 
                                จบอรรถกถาพักกุลสูตรที่  ๔.  
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                                       ๕.  ทันตภูมสิูตร  
 
            [๓๘๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระหารเวฬุวัน     อันเคย 
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต    กรุงราชคฤห   สมัยน้ันแล     สมณุท- 
เทสอจิรวตะอยูในกระทอมในปา  ครัง้น้ัน     พระราชกุมารชยเสนะ   ทรงพระ 
ดําเนินทอดพระชงฆเที่ยวเลนไปโดยลําดับ   เขาไปหาสมณุทเทสอจิรวตะ  ครั้น- 
แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับสมณุทเทสอจิรวตะ.   ครั้นผานคําทักทายปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกัน  ไปแลว   ไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๓๘๙]  พระราชกุมารชยเสนะ  พอประทับนั่งเรียบรอยแลว    ไดรบั 
สั่งกะสมณุทเทสอจิรวตะดังน้ีวา   ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ     ขาพเจาได 
สดับมาดังน้ีวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูไมประมาท  มีความเพียร มีตนสง 
ไปแลวพึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได. 
           สมณุทเทสอจิรวตะถวายพระพรวา   ดูกอนพระราชกุมาร    ขอน้ันถกู 
ตองแลว ๆ ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมประมาท  มีความเพียร   มีตนสงไป 
แลว   พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได. 
            ร.  ดแีลว  ขอทาอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ   ตาม 
ที่ไดศึกษามาแกขาพเจาเถิด. 
           [๓๙๐]   อ.  ดูกอนพระราชกุมาร      อาตมภาพไมอาจจะแสดงธรรม 
ตามท่ีไดสดับ   ตามท่ีไดศึกษามาแกพระองคได     เพราะถาอาตมาภาพพึงแสดง 
ธรรมตามท่ีไดสดับ   ตามท่ีไดศึกษามาแกพระองค    และพระองคไมทรงทราบ  
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อรรถแหงภาษิตของอาตมภาพได  ขอน้ันจะเปนความยาก   จะเปนความลําบาก    
ของอาตมภาพ.                                                                       
            ร.   ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ       ตามท่ีได 
ศึกษามาแกขาพเจาเถิด       บางทีขาพเจาจะพึงทราบอรรถแหงภาษิตของทาน 
อัคคิเวสสนะได. 
            อ.  ดกูอนพระราชกุมาร      อาตมภาพจะพึงแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ 
ตามท่ีไดศึกษามาแกพระองค        ถาพระองคทรงทราบอรรถแหงภาษิตของ 
อาตมภาพไดนั้นเปนความดี   ถาไมทรงทราบ   ขอพระองคพึงดํารงอยูในภาวะ 
ของพระองคตามท่ีควรเถิด อยาไดซักถามอาตมภาพในธรรมน้ันใหยิ่งข้ึนไปเลย. 
            ร.  ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ        ตามท่ีได 
ศึกษามาแกขาพเจาเถิด    ถาขาพเจาทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะ 
ได  นั้นเปนความดี   ถาไมทราบ   ขาพเจาจักดํารงอยูในภาวะของตนตามท่ีควร 
ขาพเจาจักไมซักถามทานอัคคิเวสสนะในธรรมน้ันใหยิ่งข้ึนไป. 

            วาดวยการเขาไปเฝาพระผูมีประภาคเจา 
            [๓๙๑]  ลําดับนั้นแล  สมณุทเทสอจิรวตะไดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ 
ตามท่ีไดศึกษามาแกพระราชกุมารชยเสนะ      เมื่อสมณุทเทสอจิรวตะกลาวแลว 
อยางนั้น    พระราชกุมารชยเสนะไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังน้ีวา    ขาแต 
ทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ  ขอท่ีภิกษุไมประมาท   มคีวามเพียร   มีตนสงไปแลว 
พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิต  นั่นไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส   ตอนั้น  พระราชกุมาร- 
ชยเสนะ  ทรงประกาศความไมใชฐานะ  ไมใชโอกาสแตสมณุทเทสอจิรวตะแลว 
ทรงลุกข้ึนจากอาสนะเสด็จหลีกไป.  
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           ครั้งน้ันแล   สมณุทเทสอจิรวตะ   เมื่อพระราชกุมารชยเสนะเสด็จหลีก   
ไปแลวไมนาน  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมี  
พระภาคเจา    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พอนั่งเรียบรอยแลว   ไดกราบทูล 
เรื่องราวเทาที่ไดสนทนากับพระราชกุมารชยเสนะทั้งหมดน้ันแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา. 
            [๓๙๒]   เมื่อสมณุทเทสอจิรวตะกราบทูลแลวอยางนี้       พระผูมีพระ 
ภาคเจาไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังน้ีวา    ดูกอนอัคคิเวสสนะ    พระราช- 
กุมารจะพึงไดความขอน้ันในภาษิตของเธอนี้แตที่ไหน    ขอท่ีความขอน้ันเขารู 
เขาเห็น  เขาบรรล ุ เขาทําใหแจงกัน ไดดวยเนกขัมมะ  แตพระราชกุมารชยเสนะ 
ยังอยูทามกลางกาม  ยังบริโภคกาม  ถกูกามวิตกกิน   ถูกความเรารอนเพราะกาม 
เผา   ยังขวนขวายในการแสวงหากาม   จักทรงรู  หรือจักทรงเห็น  หรือจักทรง 
ทําใหแจงความขอน้ันได  นั้นไมใชฐานะที่มีได. 
            [๓๙๓]  ดูกอนอัคคิเวสสนะ   เปรียบเหมือนชางที่ควรฝก   หรือมาท่ี 
ควรฝกหรือโคที่ควรฝก    คูหน่ึงที่เขาฝกดี   หัดดีแลว   อีกคูหน่ึงเขาไมไดฝก 
ไมไดหัดเลย   ดูกอนอัคคิเวสสนะ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ชางท่ี 
ควรฝก  หรอืมาท่ีควรฝก   หรือโคทีค่วรฝก   คูที่เขาฝกดี   หัดดีแลวน้ัน  อัน 
เขาฝกแลว   จึงเลียนเหตุการณที่ฝกแลว   สําเร็จภูมิที่ฝกแลวได   ใชไหม. 
            อ.  ใช   พระพุทธเจาขา. 
            พ.  สวนชางที่ควรฝก   หรือมาท่ีควรฝก   หรือโคที่ควรฝก   คูที่เขา 
ไมไดฝกไมไดหัดแลวน้ัน     อันเขาไมไดฝกเลย    จะเลียนเหตุการณที่ฝกแลว 
สําเร็จภูมิที่ฝกแลว   เหมือนอยางคูที่ฝกดี  หัดดีแลวน้ัน    ไดไหม. 
             อ.  ขอน้ีหามิไดเลย  พระพุทธเจาขา.  
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             พ.  ดูกอนอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล    ขอท่ีความขอน้ันเขารู      
เขาเห็น  เขาบรรล ุ เขาทําใหแจงกัน ไดดวยเนกขัมมะ  แตพระราชกุมารชยเสนะ 
ยังอยูทามกลางกาม    ยังบริโภคกาม    ถูกกามวิตกกิน    ถูกความเรารอนเพราะ 
กามเผา  ยังขวนขวายในการแสวงหากาม   จักทรงรู  หรือจักทรงเห็น   หรือจัก 
ทรงทําใหแจงความขอน้ันได  นั้นไมใชฐานะที่มิได. 

                         วาดวยอุปมาภูเขาใหญ 
            [๓๙๔]  ดกูอนอัคคิเวสสนะ  เปรียบเหมือนภูเขาใหญไมหางไกลบาน 
หรือนิคม  สหาย  ๒  คนออกจากบานหรือนิคมน้ันไปยังภูเขาลูกน้ันแลว   จูงมือ 
กันเขาไปยังที่ต้ังภูเขา   ครั้น  แลวสหายคนหนึ่ง   ยืนที่เชิงภูเขาเบ้ืองลาง   อีกคน 
หน่ึงข้ึนไปขางบนภูเขา   สหายท่ียืนตรงเชิงภูเขาขางลาง   เอยถามสหายผูยืนบน 
ภูเขานั้น อยางนี้วา แนะเพ่ือนเทาท่ีเพ่ือนยืนบนภูเขานั้น เพ่ือนเห็นอะไร   สหาย 
คนนั้นตอบอยางนี้วา  เพ่ือนเอย  เรายืนบนภูเขาแลวเห็นสวน  ปาไม  ภูมิภาค 
และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย   สหายขางลางกลาวอยางนี้วา   แนะเพ่ือน  ขอท่ี 
เพ่ือนยืนบนภูเขาแลวเห็นสวน  ปาไม  ภูมิภาค   และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย 
นั้นไมใชฐานะ   ไมใชโอกาสเลย   สหายที่ยืนบนภูเขา  จึงลงมายังเชิงเขาขางลาง 
แลวจูงแขนสหายคนน้ันใหในรูปบนภูเขาลูกนั้น    ใหสบายใจครูหน่ึงแลว   เอย 
ถามสหายน้ันวา  แนะเพื่อน  เทาท่ีเพ่ือนยืนบนภูเขาแลวเพ่ือนเห็นอะไร  สหาย 
คนนั้น ตอบอยางนี้วา  เพ่ือนเอย  เรายืนบนภูเขาแลวแลเห็นสวน  ปาไม  ภูมิภาค 
และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย   สหายคนข้ึนไปกอนกลาวอยางนี้วา   แนะเพ่ือน 
เราเพ่ิงรูคําท่ีทานกลาวอยางนี้วา  เพ่ือนเอย   ขอที่เพ่ือนยืนบนภูเขา    แลวเห็น 
สวน  ปาไม  ภูมิภาค   และสระโบกขรณีที่นารื่นรมย   นั่นไมใชฐานะ.   ไมใช 
โอกาสเลย   เดี๋ยวน้ีเอง   และสหายคนข้ึนไปท่ีหลังก็พูดวา   เราก็เพ่ิงรูคําท่ีทาน  
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กลาวอยางนี้วา    แนะเพ่ือน    เรายืนบนภูเขาแลวเห็นสวน    ปาไม    ภูมิภาค    
และสระโบกขรณีที่นารื่นรนย    เดี๋ยวน้ีเหมือนกัน    สหายคนข้ึนไปกอนจึงพูด 
อยางนี้วา   สหายเอย   ความเปนจริง   เราถูกภูเขาใหญลูกน้ีกั้นไว จึงไมแลเห็น 
สิ่งท่ีควรเห็น นี้   ฉันใด  ดูกอนอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  พระราช 
กุมารชยเสนะ  ถูกกองอวิชชาใหญยีงกวาภูเขาลูกนั้นกั้นไว  บงัไว  ปดไว  คลุม 
ไวแลว   พระราชกุมารชยเสนะนั้นแลยังอยูทามกลางกาม   ยังบริโภคกาม   ถูก 
กามวิตกกิน     ถูกความเรารอนเพราะกามเผา   ยงัขวนขวายในการแสวงหากาม 
จักทรงรู  หรอืทรงเห็น   หรือทรงทําใหแจงซ่ึงความขอท่ีเขารู   เขาเห็น   เขา 
บรรล ุ  เขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขัมมะ   นั้น  ไมใชฐานะที่มีได  ดูกอนอัคคิ- 
เวสสนะ  ถาอุปมา  ๒ ขอน้ี  จะพึงทําเธอใหแจมแจงเพ่ือพระราชกุมารชยเสนะได 
พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลื่อมใสเธอ      และเลื่อมใสแลว จะพึงทําอาการของ 
บุคคลผูเลื่อมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย. 
             อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็อุปมา ๒ ขอน้ี  จักแจมแจง  กะขาพระองค 
ตอพระกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน   เพราะอุปมาอันไมนาอัศจรรย  ขาพระองค 
ไมเคยไดสดับมาในกอน  เหมือนท่ีไดสดับ  ตอพระผูมีพระภาคเจาน้ันเลย. 

                        วาดวยอุปมาดวยชาง 
           [๓๙๕]  พ.   ดกูอนอัคคิเวสสนะเปรียบเหมือนพระราชามหากษัตริย 
ผูทรงไดมูรธาภิเษกแลว      ตรัสเรียกพรานนาควนิกมารับสั่งวา     มาน่ีแนะพอ 
พรานเพื่อนยาก   ทานจงข่ีชางหลวงเขาไปยังปาชาง   เห็นชางปาแลว   จงคลอง 
มันไว   ใหมัน่คงที่คอชางหลวงเถิด    พรานนาควนิกรับสนองพระราชโองการ 
แลว   จึงข้ึนชางหลวงเขาไปยังปาชาง   เห็นชางปาแลว   จึงคลองไวมั่นคงท่ีคอ 
ชางหลวง   ชางหลวงจึงนําชางปาน้ัน  ออกมาสูที่กลางแจงได ดูกอนอัคคิเวสสนะ  
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เพียงเทาน้ีแล   ชางปาจึงมาอยูกลางแจง    ธรรมดาชางปาท้ังหลายยังหวงถิ่นคือ     
ปาชางอยู  พรานจึงกราบทูลเรื่องนี้แดพระราชามหากษัตริยวา  ขอเดชะ  ชางปา 
ของพระองคมาอยูที่กลางแจงแลว     พระพุทธเจาขา    พระราชามหากษัตริยจึง 
ตรัสเรียกควาญผูฝกชางมารับสั่งวา   มาน่ีแนะ   ควาญชางเพ่ือนยาก  ทานจงฝก 
ชางปา   จงไปแกไขปกติของสัตวปา   แกไขความดําริพลานของสัตวปา   แกไข 
ความกระวนกระวาย   ความลําบากใจ   และความเรารอนใจของสัตวปา    เพ่ือ 
ใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน    ใหบันเทิงในปกติที่มนุษยตองการเถิด 
ควาญชางรับสนองพระราชโองการแลว  จึงฝงเสาตะลุงใหญในแผนดิน   ลามคอ 
ชางปาไวมั่นคง    เพ่ือแกไขปกติของสัตวปา   แกไขความดําริพลานของสัตวปา 
แกไขความกระวนกระวาย    ความลําบากใจ     และความเรารอนใจของสัตวปา 
เพ่ือใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน    ใหบนัเทิงในปกติที่มนุษยตองการ 
ควาญชางยอมรองเรียกชางปาเชือกนั้นดวยวาจาซ่ึงไมมีโทษ  เสนาะหู  ชวนให 
รักใคร  จับ ใจ   เปนภาษาชาวเมือง    อันคนสวนมากปรารถนาและชอบใจเห็น 
ปานน้ัน   ในเม่ือชางปาอันควาญชางรองเรียกอยูดวยวาจาซ่ึงไมมีโทษ   เสนาะ 
หู    ชวนใหรักใคร    จับใจ    เปนภาษาชาวเมือง    อันคนสวนมากปรารถนา 
และชอบใจเห็นปานน้ันแลว     จึงสําเหนียกดวยดี     เง่ียโสตสดับ     ดังจิตรับรู 
ควาญชางจึงเพ่ิมอาหาร   คือ   หญาและนํ้าใหชางน้ันยิ่งข้ึน   ในเมื่อชางปารับรู 
อาหาร คือ หญาและนํ้าของควาญชาง ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา คราวน้ี 
ชางปาจักเปนอยูไดละ  จึงใหชางนั้น ทําการณยิ่งข้ึนดวยคําวา  รับพอ  ทิ้งพอใน 
เมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา   รับทําตามโอวาทของควาญชางในการ 
รับและการท้ิง  ควาญชางจึงใหชางน้ัน  ทําการณยิ่งข้ึนดวยคําวา  รกุพอ  ถอยพอ 
ในเมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา    รับทาํตามโอวาทของควาญชางให 
การรุกและการถอย ควาญชางจึงใหชางน้ัน  ทําการณยิ่งข้ึนดวยคําวายืนพอ เทาพอ  
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ในเมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา    รับทาํตามโอวาทของควาญชางใน   
การยืนและการเทา ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณชื่ออาเนญชะย่ิงข้ึน  คือ ผูก 
โลใหญเขาที่งวงชางนั้น    จัดบุรุษถือหอกซัด   นั่งบนคอ   จัดบุรษุถือหอกซัด 
หลายคนยืนลอมรอบ    และควาญชางถือของาวยาว   ยืนขางหนา  ชางน้ัน  ถูก 
ควาญชางใหทําการณชื่ออาเนญชะอยู     จึงไมเคลื่อนไหวเทาหนา    ไมเคลื่อน 
ไหวเทาหลัง   ไมเคลื่อนไหวกายเบื้องหนา    ไมเคลื่อนไหวกายเบื้องหลัง   ไม 
เคลื่อนไหวศีรษะ   ไมเคลือ่นไหวหู.  ไมเคลื่อนไหวงา  ไมเคลื่อนไหวหาง  ไม 
เคลื่อนไหวงวง  จึงเปนชางหลวงทนตอการประหารดวย  หอก   ดาบ   ลูกศร 
และเครื่องประหารของศัตรูอ่ืน   ทนตอเสียงกึกกองแหงกลองใหญ   บัณเฑาะว 
สังข  และกลองเล็ก  กําจัดโทษคดโกงทุกอยางได    หมดพยศ    ยอมถึงความ 
นับวา  เปนชางสมควรแกพระราชา  อันพระราชาควรใชสอย   เปนองคสมบัติ 
ของพระราชา  ฉันใด. 

                       วาดวยพระพุทธคุณ 
          [๓๙๖]  ดูกอนอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล    ตถาคตอุบัติใน 
โลกนี ้  ไดเปนผูไกลจากกิเลส    รูเองโดยชอบ    ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
ดําเปนไปดี   รูแจงโลก   เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืนยีงกวามิได 
เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปนผูคนแลว   เปนผูแจกธรรม  ตถาคต  
นั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว    สอนโลกน้ีทั้งเทวดา    มาร    พรหม 
ทุกหมูสัตว  ทั้งสมณะ   และพราหมณ    ทั้งเทวดาและมนุษยใหรูทั่ว    แสดง 
ธรรมไพเราะในเบ้ืองตน  ในทามกลาง   ในที่สุด  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ 
ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง  คฤหบดีก็ดี   บุตรของคฤหบดี 
ก็ดี  คนที่เกิดภายหลังในสกุลใดสกลุหนึ่งก็ดี  ยอมฟงธรรมนั้น      ครั้นพึงแลว  
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ยอมไดความเธอในตถาคต  เขาประกอบดวยการไดความเชื่อโดยเฉพาะน้ัน จึง     
พิจารณาเห็นดังน้ีวา  ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี    บรรพชาเปนชอง 
วาง      เรายังอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิบ์ริบูรณโดยสวน 
เดียว  ดุจสังขที่เขาขัดแลว   นี้ไมใชทาํไดงาย   อยากระน้ันเลย   เราพึงปลงผม 
และหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด   สมัย 
ตอมา   เขาละโภคสมบัตินอยบาง   มากบาง   และวงศญาติเล็กบาง    ใหญบาง 
ปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
ดูกอนอัคคิเวสสนะ   เพียงเทาน้ีแล   เขาชื่อวาเปนอริยสาวก    อยูในโอกาสอัน 
วางแลว   ความจริง   เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ยังหวงถิ่น  คือ  กามคุณท้ัง 
๕ อยู   ตถาคตจึงแนะนําเธอน้ันใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกอนภิกษุ   มาเถิด    เธอจง 
เปนผูมีศีล   สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู   จง 
เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย        สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด 
ดูกอนอัคคิเวสสนะ.    ในเม่ืออริยสาวกเปนผูมีศีล    สํารวมดวยปาติโมกขสังวร 
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู          ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได  ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งในรูปวา ดูกอน 
ภิกษุ  มาเถิด  เธอจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย  เห็นรูปดวยจักษุ 
แลว    จงอยาถือโดยนิมิต    ฯลฯ๑    เธอครั้นละนิวรณ ๕ ประการ   อันเปน 
เครื่องทําใจใหเศราหมอง  ทําปญญาใหถอยกําลังน้ีไดแลว  ยอมเปนผูพิจารณา 
เห็นกายในกาย   มีความเพียร   รูสึกตัว    มีสติ    กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสใน 
โลกเสียไดอยู   ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...ยอมเปนผูพิจารณา 
เห็นจิตในจิต... ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสกึตัว 
๑.  เหมือนขอ  ๙๕ ถึงขอ  ๙๙  
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           [๓๙๗]  ดูกอนอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนควาญชางฝงเสาตะลุงใหญ    
ลงในแผนดิน  ลามคอชางปาไวมั่นคง   เพ่ือแกไขปกติของสัตวปา  แกไขความ 
ดําริพลานของสัตวปา   แกไขความกระวนกระวาย   ความลําบากใจ   และความ 
เรารอนใจของสัตวปา  เพ่ือใหชางปาเชือกนั้นอภิรมยในแดนบาน   ใหบันเทิง 
ในปกติที่มนุษยตองการ   ฉันใด   ดูกอนอัคคิเวสสนะ    ฉันนั้น  เหมือนกนัแล 
สติปฏฐาน  ๔ นี้   ชื่อวาเปนหลักผูกใจของอริยสาวก    เพ่ือแกไขปกติ    ชนิด 
อาศัยบาน    แกไขความดําริพลานชนิดอาศัยบาน    แกไขความกระวนกระวาย 
ความลําบากใจ   และความเรารอนใจชนิดอาศัยบาน  เพ่ือบรรลุญายธรรม  เพ่ือ 
ทานิพพานใหแจง. 

                          วาดวยจตุสติปฏฐานเปนตน 
            [๓๙๘]   ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา    ดกูอนภิกษุ     มาเถดิ 
เธอจงเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู     แตอยูตรึกวิตกท่ีเขาประกอบกับกาย 
จงเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู       แตอยูตรึกวิตกท่ีเขาประกอบกับ 
เวทนา  จงเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   แตอยาตรึกวิตกท่ีเขาประกอบกับจิต 
จงเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู   แตอยาตรึกวิตกท่ีเขาประกอบกับธรรม 
เธอยูอมเขาทุติยฌาน    มคีวามผองใสแหงใจภายใน    มีความเปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน   เพราะสงบวิตกและวิจาร   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ 
อยู   ยอมเปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ   มีสติสัมปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวย 
นามกาย  เขาตติยฌาน...  ยอมเขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกขไมมีสุข    เพราะ 
ละสุข  ละทกุข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆไดมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู. 
            [๓๙๙]  เธอ   เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผุดผอง   ไมมีกิเลสเครื่อง 
ยียวน  ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออนโยน  ควรแกการงานต้ังมั่น    ถึงความ  
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ไมหว่ันไหวอยางนี้แลว  ยอมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ  ระลึกขันธ   
ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ  คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติ 
บาง  ฯลฯ๑  เธอยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอเนกประการ  
พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศเชนน้ี. 
           [๔๐๐]   เธอ   เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสุทธิ์ผุดผอง    ไมมกีิเลสเครื่อง 
ยียวน  ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออนโยน   ควรแกการงาน    ต้ังม่ัน  ถึงความ 
ไมหว่ันไหว   อยางนี้แลว     ยอมนอมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณของสัตวทั้งหลาย 
มองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กําลังอุปบติั   เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณ  
ทราม    ไดดตีกยาก    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย  ฯลฯ๒ 

ยอมทราบชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมเชนนี.้ 
           [๔๐๑]  เธอ   เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสุทธิ์ผุดผอง    ไมมีกเิลสเครื่อง 
ยียวน  ปราศจากอุปกิเลส   เปนจิตออนโยน   ควรแกการงาน ต้ังม่ัน    ถึงความ 
ไมหว่ันไหวอยางนี้แลว   ยอมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   รูชัดตามเปนจริง 
วา  นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ที่ดับทุกข  นี้ปฏิปทาใหถึงท่ีดับทุกข  รูชัด 
ตามเปนจริงวา  เหลาน้ีอาสวะ  นี้เหตุใหเกิดอาสวะ  นี้ที่ดับอาสวะ  นี้ปฏิปทา 
ใหถึงท่ีดับอาสวะ   เมื่อเธอรูอยางนี้    เห็นอยางนี้   จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ 
แมจากภวาสวะ     แมจากอวิชชาสวะ.     เมื่อจิตหลุดพนแลว     ยอมมีญาณรูวา 
หลุดพนแลว   รูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจที่ควรทําไดทํา 
เสร็จแลว  กจิอันเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
          [๔๐๒]  ภิกษุนั้น  เปนผูอดทน    คือ    มีปกติอกกลั้นตอความหนาว 
ความรอน ความหิว   และความกระหาย   ตอสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม  แดด 
และสัตวเลื้อยคลาน  ตอถอยคํา  คําพูดท่ีกลาวราย  ใสราย  ตอเวทนาประจํา 
๑.  เหมือนขอ  ๒๔ ฯ    ๒.  เหมือนขอ  ๒๕ 
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สรีระที่เกิดข้ึนแลว   อันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  ไมใชความสําราญ   ไมเปนที่   
ชอบใจพอจะสังหารชีวิตได    เธอเปนผูกําจัดราคะ    โทสะ    โมหะท้ังปวงได 
หมดกิเลส   เพียงดังนํ้าฝาดแลว   เปนผูควรแกของคํานับ     ควรแกของตอนรับ 
ควรแกทักขิณาทาน  ควรแกการกระทําอัญชลี  เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางหา 
แหงอ่ืนเปรียบมิได.                                                               

                          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    ด ู
กอนอัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ถาภิกษุเถระยังไมสิ้นอาสวะ  ทํากาละ 
ลง    กถ็ึงความนับวา    ภิกษุเถระทํากาละ    ตายไปอยางไมไดฝก    ถาภิกษุ 
มัชฌิมะยังไมสิ้นอาสวะ  ทํากาละลง    กถ็ึงความนับวา    ภิกษุมัชฌิมะทํากาละ 
ตายไปอยางไมไดฝก  ถาภิกษุนวกะยังไมสิ้นอาสวะ  ทํากาละลง  กถ็ึงความนับ 
วา  ภิกษุนวกะ  ทํากาละ  ตายไปอยางไมไดฝก. 
           [๔๐๔]  ดกูอนอัคคิเวสสนะ  ถาชางหลวงแกที่ฝกดี  หดัดีแลว  ลมลง 
ก็ถึงความนับวา   ชางหลวงแกลมตายไปอยางฝกแลว  ถาชางหลวงปูนปานกลาง 
ที่ฝกดี หัดดีแลว  ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยาง 
ฝกแลว  ถาชางหลวงปูนหนุมที่ฝกดี  หัดดีแลว   ลมลง  กถ็ึงความนับวา  ชาง 
หลวงปูนหนุมลมตายไปอยางฝกแลว    ฉันใด    ดกูอนอัคคิเวสสนะ    ฉันนั้น 
เหมือนกันแล   ถาภิกษุเถระสิ้นอาสวะแลว  ทํากาละลง  กถ็ึงความนับวา ภิกษุ  
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เถระทํากาละตายอยางฝกแลว   ถาภิกษุมัชฌิมะส้ินอาสวะแลว   ทํากาละลง  กถ็ึง   
ความนับวาภิกษุมัชฌิมะทํากาละ    ตายอยางฝกแลว ถาภิกษุนวกะส้ินอาสวะแลว 
ทํากาละลง   ก็ถึงความนับวา  ภิกษุนวกะทํากาละ    ตายอยางฝกแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว       สมณุทเทสอจิรวตะจึง 
ชื่นชมยินด ี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                      จบทันตภูมิสูตรที่  ๔  
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                            อรรถกถาทันตภูมิสูตร   
 
           ทันตภูมิสูตร  มีบทเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อรฺกุฏิกาย   ไดแกในเสนาสนะท่ีเขา 
สรางไว  เพื่อประโยชนแกภิกษุผูบําเพ็ญเพียร    ในท่ีซึ่งเงียบสงัดแหงหน่ึงของ 
พระวิหารเวฬุวันนั้นแล.    บทวา  ราชกุมาโร  หมายถึงพระราชกุมารชยเสนะ 
ผูเปนราชบุตรของพระเจาพิมพิสาร. 
           บทวา  ผุเสยฺย  แปลวา  พึงได.  บทวา เอกคฺคต  ความวา  พระราช- 
กุมารตรัสวา  ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้วา  ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้    ชื่อวา  ยอมได 
สมาบัติ   ชื่อวายอมไดฌาน.  บทวา กิลมโถ  ไดแก  ความลําบากกาย.  ความ 
ลําบากน่ันแหละเรียกวา วิเหสา บาง.   บทวา ยถาสเก  ติฏเยยฺาสิ   ความวา 
ขอพระองคพึงดํารงอยูในสวนท่ีไมรู  ของพระองคเถิด. 
           บทวา  เทเสสิ  ความวา  ยอมไดอยางนี้   คือ  ไดจิตเตกัคคตา ไดแก 
ยอมยังสมาบัติใหเกิดอยางนี้  เพราะฉะน้ัน    ผูที่ถงึอัปปนาสมาธิแตอุปจารสมาธิ 
แลว  จึงกลาวกสิณบริกรรมอยางนี้.  บทวา  ปเวทตฺวา  แปลวา ประกาศแลว. 
          บทวา   เนกฺขมฺเมน   าตพฺพ  ความวา    พึงรูดวยคุณคือบรรพชา 
อันเปนเครื่องสลัดออกจากกาม.    ขอนั้นทานกลาวไวโดยอธิบายวา      ข้ึนชื่อวา 
เอกคฺคตา  อันบุคคลผูต้ังอยูในคุณคือบรรพชาอันเปนเครื่องสลัดออกจากกาม 
พึงรู.  บทที่เหลือเปนไวพจนของ  บทวา าตพฺพ   นั้นแหละ.  บทวา  กาเม 
ปริภฺุชนฺโต  ไดแก บริโภคกามแมทั้งสองอยาง. 
           บทวา      หตฺถิทมมฺา    วา    อสฺสทมฺมา  วา  โคทมฺมา     วา    นี้    ม ี
อธิบายวา   บุคคลผูเวนจากความเปนผูมีจิตแนวแน   พึงเห็นเปนเหมือนการฝก  
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ชางท่ียังไมเคยไครับการฝกเปนตน     บุคคลผูสมบูรณดวยความเปนผูมีจิตแนว   
แน   พึงเห็นเปนเหมือนการฝกชางที่เคยฝกแลวเปนตน.     เปรยีบเหมือนสัตว 
พาหนะมีชางเปนตน      ที่ยังไมไดรับการฝก    ยอมไมสมควรจะไปสูสนามฝก 
หรือถึงภูมิภาคอันสัตวผูฝกแลวพึงถึง  โดยไมตองทําเรือนยอด     ไมตองทอด 
ทิ้งธุระฉันใด     บุคคลท่ีปราศจากความเปนผูมีจิตแนวแนก็ฉันนั้น      ยอมไม 
สามารถที่จะยังคุณอันบุคคลผูสมบูรณดวยเอกัคคตาจิตใหเกิดแลว    ใหเกิดข้ึน 
          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.  ในขอน้ี   มีอธิบายวา    บรุุษผูฉลาดในการ 
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    เลนหัวอยูดวย    ชางไมแสดงอาการผิดปกติ     คืออยูอยางสบาย 
ในเวลาน้ัน   ชางน้ัน  ชื่อวา   ยอมบรรเทิงใจ  ตามปกติที่มนุษยตองการ. 
          บทวา เปมนียา  ไดแก  พูดวา   พอคุณ   พระราชาโปรดพอแลว  จัก 
แตงต้ังพอไว    ในตําแหนงมงคลหัตถีทีเดียว    พอจักไดของกินดี ๆ มีโภชนะ 
เปนตนที่คูควรแกพระราชา   คําพูดเห็นปานน้ี     เปนคําพูดที่ชางรัก.    บทวา 
สุสฺสุสติ   ความวา  ชางยอมประสงคจะฟงถอยคําที่นารักเห็นปานน้ัน.   บทวา  
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ติณฆาโสทก   ไดแก เพ่ิมอาหารคือหญาและนํ้า. บทวา  ติณฆาน  แปลวา   
หญาท่ีพึงเคียว  อธิบายวา  หญาท่ีพึงกิน. 
       บทวา   ปณฺฑโว   แปลวา  มโหระทึก.     บทวา  สพฺพวงฺกโทสนิหิ- 
ตนินฺนิตกสาโว   ไดแก  ทัง้กําจัดโทษคือความคดโกงทุกอยางไดดวย  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  ไดความดังน้ีวา  ชางแกของพระราชาลม  ทั้ง  ๆ ที่ยังไมไดฝก.  ในบททั้ง 
ปวง  ก็มีนัยนี้.  บทที่เหลอืในบททั้งปวง  งายทั้งน้ัน    ฉะน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาทันตภูมิสูตรที่  ๕.  
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                                ๖.  ภมูิชสูตร   
 
             [๔๐๕]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน     อันเคย 
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต   กรุงราชคฤห  ครั้งน้ันแล  ทานพระ- 
ภูมิชะ  นุงสงบ  ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะในเวลาเชา 
แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว ตอนั้น   พระราชกุมารชยเสนะเขาไปหาทาน 
พระภูมิชะ  แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับทานพระภูมิชะ   ครั้นผานคําทักทาย 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงประทับ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  
           [๔๐๖]  พระราชกมุารชยเสนะ   ประทับ นั่งเรียบรอยแลว    ไดรับสั่ง 
กะทานพระภูมิชะดังนี้วา  ขาแตทานภูมิชะ  มีสมณพราหมณพวกหน่ึง  มีวาทะ 
อยางนี้    มีทฐิิอยางนี้วา     ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล       ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล     ถาแมทําความหวังและความไมหวังแลวพระพฤติ 
พรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล   ถาแมทาํความหวังก็มิใช    ความไม 
หวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย    เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล    ในเรือ่งนี้  
ศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางไร  มีความเห็นอยางไร  บอกไวอยางไร  
           [๔๐๗]  ทานภูมชิะกลาววา  ดูกอนพระราชกุมาร    เรือ่งนี้อาตมภาพ 
มิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเลย   แคขอท่ีเปนฐานะมีได 
แล  คือ  พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณอยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความ 
หวัง    แลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย      เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย   เขาก็ไมสามารถ  
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จะบรรลุผล     ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวพระพฤติพรหมจรรย    
โดยไมแยบคาย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล    ถาแมทําความหวังก็มิใช   ความ 
ไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ 
ผล  แตถาแมทําความหวังแลวพระพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถ 
บรรลุผล   ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย   เขาก็จะ 
สามารถบรรลุผล ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
โดยแยบคาย   เขาจะสามารถบรรลุผล   ถาแมทําความหวังก็มิใช   ความไมหวัง 
ก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย   เขาก็จะสามารถบรรลุผล    ดกูอน 
พระราชกุมาร     เรื่องนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเลย   แตขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณอยางนี้  นั่นเปนฐานะ 
ที่มีไดแล. 
           ร.  ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี้  มีความเห็นอยางนี้   บอกไว 
อยางนี้     ศาสดาของทานภูมิชะ   ชะรอยจะดาํรงอยูเหนือหัวของสมณพราหมณ 
จํานวนมากท้ังมวลโดยแท. 
           ตอน้ัน     พระราชกุมารชยเสนะทรงอังคาสทานพระภูมิชะ   ดวยอาหาร 
ในภาชนะสวนของพระองค. 

                     วาดวยเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
           [๔๐๘]  ครั้งน้ันแล  ทานพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาต    ภายหลังเวลา 
อาหารแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพร- 
ภาคเจา   นั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     พอนั่งเรียบรอยแลว     ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคขอกราบทูลให 
ทรงทราบ เมื่อเชาน้ีขาพระองคนุงสบง  ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราช-  
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กุมารชยเสนะ  แลวไดนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว  ตอนั้น    พระราชกุมารชย-   
เสนะไดเขามาหาขาพระองค  แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับขาพระองค    ครั้น 
ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั ไปแลว.   ไดประทับ นั่ง   ณ   ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   พอประทบั นั่งเรียบรอยแลวไดรับสั่งกะขาพระองคดังน้ีวา   ขาแต 
ทานภูมิชะ   มีสมณพราหมณพวกหน่ึง  มีวาทะอยางนี้   มีทิฐิอยางนี้วา  ถาแม 
บุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย         เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย       เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวัง แลวประพฤติพรหมจรรย       เขาก็ไม 
สามารถจะบรรลุผล    ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ- 
พรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล    ในเรื่องน้ี     ศาสดาของทานภมิชะ 
มีวาทะอยางไร    มีความเห็นอยางไร    บอกไวอยางไร   ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อพระราชกุมารรับสั่งแลวอยางนี้    ขาพระองคไดกลาวอยางนี้วา   ดูกอนพระ- 
ราชกุมาร  เรือ่งนี้อาคมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา 
เลย     แตขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ  พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณ 
อยางนี้วา   ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย   โดยไมแยบคาย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล       ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
โดยไมแยบคาย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล    ถาแมทําท้ังความหวังและความ- 
ไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย      เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบ- 
คาย    เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล   แตถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหม- 
จรรยโดยแยบคาย  เขาจะสามารถบรรลุผล   ถาแมทําความไมหวังแลว ประพฤติ- 
พรหมจรรยโดยแยบคาย   เขาก็จะสามารถบรรลุผล    ถาแมทําท้ังความหวังเเละ 
ความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย      เขาก็จะสามารถบรรลุผล  
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ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย      
เขาก็จะสามารถบรรลุผล  ดูกอนพระราชกุมาร  เรื่องน้ีอาตมภาพมิไดสดับรับมา 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเลย   แตขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรง 
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.  ดกูอนภูมิชะ เหมาะแลว  เธอถกูถามอยางนี้  เมื่อพยากรณ 
อยางนี้ ยอมเปนผูกลาวตามถอยคําของเรา ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณ 
ธรรมสมควรแกธรรม    และวาทะอนุวาทะไ ร ๆ อันชอบดวยเหตุ    ยอมไมถึง 
ฐานะนาตําหนิ   ดูกอนภูมิชะ   ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง    ที่มี 
ทิฐิผิด  มีสังกัปปะผิด  มวีาจาผิด  มีกัมมันตะผิด   มีอาชีวะผิด   มีวายามะผิด 
มีสติผิด  มีสมาธิผิด   ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย     เขาก็ไม 
สามารถจะบรรลุผล   ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย    เขาก็ไม 
สามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวงแลวประพฤติพรหม- 
จรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล    ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
แลวประพฤติพรหมจรรย      เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล      นัน่ เพราะเหตุไร 
ดูกอนภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย.  
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                     วาดวยอุปมาดวยบุรุษตองการนํ้ามัน     

        [๔๑๐]  ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนํ้ามัน   แสวงหานํ้ามัน 
 จึงเที่ยวเสาะหาน้ํามัน   เกลี่ยทรายลงในรางแลวคนไป   เอาน้ําพรมไป ๆ ถาแม 
ทําความหวังแลว เกลี่ยทรายลงในราง  ค้ันไป   เอาน้ําพรมไป ๆ เขาก็ไมสามารถ 
จะไดน้ํามัน    ถาแมทําความไมหวังแลวเกลี่ยทรายลงในราง ค้ันไป   เอาน้ําพรม 
ไป ๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน      ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว 
เกลี่ยทรายลงในราง     ค้ันไป    เอานํ้าพรมไป  ๆ   เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน 
ถาทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเกลี่ยทรายลงในราง  ค้ันไป   เอานํ้า 
พรมไป ๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกอนภูมิชะ  เพราะ 
เขาไมสามารถจะไดน้ํามัน โดยวิธีไมแยบคาย    ฉันใด    ดูกอนภูมิชะ    ฉันนั้น  
เหมือนกันแล   สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด 
มีวาจาผิด  มีกัมมันตะผิด   มีอาชีวะผิด   มีวายามะผิด   มีสติผิด   มีสมาธิผิด 
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแม 
ทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล     ถาแม 
ทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย    เขาก็ไมสามารถจะ 
บรรลุผล   ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล    นั่นเพราะเหตุไร    ดูกอนภูมิชะ     เพราะเขาไม 
สามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย. 
          [๔๑๑]  ดูกอนภูมิชะ    เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด    แสวงหา 
นมสด จึงเท่ียวเสาะหานมสด  แตรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน  ถาแมทําความหวัง 
แลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน    เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด    ถาแมทําความ 
ไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน     เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด    ถาแม  
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ทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน  เขาก็ไมสามารถ    
จะไดนมสด  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวรีดเอาจากเขาแมโค 
ลูกออน  เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด  นั่นเพราะเหตุไร  ดูกอนภูมิชะ   เพราะ 
เขาไมสามารถจะไดนมสด   โดยวิธีไมแยบคาย  ฉันใด  ดูกอนภูมิชะ   ฉันน้ัน 
เหมือนกันแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิด 
ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแม 
ทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย    เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล    ถาแม 
ทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะ 
บรรลุผล   ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล    นั่นเพราะเหตุไร    ดูกอนภูมิชะ    เพราะเขาไม 
สามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย. 
           [๔๑๒]  ดูกอนภูมิชะ    เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยข้ึน   แสวงหา 
เนยข้ึน     จึงเทียวเสาะหาเนยขน    ใสน้ําลงในอาง    คนเขากับนมขน     ถาแม 
ทําความหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน   เขาก็ไมสามารถจะไดเนยข้ึน 
ถาแมทําความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง   คนเขากับนมขน   เขาก็ไมสามารถจะ 
ไดเนยขน   ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง  คนเขากับ 
นมขน    เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน     ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็ 
มิใชแลวใสน้ําลงในอาง       คนเขากับนมขน         เขาก็ไมสามารถจะไดเนยข้ึน 
นั่นเพราะเหตุไร    ดูกอนภูมิชะ.     เพราะเขาไมสามารถจะไดเนยขนโดยวิธีไม 
แยบคาย  ฉันใด  ดูกอนภูมิชะ   ฉันน้ันเหมือนกันแล    สมณะหรือพราหมณ 
พวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิผิด ฯลฯ   มีสมาธิผิด   ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย    เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวัง  
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แลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใช   
ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  นั่น 
เพราะเหตุไร     ดูกอนภูมิชะ    เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไม 
แยบคาย.    
            [๔๑๓]  ดูกอนภูมิชะ    เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ    แสวงหาไฟ 
จึงเที่ยวเสาะหาไฟ   เอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ   สกีัน ไป   ถาแมทําความหวัง 
แลวเอาไมสดท่ีมียางมาทําไมสีไฟ   สีกัน ไป    เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ     ถาแม 
ทําความไมหวังแลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ   สกีันไป    เขาก็ไมสามารถจะ 
ไดไฟ   ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว เอาไมสดท่ีมียางมาทําไมสีไฟ 
สีกันไป   เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ     ถาแมทําความหวังก็มิใช    ความไมหวัง 
ก็มิใช   แลวเอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ   สีกัน ไป   เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ 
นั่นเพราะเหตุไร  ดูกอนภูมิชะ  เพราะเขาไมสามารถจะไดไฟโดยวิธีไมแยบคาย 
ฉันใด  กูกอนภูมิชุ  ฉันนัน้  เหมือนกนัแล  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวก 
หน่ึงที่มีทิฐิผิด ฯล ฯ  มีสมาธิผิด  ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล       ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลผุล ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ 
พรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวัง 
ก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย   เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล   นั่น เพราะเหตุไร 
ดูกอนภูมิชะ    เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย  

                       วาดวยการบรรลุผล 
         [๔๑๔]  ดูกอนภูมิชะ   สวนสมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมี 
ทิฐิชอบ   มสีังกัปปะชอบ  มีวาจาชอบ   มีกัมมันตะชอบ   มีอาชีวะชอบ   มี 
วายามะชอบ  มีสติชอบ  มีสมาธิชอบ   ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหม- 
จรรย    เขาก็สามารถบรรลุผล    ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย  
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เขาก็สามารถบรรลุผล      ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลวประพฤติ-   
พรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
แลวประพฤติพรหมจรรย  เขาก็สามารถบรรลุผล  นั่นเพราะเหตุไร ดูกอนภูมิชะ 
เพราะเขาสามารถบรรลุไดโดยอุบายแยบคาย. 
           [๔๑๕]  ดูกอนภูมิชะ   เปรียบเหมือนบุรุษตองการนํ้ามัน    แสวงหา 
น้ํามัน  จึงเที่ยวเสาะหานํ้ามัน    เกลี่ยงาปนลงในรางแลวค้ันไป  เอาน้ําพรมไป ๆ 
ถาแมทําความหวังแลวเกล่ียงาปนลงในราง   ค้ันไป    เอานํ้าพรมไป ๆ   เขาก็ 
สามารถไดน้ํามัน    ถาแมทําความไมหวังแลว ...  ถา  แมทําท้ังความหวังและความ 
ไมหวังแลว ...    ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว   เกลี่ยงาปนลง 
ในรางค้ันไป  เอาน้ําพรมไป ๆ เขาก็สามารถไดน้ํามัน   นั่นเพราะเหตุไร ดูกอน 
ภูมิชะ  เพราะเขาสามารถไดน้ํามันโดยวิธีแยบคาย  ฉันใด  ดูกอนภูมิชะ  ฉันนั้น 
เหมือนกันแล   สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งท่ีมีทิฐิชอบ ฯลฯ  มีสมาธิ 
ชอบ   ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย   เขาก็สามารถบรรลุผล   ถา 
แมทําความไมหวังแลว ...  ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว ...   ถาแม 
ทําความหวังก็มิใชความไม หวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย     เขาก็สามารถ 
บรรลุผล   นัน่เพราะเหตุไร   ดูกอนภูมิชะ   เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดย 
อุบายแยบคาย. 
           [๔๑๖]  ดูกอนภูมชิะ    เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด    แสวงหา 
นมสดจึงเทียวเสาะหานมสด  รีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน ถาแมทําความหวัง 
แลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน    เขาก็สามารถไดนมสด    ถาแมทําความไม 
หวังแลว ...   ถาแมทําท้ังความหวังและความไมหวังแลว...   ถาแมทําความหวัง 
ก็มิใชความไมหวัง   ก็มิใชแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน   เขาก็สามารถได 
นมสด นั่นเพราะเหตุไร  ดูกอนภูมิชะ   เพราะเขาสามารถไดนมสดโดยวิธีแยบ- 
คาย  ฉันใด  ดูกอนภูมิชะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล   สมณะหรือพราหมณพวกใด 
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พวกหน่ึงที่มีทิฐิชอบ   ฯลฯ    มีสมาธิชอบ   ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ   
พรหมจรรย   เขาสามารถบรรลุผล   ถาแมทําความไมหวังแลว...    ถาแมทําท้ัง 
ความหวังและความไมหวังแลว...     ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
แลวประพฤติพรหมจรรย    เขาก็สามารถบรรลุผล   นั่นเพราะเหตุไร   ดกูอน 
ภูมิชะ   เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย. 

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

                        วาดวยการช่ืนชมพระภาษิต 
            [๔๑๙]  ดูกอนภูมิชะ  ถาอุปมา   ๔  ขอน้ี   จะพึงแจมแจงแกพระราช - 
กุมารชยเสนะ   พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลื่อมใสเธอ   และเลื่อมใสแลว     จะ 
 พึงทําอาการของบุคคลผูเลื่อมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย. 
           ทานพระภูมิชะกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญก็อุปมา  ๔ ขอนี้จัก 
แจมแจงกะขาพระองคตอพระราชกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน   เพราะอุปมาไมนา 
อัศจรรย    ขาพระองคไมเคยไดสดับมาในกอนเหมือนท่ีไดสดับตอพระผูมีพระ-  
ภาคเจา. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ทานพระภูมิชะจึงชื่นชม  
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                      จบ  ภูมิชสูตรที่   ๖     
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                              อรรถกถาภูมิชสูตร   
 
          ภูมิชสตูร  มีบทเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ภูมโิช   ความวา  พระเถระนี้เปนลุงของ 
พระราชกุมาร  ทรงพระนามวา  ชยเสน.  บทวา  อาสฺจ  อนาสฺจ  ความวา 
บางครั้งก็หวัง  บางครั้งก็ไมหวัง.  บทวา  สเกเนว  ถาลิปาเกน    ความวา 
ทรงอังคาสดวยภิกษาที่เปนไปแลวตามปกติ     คือดวยภัตท่ีเขาจัดเตรียมไวเพ่ือ 
พระองค.  บทที่เหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ัน    ฉะน้ันแล. 
                               จบอรรถกถาภูมิชสูตรที่  ๖  
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                                  ๗.  อนุรุทธสูตร   
 
           [๔๒๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ันแล   ชางไมชื่อปญจกังคะเรียก 
บุรุษผูหน่ึงมาสั่งวา   มาเถิด  พอมหาจําเริญ  พอจงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ 
แลวกราบเทาทานพระอนุรุทธะ   ดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา    ขาแตทานผู 
เจริญ     ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธะดวยเศียรเกลา   และจง 
กราบเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานพระอนุรุทธะไดโปรดนับตนเอง 
เปนรูปที่  ๔   รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวันพรุงน้ี   และขอทาน 
พระอนุรุทธะไดโปรดมาแตเชา ๆ เพราะชางไมปญจกังคะมีกิจหนาท่ีดวยราชการ 
มาก  บุรุษรบัคําแลว    จึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ   ครั้นอภิวาททานพระ- 
อนุรุทธะแลวจึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  จึงกราบเรียน 
ทานพระอนุรุทธะดังน้ีวา ขาแตทานผูเจริญ  ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทาน 
พระอนุรุทธะดวยเศียรเกลา   และบอกมาอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ    ขอทาน 
พระอนุรุทธะไดโปรดนับตนเองเปนรูปที่  ๔   รับนิมนตฉันอาหารของชางไม 
ปญจกังคะในวันพรุงน้ี    และขอทานพระอนุรุทธะไดโปรดไปแตเชา  ๆ   เพราะ 
ชางไมปญจกังคะมีกิจหนาท่ีดวยรชการมาก    ทานพระอนุรุทธะรับนิมนตดวย 
ดุษณีภาพ. 
            [๔๒๑]  ครั้งน้ันแล  ทานพระอนุรุทธะ  พอลวงราตรีนั้น  จึงนุงสบง 
ทรงบาตรจีวรเขาไปยังท่ีอยูอาศัยของชางไมปญจกังคะ   ในเวลาเชา   ครั้นแลว 
นั่ง ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว   ตอน้ัน    ชางไมปญจกังคะใหทานพระอนุรุทธะ  
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อ่ิมหนําสําราญ  ดวยของเคียวของฉัน   อันประณีตดวยมือของตน พอเห็นทาน   
พระอนุรุทธะฉันเสร็จวางบาตรในมือแลว   จึงถืออาสนะตํ่าท่ีหน่ึงมานั่งลง ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว    ไดเรียนถามทานพระอนุรุทธะดังน้ีวา 
ขาแตทานผูเจริญ         ภิกษุผูเถระทั้งหลายมาหากระผมที่นี่แลว กลาวอยางนี้วา 
ดูกอนคฤหบดี   ทานจงเจริญเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดเถิด  พระเถระบางพวก 
กลาวอยางนี้วา    ดกูอนคฤหบดี    ทานจงเจริญเจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะเถิด 
ขาแตทานผูเจริญ  ธรรม  ๒  ขอน้ีคือเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุตติ 
ที่เปนมหัคคตะ     ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะหรือ    หรือวามีอรรถเปนอัน 
เดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน. 
           ทานพระอนุรุทธะกลาววา  ดูกอนคฤหบดี    ถาอยางนั้น   ปญหาใน 
ธรรม  ๒  ขอน้ีจงแจมแจงกะทานกอน   แตนี้ไป  ทานจักไดมีความเขาใจไมผิด. 
             ป.   ขาแตทานผูเจริญ   กระผมมีความเขาใจอยางน้ีวา  ธรรม ๒ ขอน้ี  
คือ เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ มีเนื้อความเปน 
อันเดียวกัน   ตางกันแคพยัญชนะเทาน้ัน. 

                            วาดวยเจโตวิมุตติปญหา 
           [๔๒๒]    อ.  ดูกอนคฤหบดี    ธรรม ๒ ขอน้ี   คือ  เจโตวิมุตติที่หา 
ประมาณมิได   และเจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ   ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ 
ทานพึงทราบประการท่ีตางกันนั้นโดยปริยายดังตอไปนี้      ดูกอนคฤหบดี   ก็  
เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิไดเปนไฉน  ดูกอนคฤหบดี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้มี 
ใจสหรคตดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  แผไปตลอดทิศที่สอง ทิศที่สาม 
ทิศที่สี่อยู     เชนนั้นเหมือนกัน    และแผไปตลอดทิศเบ้ืองบน    ทิศเบ้ืองลาง 
ทิศเบ้ืองขวางอยู   ดวยอาการเดียวกัน  ชื่อวามีใจสหรคตดวยเมตตาอยางไพบูลย  
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เปนมหัคคตะมีอารมณหาประมาณมิได  ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไป   
ตลอดโลกอันมีสัตวทั้งปวงในท่ีทุกสถาน     โดยความมีอยูในท่ีทั้งปวง   มีใจ 
สหรคตดวยกรุณา...มใีจสหรคตดวยมุทิตา...  มีใจสหรคตดวยอุเบกขา  แผ 
ไปตลอดทิศหน่ึงอยู   แผไปตลอดทิศที่สอง  ทิศที่สาม    ทิศทีส่ี่อยู     เชนนั้น 
เหมือนกัน    และแผไปตลอดทิศเบ้ืองบน    ทิศเบ้ืองลาง     ทิศเบ้ืองขวางอยู 
ดวยอาการเดียวกัน   ชื่อวามีใจสหรคตดวยอุเบกขาอยางไพบูลย  เปนมหัคคตะ 
มีอารมณหาประมาณมิได  ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลกอันมี 
สัตวทั้งปวง   ในที่ทุกสถาน  โดยความมีอยูในที่ทั้งปวง  ดูกอนคฤหบดี  นี ้ เรียก 
วา  เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได. 
           [๔๒๓]  ดูกอนคฤหบดี ก็เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะเปนไฉน  ดูกอน 
คฤหบดี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้.   เทาท่ีนอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา    เปน 
แดนมหัคคตะอยู   นี้เรียกวา   เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ   และเทาที่นอมใจแผ 
ไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา   เปนแดนมหัคคตะอยู   นี้  เรียกวา   เจโต-  
วิมุตติที่เปนมหัคคตะ. 
            ดูกอนคฤหบดี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เทาท่ีนอมใจแผไปสูเขตบาน 
แหงหน่ึงวา   เปนแดนมหัคคตะอยู  นี้เรียกวา  เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ  และ 
เทาท่ีนอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา      เปนแดนมหัคคตะอยู 
นี้ก็เรียกวา  เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตคะ.           
            ดูกอนคฤหบดี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เทาท่ีนอมใจแผไปสูมหาอาณา- 
จักรหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะอยู     นี้ก็เรียกวา    เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ 
และเทาที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา   เปนแดน 
มหัคคตะอยู   นี้ก็เรียกวา   เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ.  
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          ดูกอนคฤหบดี  อนึง่  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เทาท่ีนอมใจแผไปตลอด    
ปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา  เปนแดนมหัคคตะอยู   นี้ก็เรียกวา  เจโตวิมุตติ 
ที่เปนมหัคคตะ. 
           ดูกอนคฤหบดี    โดยปริยายน้ีแล     ทานพึงทราบประการท่ีธรรม ๒ 
ขอน้ี   ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ. 

                     วาดวยการเขาถึงภพ  ๔  อยาง 
           [๔๒๔]  ดกูอนคฤหบดี   การเขาถึงภพนี้มี     อยางแล  ๔ อยางเปน 
ไฉน  ดูกอนคฤหบดี   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้     นอมใจแผไปสูอารมณมี 
แสงสวางเล็กนอยอยู    เธอตายไปแลว      ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
พวกมีรัศมีเล็กนอย       แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางหาประมาณ 
มิไดอยู   เธอตายไปแลว      ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีหา 
ประมาณน้ีได   บางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู   เธอตาย 
ไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง  แตบางรูป 
นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางบริสุทธิ์อยู   เธอตายไปแลว  ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์     ดูกอนคฤหบดี  นี้แล   การเขาถึงภพ  
๔   อยาง. 
          [๔๒๕]  ดูกอนคฤหบดี   มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมรวมกัน    เทวดา 
เหลาน้ัน ยอมปรากฏมีสกีายตางกัน    แตไมปรากฏมีรัศมตีางกัน    ดูกอนคฤหบดี 
เปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ํามัน มากดวง  เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง   ประทีป 
น้ํามันเหลาน้ันปรากฏมีเปลวตางกัน    แตไมปรากฏมีแสงสวางตางกัน     ฉันใด 
ดูกอนคฤหบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล  มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมรวมกัน   เทวดา 
เหลาน้ัน     ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน    แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน.  
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            [๔๒๖]  ดูกอนคฤหบดี     มีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุม    
เทวดาเหลานั้น  ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน และมีรัศมีตางกัน         ดูกอนคฤหบดี 
เปรียบเหมือนบุรุษนําประทีปน้ํามันมากดวงออกจากเรือนหลังนั้น    ประทปีน้ํา 
มันเหลาน้ันปรากฏมีเปลวตางกัน และมีแสงสวางตางกัน   ฉันใด  ดูกอนคฤหบดี 
ฉันนั้น  เหมือนกันแล  มสีมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากท่ีประชุม   เทวดาเหลาน้ัน 
ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน และมีรัศมตีางกัน. 
           [๔๒๗]   ดูกอนคฤหบดี  เทวดาเหลาน้ันยอมไมมีความดําริอยางนี้  เลย 
วาสิ่งน้ีของพวกเราเพียง  หรือยั่งยืน  หรือแนนอน  แตวาเทวดาเหลาน้ันยอม 
อภิรมยเฉพาะแดนท่ีตนอยูอาศัยนั้น ๆ ดูกอนคฤหบดี     เปรียบเหมือนแมลงท่ี 
เขานําไปดวยหาบหรือตะกรา  ยอมไมมีความดําริอยางนี้วา  หาบหรือตะกราน้ีของ 
พวกเราเที่ยง    หรือยั่งยืน     หรือแนนอน     แตวาแมลงเหลาน้ัน  ยอมอภิรมย 
เฉพาะแหลงที่ตนอยูอาศัยนั้น ๆ ฉันใด   ดูกอนคฤหบดี   ฉันนัน้เหมือนกันแล 
เทวดาเหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวา  สิ่งนี้  ของพวกเราเท่ียง   หรือยั่ง 
ยืน   หรือแนนอน    แตวาเทวดาเหลานั้น ยอมอภิรมยเฉพาะแดนที่คนอยูอาศัย 
นั้น ๆ. 
           [๔๒๘]   เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวแลวอยางนี้     ทานพระอภิยะ 
กัจจานะไดกลาวกะทานพระอนุรุทธะดังน้ีวา     ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ 
ที่ทานพยากรณนั้นดีละ.     แตในเรื่องน้ีมีขอท่ีกระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งข้ึนไป 
คือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมด  เปนผูมีรัศมีเล็กนอยหรือ  หรือวามีบางพวก 
ในพวกน้ันมีรัศมีหาประมาณมิได.   
           อ.  ดกูอนทานกัจจานะ    โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล     เทวดาใน 
พวกน้ีบางพวกมีรัศมีเล็กนอย  แคบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได.  
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            อภิยะ.   ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ    อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปน   
ปจจัยใหบรรดาเทวดาท่ีเขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลาน้ัน      บางพวกมี 
รัศมีเล็กนอย  แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได. 

                          วาดวยการพยากรณเทวดา 
           [๔๒๙]   อ.  ดกูอนทานกัจจานะ  ถาอยางนั้น เราจะยอนถามทานใน 
เรื่องนี้   ทานพอใจอยางไร  พึงพยากรณอยางนั้น   ดูกอนทานกัจจานะ   ทาน 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ภิกษุรปูที่นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหน่ึงวา เปน 
แดนมหัคคตะอยู.    กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา 
เปนแดนมหัคคตะอยู     บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี     จิตตภาวนา 
อยางไหนเปนมหัคคตะยิ่งกวากัน. 
           อภิยะ.   ขาแตทานผูเจริญ        บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี  
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา     เปน 
แดนมหัคคตะอยู   นี้เปนมหัคคตะยิ่ง. 
          [๔๓๐]   อ.  ดูกอนทานกัจจานะ   ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา   เปนแดนมหัคคตะอยู 
กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหน่ึงวา  เปนแดนมหัคคตะอยู  บรรดา 
จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้    จิตตภาวนาอยางไหน    เปนมหัคคตะยิ่งกวา 
กัน. 
           อภิยะ.   ขาแตทานผูเจริญ        บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี  
จิตตภาวหาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหน่ึงวา  เปนแดนมหัคคตะ 
อยู  นี้เปนมหัคคตะยิ่ง.  
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          [๔๓๑]  อ.  ดกูอนทานกัจจานะ   ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหน่ึงวา   เปนแดนมหัคคตะอยู    กับภิกษุ 
รูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา        เปนแดนมหัคคตะอยู 
บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี   จิตตภาวนาอยางไหน   เปนมหัคคตะ 
ยิ่งกวากัน . 
           อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ      บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี  
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา   เปน 
แดนมหัคคตะอยู   นี้เปนมหัคคตะยิ่ง. 
          [๔๓๒]  ดูกอนทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ภิกษุ 
รูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา  เปนแดนมหัคคตะอยู  กับ 
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา   เปนแดนมหัคคตะอยู   บรรดา 
จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้     จิตตภาวนาอยางไหน    เปนมหัคคตะยิ่ง 
กวากัน. 
           อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ      บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี  
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ 
อยู  นี้เปนมหัคคตะยิ่ง. 
          [๔๓๓]  อ.  ดกูอนทานกจัจานะ   ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา  เปนแดนมหัคคตะอยู   กบัภิกษุ 
รูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา        เปนแดน 
มหัคคตะอยู   บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้       จิตตภาวนาอยางไหน 
เปนมหัคคตะย่ิงกวากัน.  
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           อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ      บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี    
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักร 
วาเปนแดนมหัคคตะอยู   นี้เปนมหัคคตะย่ิง. 
          [๔๓๔ ]  อ.  ดูกอนทานกัจจานะ   ทานจะสําคัญความขอนั้น  เปนไฉน 
ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา  เปนแดน 
มหัคคตะอยู   กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา  เปน 
แดนมหัคคตะอยู.    บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้     จิตตภาวนาอยาง 
ไหน  เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน. 
           อภิยะ.  ขาแตทานผูเจริญ      บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปน้ี  
จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไป. ตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา   เปน 
แดนมหัคคตะอยู   นี้เปนมหัคคตะยิ่ง. 
            อ.  ดกูอนทานกัจจานะ  นี้แล   เปนเหตุ   เปนปจจัยใหบรรดาเทวดา 
ที่เขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลาน้ัน    บางพวกมีรัศมีเล็กนอย     แตบาง 
พวกมีรัศมีหาประมาณมิได. 
           [๔๓๕]  อภิยะ.    ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ   ที่ทานพยากรณนั้น  
ดีละ   แตในเรื่องนี้    มีขอท่ีกระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งในรูป  คือ  พวกเทวดา 
ที่มีรัศมีนั้นทั้งหมด  เปนผูมีรัศมีเศราหมองหรือ หรือวามีบางพวกในพวกน้ัน ม ี
รัศมีบริสุทธิ์. 
           อ.  ดกูอนทานกัจจานะ    โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล    เทวดาใน 
พวกน้ีบางพวกมีรัศมีเศราหมอง  แตบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์. 
           อภิยะ.   ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ     อะไรหนอแล     เปนเหตุ 
เปนปจจัยใหบรรดาเทวดา   ที่เขาถึงเทวดาหมูเดียวกันแลว เหลาน้ัน    บางพวก 
รัศมีเศราหมอง  แตบางพวกมีรัศมีบรสิุทธิ์.  
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           [๔๓๖]  อ.  ดูกอนทานกัจจานะ  ถาอยางนั้น  เราจักเปรียบอุปมาแก   
ทาน เพราะวิญูบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมทราบอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา 
ก็มี  ดูกอนทานกัจจานะ  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันติดไฟอยู   มีทั้งนํ้ามันทั้ง 
ไสไมบริสุทธิ์  ประทีปน้าํมันนั้น  ยอมติดไฟอยางริบหรี่ ๆ เพราะท้ังนํ้ามันท้ังไส 
ไมบริสุทธิ์  ฉันใด  ดูกอนทานกัจจานะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู  เธอในระงับความ 
ชั่วหยาบทางกายใหดี   ไมถอนถิ่นมิทธะใหดี   ทั้งไมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะใหดี 
เธอยอมรุงเรื่องอยางริบหรี่ ๆ เพราะมิไดระงับ ความชั่วหยาบทางกายใหดี  มิได 
ถอนถีนมิทธะใหดี  ทั้งไมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะใหดี  เธอตายไปแลว  ยอมเขา 
ถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง    ดูกอนกัจจานะ.    เปรียบ 
เหมือนประทีปน้ํามันติดไฟอยู  มีทั้งนํ้ามัน   ทั้งไสบริสุทธิ์    ประทีปน้ํามันนั้น 
ยอมติดไฟอยางไมริบหรี่  เพราะทั้งนํ้ามันทั้งไสบริสุทธิ์    ฉันใด   ดูกอนทาน 
กัจจานะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    นอมใจแผไปสู 
อารมณมีแสงสวางบริสุทธิ์อยู    เธอระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี    ถอนถีน 
มิทธะไดดี ทั้งกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะไดดี  เธอยอมรุงเรื่องอยางไมริบหรี่  เพราะ 
ระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี  ถอนถีนมิทธะไดดี   ทั้งกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะ 
ไดดี   เธอตายไปแลว    ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบรสิุทธิ์ 
ดูกอนทานกัจจานะ    นี้แล    เปนเหตุ    เปนปจจัยใหบรรดาเทวดาท่ีเขาถึงหมู 
เทวดาหมูเดียวกันแลวเหลาน้ัน     บางพวกมีรัศมีเศราหมอง     บางพวกมีรัศมี 
บริสุทธิ์. 

                          วาดวยวาจาควรนําเขาไป 
            [๔๓๗] เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวแลวอยางนี้  ทานพระอภิยะกัจจานะ 
ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธะดังน้ีวา   ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ     ทีท่าน  
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พยากรณนั้นดีแลว   เพราะทานมิไดกลาวอยางนี้วา   เราไดสดับมาอยางนี้  หรือ   
วาควรจะเปนอยางนี้    แตทานกลาววา   เทวดาเหลาน้ัน เปนแมอยางนี้    เปนแม 
ดวยประการนี้    ขาแตทานผูเจริญ  กระผมน้ันมีความคิดอยางนี้วา    ทานพระ 
อนุรุทธะคงจะเคยอยูรวมเคยเจรจารวม   และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลาน้ัน 
เปนแนะ 
             อ.  ดูกอนทานกัจจานะ    ทานกลาววาจาที่ควรนําเขาไปยินดีนี้เหมาะ 
เเล   แตผมจักพยากรณแกทานบาง   ดูกอนทานกัจจานะ   ผมเคยอยูรวม    เคย 
เจรจารวม   และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลาน้ัน  มานานแล. 
             [๔๓๘]    เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวแลวอยางนี้        ทานพระอภิยะ 
กัจจานะไดกลาวกะชางไมปญจกังคะดังน้ีวา  ดูกอนคฤหบดี   เปนลาภของทาน 
ทานไดดีแลวท่ีละเหตุแหงความสงสัยขอน้ันได        เราทั้งสองคนก็ไดฟงธรรม 
บรรยายนี้แล. 
                                      จบอนุรุทธสูตรที่  ๗  
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                                 อรรถกถาอนุรุทธสูตร  
            อนุรทุธสูตร  มีบทเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอวมาหสุ  ความวา   เขาไปหาในเวลา 
ที่อุบาสกน้ัน ไมสบาย  จึงกลาวอยางน้ี.  บทวา  อปณฺณถ    แปลวา    ไมผิด 
พลาด.  บทวา  เอกตฺถ  ไดแก เปนทั้งเจโตวิมุตติ  ที่หาประมาณมิได   หรือ 
เจโตวิมุตติที่เปนมหัคคตะ.  ทานถือเอาคํานี้วาฌานก็เรียกอยางนั้น   เพราะความ 
ที่จิตน้ัน แหละมีอารมณเปนหน่ึง. 
          บทวา   ยาวตา  เอก  รุกขฺมลู  มหคฺคตนฺติ   ผริตฺวา  อธิมจฺุจิตฺวา 
วิหรติ   ความวา นอมใจแผไปสูมหัคคตฌานในกสิณนิมิตนั้น    ปกคลุมโคน 
ตนไมแหงหนึ่ง เปนที่พอประมาณโดยกสิณนิมิตอยู. บทวา  มหคฺคต   ความวา 
ก็ความผูกใจไมมีแกภิกษุนั้น     ทานจึงกลาวบทน้ีไวดวยสามารถแหงความเปน 
ไปแหงมหัคคตฌานอยางเดียว.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้.  บทวา    อมิินา  โข 
เอต  คหปติ  ปริยาเยน   ความวา  ดวยเหตุนี้.    กใ็นขอน้ีมีวินิจฉัยวา    ก ็
นิมิตแหงพรหมวิหารท่ีทานกลาวไววา  เปนอัปปมาณานี้    ยอมไมควร   คือยัง 
ไมเกิดการแผขยาย     และทั้งฌานเหลาน้ัน      ก็ยังไมเปนบาทแหงอภิญญาหรือ 
นิโรธ  ก็ฌานที่เปนบาทแหงวิปสสนา    ยอมเปนทั้งบาทแหงวัฏฏะ    และเปน 
การกาวลงสูภพ.  แตนิมติแหงฌานที่เปนกสิณ   ซึง่ทานกลาววา  เปนมหัคคตะ 
ยอมควร   คือยอมเกิดการแผขยายออกไป    และยอมกาวลวงได    ฌานท่ีเปน 
บาทแหงอภิญญา  ยอมเปนบาทแหงนิโรธดวย    เปนบาทแหงวัฏฏะดวย   ทั้ง 
กาวลงสูภพไดดวย.   ธรรมเหลาน้ี    มอีรรถตางกันอยางนี้    และมีพยัญชนะตาง 
กันอยางนี้   คือ  เปนอัปปมาณา  และเปนมหัคคตะ.  
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            ก็บัดน้ี   เมื่อจะแสดงเหตุแหงการออกจากมหัคคตาสมาบัติแลวเขาสูภพ   
ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  จตสฺโส   โข  อิมา     ดังน้ี.    บทวา    ปริติตาภา 
ความวา ก็ความผูกใจของภิกษุผูนอมใจแผไปแลวรูอยู  ยังมีอยู  แตภิกษุผูยัง 
ตองเจริญฌานอันเปนเหตุแหงการบังเกิดในหมูเทพชั้นปริตตาภาท้ังหลาย  ทาน 
จึงกลาวไวอยางนี้ .  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้  เทพชัน้ปริตตา  มีแสงสวางริบหรี่ 
ก็มี   แสงสวางจาก็นี้.   เทพชั้นอัปปมาณาภา   แสงสวางริบหรี่ก็มี   มีแสงสวาง 
จาก็มี. 
           ถามวา  ขอน้ี  เปนอยางไร.    ตอบวา  ภิกษุทําบริกรรมในกสิณ  ม ี
ประมาณเทากระดง    หรอืมีประมาณเทาขัน     ทําสมาบัติใหเกิดแลว   มีความ 
ชํานาญอันสะสมไวแลวโดยอาการท้ัง  ๕   เพราะธรรมท่ีเปนขาศึกยังไมบริสุทธิ์  
ดีกัน.   เธอใชสอยสมาบัติที่ยังไมชํานาญน่ันแหละ    แลวต้ังอยูในฌานที่ยังไม 
คลองแคลว  ทํากาละแลวยอมเกิดในหมูเทพชั้นปริตตาภาท้ังหลาย   ทั้งวรรณะ 
ของเธอก็นอยและเศราหมอง.  สวนภิกษุผูมีความชํานาญ  อันสั่งสมไวแลวโดย 
อาการท้ัง  ๕ ใชสอยสมาบัติอันบริสุทธิ์ดี  ดังอยูในฌานท่ีคลองแคลว  ทํากาละ 
แลว   ยอมบังเกิดในเทพชั้นปริตตาภา  เพราะธรรมที่เปนขาศึกบริสุทธิ์ดี   ทั้ง 
วรรณะของเธอมีนิดหนอยและบริสุทธิ์.      ดวยประการดังกลาวมานี้     เทวดา 
ชั้นปริตตาภา  จึงจัดวามีทั้งแสงริบหรี่    มีทั้งแสงสวางเจิดจา.   ก็ขอท่ีภิกษุทํา 
บริกรรมในกสิณอันไพบูลย   แลวยังสมาบัติใหเกิด    มีความคลองแคลวอันสั่ง 
แลว    ดวยอาการท้ัง  ๕ ดังน้ี   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   ใหญบาง. 
          บทวา  ยตฺถ  ยตฺถ  ความวา  อยูอาศัย   คืออยูประจําในท่ีใดท่ีหน่ึง 
เชน อุทยานวิมานตนกัลปพฤกษ  ริมน้ํา  และสระโบกขรณี.  บทวา  อภิรมนฺติ 
แปลวา  ยอมยินดี  คือไมเบื่อหนาย.  บทวา การเชน  ไดแก  หาบอยางใด 
อยางหน่ึง    เชน  หาบขาวยาคู  หาบภัต  หาบนํ้ามัน   หาบนํ้าออย  หาบปลา  
และหาบเนื้อ.  ปาฐะวา  กาเจน ดังน้ี  ก็มี.  ความก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา 
ปฏเกน  แปลวา ดวยตะกรา.  บทวา  ตตฺถ  ตตฺเถว   ความวา กลุมแมลงวัน 
ที่เขานําออกจากแหลงท่ีหาไดงาย   เชน   เนยใส   น้ําผ้ึง   น้ําออยเปนตน  แลว 
นําไปสูแหลงท่ีหนาแนนไปดวยเกลือและปลาเนาเปนตน    ยอมไมเกิดความคิด 
อยางนี้วา   เมื่อกอนท่ีอยูของเราสบาย    เราอยูเปนสุขในท่ีนั้น     เกลือทําใหเรา 
ลําบาก  ในท่ีนี้   หรือวา   กลิ่นปลาเนาทําใหเราปวดหัว    ยอมยินดีในท่ีนั้น ๆ 
ทีเดียว.  บทวา  อาภา  แปลวา  สมบรูณดวยแสงสวาง.  บทวา   ตทงฺเคน 
ไดแก  องคแหงการเขาถึงภพนั้น   อธิบายวา   ไดแก  เหตุแหงการเขาถึงภพ. 
          บัดนี ้  เมื่อจะถามถึงเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา   โก  น ุ โข  
ภนฺเต   ดังน้ี.  บทวา  กายทุฏุลฺล  ไดแก ความเกียจครานทางกาย. บทวา 
ฌายโต   แปลวา  ไฟติดรุงเรืองอยู.    บทวา   ทีฆรตฺต   โข  เม  ความวา 
ไดยินวา  พระเถระบําเพ็ญบารมี  บวชเปนฤษี   ยงัสมาบัติใหเกิด    ไดกําเนิด 
ในพรหมโลก  ๓๐๐ ครั้ง  ติดตอกันไป   คําน้ีทานกลาวหมายถึงพระเถระรูปนั้น 
แหละ.  สมดงัท่ีทานกลาวเปนคาถาประพันธไวดังนี้วา  
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                              เมื่อกอนเราแสวงหาสังขตธรรม  ที่   
                        คงท่ี  (ไมวุนวาย)   บวชเปนฤษี  เท่ียวไป 
                        แลวตลอด  ๓๐๐  ป. 
    คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                              จบ  อรรถกถาอนุรุทธสูตร  ที ่ ๗  
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                       ๘.  อุปกกิเลสสูตร                                       
 
           [๔๓๙]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารโฆสิตาราม  กรุง 
โกสัมพี  สมยันั้นแล  พวกภิกษุในกรงุโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน   เสียดสี 
กันและกันดวยฝปากอยู. 
            [๔๔๐]  ครั้งน้ันแล  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   ยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พอยืน 
เรียบรอยแลว    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
พวกภิกษุในกรุงโกสัมพีนี้     เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน    เสียดสีกันและกันดวย 
ฝปากอยู   ขอพระผูมีพระภาคเจาได โปรดอาศัยความอนุเคราะห   เสด็จเขาไปยัง 
ที่อยูของภิกษุเหลาน้ันเถิด   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ ดวยดุษณีภาพ   ตอน้ัน 
ไดเสด็จเขาไปยังที่อยูของภิกษุเหลาน้ัน ครั้นแลวไดตรัสกะภิกษุเหลาน้ันดังนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยาเลย  อยาขัดใจ  อยาทะเลาะ   อยาแกงแยง   อยาวิวาท 
กันเลย    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้     ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลพระผูมี 
พระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของ 
ธรรม   ทรงยับยั้งกอน    ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย    ทรงประกอบ 
เนือง ๆ  แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด   พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยู 
ดวยการขัดใจ   ทะเลาะ   แกงแยง   วิวาทกันเชนนี้. 
           [๔๔๑]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุเหลาน้ันแมในวาระท่ี  ๒ 
ดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยาเลย   อยาขัดใจ   อยาทะเลาะ   อยาแกงแยง 
อยาวิวาทกันเลย  ภิกษุรูปนั้นก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา  แมในวาระท่ี ๒  
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ดังน้ีวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของธรรม   
ทรงยับยั้งกอน    ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย    ทรงประกอบเนือง ๆ 
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด      พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการ 
ขัดใจ  ทะเลาะ   แกงแยง   วิวาทกันเชนนี้.   
           [๔๔๒]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุเหลาน้ันแมในวาระท่ี  ๓ 
ดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยาเลย   อยาขัดใจ   อยาทะเลาะ   อยาแกงแยง 
อยาวิวาทกันเลย     ภิกษุรปูนั้นก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาแมในวาระที่ ๓ 
ดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ       ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของธรรม 
ทรงยับยั้งกอน    ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย    ทรงประกอบเนือง ๆ 
แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด      พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการ 
ขัดใจ   ทะเลาะแกงแยง   วิวาทกันเชนน้ี. 

                           วาดวยภาษิตคาถา 
           [๔๔๓]  ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง    ทรงบาตร 
จีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีในเวลาเชา        ครั้นเสด็จกลับจาก 
บิณฑบาต   ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว  ทรงเก็บเสนาสนะ  กําลังประทับ 
ยืนอยูนั่นแหละ  ไดตรัสพระคาถา  ดังนี้วา 
                         ภิกษมุีเสียงดังเสมอกัน    ไมมีใคร ๆ 
                   สําคัญตัววาเปนพาล      เมื่อสงฆแตกกัน 
                   ตางก็มิไดสําคัญตัวกันเองใหยิ่ง    พวกท่ี 
                   เปนบัณฑิต กพ็ากันหลงลืม      มีปากพูด 
                   ก็มีแตตําพูดเปนอารมณพูดไป        เทาที่ 
                   ปรารถนาแสดงฝปาก  ไมรูเหตุที่ตนนําไป  
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                      ก็ชนเหลาใดผูกโกรธเขาวา   คนโนนได   
                         ดาเรา   คนโนนไดประหารเรา   คนโนน  
                         ไดชนะเรา      คนโนนไดลักของของเรา 
                         เวรของตนเหลาน้ัน ยอมไมสงบ   สวนชน 
                         เหลาใดไมผูกโกรธเขาวา  คนโนนไดดา 
                         เรา   คนโนนไดประหารเรา   ตนโนนได 
                         ชนะเรา   คนโนนไดลักของของเรา  เวร 
                         ของชนเหลาน้ัน  ยอมเขาไปสงบได  เวรใน 
                         โลกนี้   ยอมไมระงับไดดวยเวรเลย  ใน 
                         กาลไหน ๆ แตจะระงับไดดวยไมมีเวรกัน 
                         นี้เปนธรรมดามีมาเกาแก   ก็คนพวกอ่ืน 
                         ยอมไมรูสึกวา    พวกเราจะยอยยับในที่นี ้
                         แตชนเหลาใดท่ีนั้นรูสึก      ความมุงราย 
                         กัน  ยอมสงบแตชนเหลาน้ันได   คนพวกอ่ืน 
                         ตัดกระดูกกัน  ผลาญชีวิตกัน  ลักโค   มา 
                         ทรัพยกัน  แมชิงแวนแควนกัน  ยังมีคืนดี 
                         กันได 
                                     เหตุไร  พวกเธอจึงไมมีเลา  ถาบุคคล 
                         ไดสหายท่ีมีปญญารักษาตัวรวมทางจร 
                         เปนนักปราชญ  มีปกติใหสําเร็จประโยชน 
                         อยู  คุมอนัตรายท้ังปวงได  พึงชื่นชมม ี
                         สติเท่ียวไปกับสหายนัน้เถิด  ถาไมไดสหาย 
                         ที่มีปญญารักษาตัวรวมทางจร   เปนนัก-  
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                ปราชญ  มีปกติใหสําเร็จประโยชนอยู   
                พึงเปนผูผูเดียวเที่ยวไป  เหมือนพระราชา 
                ทีท่รงสละราชสมบัติ  และเหมือนชางมา- 
                ตังคะในปา  ฉะนั้น  การเที่ยวไปคนเดียว 
                ประเสริฐกวา  เพราะความเปนสหายกันใน 
                คนพาลไมมี  พึงเปนผูผูเดียวเท่ียวไป  และ 
                ไมพึงทําบาป  เหมือนชางมาตังคะมีความ 
                ขวนขวายนอยในปาฉะน้ัน. 
            [๔๔๔]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาครั้นประทับยืนตรัสพระคาถา 
นี้แลว   ไดเสด็จเขาไปยังบานพาลกโลณการ  ก็สมัยนั้นแล  ทานพระภคุอยูใน 
บานพาลกโลณการ   ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล   ครั้นเห็นแลว 
 จึงแตงต้ังอาสนะและน้ําสําหรับลางพระบาทไว    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
บนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลวทรงลางพระบาท     ทานพระภคุถวายอภิวาทพระผูมี 
พระภาคเจาแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน 
พระภคุผูนั่งเรียบรอยแลวดังน้ีวา    ดูกอนภิกษุ    พอทน    พอเปนไปไดหรือ 
เธอไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตบางหรือ. 
           ทานพระภคุกราบทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  พอทน  พอเปน 
ไปได    และขาพระองคไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตเลย  พระพุทธเจาขา  ตอนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหทานพระภคุใหเห็น แจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ 
ใหราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรมแลว    ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปประทับ 
นั่งยังปาปาจีนวงสทายวัน . 
           [๔๔๕]  ก็สมัยนัน้แล   ทานพระอนุรุทธะ  ทานพระนันทิยะ และทาน 
พระกิมพิละ  อยูในปาปาจีนวงสทายวัน  คนรักษาปาไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จมาแตไกล   ครั้นเห็นแลว   ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแต-  
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ทานสมณะ  ทานอยาเขาไปยังปาน้ี  ในปาน้ี   มีกลุบุตร ๓ คน  กําลังหวังอัตตา    
อยู  ทานอยาไดทําความไมสําราญแกเขาเลย ทานพระอนุรุทธะไดยินคนรักษาปา 
พูดกับพระผูมีพระภาคเจาอยู     ครั้นไดยินแลว      จึงบอกคนรักษาปาดังน้ี วา 
ดูกอนทานผูรักษาปา  ทานอยาหามพระผูมีพระภาคเจาเลย  พระผูมีพระภาคเจา 
เปนพระศาสดาของพวกเราไดเสด็จถึงแลวโดยลําดับ  ตอนั้น ทานพระอนุรุทธะ 
เขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละยังที่อยู  แลวบอกดังน้ีวา  นิมนต 
ทานท้ังสองไปขางหนา ๆ  กันเถิด     พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระศาสดาของ 
พวกเรา   เสด็จถึงแลวโดยลําดับ    ครัง้น้ันแล  ทานพระอนุรุทธะ   ทานพระ- 
นันทิยะ    และทานพระกิมพิละตอนรับพระผูมีพระภาคเจา    รูปหน่ึงรับบาตร 
จีวรของพระผูมีพระภาคเจา     รูปหน่ึงแตงต้ังอาสนะ      รูปหนึ่งต้ังน้ําสําหรับ 
ลางพระบาท   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังแลว    ทรงลาง 
พระบาท  แมทานทั้ง ๓ นั้นก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง  ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง. 
            [๔๔๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะผูนั่งเรียบรอย 
แลว  ดังนี้วา  ดูกอนอนุรทุธะ   เธอพอทน  พอเปนไปไดหรือ   พวกเธอไม 
ลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตบางหรือ. 
            ทานพระอนุรุทธะกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    พอทนได 
พอเปนไปได  พวกขาพระองคไมลําบากดวยเรื่องบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา. 
            พ.  ดกูอนอนุรุทธะ...ก็พวกเธอพรอมเพรียงกันยินดีตอกัน ไมวิวาท 
กัน    เขากันไดดังนมสดกับน้ํา   มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาท่ีนารักอยูหรือ. 
            อ.  อยางนั้น  พระพุทธเจาขา   พวกขาพระองคพรอมเพรียงกัน  ยินด ี
ตอกัน ไมวิวาทกัน  เขากันไดดังนมสดกับน้ํา   มองดูซึ่งกัน และกันดวยนัยนตา 
ที่นารักอยู.  
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            พ.  ดกูอนอนุรุทธะ อยางไรเลา พวกเธอจึงพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน   
ไมวิวาทกัน  เขากันไดดังนมสดกับน้ํา   มองดูซึ่งกันและกันดวยนัยนตาท่ีนารัก 
อยูได. 

                                  วาดวยเอกจิต 
           [๔๔๗]   อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ในเรื่องน้ี     ขาพระองคมีความ 
ดําริอยางนี้วา  เปนลาภของเรา  เราไดดีแลวหนอท่ีอยูกับเพ่ือนภิกษุผูประพฤติ 
พรหมจรรยรวมกันเห็นปานน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคนั้นเขาไปต้ัง 
กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันประกอบดวยเมตตา  ในทานผูมีอายุเหลาน้ี  
ทั้งในท่ีแจง  ทั้งในท่ีลับ    และมีความดําริวา  ไฉนหนอ   เราพึงวางจิตของตน 
ใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลาน้ี     ขาพระองคนั้นแล   จึงวางจิต 
ของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลาน้ี      กพ็วกขาพระองคตาง 
กันแตกายเทาน้ัน    สวนจิตคงเปนอันเดียวกัน. 
          [๔๔๘]  แมทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ ก็กราบทูลพระผุมี- 
พระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     แมขาพระองคก็มีความดําริอยางนี้ 
วา   เปนลาภของเรา  เราไดดีแลวหนอท่ีอยูกับเพ่ือนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย 
รวมกันเห็นปานน้ี  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคนั้นเขาไปต้ังกายกรรม 
วจีกรรม  มโนกรรม  อันประกอบดวยเมตตา  ในทานผูมีอายุเหลาน้ี   ทั้งในท่ี 
แจง  ทั้งในท่ีลับ   และมีความดําริวา  ไฉนหนอ   เราพ่ึงวางจิตของตนใหเปน 
ไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลาน้ี    ขาพระองคนั้นแล    จึงวางจิตของตน 
ใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลาน้ี   กพ็วกขาพระองคตางกันแตกาย 
เทาน้ัน   สวนจิตคงเปนอันเดียวกัน  ขาแตพระองคผูเจริญ   อยางน้ีแลพวกขา  
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พระองคจึงพรอมเพรียงกัน  ยินดีตอกนั    ไมวิวาทกัน     เขากันไดดังนมสดกับ    
น้ํา  มองดูซึ่งกันและกัน    ดวยนัยนตาท่ีนารักอยูได. 
          [๔๔๙]  พ.  ดลีะ ๆ อนุรุทธะ...ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความ 
เพียร  มีตนสงไปแลวบางหรือ. 
          อ.  แนนอน  พระพุทธเจาขา   พวกขาพระองคยอมเปนผูไมประมาท 
มีความเพียร  มีตนสงไปแลว. 
           พ.  ดกูอนอนุรุทธะ...อยางไรเลา    พวกเธอจึงเปนผูไมประมาทมี 
ความเพียร  มีตนสงไปแลว. 
           [๔๕๐]  อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในเรื่องนี้   พวกขาพระองครูปใด 
กลับจากบิณฑบาตแตหมูบานกอน  รปูนั้นยอมแตงต้ังอาสนะ    ต้ังน้ําฉัน น้ําใช 
และกระโถนไว  รูปใดกลับทีหลัง  ถามีภัตท่ีฉันเหลือยังปรารถนาอยู   ก็ฉันไป 
ถาไมปรารถนา  ก็เทเสียในที่ปราศจากหญา     หรอืท้ิงเสียในน้ําท่ีปราศจากตัว 
สัตว  รูปนั้นจะเก็บอาสนะ  เก็บน้ําฉันน้ําใชและกระโถน  กวาดโรงฉัน รูปใด 
เห็นหมอน้ําฉัน หรือหมอนํ้าในเวจกุฎีวางเปลา   รูปนั้นจะตักใสไว    ถารปูนั้น 
ไมอาจ  พวกขาพระองคจะกวักมือเรียกรูปที่สองมาแลว   ชวยกนัต้ังหมอนํ้าฉัน 
หรือหมอนํ้าใชไวโดยชวยกันหิ้วคนละมือ  ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระ 
องคจะไมปริปาก  เพราะเหตุนั้นเลย   และพวกขาพระองคจะน่ังประชุมสนทนา 
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  ในเรือ่งนี้     พวกขาพระองคผูไมประมาท   
มีความเพียร    มีตนสงไปแลว     ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป    แตไมชา 
เทาไร    แสงสวางและการเห็นรูปอันนั้นของพวกขาพระองค     ยอมหายไปได 
พวกขาพระองคยังไมแทงตลอดนิมิตน้ัน. 
           [๔๕๒]  พ.  ดูกอนอนุรุทธะ...  พวกเธอตองแทงตลอดนิมิตน้ัน  แล 
แมเราก็เคยมาแลว   เมื่อกอนตรัสรู  ยังไมรูเองดวยปญญาอันยิ่ง   ยังเปนโพธิ- 
สัตวอยู  ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูปเหมือนกัน   แตไมชาเทาไร  แสงสวาง 
และการเห็นรูปอันนั้นของเรา  ยอมหายไปได  เราจึงมีความดําริดังนี้วา  อะไร 
หนอแลเปนเหตุ  เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได  ดูกอน 
อนุรุทธะ. ...เรานั้น ไดมีความรูดังน้ีวา    วิจิกิจฉาแล     เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ 
วิจิกิจฉาเปนเหตุ    สมาธิของเราจึงเคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว   แสงสวางและ 
การเห็นรูปจึงหายไปได   เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉาข้ึนแกเราไดอีก. 
           [๔๕๓]  ดูกอนอนุรุทธะ...เรานั้นแลผูไมประมาท  มีความเพียร  มี 
ตนสงไปแลว    ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป    แมไมชาเทาไร     แสงสวาง 
และการเห็นรูปอันนั้นของเรา   ยอมหาย ไปได   เราจึงมีความดําริดังน้ีวา   อะไร 
หนอแล      เปนเหตุ      เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได 
ดูกอนอนุรุทธะ   เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   อมนสิการแล     เกดิข้ึนแลวแกเรา 
ก็อมนสิการเปนเหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว   แสงสวาง 
และการเห็นรูปจึงหายไปได   เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา   และอมนสิการข้ึนแก 
เราไดอีก. 
          [๔๕๔]   ดูกอนอนุรุทธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดกูอนอนุรุทธะ 
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   ถีนมิทธะแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ถนีมิทธะเปนเหตุ 
สมาธิของเราจึงเคลื่อน      เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว      แสงสวางและการเห็นรูปจึง  
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หายไปได   เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา   อมนสิการ   และถีนมทิธะข้ึนแกเราได    
อีก. 
          [๔๕๕]  ดูกอนอนุรุทธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดกูอนอนุรุทธะ 
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   ความหวาดเสียวแล  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ความหวาด  
เสียวเปนเหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน    เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว     แสงสวางและ 
การเห็นรูปจึงหายไปได    ดูกอนอนุรทุธะ     เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล  
เกิดมีคนปองรายเขาข้ึนที่สองขางทาง     เขาจึงเกิดความหวาดเสียว     เพราะถูก 
คนปองรายนั้นเปนเหตุ  ฉันใด  ดูกอนอนุรุทธะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล   ความ 
หวาดเสียวแลเกิดข้ึนแลวแกเรา   ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ       สมาธิของเราจึง 
เคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว    แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได     เราจัก 
ทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา  อมนสิการ  ถีนมีทธะและความหวาดเสียวข้ึนแกเราไดอีก. 

                       วาดวยเกิดความตื่นเตน 
          [๔๕๖]  ดูกอนอนุรทุธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดูกอนอนุรุทธะ 
เรานั้น  ไดมีความรูดังน้ีวา  ความต่ืนเตนแล   เกิดข้ึนแลวแกเรา    ก็ความต่ืน 
เตนเปนเหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวางและการ 
เห็นรูปจึงหายไปได ดูกอนอนุรุทธะเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหลงขุมทรัพย 
แหงหน่ึง   พบแหลงขุมทรัพยเขา  ๕  แหงในคราวเดียวกัน    เขาจึงเกิดความต่ืน 
เตน   เพราะพบแหลงชุมทรัพย  ๕  แหงน้ันเปนเหตุ    ฉัน ใด   ดูกอนอนุรทุธะ 
ฉันนั้นเหมือนกันแล   ความต่ืนเตนแลเกิดข้ึนแลวแกเรา   ก็ความต่ืนเตนเปน 
เหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว    แสงสวางและการเห็นรูป 
จึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะความหวาดเสียว  
และความต่ืนเตนข้ึนแกเราไดอีก.  
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            [๔๕๗]  ดูกอนอนุรุทธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดกูอนอนุรุทธะ    
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   ความชั่วหยาบแล   เกิดข้ึนแลวแกเรา   ก็ความชั่ว 
หยาบเปนเหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว      แสงสวางและ 
การเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา    อมนสิการ    ถีนมิทธะ 
ความหวาดเสียว  ความต่ืนเตน   และความชั่วหยาบข้ึนแกเราไดอีก. 
            [๔๕๘]  ดกูอนอนุรุทธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดกูอนอนุรุทธะ 
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล   เกิดข้ึนแลวแกเรา 
ก็ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อน 
แลว   แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได   ดูกอนอนุรุทธะ    เปรียบเหมือน 
บุรุษเอามือท้ัง ๒ จับนกคุมไวแนน      นกคุมนั้นตองถึงความตายในมือน้ันเอง 
ฉันใด  ดูกอนอนุรุทธะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล    ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล 
เกิดข้ึนแลวแกเรา    ก็แลความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ     สมาธิของเราจึง 
เคลื่อน   เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว    แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได     เราจัก 
ทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา  อมนสิการ    ถนีมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความต่ืนเตน 
ความชั่วหยาบ  และความเพียรท่ีปรารภเกินไปข้ึนแกเราไดอีก. 
           [๔๕๙]  ดูกอนอนุรุทธะ   เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดกูอนอนุรุทธะ 
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปแล    เกิดข้ึนแลวแก 
เรา  ก็ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิ 
เคลื่อนแลว   แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได    ดูกอนอนุรุทธะ   เปรียบ 
เหมือนบุรุษจับนกคุมหลวม ๆ นกคุมนั้นตองบินไปจากมือเขาได    ฉันใด 
ดูกอนอนุรุทธะ  ฉันนั้นเหมือนกันแลความเพียรที่ตอหยอนเกินไปแล  เกิดข้ึน 
แลวแกเรา    ก็ความเพียรท่ียอหยอนเกินไปเปนเหตุ     สมาธิของเราจึงเคลื่อน 
เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว    แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได    เราจักทําใหไม  
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เกิดวิจิกิจฉา  อมนสิการ  ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว   ความต่ืนเตน    ความ   
ชั่วหยาบ     ความเพียรที่ปรารภเกินไป    และความเพียรท่ียอหยอนเกินไปข้ึน 
แกเราไดอีก. 
          [๔๖๐]  ดูกอนอนุรทุธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดูกอนอนุรุทธะ 
เรานั้นไดมีความรู    ดังน้ีวา   ตัณหาที่คอยกระซิบแล    เกิดข้ึนแลวแกเรา  ก็ 
ตัณหาที่คอยกระซิบเปนเหตุ    สมาธิของเราจึงเคลื่อน     เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว 
แสงสวางและการเห็นรูแจงหายไปได   เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา   อมนสิการ 
ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความต่ืนเตน ความชั่วหยาบ  ความเพียรที่ปรารภ 
เกินไป  ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป   และตัณหาท่ีคอยกระซิบข้ึนแกเราไดอีก 

                       วาดวยการเกิดตัณหาคอยกระซิบ 
          [๔๖๑]  ดูกอนอนุรทุธะ  เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ  ดูกอนอนุรุทธะ 
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา   ความสําคัญสภาวะวาตางกันแล   เกิดข้ึนแลวแกเรา 
ก็ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเหตุ  สมาธิของเราจึงเคลื่อน  เมื่อสมาธิเคลื่อน 
แลว     แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได     เรานั้นจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา 
อมนสิการ  ถีนมิทธะ  ความหวาดเสียว  ความตื่นเตน  ความชั่วหยาบ  ความ 
เพียรที่ปรารภเกินไป  ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป  ตัณหาที่คอยกระซิบ  และ 
ความสําคัญสภาวะวาตางกันข้ึนแกเราไดอีก. 
           [๔๖๒]  ดูกอนอนุรุทธะ   เรานั้นผูไมประมาท  มีความเพียร  มีตนสง 
ไปแลว   ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป   แตไมชาเทาไร   แสงสวางและการ 
เห็นรูปอันนั้นของเรา  ยอมหายไปได   เราจึงมีความดําริดังน้ีวา  อะไรหนอแล 
เปนเหตุเปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได ดูกอนอนุรทุธะ 
เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา    ลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปแล    เกดิข้ึนแลวแกเรา  
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ก็ลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปเปนเหตุ   สมาธิของเราจึงเคลื่อน  เมื่อสมาธิเคลื่อน    
แลว  แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได  เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา  อมน-  
สิการ  ถีนมทิธะ  ความหวาดเสียว  ความต่ืนเตน   ความชั่วหยาบ   ความเพียร 
ปรารภเกินไป   ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป    ตัณหาท่ีคอยกระซิบ   ความ 
สําคัญสภาวะวาตางกัน   และลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปข้ึนแกเราไดอีก. 
        [๔๖๓]  ดูกอนอนุรทุธะ... เรานั้นแลรูวา  วิจิกิจฉาเปนเครื่องเกาะจิต  
ใหเศราหมอง    จึงละวิจิกิจฉาอันเกาะจิตไหเศราหมองเสียได    รูวาอมนสกิาร 
เปนเครื่องเกาะใหจิตเศราหมอง  จึงละอมนสิการอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได 
รูวาถีนมิทธะเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง     จึงละถีนมิทธะอันเกาะจิตให 
เศราหมองเสียได   รูวา   ความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง    จึง 
ละความหวาดเสียว    อันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได   รูวา    ความต่ืนเตนเปน 
เครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง    จึงจะความต่ืนเตนอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได 
รูวา ความชั่วหยาบเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความช่ัวหยาบอันเกาะ 
ใหเศราหมองเสียไดรูวา   ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตให 
เศราหมอง จึงละความเพียรที่ปรารภเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได  รูวา 
ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง    จึงละความเพียร 
ยอหยอนเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียไดรูวา  ตัณหาที่คอยกระซิบเปน 
เครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง   จึงละตัณหาที่คอยกระซิบอันเกาะจิตใหเศราหมอง 
เสียไดรูวา   ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง   จึง 
ละความสําคัญ สภาวะวาตางกันอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได   รูวา   ลักษณะ 
ที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง   จึงละลักษณะท่ีเพงเล็งรูป 
เกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองเสียได.  
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                             วาดวยการเกิดปริวิตก  

            [๔๖๔]  ดกูอนอนุรุทธะ...  เราน้ันผูไมประมาท  มีความเพียร  มีตน 
สงไปแลว   ยอมรูสึกแสงสวางอยางเดียวแล   แตไมเห็นรูป    เห็นรูปอยางเดียว 
แล   แตไมรูสึกแสงสวาง   ตลอดกลางคืนบาง   ตลอดกลางวันบาง    ตลอดท้ัง 
กลางคืนและกลางวันบาง   เรานั้น  จึงมีความดําริดังน้ีวา   อะไรหนอแล  เปนเหตุ 
เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางอยางเดียวแล     แตไมเห็นรูป   เห็นรูปอยางเดียว 
แล   แตไมรูสึกแสงสวาง    ตลอดกลางคืนบาง    ตลอดกลางวันบาง     ตลอดทั้ง 
กลางคืนและกลางวันบาง  ดูกอนอนุรทุธะ  เรานั้นไดมีความรูดังน้ีวา   สมัยใด 
เราไมใสใจ    นิมิตหรือรปู   ใสใจแตนิมิตคือแสงสวาง     สมยันั้น    เรารูสึก 
แสงสวางอยางเดียวแล  แตไมเห็นรูป   สวนสมัยใดเราไมใสใจนิมิตคือแสงสวาง 
ใสใจแตนิมิตคือรูป สมัยนั้น เรายอมเห็นรูปอยางเดียวแล   แตไมรูสึกแสงสวาง 
ตลอดกลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง  ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง. 

                        วาดวยสมาธิภาวนา  ๓  อยาง 
          [๔๖๕]  ดูกอนอนุรทุธะ...  เรานัน้  รูไมประมาท  มีความเพียร มีตน 
สงไปแลว  ยอมรูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย    เห็นรูปไดนิดหนอย   และรูลึก 
แสงสวางอยางหาประมาณมิได   เห็นรูปอยางหาประมาณมิได     ตลอดกลางคืน 
บาง    ตลอดกลางวันบาง   ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง  เราจึงมีความดําริ 
ดังน้ีวา  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย   
เห็นรูปไดนิดหนอย  และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได    เห็นรูปอยางหา 
ประมาณมิได   ตลอดกลางคืนบาง  ตลอดกลางวันบาง    ตลอดท้ังกลางคืนและ 
กลางวันบาง  ดูกอนอนุรทุธะ  เรานั้น  ไดมีความรูดังน้ีวา    สมยัใด   เรามีสมาธิ 
นิดหนอย  สมัยนั้น  เรากม็ีจักษุนิดหนอย  ดวยจักษุนิดหนอย   เรานั้นจึงรูสึก  
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แสงสวางเพียงนิดหนอย    เห็นรูปไดนิดหนอย    สวนสมัยใด     เรามีสมาธิหา  
ประมาณมิได  สมัยนั้น  เราก็มีจักษุหาประมาณมิได   ดวยจักษุหาประมาณมิได 
เรานั้น  จึงรูสึกแสงสวางหาประมาณมิได    แลเหน็รูปหาประมาณมิได    ตลอด 
กลางคืนบาง   ตลอดกลางวันบาง    ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง. 
           ดูกอนอนุรุทธะ   เพราะเรารูวาวิจิกิจฉาเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง 
แลว  เปนอันละวิจิกิจฉาอันเกาะจิตใหเศราหมองได   รูวาอมนสิการเปนเครื่อง 
เกาะจิตใหเศราหมองแลวเปนอันละอมนสิการอัน เกาะจิตใหเศราหมองได  รูวา 
ถีนมิทธะเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว  เปนอันละถีนมิทธะอัน เกาะจิตให 
เศราหมองได    รูวาความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว    เปน 
อันละความหวาดเสียวอันเกาะจิตใหเศราหมองไดรูวา  ความต่ืนเตนเปนเครื่อง 
เกาะจิตใหเศราหมองแลว     เปนอันละความต่ืนเตนอันเกาะจิตใหเศราหมองได 
รูวาความชั่วหยาบเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลวเปนอันละความชั่วหยาบ 
อันเกาะจิตใหเศราหมองได    รูวา    ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเครื่องเกาะ 
จิตใหเศราหมองแลว     เปนอันละความเพียรที่ปรารภเกินไปอันเกาะจิตใหเศรา 
หมองได   รูวาความเพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตไหเศราหมองแลว 
เปนอันละความเพียรที่ยอหยอนเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองได    รูวาตัณหา 
ที่คอยกระซิบเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว      เปนอันละตัณหาที่คอย 
กระซิบอันเกาะจิตใหเศราหมองไดรูวา  ความสําคัญสภาวะวาตางกันเปนเครื่อง 
เกาะจิตใหเศราหมองแลว   เปนอันละความสําคัญสภาวะวาตางกันอันเกาะจิตให 
เศราหมองได   รูวา   ลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง 
แลว   เปนอันละลักษณะท่ีเพงเล็งรูปเกินไปอันเกาะจิตใหเศราหมองได  เรานั้น 
จึงไดมีความรูดังน้ีวา เครื่องเกาะจิตใหเศราหมองน้ัน  ๆ  ของเรา   เราละไดแลวแล 
ดังน้ี    เราจึงเจริญสมาธิโดยสวนสามไดในบัดนี้.  
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          [๔๖๖]  ดูกอนอนุรทุธะ...  เรานัน้ไดเจริญสมาธิมีวิตกมีวิจารบาง  ได   
เจริญสมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารบาง     ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกไมมีวิจารบาง  ได 
เจริญสมาธิมีปติบาง  ไดเจริญสมาธิไมมีปติบาง   ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยสุข 
บาง  ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยอุเบกขาบาง. 
          ดูกอนอนุรุทธะ   เพราะสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบาง ชนิดที่ไมมีวิตก 
มีแตวิจารบาง  ชนิดที่ไมมีวิตกไมมีวิจารบาง   ชนดิที่มีปติบาง  ชนิดที่ไมมปีติ 
บาง  ชนิดทีส่หรคตดวยสุขบาง    ชนิดที่สหรคตดวยอุเบกขาบาง    เปนอันเกิด 
เจริญแลว    ฉะน้ันแล  ความรูความเห็นจึงไดเกิดข้ึนแกเราวา   วิมุตติของเราไม 
กําเริบ  ชาตินี้เปนชาติที่สุด  บัดนี้ความเกิดใหมยอมไมมี. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว     ทานพระอนุรุทธะ    จึง  
ชื่นชมยินด ี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                 จบอุปกกิเลสสูตรที่  ๘  
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                         อรรถกถาอุปกกิเลสสูตร    
 
           อุปกกิเลสสูตร  มบีทเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เอตทโวจ  ความวา    มิใชกราบทูล 
ดวยความประสงคจะใหแตกแยกกัน   และมิใชเพ่ือจะประจบ  แทจริง  ภิกษุนั้น 
ไดความคิดอยางนี้วา  ภิกษุเหลาน้ีเชื่อฟงเราแลว    จักงดเวน    และธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  ทรงมุงอนุเคราะหเพ่ือประโยชนสถานเดียว  พระองคจัก 
ตรัสบอกเหตุอยางหน่ึงแกภิกษุเหลานี้เปนแน   ภิกษุเหลาน้ันฟงเหตุเหลานั้นแลว 
จักงดเวน  แตนั้นภิกษุเหลาน้ัน  จักอยูอยางผาสุก.  เพราะเหตุนั้น   ภิกษุนั้นจึง 
กราบทูลคํามีอาทิวา  อิธ  ภนฺเต  ดังน้ี.  ในบทเปนตนวา   มา  ภณฺฑน   พึง 
เติมปาฐะที่เหลือวา   อกตฺถ    เปนตนเขาไปดวย   แลวถือเอาความอยางนี้วา 
มา  ภณฺฑน   อยาทําการขัดแยงกัน. บทวา  อฺตโร  ความวา  ไดยินวา 
ภิกษุนั้น   มุงประโยชนตอพระผูมีพระภาคเจา    คือไดยินวา   ภิกษุนั้นมีความ 
ประสงคอยางนี้วา    ภิกษุเหลาน้ี     ถูกความโกรธครอบงําแลว     จะไมเชื่อฟง 
คําสอนของพระศาสดา    ขอพระผูมีพระภาคเจา   เนื้อกลาวสอนภิกษุเหลาน้ีอยู 
อยาทรงลําบากเลยดังน้ี    เพราะฉะนั้น   จึงกราบทูลอยางน้ี. 
             บทวา  ปณฺฑาย  ปาวิสิ   ความวา   มิใชเสด็จเขาไปเพ่ือบิณฑบาต 
อยางเดียว  แตไดทรงอธิฏฐานพระหฤทัยวา   คนท่ีเห็นเราแลว   จงเขาเฝาเรา. 
             ถามวา  ทรงอธิฏานเพ่ือประโยชนอะไร. 
             ตอบวา  เพ่ือทรงทรมานภิกษุเหลาน้ัน.     กพ็ระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
กลับจากบิณฑบาตโดยอาการอยางนั้นแลว    ตรสัคาถามีอาทิวา   ปุถุสทฺโท 
สมชโน   ดังน้ีแลว    เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีตรงไปยังพาลกโลณการคาม.  
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แตนั้นเสด็จไปในปาจีนวังสมิคทายวัน  ตอนั้นเสด็จเขาไปยังชัฏปาชื่อวาปาริเลย-    
ยกะ.    อันชางตัวประเสริฐชื่อปาริเลยยกะบํารุงอยู      ประทับอยูตลอดไตรมาส. 
แมชาวพระนครคิดวา พระศาสดาเสด็จเขาไปสูวิหารแลว พวกเราจะไปฟงธรรม 
แลว ถือของหอมดอกไมตรงไปยังวิหาร   ถามวา   ทานเจาขา    พระศาสดาเสด็จ 
ไปไหน.  ภิกษุทั้งหลายบอกวา  พวกทานจะเฝาพระศาสดาไดที่ไหน   พระองค 
เสด็จมาดวยหวังวา   จักเกลี่ยกลอมภิกษุเหลาน้ีใหสามัคคีกัน     แตไมอาจทําให 
สามัคคีกันไค    จึงเสด็จออกไปแลว.    พวกชาวเมืองทั้งหมดพากันคาดโทษวา 
พวกเราจะเสียเงินทั้งรอยหรือพัน  ก็ไมสามารถจะนําพระศาสดามาได  ถึงพวกเรา 
จะไมกราบทูลวิงวอน  พระองคก็จะเสด็จมาเอง   เพราะอาศัยภิกษุเหลาน้ี  ทําให 
พวกเราไมไดสดับธรรมกถาเฉพาะพระพักตรของพระองค   ภิกษุเหลาน้ัน   บวช  
เจาะจงพระศาสดา แมเม่ือพระองคทรงกระทําใหสามัคคีกัน  ก็ไมยอมสมัครสมาน 
สามัคคีกันเชนนี้    จะเชื่อฟงใครเลา   พอกันที    พวกเราอยาถวายภิกษาแกภิกษุ  
เหลาน้ี.    ครัน้วันรุงข้ึน    ภิกษุเหลาน้ันเที่ยวไปบิณฑบาต   ทั่วทั้งพระนคร 
ไมไดภิกษาแมสักทัพพีเดียว   กลับวิหารแลว.   แมพวกอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย 
กลาวกะภิกษุเหลาน้ันอีกวา พวกเราจะลงทัณฑกรรมเชนนี้แหละแกทานท้ังหลาย 
จนกวาพวกทานจะใหพระศาสดาทรงอดโทษ.    ภิกษุเหลาน้ันคิดวา    พวกเรา 
จักใหพระศาสดาอดโทษ       เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมทันเสด็จถึงพระนคร 
สาวัตถี  ไดไปรอคอยอยูในเมืองสาวัตถีแลว  พระศาสดาทรงแสดง  เภทกรวัตถุ 
๑๘  ประการ   แกภิกษุเหลาน้ันแลว   ในเรื่องนี้มีขอความตามท่ีกลาวไวในบาลี- 
มุตตกะเพียงเทาน้ี. 
          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 
ในคนเหลาน้ัน  ไมมีใครแมแตคนเดียว    ที่จะสําคัญคนวา    เราเปนคนพาล 
ทุก  ๆ   คนเขาใจตนวา  เปนบัณฑิตทั้งน้ัน.  บทวา  นาฺ   ภยิฺโย   อมฺรุ 
ไดแก ไมมีใคร ๆ แมคนเดียว  สําคัญตนวา  เราเปนพาล  อธิบายวา  เมื่อสงฆ 
แตกกัน  ตางก็มิไดสําคัญเหตุอ่ืนแมอยางหน่ึง  ใหยิง่ข้ึนไป  คือไมสําคัญถึงเหตุ 
นี้วา   สงฆแตกกันเพราะเราเปนเหตุ.  บทวา   ปริมฏุา  แปลวา  มีสติหลงลมื. 
บทวา    วาจาโคจรภาณิโน   นี้     ทานอาเทส  ราอักษร   ใหเปน   ร  อักษร 
ความก็วา   พูดตามอารมณ  ไมมีสติปฏฐานควบคุม   ไดแกพูดพลอย ๆ. บทวา 
อายิจฺฉนฺติ  มุขายาน  ไดแก พูดไปเพียงเพ่ือปรารถนาจะดีฝปาก อธิบายวา 
แมภิกษุรูปเดียว ก็ไมยอมสงบปาก  ดวยความเคารพในสงฆ. บทวา เยน  นตีา 
ความวา   อันความทะเลาะใด   นําไปสูความเปนคนหนาดานน้ี. บทวา  น  ต  วิท ู
ความวา  ไมรูถึงเหตุนั้นวา  การทะเลาะนี้   มโีทษอยางนี้.    บทวา  เย  จ   ต 
อุปนยฺหนฺติ   ความวา    คนเหลาใดเขาไปผูกโกรธเขา    มีอาการเปนตนวา 
ผูนี้ไดดาเราดังน้ี.  บทวา   สนฺตโน   แปลวา   เปนของเกา.    บทวา   ปเร 
ความวา    ยกเวนบัณฑิตทั้งหลายเสียแลว     ผูกอการทะเลาะเหลาอ่ืน     ชือ่วา 
คนเหลาอ่ืนจากบัณฑิตนั้น คนเหลาน้ัน   เมื่อกอการทะเลาะกันในทามกลางสงฆนี้  
ยอมไมรูวาพวกเราจะยอยยับ         คือจะฉิบหายใกลตายเขาไปทุกขณะมิไดขาด. 
บทวา     เย  จ  วิชานนฺติ    ความวา  บรรดาคนเหลาน้ัน     คนเหลาใดเปน 
บัณฑิต  รูตัววา   พวกเราอยูใกลมัจจุดังน้ี.   บทวา  ตโต  สมฺมนติฺ  เมธคา 
ความวา  ก็บัณฑิตเหลาน้ัน   รูอยูอยางนี้    เกิดโยนโิสมนสิการ    ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือความเขาไปสงบระงับ  ความบาดหมางและความทะเลาะ.  คาถาวา   อฏ ิจฺฉิทา 
เปนตนนี้มีมาในชาดก  ทานกลาวหมายถึง  พระเจาพรหมทัตและทีฆาวุกุมาร.  
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           ในพระคาถานี้  มีใจความดังตอไปนี้ แมคนเหลาน้ัน  คือคนท่ีจองเวรกัน    
ถึงปานน้ัน    ยังคืนดีกันได   เหตุใดพวกเธอจึงไมคืนดีกันเลา.  เพราะพวกเธอ 
ยังไมถึงกับแชงชักหักกระดูกกัน    ยังไมถึงกับลางผลาญชีวิตกัน    ยังไมถึงกับ 
ลักโค  มา  และทรัพยกัน.   ตรัสพระคาถามีอาทิวา   สเจ  ลเภถ  ดังน้ีไว  เพ่ือ 
จะทรงแสดงคุณและโทษแหงสหายท่ีเปนบัณฑิต    และสหายท่ีเปนพาล.   บทวา 
อภิภุยฺย    สพฺพานิ    ปรสิฺสยานิ    ความวา    พึงชืน่ชม    มีสติ     เที่ยวไปกบั 
สหายผูคุมกันอันตรายท้ังท่ีปรากฏและไมปรากฏไดนั้น.  บทวา   ราชาว  รฏ 
วิชิต   ความวา  พึงเที่ยวไปเหมือนพระมหาชนก   และพระเจาอรินทมมหาราช 
ที่ทรงละแวนแควน      ซึ่งพระองคทรงรบชนะแลว      เสด็จเท่ียวไปแตผูเดียว. 
บทวา  มาตงฺครฺเว     ความวา      เหมือนชางมาตังคะเท่ียวไปในปา 
ฉะน้ัน.  ชางธรรมดาทานเรียกวา  มาตังคะ.  บทวา  นาโค  นี ้   เปนชื่อของ 
ชางใหญ.  ทานจึงกลาวไวดังน้ีวาเที่ยวไปแตผูเดียว  ไมกระทําความชั่วท้ังหลาย 
เหมือนชางมาตังคะตัวเลี้ยงแม    เที่ยวไปในปาแตตัวเดียว    ไมกระทําความชั่ว 
และเหมือนชางปาริเลยยกะฉะนั้น.    บทวา   พาลกโลณการคาโม     ไดแก 
บานสวยของอุบาลีคฤหบดี.   ในบทวา  เตนุปสงฺกมิ  นี้   มีคําถามวา    เสด็จ 
เขาไปทําไม. 
           ตอบวา  ไดยินวา     พระองคทรงเห็นโทษในการอยูเปนหมูของทาน 
พระภคุนั้น  ทรงปรารถนาจะเห็นภิกษุอยูอยางโดดเด่ียว    ฉะน้ันจึงเสด็จเขาไป 
ในพาลกโลณการคาม        เหมือนคนถูกความหนาวเปนตนเบียดเบียนแลว 
ปรารถนาความอบอุนเปนตน      ฉะน้ัน.   บทวา   ธมฺมิยา   กถาย  ความวา 
ปฏิสังยุตดวยอานิสงสในความอยูโดดเด่ียว. 
           ถามวา     เพราะเหตุไร      พระผูมีพระภาคเจา     จึงเสด็จเขาไปใน 
ปาจีนวังสทายวันนั้น.  
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             ตอบวา  พระผูมีพระภาคเ จา   ทรงมีพุทธประสงคจะพบภิกษุทั้งหลาย    
ผูกอการทะเลาะกัน    แลวกลับอยูดวยความสมัครสมานสามัคคีกัน    หลังแตเห็น 
โทษของความทะเลาะน้ัน     เพราะฉะน้ันจึงเสด็จเขาไปในปาจีนวังสทายวันนั้น 
ดุจคนถูกความหนาวเปนตนเบียดเบียนแลว        ปรารถนาความอบอุนเปนตน 
ฉะน้ัน.     บทวา   อายสฺมา  จ   อนุรทฺุโธ    เปนตน    มีนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ. 
บทวา   อตฺถิ  ปน  โว   ความวา  พึงถามโลกุตตรธรรมดวยคําถามครั้งหลังสุด. 
ก็โลกุตตรธรรมน้ันไมมีแกพระเถระทั้งหลาย เพราะฉะนั้น  การถามถึงโลกตุตร- 
ธรรมจึงไมสมควรเลย   เพราะฉะนั้นทานจึงถามถึงโอภาสแหงบริกรรม. 
            บทวา  โอภาสเยว  สฺชานาม   ไดแก รูสึกแสงสวางแหงบริกรรม. 
บทวา   ทสฺสนฺจ  รูปาน   ไดแกรูชัดการเห็นรูปดวยทิพยจักษุ.    บทวา 
ตฺจ   นมิิตฺต  น  ปฏิวิชฌาม      ความวา   ก็โอภาสและการเห็นรูป 
ของขาพระองคทั้งหลาย    ยอมหายไปดวยเหตุใด    ขาพระองคทั้งหลาย 
ยังไมรูซึ้งซึ่งเหตุนั้น.   บทวา   ต  โข  ปน  โว  อนุรทฺุธา    นิมิตฺต 
ปฏิวิชฺฌิตพฺพ    ความวา    พวกเธอควรรูเหตุนั้น.     พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงปรารภเทศนานี้   ดวยคําน้ีอาทิวา  อหป  สุท   ดังน้ี  ก็เพ่ือจะทรงแสดงวา 
ดูกอนอนุรุทธะ  พวกเธอหมนหมองอยูหรือหนอ  แมเราก็เคยหมนหมองมาแลว 
ดวยอุปกิเลส  ๑๑   ประการเหลาน้ี.   ในบทวา  วิจิกิจฺฉา  โข  เม   เปนตน   ความ 
วา    พระมหาสัตว    เจรญิอาโลกกสิณแลวเห็นรูปมีอยางตาง ๆ  ดวยทิพยจักษุ 
จึงเกิดวิจิกิจฉาวา   นี้อะไรหนอ   นี้อะไรหนอ.   บทวา  สมาธิ  จวิ  ความวา 
บริกรรมสมาธิจึงเคลื่อน.   บทวา โอภาโส ความวา  แมโอภาสแหงบริกรรม 
ก็หายไป   คือไมเห็นรูปแมดวยทิพยจักษุ.   บทวา    อมนสิกาโร    ความวา 
วิจิกิจฉายอมเกิดแกผูที่เห็นรูป คือเกิดอมนสิการวา  บัดนี้เราจะไมใสใจอะไร ๆ. 
บทวา   ถีนมทิฺธ    ความวา  เมื่อไมใสใจถึงอะไร ๆ ถีนมิทธะก็เกิดข้ึน.  บทวา 
ฉมฺภิตตฺต  ความวา  ภิกษุเจริญอาโลกกสิณ   มุงหนาไปทางหิมวันตประเทศ  
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ไดเห็นสัตวตาง ๆ เชนยักษ  ผีเสื้อนํ้า  และงูเหลือมเปนตน    ที่นั้น ความหวาด   
เสียวเกิดข้ึนแลวแกเธอ.   บทวา   อุพฺพิล   ความวา   เมื่อภิกษุคิดวา   สิ่งท่ีเรา 
เห็นวานากลัว   เวลาแลดูตามปกติยอมไมมี  เมื่อไมมี  ทําไมจะตองไปกลัวดังน้ี 
ความต่ืนเตนก็หมดไป. บทวา   สกึเทว   ความวาพึงพบชุมทรัพย   ๕  ชุม  ดวย 
การขุดคนเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน.  บทวา  ทุฏุลฺล   ความวา   ความเพียรอัน 
เราประคองไวอยางมั่นคง    ไดถกูความต่ืนเตนที่เกิดแกเรานั้น      กระทําใหยอ 
หยอน.   แตนั้นจะมีแตความกระวนกระวาย.   บทวา  กายทุฏลฺุล    ความวา 
ความกระวนกระวายคือภาวะที่รางกายเกียจครานก็เกิดข้ึน.   บทวา  อจฺจารทฺ- 
ธวิริย    ความวา    ความเพียรที่ปรารภเกินไป   เกดิแลวแกภิกษุผูเริ่มต้ังความ 
เพียรใหม   ดวยคิดวา   ความต่ืนเตนทําความเพียรของเราใหยอหยอน   ความ 
ชั่วรายจึงเกิดข้ึนได.    บทวา   ปตเมยฺย   แปลวา  พึงตาย.  บทวา   อติลีนวิริย 
ความวาเมื่อเราประคองความเพียร    ก็เปนอยางนี้    เมื่อทําความเพียรยอหยอน 
ความเพียรที่หยอนยาน  ก็เกิดข้ึนไดอีก. 
            บทวา   อภิชปฺปา   ความวา  เมื่อเราเจริญอาโลกกสิณ  มุงตรงเฉพาะ 
เทวโลก  เห็นหมูเทวดา   ตัณหาก็เกิดข้ึน.  บทวา  นานตฺตสฺา   ความวา 
เมื่อเราเจริญอาโลกกสิณ   มุงตรงเฉพาะเทวโลกตามกาล  แลวใสใจถึงรูปมีอยาง 
ตาง ๆ กัน     ดวยคิดวา   เมื่อเราใสใจถึงรูปที่มีกําเนิดอยางเดียวกัน      ตัณหา 
กระซิบหูเกิดข้ึนแลว  เราจะใสใจถึงรูปมีอยางตาง ๆ ดังน้ี  ความสําคัญสภาวะวา 
ตางกันก็เกิดข้ึน. 
           บทวา   อตินิชฺฌายิตตฺต     ความวา  เมื่อเราใสใจถึงรูปมีอยางตาง ๆ 
กัน    ความสําคัญสภาวะวาตางกันก็เกิดข้ึน   เมื่อเราต้ังใจวา   จะใสใจถึงรูปที่มี 
กําเนิดอยางเดียวกัน    จะนาปรารถนาหรือไมก็ตามที  แลวใสใจอยางนั้น   รูปที่ 
มีการเพงเล็งเกินไปเปนลักษณะก็เกิด.  
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           บทวา  โอภาสนิมตฺิต   มนสิกโรมิ   ความวา   เราไดมีความรูดังน้ี     
วา   เราใสใจแตแสงสวางแหงบริกรรมอยางเดียว. บทวา น จ รปูานิ  ปสฺสาม ิ
ความวา  เราไมเห็นรูปดวยทิพยจักษุ. บทวา รูปนิมิตฺต  มนสิกโรมิ   ความวา 
เราใสใจถึงรูปที่เปนอารมณเทาน้ัน    ดวยทิพยจักษุ. 
              บทวา   ปริตฺตฺเจว  โอภาส   ไดแก  แสงสวางในพระกัมมัฏฐาน 
นิดหนอย.   บทวา   ปริตฺตานิ  จ  รูปานิ   ไดแก  รปูในพระกัมมัฏฐานนิด 
หนอย.   บัณฑิตพึงทราบทุติยวาร   โดยปริยายตรงกันขาม.   บทวา  ปริตฺโต 
สมาธิ   ไดแก โอภาสแหงบริกรรมนิดหนอย.   แตในที่นี้  ทานกลาวบริกรรม 
สมาธิวา  นิดหนอยดังนี้    หมายถึงแสงสวางเล็กนอย.   บทวา   ปริตฺต   ตสฺม ึ
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 จตุตถ- 
ฌาน.  ในปญจกนัย   ปญจมฌานไมมีมรรค.  คําวา  มรรคนั้น   จัดเปนโลกี 
นี้  ทานกลาวหมายถึงมรรคที่เจือดวยโลกิยะและโลกุตตระ.   คําท่ีเหลือในบททั้ง 
ปวง  งายทั้งนั้น. 
                                    จบอรรถกถาอุปกกิเลสสูตรที่  ๘  
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                            ๙.  พาลบัณฑิตสูตร   
             
            [๔๖๗]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่   พระวิหารเชตวัน      อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   สมัยนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุเหลาน้ัน ทูลรับพระดํารัสแลว. 
            [๔๖๘]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ลักษณะเครื่องหมาย  เครื่องอาง  วาเปนพาลของคนพาลนี้มี  ๓  อยาง  ๓  อยาง 
เปนไฉน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาลในโลกน้ีมักคิดความคิดที่ชั่ว    มักพูด 
คําพูดทีชั่ว  มักทําการทําท่ีชั่ว    ถาคนพาลจักไมเปนผูคิดความคิดที่ชั่ว   พูด 
คําพูดที่ชั่ว   และทําการทําที่ชั่ว    บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจักเขาไดวา   ผูนี้เปน 
คนพาล  เปนอสัตบุรุษ  เพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่ว     มักพูดคําพูดท่ีชั่ว 
และมักทําการทําท่ีชั่ว    ฉะน้ัน      พวกบัณฑิตจึงรูไดวา   นี้เปนคนพาล  เปน 
อสัตบุรุษ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนพาลน้ันนั่นแล    ยอมเสวยทุกขโทมนัส 
 ๓  อยางในปจจุบัน. 
             [๔๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาคนพาลน่ังในสภาก็ดี  ริมถนนรถกด็ี 
ริมทางสามแพรงก็ดี  ชนในท่ีนั้น  ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา  ถา 
คนพาลมักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง   มักถือเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดให  มัก 
ประพฤติผิดในกาม   มกัพูดเท็จ   มีปกติต้ังอยูในความประมาทเพราะดื่มน้ําเมา 
คือสุราและเมรัย        ในเรื่องที่ชนพูดถอยคําท่ีพอเหมาะพอสมแกเขานั้น  แล 
คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา  สภาพเหลาน้ันมีอยูในเรา   และเราก็ปรากฏใน 
สภาพเหลาน้ันดวย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาลยอมเสวยทุกข   โทมนัสขอ 
ที่หน่ึงนี้ในปจจุบัน.  
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                       วาดวยกรรมกรณ  ๒๖  อยาง   

          [๔๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   คนพาลเห็นราชา 
ทั้งหลายจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว  สั่งลงกรรมกรณตางชนิด  คือ 
          ๑.   โบยดวยแส 
          ๒.   โบยดวยหวาย 
          ๓.   ตีดวยตะบองส้ัน 
          ๔.   ตัดมือ 
          ๕.   ตัดเทา 
          ๖.   ตัดทั้งมือท้ังเทา 
          ๗.   ตัดหู 
          ๘.   ตัดจมูก  
          ๙.   ตัดทั้งหูทั้งจมูก 
        ๑๐.   หมอเค่ียวนํ้าสม 
        ๑๑.   ขอดสังข 
        ๑๒.   ปากราหู        
        ๑๓.   มาลัยไฟ 
        ๑๔.   คบมือ 
        ๑๕.   ริว้สาย 
        ๑๖.   นุงเปลือกไม 
        ๑๗.   ยนืกวาง 
        ๑๘.   เกี่ยวเหยื่อเบ็ด  
        ๑๙.   เหรียญกษาปณ 
        ๒๐.  แปรงแสบ   
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        ๒๑.   กางเวียน   
             ๒๒.  ต้ังฟาง 
              ๒๓.   ราดดวยนํ้ามันเดือด ๆ 
              ๒๔.  ใหสุนัขทึ้ง 
              ๒๕.  ใหนอนหงายบนหลาวท้ังเปน ๆ 
              ๒๖.   ตัดศีรษะดวยดาบ. 
ในขณะที่เห็นนั้น      คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา    เพราะเหตุแหงกรรมชั่ว  
ปานใดแล     ราชาท้ังหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว      สัง่ลงกรรมกรณ 
บางชนิด  คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ   ตัดศีรษะดวยดาบบาง  ก็สภาพเหลาน้ัน 
มีอยูในเรา   และเราก็ปรากฏในสภาพเหลาน้ันดวย   ถาแมราชาท้ังหลายรูจักเรา 
ก็จะจับเราแลวส่ังลงกรรมกรณตางชนิด  คือ  โบยดวยแสบาง ฯลฯ    ใหนอน 
หงายบนหลาวท้ังเปน ๆ บาง     ตัดศีรษะดวยดาบบาง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนพาลยอมเสวยทุกขโทมนัสขอท่ีสองแมนี้ในปจจุบัน  

                      วาดวยพาลเสวยทกุขในปจจุบัน 
          [๔๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ประการอ่ืนยังมีอีก     กรรมลามกที ่  
คนพาลทําไวในกอน   คือ  กายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต    ยอมปกคลมุ 
ครอบงําคนพาลผูอยูบนต้ัง      หรือบนเตียง     หรอืนอนบนพ้ืนดินในสมัยนั้น 
เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ   ยอมปกคลุม  ครอบงําแผนดินในสมัยเวลาเย็น 
ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล  กรรมลามกท่ีคนพาลทําไว 
ในกอน   คือ  กายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต  ยอมปกคลุม  ครอบงําคนพาล 
ผูอยูบนต้ัง  หรือบนเตียง  หรือนอนบนพ้ืนดินในสมัยนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
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ในสมัยนั้น    คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา  เราไมไดทําความดี  ไมไดทํากุศล    
ไมไดทําเครื่องปองกันความหวาดกลัวไว     ทําแตความชั่ว      ทําแตความราย 
ทําแตความเลว   ละโลกนี้ไปแลว   จะไปสูคติของคนท่ีไมไดทําความดี  ไมได 
ทํากุศล  ไมไดทําเครื่องปองกันความหวาดกลัวไว  ซึ่งทําแตความชั่ว  ความราย 
และความเลว  เปนกําหนด  คนพาลน้ันยอมเศราโศก   ลําบากใจ   คร่ําครวญ 
ร่ําไห  ทุมอก ถึงความหลงพรอม  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาลยอมเสวยทุกข  
โทมนัสขอท่ีสามน้ีแลในปจจุบัน. 
           [๔๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       คนพาลน้ันนั่นแลประพฤติทุจริต  
ทางกาย   ทางวาจา   ทางใจแลว   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินบิาต 
นรก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเมื่อจะกลาวถึงอบาย  ซึ่งเขาพูดหมายถึงนรก 
นั่นแลโดยชอบ    พึงกลาวไดวาเปนสถานที่ไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนา 
พอใจสวนเดียว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพียงเทาน้ีแมจะเปรียบอุปมาจนถึงนรก 
เปนทุกข  ก็ไมใชงายนัก.                                                              
            [๔๗๓]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้       ภิกษุรูปหน่ึงได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     อาจเปรียบอุปมา 
ไดหรือไม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ   อาจเปรียบได   แลวตรัส 
ตอไปวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผูประพฤติ 
ผิดมาแสดงแตพระราชาวา  ขอเดชะ  ผูนี้เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค.   ขอ 
พระองคโปรดลงอาชญาที่ทรงพระราชประสงคแกมันเถิด  พระราชาทรงส่ังการ 
นั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  ไปเถิด   พวกทานจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนี้ใน 
เวลาเชา    พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้น  ในเวลาเชา    ครั้นเวลา 
กลางวัน      พระราชาตรัสถามอยางนี้วา  พอมหาจําเริญ  บุรุษนัน้  เปนอยางไร 
พวกราชบุรษุกราบทูลวา  ขอเดชะ  ยงัเปนอยูอยางเดิมพระเจาขา     พระราชา  
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ทรงสั่งการน้ันอยางนี้วา ทานผูเจริญ  ไปเถิด  พวกทานจงเอาหอกรอยเลมแทง    
มันในเวลากลางวัน        พวกราชบุรษุจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้นในเวลา 
กลางวัน   ครั้นเวลาเย็น  พระราชาตรัสถามอยางนี้วา  พอมหาจําเริญ บุรุษน้ัน  
เปนอยางไร  พวกราชบุรษุกราบทูลวา  ขอเดชะ  ยงัเปนอยูอยางเดิมพระเจาขา 
พระราชาทรงส่ังการน้ันอยางนี้วา    ทานผูเจริญ  ไปเถิด   พวกทานจงเอาหอก 
รอยเลมแทงมันในเวลาเย็น     พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษนั้น  ใน 
เวลาเย็น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   บรุุษ 
นั้นถูกแทงดวยหอกสามรอยเลม       พึงเสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงน้ัน บาง 
หรือหนอ. 
           ภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    บุรษุน้ัน ถูกแทง 
ดวยหอกแมเลมเดียว    ก็เสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงน้ันได    ปวยการกลาว 
ถึงหอกต้ังสามรอยเลม. 
           [๔๗๔]  ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงหยิบแผนหินยอม  ๆ 
ขนาดเทาฝามือ  แลวตรสัถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    แผนหินยอม ๆ   ขนาดเทาฝามือท่ีเราถือน้ีกับ 
ภูเขาหลวงหิมพานต  อยางไหนหนอแลใหญกวากนั. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนหินยอม ๆ ขนาดเทาฝามือท่ีทรงถือน้ี  
มีประมาณนอยนัก  เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว    ยอมไมถึงแมความ 
นับ    ยอมไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว  ยอมไมถึงแมการเทียบกันได. 
          พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแลทุกขโทมนัสที่บุรุษถูก 
แทงดวยหอกสามรอยเลมเปนเหตุ กําลังเสวยอยูนั้น  เปรียบเทยีบ ทุกขของนรก 
ยังไมถึงแมความนับ    ยังไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว    ยังไมถึงแมการเทียบกันได.     
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                        วาดวยการจองจํา  ๕  ประการ   

          [๔๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลน้ัน  
กระทําเหตุชื่อการจองจํา  ๕ ประการคือ   ตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือขางที่ ๑ ขางท่ี ๒ 
ที่เทาขางที่ ๑  ขางที่ ๒  และที่ทรวงอกตรงกลาง  คนพาลน้ัน จะเสวยเวทนาอัน 
เปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   อยูในนรกนัน้   และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไม 
สิ้นสุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นขึงพืดแลวเอา 
ผ่ึงถาก     คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา     เจ็บแสบอยูในนรกนั้น 
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเทาข้ึนขาง 
บนเอาหัวลงขางลางแลวถากดวยพรา     คนพาลน้ันจะเสวยเวทนาอันเปนทุกข 
กลา   เจ็บแสบ  อยูในนรกน้ัน    และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหลานายนิรยบาลจะเอาคนพาลน้ันเทียมรถแลว 
ใหว่ิงกลับไปกลับ มาบนแผนดินทีมีไฟติดทั่ว   ลุกโพลงโชติชวง  คนพาลน้ันจะ 
เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   อยูในนรกน้ัน   และยงัไมตายตราบเทา 
บาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลน้ันปนข้ึนปนลง 
ซึ่งภูเขาถานเพลิงลูกใหญที่มีไฟติดทั่ว    ลุกโพลง  โชติชวง  คนพาลน้ัน  จะเสวย 
เวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูในนรกนั้น   และยังไมตายตราบเทาบาป 
กรรมยังไมสิ้นสุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้น  เอาเทาข้ึนขาง 
บนเอาหัวลงขางลาง   แลวพุงลงไปในหมอทองแดงที่รอนมีไฟติดทั่ว  ลุกโพลง  
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โชติชวง    คนพาลนั้นจะเดือดเปนฟองอยูในหมอทองแดงนั้น      เขาเม่ือเดือด    
เปนฟองอยู   จะพลานข้ึนขางบนครั้งหน่ึงบาง     พลานลงขางลางครั้งหนึ่งบาง 
พลานไปดานขวางครั้งหน่ึงบาง   จะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ  อยู 
ในหมอทองแดงนั้น     และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานายนิรยบาลจะโยนคนพาลน้ัน  เขาไปในมหา 
นรก  ก็มหานรกนั้นแล 
           มีสี่มมุสี่ประตูแบงไวโดยสวนเทากันมีกําแพงเหล็กลอมรอบครอบไว 
ดวยแผนเหล็ก พ้ืนของนรกใหญนั้น  ลวนแลวดวยเหล็กลุกโพลงประกอบดวยไฟ 
แผไปตลอดรอยโยชนรอบคานประดิษฐานอยูทุกเมื่อ. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวเรื่องนรกแมโดยอเนกปรยิายแล    เพียง 
เทาน้ีจะกลาวใหถึงกระท่ังนรกเปนทุกขไมใชทําไดงาย. 
          [๔๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีหญา 
เปนภักษา  สัตวเดียรัจฉานเหลาน้ัน ยอมใชฟนและเลมกินหญาสด   ก็เหลาสัตว 
เดียรัจฉานจําพวกมีหญาเปนภักษา  คืออะไร  คือ  มา   โค  ลา   แพะ   เนื้อ 
หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ที่มีหญาเปนภักษา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนพาลน้ันนั่นและกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนในโลกน้ี     ทาํกรรม 
ลามกไวในโลกนี้    เมื่อตายไปแลว.     ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวก 
ที่มีหญาเปนภักษาเหลาน้ัน. 

                                  วาดวยสัตวเดียรัจฉาน 
          [๔๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปน 
ภักษา   สัตวเดียรัจฉานเหลาน้ัน ไดกลิน่คูถแตไกล ๆ  แลวยอมว่ิงไปดวยหวังวา  
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จักกินตรงน้ี   เปรียบเหมอืนพวกพราหมณเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาดวยต้ังใจ   
วา  จักกินตรงน้ี   จักกินตรงนี้  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือน 
กันแล  มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา    สัตวเดียรัจฉานเหลาน้ัน 
ไดกลิ่นคูถแตไกล ๆ แลว   ยอมว่ิงไปดวยหวังวา   จักกินตรงน้ี     จักกินตรงน้ี 
ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา  คืออะไร คือ ไก  สุกร สุนัขบาน 
สุนัขปา  หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ทีม่ีคูถเปนภักษา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    คนพาลน้ันนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนในโลกน้ี 
ทํากรรมลามกไวในโลกนี้    เมื่อตายไปแลว   ยอมเชาถึงความเปนสหายของสัตว 
จําพวกมีคูถเปนภักษาเหลาน้ัน. 
            [๔๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแก 
ตายในท่ีมืด    ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในที่มืด   คืออะไร   คือ 
ต๊ักแตน  บุง   ไสเดือน   หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ที่เกิดแกตายใน 
ที่มืด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คนพาลน้ันนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรส 
ในเบื้องตนในโลกน้ี  ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี  เมื่อตายไปแลว ยอมเชาถึงความ 
 เปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในที่มืด. 
            [๔๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มีเหลาสัตวเดียรัจฉาน   จําพวกเกิดแก 
ตายในนํ้า   ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในน้ํา   คืออะไร   คือ  ปลา 
เตา  จรเข   หรือแมจําพวกอ่ืน ๆ ไมวาชนิดไร ๆ ที่เกิดแกตายในนํ้า   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     คนพาลน้ันนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสในเบ้ืองตนใน 
โลกนี้ทํากรรมลามกไวในโลกนี ้  เมื่อตายไปแลว  ยอมเขาถึงความเปนสหายของ 
สัตวจําพวกเกิดแกตายในนํ้า. 
             [๔๘๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตาย 
ในของโสโครก    ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในของโสโครก   คือ  
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อะไร  คือ  เหลาสัตวจําพวกท่ีเกิดแกตายในปลาเนาก็มี  ในศพเนาก็มี  ในขนม    
กุมาสเนาก็มี  ในน้ําครําก็มี  ในหลุมโสโครกก็มี    หรือแมจําพวกอื่น ๆ ไมวา  
ชนิดไร ๆ ที่เกิดแกตายในของโสโครก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คนพาลน้ันนั่น 
และผูกินอาหารดวยความติดใจรสในเบื้องตนในโลกน้ี  ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี  
เมือตายไปแลว      ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในของ 
โสโครก. 
                 ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวเรื่องกําเนิดสัตวเดียรัจฉานแมโดยอเนก- 
ปริยายแล    เพียงเทาน้ี      จะกลาวใหถึงกระท่ังกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเปนทุกข 
ไมใชทําไดงาย. 

                                   วาดวยบุรุษโยนทุน 
            [๔๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษโยนทุนมีบวงตาเดียว 
ไปในมหาสมุทร  ทุนนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตก  ถกูลมตะวัน- 
ตกพัดไปทางทิศตะวันออก  ถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต    ถูกลมใตพัดไปทาง 
ทิศเหนือ  มีเตาตาบอดอยูในมหาสมุทรน้ัน    ลวงไปรอยปจึงจะผุดข้ึนครั้งหน่ึง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เตาตาบอดตัวนั้น 
จะพึงเอาคอสวมเขาท่ีทุนมีบวงตาเดียวโนนไดบางไหมหนอ  
            ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ขอน้ันเปนไปไมไดเลย  พระพุทธเจาขา    ขาแต 
พระองคเจริญ   ถาจะเปนไปไดบางในบางครั้งบางคราว    ก็โดยลวงระยะกาล 
นานแนนอน.                                                             
            พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เตาตาบอดตัวน้ันจะพึงเอาคอสวมเขาท่ีทุนมี 
บวงตาเดียวโนนได    ยังจะเร็วกวา     เรากลาวความเปนมนุษยที่คนพาลผูไปสู 
วินิบาตคราวหนึ่งแลวจะพึงได  ยังยากกวาน้ี     นัน้  เพราะเหตุไร    ดูกอนภิกษุ   
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ทั้งหลาย  เพราะในตัวคนพาลนี้ไมมีความประพฤติธรรม    ความประพฤติสงบ    
การทํากุศล   การทําบุญ  มีแตการกินกันเอง   การเบียดเบียนคนออนแอ. 
           [๔๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาลน้ันนั่นแล  ถาจะมาสูความเปน 
มนุษยในบางครั้งบางคราว  ไมวากาลไหน ๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอมเกิด 
ในสกุลตํ่า  คือ  สกลุคนจัณฑาล  หรือสกุลพรานลาเนื้อ   หรือสกุลคนจักสาน 
หรือสกุลชางรถ  หรือสกุลคนเทขยะ  เห็นปานน้ัน  ในบ้ันปลาย  อันเปนสกุล 
คนจน  มีขาวนํ้าและโภชนาหารนอย  มีชีวิตเปนไปลําบาก    ซึง่เปนสกุลที่จะ 
ไดของกิน   และเครื่องนุงหมโดยฝดเคือง และเขาจะมีผิวพรรณทราม นาเกลียด 
ชัง  รางมอตอ   มโีรคมาก  เปนคนตาบอดบาง  เปนคนงอยบาง    เปนคนกะ 
จอกบาง  เปนคนเปลี้ยบาง  ไมไดขาว  น้ํา  ผา   ยาน    ดอกไม    ของหอม 
เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย   และเครื่องตามประทีป   เขาจะประพฤติกาย- 
ทุจริต    วจีทุจริต  มโนทจุริต   ครั้นแลวเมื่อตายไป    จะเขาถึงอบาย    ทุคติ 
วินิบาต  นรก. 
            [๔๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนนักเลงการพนัน   เพราะเคราะห 
ราย   ประการแรกเทาน้ัน     จึงตองเสียลูกบาง   เสียเมียบาง   เสียสมบัติทุกอยาง 
บาง  ยิ่งข้ึนไปอีก  ตองถึงถูกจองจํา   เคราะหรายของนักเลงการพนันที่ตองเสีย 
ไปดังนั้น  เพียงเล็กนอย   ที่แทแลเคราะหรายอันใหญหลวงกวาน้ัน    คือ  เคราะห    
ที่คนพาลน้ันประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริตแลว    ตายไป    เชาถงึ 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก  นั่นเอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้ภูมิของคนพาลครบถวนบริบูรณ. 
           [๔๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ลักษณะ   เครื่องหมาย   เครื่องอางวา 
เปนบัณฑิตของบัณฑิตน้ีมี  ๓  อยาง  ๓  อยางเปนไฉน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัณฑิตในโลกน้ีมักคิดความคิดที่ดี   มักพูดคําพูดท่ีดี    มักทําการทําท่ีดี     ถา  
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บัณฑิตจักไมเปนผูคิดความคิดที่ดี  พูดคําพูดที่ดี   และทําการทําที่ดี   บัณฑิต      
พวกไหนจะพึงรูจักเขาไดวาผูนี้เปนบัณฑิต  เปนสัตบุรุษ  เพราะบัณฑิตมักคิด 
ความคิดที่ดี  มักพูดคําพูดท่ีดี  และมักทําการทําที่ดี  ฉะนั้น  พวกบัณฑิตจึงรู  
ดวยวา  ผูนี้เปนบัณฑิต   เปนสัตบุรุษ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บณัฑิตนั้นนั่นแล 
ยอมเสวยสุขโสมนัส ๓ อยางในปจจุบัน. 

                        วาดวยบัณฑิตเสวยสุขในปจจุบัน 
          [๔๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาบัณฑิตนั่งในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดี 
ริมทางสามแพรงก็ดี   ชนในท่ีนั้น ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา   ถา 
บัณฑิตเปนผู   เวนขาดจากปาณาติบาต    เวนขาดจากอทินนาทาน   เวนขาดจาก 
กาเมสุมิจฉาจาร  เวนขาดจากมุสาวาท   เวนขาดจากเหตุเปนที่ทั้งความประมาท 
เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย    ในเรื่องที่ชนพูดถอยคําท่ีพอเหมาะพอสมแก 
เขานั้น   บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา   สภาพเหลาน้ันมีอยูในเรา    และเราก็ 
ปรากฏในสภาพเหลาน้ันดวย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัส 
ขอท่ีหน่ึงนี้ในปจจุบัน. 
          [๔๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอันยังมีอีก   บัณฑิตเห็นพระ 
ราชาท้ังหลายจับ โจรผูประพฤติผิดมาแลว   สั่งลงกรรมกรณตางชนิด   คือ 
          ๑.  โบยดวยแส 
          ๒.  โบยดวยหวาย                                 
          ๓.  ตีดวยตะบองส้ัน 
          ๔.  ตัดมือ              
          ๕.  ตัดเทา 
          ๖.   ตัดทั้งมือท้ังเทา 
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           ๗.   ตัดหู   
           ๘.   ตัดจมูก 
           ๙.   ตัดทั้งหูทั้งจมูก    
         ๑๐.  หมอเค่ียวนํ้าสม 
         ๑๑.   ขอดสังข 
         ๑๒.  ปากราหู 
         ๑๓.   มาลัยไฟ 
         ๑๔.   คบมือ 
         ๑๕.   ริ้วสาย 
         ๑๖.   นุงเปลือกไม 
         ๑๗.   ยืนกวาง 
         ๑๘.   เกี่ยวเหยื่อเบ็ด 
         ๑๙.   เหรียญกษาปณ 
         ๒๐.   แปรงแสบ 
         ๒๑.   กางเวียน 
         ๒๒.   ต่ังฟาง 
         ๒๓.   น้ํามันเดือด 
         ๒๔.   ใหสุนัขทึ้ง 
         ๒๕.   ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปน ๆ  
         ๒๖.   ตัดศีรษะดวยดาบ.  
         ในขณะที่เห็นนั้น     บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา     เพราะเหตุแหง 
กรรมชั่ว ปานใดแล     พระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมา    แลวส่ังลง 
กรรมกรณตางชนิด  คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ   ตัดศีรษะดวยดาบบาง  สภาพ  
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เหลาน้ันไมมีอยูในเรา   และเราก็ไมปรากฏในสภาพเหลาน้ันดวย    ดูกอนภิกษุ      
ทั้งหลาย  บณัฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอท่ีสองนี้ในปจจุบัน. 
            [๔๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอันยังมีอีก  กรรมงามท่ีบัณฑิต 
ทําไวในกอน คือ  กายสุจริต  วจีสุจริต   มโนสุจรติ   ยอมปกคลุม   ครอบงํา 
บัณฑิตผูอยูบนต่ัง    หรอืบนเตียง    หรือนอนบนพ้ืนดินในสมัยนั้น    เปรียบ 
เหมือนเงายอดภูเขา    ยอมปกคลุม    ครอบงําแผนดินในสมัยเวลาเย็น   ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกันแล     กรรมงามท่ีบัณฑิตทําไวในกอน 
คือ  กายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ยอมปกคลมุ    ครอบงําบัณฑิตผูอยู 
บนต่ัง    หรอืบนเตียงหรือนอนบนพ้ืนดินในสมัยนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใน 
สมัยนั้น บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา เราไมไดทําความชั่ว ไมไดทําความราย 
ไมไดทําความเลว   ทําแตความดี  ทําแตกุศล    ทําแตเครื่องปองกันความหวาด 
กลัวไว  ละโลกน้ีไปแลว    จะไปสูคติของตนท่ีไมไดทําความชั่ว   ไมไดทําความ 
เลว    ทําแตความดี    ทําแตกุศล     ทาํแตเครื่องปองกันความหวาดกลัวไวเปน 
กําหนด  บัณฑิตน้ันยอมไมเศราโศก  ไมลําบากใจ ไมคร่ําครวญ  ไมร่ําไหทุม 
อก  ไมถึงความหลงพรอม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัส 
ขอท่ีสามดังนี้ในปจจุบัน. 
           [๔๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บัณฑิตนั้นนั่นแลประพฤติสุจริตทาง 
กาย   ทางวาจา   ทางใจแลว   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      บุคคลเมื่อจะกลาวถึงสุดซึ่งเราพูดหมายถึงสวรรคนั้นแลโดย 
ชอบ    พึงกลาวไดวาเปนสถานที่นาปรารถนา    นาใคร     นาพอใจสวนเดียว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพียงเทาน้ีแมจะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรคเปนสุขก็ไมใช 
งายนัก.  
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           [๔๘๙]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้        ภิกษุรูปหน่ึงได      
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  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 
จักรแกวทิพมีกําต้ังพัน     พรอมดวยกงและดุม     บริบูรณดวยอาการทุกอยาง 
ครั้น  ทอดพระนครแลวไดมีพระราชดําริดังน้ีวา  ก็เราไดสดับมาดังน้ีแล   พระ 
ราชาพระองคใด  ผูทรงไดมูรธาภิเษกแลว   ทรงสรงสนานพระเศียร  ทรงรกัษา 
อุโบสถในดถิีที่ ๑๕ ซึ่งวันนั้น  เปนวันอุโบสถ เมือ่ประทับอยูในพระมหาปราสาท 
ชั้นบน  ยอมปรากฏจักรแกวทิพมีกําต้ังพัน    พรอมดวยกงและคุม    บริบูรณ 
ดวยอาการทุกอยาง  พระราชานั้น ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิ    เราเปนพระเจา 
จักรพรรดิหรือหนอ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตอน้ัน  พระองคเสด็จลุกจากราชอาสน  ทรงจับ 
พระเตานํ้าดวยพระหัตถซาย  ทรงหลัง่รดจักรแกวดวยพระหัตถขวา    รับสัง่วา 
จงพัดผันไปเถิดจักรแกวผูเจริญ   จักรแกวผูเจริญจงพิชิตใหยิ่งเถิด    ลําดับนั้น 
จักรแกวน้ันก็พัดผันไปทางทิศตะวันออก     พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรง-  
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คินีเสนาก็เสด็จตามไป   จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด    พระเจาจักร     
พรรดิก็เสด็จเขาประทับ  ณ ประเทศน้ัน       พรอมดวยจตุรงคินีเสนา   บรรดา 
พระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออก     เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวทูล 
อยางนี้วา  เชิญเสด็จเถิด   มหาราช   พระองคเสด็จมาดีแลว   มหาราช   ขาแต 
มหาราช    แผนดินนี้เปนของพระองค  ขอพระองคจงครอบครองเถิด    พระเจา 
จักพรรดิรับสั่งอยางนี้วา ทานทุกคนไมควรฆาสัตว  ไมควรลักทรัพยที่เจาของ 
มิไดให  ไมควรประพฤติผิดในกาม   ไมควรพูดเท็จ  ไมควรด่ืมน้ําเมา   และ 
ทานท้ังหลายจงครอบครองบานเมืองกัน  ตามสภาพท่ีเปนจริงเถิด    บรรดาพระ- 
ราชาท่ีเปนปฏิปกษในทิศตะวันออกเหลาน้ันแล      ไดกลายเปนผูสนับสนุน 
พระเจาจักรพรรดิ   ตอน้ัน   จักรแกวนั้นไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันออก 
แลวกลับ ข้ึนพัดผันไปทิศใต  ฯลฯ     พัดผันไปจดสมุทรดานทิศใตแลวกลบัข้ึน 
พัดผันไปทิศตะวันตก ฯลฯ  พัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันตก   แลวกลับข้ึน 
พัดผันในทิศเหนือพระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา     ก็เสด็จตามไป 
จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด  พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ  ณ 
ประเทศน้ัน  พรอมดวยจตุรงคินีเสนาบรรดาพระราชาท่ีเปนปฏิปกษในทิศเหนือ 
เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิ     แลวทูลอยางนี้วา     เชิญเสด็จเถิด     มหาราช 
พระองคเสด็จมาดีแลว  มหาราช   ขาแตมหาราช    แผนดินนี้เปนของพระองค 
ขอพระองคจงครอบครอง  พระเจาจักรพรรดิตรัสสั่งอยางนี้วา ทานทุกคนไมควร 
ฆาสัตวไมควรลักทรัพยที่เจาของมิไดให  ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควร 
พูดเท็จ    จะไมควรด่ืมน้ําเมา    และทานท้ังหลายจงครอบครองบานเมืองกันตาม 
สภาพที่เปนจริงเถิด บรรดาพระราชาพ่ีเปนปฏิปกษในทิศเหนือเหลาน้ันแล  ได 
กลายเปนผูสนับสนุนพระเจาจักรพรรดิ     กอนภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล 
จักรแกวน้ันพิชิตย่ิงตลอดแผนดินมีสมุทรเปนขอบเขต       แลวกลับมาสูราชธานี  
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เดิม  ประดิษฐานอยูเปนเสมือนลิ่มสลกัพระทวารภายในพระราชวังของพระเจา-     
จักรพรรดิทําใหงดงามอยางมั่นคงอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมปรากฏจักรแกว 
เห็นปานน้ี แกพระเจาจักรพรรด.ิ 
           [๔๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมปรากฏมีชางแกว   เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ   เผือกทั่วสรรพางคกาย  มีที่ต้ัง 
อวัยวะทั้งเจ็ดถูกตองดี   มีฤทธิ์เหาะได    ครั้นพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตร 
เห็นแลว   ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวาจะเปนยานชางที่เจริญหนอ    พอ 
มหาจําเริญ  ถาสําเร็จการฝกหัด  ตอนั้น   ชางแกวันนี้จึงสําเร็จการฝกหัดเหมือน 
ชางอาชาไนยตัวเจริญ   ที่ฝกปรือเปนเวลานาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องเคย 
มีมาแลว  พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองชางแกวน้ัน    จึงเสด็จข้ึนทรงใน 
เวลาเชา เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตแลว เสด็จกลับมาราชธานีเดิม 
ทรงเสวยพระกระยาหารเชาไดทันเวลา   ดูกอนภิกษุทั้งหลายยอมปรากฏชางแกว 
เห็นปานน้ีแกพระเจาจักรพรรด.ิ 
           [๔๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมปรากฏมีมาแกว  เปนอัศวราชชือ่วลาหก    ขาวปลอด   ศรีษะดําเหมือนกา 
เสนผมสลวยเหมือนหญาปลอง    มีฤทธ์ิเหาะได    ครั้นพระเจาจักรพรรดิทอด 
พระเนตรเห็นแลว  ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปานวา    จะเปนยานมาที่เจริญ 
หนอ  พอมหาจําเริญ    ถาสําเร็จการฝกหัด   ตอน้ัน    มาแกวน้ันจึงสําเร็จการ 
ฝกหัดมาอาชาไนยตัวเจริญ  ที่ฝกปรอืดีแลวเปนเวลานาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรื่องเคยมีมาแลว   พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมาแกวนั้น   จึงเสด็จข้ึน 
ทรงในเวลาเชา     เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตแลว    เสด็จกลับมา 
ราชธานีเดิม    ทรงเสวยพระกระยาอาหารเชาไดทันเวลา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ยอมปรากฏมาแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ.  
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                              วาดวยมณีแกว  

               [๔๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   พระเจาจักรพรรดิ  
ยอมปรากฏมีมณีแกว  เปนแกวไพฑูรย  งามโชติชวง  แปดเหลี่ยม  อันเจียระไน 
ไวอยางดี  มีแสงสวางแผไปโยชนหน่ึงโดยรอบ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคย 
มาแลว.   พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแกวน้ัน     จึงสั่งใหจตุรงคินี-  
เสนายกมณีข้ึนเปนยอดธง  แลวใหเคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรี  ชาว- 
บานท่ีอยูรอบ ๆ พากัน ประกอบการงานดวยแสงสวางนั้น   สําคัญวาเปนกลางวัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมปรากฏมณีแกวเห็นปานน้ีแกพระเจาจักรพรรดิ. 
             [๔๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมปรากฏมีนางแกวรูปงาม   นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยความงามแหงผิว- 
พรรณอยางยิ่ง  ไมสูงนัก  ไมตํ่านัก  ไมผอมนัก  ไมอวนนัก    ไมดํานัก   ไม 
ขาวนัก  ลวงผิวพรรณของมนุษย   แตยังไมถึงผิวพรรณทิพย  มสีัมผัสทางกาย 
ปานประหน่ึงสัมผัสปุยนุนหรือปุยฝาย  นางแกวน้ัน  มีตัวอุนในคราวหนาว  มีตัว 
เย็นในคราวรอน   มีกลิ่นดังกลิ่นจันทนฟุงไปแตกาย   มีกลิ่นดงักลิ่นอุบลฟุงไป 
แตปาก  นางแกวน้ันมีปกติคนกอนนอนที่หลัง   คอยฟงคําบรรหาร    ประพฤติ 
ถูกพระทัย   ทูลปราศรัยเปนที่โปรดปรานตอพระเจาจักรพรรดิ  และไมประพฤติ 
ลวงพระเจาจักพรรดิแมทางใจ  ไฉนเลา  จะมีประพฤติลวงทางกายได   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ยอมปรากฏนางแกวเห็นปานน้ีแกพระเจาจักรพรรดิ. 
           [๔๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก  พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมปรากฏมีแตคฤหบดีแกว   ผูมีจักษุเพียงดังทิพยเกิดแตวิบากของกรรมปรากฏ ซึ่ง 
เปนเหตุใหมองเห็นทรัพยทั้งที่มีเจาของ  ทั้งที่ไมมีเจาของได  เขาเขาเฝาพระ- 
เจาจักรพรรดิ   แลวกราบทูลอยางน้ีวา   ขอเดชะ พระองคจงทรงเปนผูขวนขวาย  
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นอยเถิด ขาพระองคจักทําหนาท่ีการคลังใหพระองค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่อง    
เคยมีมาแลว   พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองคฤหบดีแกวน้ัน    จึงเสด็จลง 
เรือพระที่นั่งใหลอยลองกระแสนํ้ากลางแมน้ําคงคา    แลวตรัสสัง่กะคฤหบดีแกว 
ดังน้ีวา  ดูกอนคฤหบดีฉันตองการเงินและทองคฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแต 
มหาราช  ถาเชนนั้นโปรดเทียบเรือเขาฝงขางหน่ึงเกิด    พระเจาจักรพรรดิตรัส 
วา  ดูกอนคฤหบดี  ฉันตองการเงินและทองตรงน้ีแหละ  ทันใดน้ัน    คฤหบดี 
แกวจ่ึงเอามือท้ัง ๒ หยอนลงในนํา    ยกหมอเต็มดวยเงินและทองข้ึนมา    แลว 
กราบทูลพระเจาจักรพรรดิดังน้ีวา   ขาแตมหาราช   พอหรือยังเพียงเทาน้ี     ใช 
ไดหรือยังเพียงเทาน้ี  บูชาไดหรือยังเพียงเทาน้ี  พระเจาจักรพรรดิจึงตรัสสั่งอยาง 
นี้วา  ดูกอนคฤหบดี   พอละ    ใชไดแลวบูชาไดแลวเพียงเทาน้ี    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ยอมปรากฏคฤหบดีแกวเห็นปานน้ีแกพระเจาจักรพรรดิ. 

                             วาดวยปริณายกแกว 
           [๔๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมปรากฏปริณายกแกว   ปริณายกน้ันเปนบัณฑิต   ฉลาด  มีปญญา  สามารถ 
ถวายขอแนะนําใหพระองคทรงบํารุงผูที่ควรบํารุง    ทรงถอดถอนผูที่ควรถอด  
ถอน  ทรงแตงต้ังผูที่ควรแตงต้ัง   เขาเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวกราบทูล 
อยางนี้วา   ขอเดชะ  ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด   ขาพระองคจักส่ัง 
การถวาย  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ยอมปรากฏปริณนายกแกวเห็นปานน้ีแกพระ- 
เจาจักรพรรดิ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระจาจักรพรรดิยอมทรงประกอบดวยแกว ๗ 
ประการนี้   พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผล   ๔  อยางเปน 
ไฉน.  
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            [๔๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระเจาจักรพรรดิในโลกน้ียอมทรง  
พระศิริโฉมงดงาม  นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยความงามแหงพระฉวีวรรณ 
อยางยิ่งเกินมนุษยอ่ืน ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบ 
ดวยความสัมฤทธิผลขอแรกดังน้ี. 
             [๔๙๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมทรงพระชนมายุยืน ทรงดํารงอยูนานเกินมนุษยอ่ืน ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอท่ี ๒ ดังน้ี . 
             [๔๙๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   พระเจาจักรพรรดิ 
ยอมเปนผูมีพระโรคาพาธนอย  ไมทรงลําบาก   ทรงประกอบดวยพระเตโชธาตุ  
ยอยพระกระยาหารสม่ําเสมอ  ไมเย็นนัก  ไมรอนนัก   เกินมนษุยอ่ืน ๆ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธิผลขอท่ี ๓ 
ดังน้ี. 
             [๕๐๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจาจักพรรดิยอม 
ทรงเปนที่รักใคร   พอใจ    ของพราหมณและคฤหบดีเหมือนบิดาเปนที่รักใคร 
พอใจของบุตรฉะน้ัน   พราหมณและคฤหบดีก็เปนที่โปรดปราน   พอพระราช- 
หฤทัยของพระเจาจักรพรรดิ  เหมือนบุตรเปนที่รักใครพอใจของบิดา   ฉะน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว   พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา 
ออกประพาสพระราชอุทาน ทันทีนั้น พราหมณและคฤหบดีเขาไปเฝาพระองค 
แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคอยารีบดวน  โปรดเสด็จโดยอาการท่ี 
พวกขาพระองคไดชมพระบารมีนานๆ เถิด แมพระเจาจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีวา 
ดูกอนสารถี  ทานอยารีบดวน  จงขับไปโดยอาการท่ีฉันไดชมบรรดาพราหมณ 
และคฤหบดีนาน ๆ เถิด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระเจาจักพรรดิทรงประกอบ 
ดวยความสัมฤทธิผลขอท่ี  ๔  ดังนี้.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัม-    
ฤทธิผล ๔ อยางนี้. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน   พระเจา 
จักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการ  และความสัมฤทธิผล ๔ อยางดังน้ี  
พึงเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบน้ันเปนเหตุบางไหมหนอ. 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระเจาจักรพรรดิ 
ทรงประกอบดวยแกวแมประการหนึ่ง ๆ ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีแกวประการ 
นั้น  เปนเหตุได   จะปวยกลาวไปไยถึงแกวท้ัง ๗ ประการ   และความสัมฤทธิผล 
ทั้ง ๔ อยาง. 

                 วาดวยความสุขของพระเจาจักรพรรดิ 
           [๕๐๑]  ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงหยิบแผนหินยอม  ๆ 
ขนาดเทาฝามือ   แลวตรสัถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     แผนหินยอม ๆ  ขนาดเทาฝามือท่ีเราถือน้ีกับ 
ภูเขาหลวงหิมพานต  อยางไหนหนอแลใหญกวากนั. 
            ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนหินยอม ๆ  ขนาดเทาฝามือท่ีทรงถือ 
นี้มีประมาณนอยนัก     เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว     ยอมไมถึงแม 
ความนับ  ยอมไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว   ยอมไมถงึแมการเทียบกันได. 
            พ.  ดกูอนภิกษุทั่งหลาย  ฉันนัน้เหมือนกันแล   พระเจาจักรพรรดินี้  
ทรงประกอบดวยแกว  ๗   ประการและความสัมฤทธิผล  ๔ อยาง  ยอมทรงเสวย  
สุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบน้ันเปนเหตุได     สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบ สุขอัน 
 เปนทิพยแลว   ยอมไมถงึแมการนับ  ยอมไมเขาถึงแมสวนแหงเส้ียว  ยอมไม 
ถึงแมการเทียบกันได.  
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            [๕๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัณฑิตนั้นนั่นแล    ถามาสูความเปน    
มนุษย   ในบางครั้งบางคราวไมวากาลไหน ๆ   โดยลวงระยะกาลนาน    กย็อม 
เกิดในสกุลสูง  คือ  สกลุกษัตริยมหาศาล    หรือสกลุพราหมณมหาศาล  หรือ 
สกุลคฤหบดมีหาศาล   เห็นปานน้ันในบั้นปลาย  อันเปนสกุลมั่งค่ังมีทรัพยมาก 
มีโภคะมาก    มีทองและเงินอุปกรณเครื่องปลื้มใจ    และทรัพยธัญญาหารอยาง 
เพียงพอ   และเขาจะเปนผูมีรูปงาม   นาดู  นาเลื่อมใส   ประกอบดวยความงาม 
แหงผิวพรรณอยางยิ่ง    มีปกติไดขาว   น้ํา   ผา   ยาน    ดอกไม    ของหอม 
เครื่องลูบไล  ที่นอน   ที่อยูอาศัย   และเครื่องตามประทีป   เขาจะประพฤติกาย 
สุจริต   วจีสุจริต  มโนสจุริต    ครั้นแลว เมื่อตายไปจะเชาถึงสุคติโลกสวรรค. 

                    วาดวยภูมิของบัณฑิตครบบริบูรณ            
            [๕๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เหมือนนักเลงการพนัน     เพราะฉวย 
เอาชัยชนะไดประการแรกเทาน้ัน       จึงบรรลุโภคสมบัติมากมาย     การฉวยเอา 
ชัยชนะของนักเลงการพนันที่บรรลโุภคสมบัติมากมายไดนั้นแล    เพียงเลก็นอย 
ที่แทแล      การฉวยเอาชัยชนะใหญหลวงกวาน้ัน   คือ    การฉวยเอาชัยชนะที่ 
บัณฑิตนั้น     ประพฤติกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต  แลวตายไป   เขาถึง 
สุคติโลกสวรรคนั่นเอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้ภูมิของบัณฑิตครบถวนบริบูรณ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                จบพาลบัณฑิตสูตร  ที ่ ๙  
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                 อรรถกถาพาลบัณฑิตสูตร   
 
          พาลบัณฑิตสูตร มีบทเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พาลลกฺขณานิ   ความวา   ที่ชื่อวา 
พาลลักขณะ   เพราะอรรถวา   เปนเครื่องกําหนด   คือเปนเครื่องหมายใหรูวา 
ผูนี้เปนคนพาล.   พาลลกัษณะเหลาน้ันแหละ  ทานเรียกวา  พาลนิมิต  เพราะ 
เปนเหตุแหงการหมายรูวา    ผูนั้นเปนคนพาล.   เรยีกวา   พาลาปทาน   เพราะ 
คนพาลประพฤติไมขาด.  บทวา  ทุจฺจนิฺติตฺจินฺตี   ความวา   ธรรมดาคนพาล 
แมเม่ือคิดยอมคิดแตเรื่องชั่ว ๆ ดวยอํานาจอภิชฌา   พยาบาทและความเห็นผิด 
ฝายเดียว.    บทวา ทุพฺภาสิตภาสี   ความวา  แมเมื่อพูด   ก็พูดแตคําชั่ว  ๆ 
ตางโดยวจีทุจริตมีมุสาวาทเปนตน.   บทวา  ทุกฺกฏกมฺมการี  ความวาแม 
เมื่อทําก็ทําจําเพาะแตกรรมชั่ว  ๆ  ดวยสามารถแหงกายทุจริต    มีปาณาติบาต  
เปนตน. 
           บทวา  ตตฺร  เจ ไดแก ในบริษัทที่คนพาลน่ังแลวน้ัน.     บทวา   ตชฺช  
ตสฺสารุปฺป   ความวา  จะพูดดวยถอยคําท่ีพอเหมาะแกเขา   คือเหมาะสมแกเขา 
อธิบายวา    ไดแกถอยคําที่ปฏิสังยุตดวยโทษ    ทั้งท่ีเปนไปในปจจุบัน     และ 
สัมปรายิกภพของเวรท้ัง ๕.    บทวา ตตฺร    ไดแก ถอยคําท่ีพูดถึงกันอยูนั้น. 
บทวา  พาล  เปนตน   เปนทุติยาวิภัต  ใชในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ. 
          บทวา  โอลมฺพนฺติ   ความวา    ยอมเขาไปต้ังอยู.    สองบทท่ีเหลือ 
เปนไวพจนของ   บทวา  โอลมฺพนฺติ  นั้น   ลักษณะคนพาลเหลาน้ัน   ยอม  
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ปรากฏโดยอาการท่ีการแผไปเปนตน  เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนี้. บทวา   
 ิปวิยา  โอลมฺพนฺติ    ไดแก แผไปบนพ้ืนดิน  สองบทท่ีเหลือก็เปนไวพจน 
ของบทน้ันแหละ.   ก็ขอน้ันเปนอาการท่ีแผไป.   บทวา ตตฺร  ภิกฺขเว   พาลสฺส 
ความวา     เมื่อปรากฏการณนั้น  มาถงึ     แตนั้นคนพาลยอมมีความคิดอยางนี้. 
บทวา   เอตทโวจ   ความวา  ภิกษุผูฉลาดในอนุสนธิคิดวาใคร ๆ ไมสามารถ 
จะทําขออุปมาของนรกได  พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดตรัสไว  แตตรัสวา  มิใช 
ของท่ีทําไดโดยงาย  และถึงจะทําไดงายก็ไมมีผูสามารถจะทําได  เอาเถิด  เราจะ 
ทูลเชิญใหพระทศพลทรงกระทําขออุปนาดังนี้   แลวไดกลาวคํานี้วา  เอต  สกฺก 
ภนฺเต  ดังนี้. 
             บทวา   หเนยฺยุ    ความวา พึงฆาแบบแทงซํ้าสองครั้งในท่ีเดียวกัน   ไม 
ใหถึงตาย   โดยวิธีแทงซ้ําแลวก็ไป.   เพราะฉะน้ันโจรน้ันจึงมีปากแผลถึง ๒๐๐ 
แหง.   แมบทที่มีจํานวนยิ่งไปกวานี้    ก็นัยนี้เหมือนกัน.   บทวา   ปาณิมตฺต 
ไดแก   มีขนาดเพียงต้ังอยูในฝามือ.   บทวา   สงฺขป  น  อุเปติ  แปลวา   ไม 
ถึงขนาดท่ีพอจะนับได.   บทวา   กลฺลภาคมฺป    ความวา   ไมถึงข้ันที่ควรจะ 
กลาววา  เขาถึงเส้ียวท่ีรอย  เสี้ยวท่ีพัน  หรือเส้ียวท่ีแสน.  บทวา  อุปนิธป 
ไดแก  ไมถึงการเขาไปเปรียบเทียบ  คือไมมีแมแตคนที่เหลียวมอง. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อโยขีล   ความวา   จะใหสัตวนรกผูมี 
อัตภาพ  ๓  คาวุตนอนหงายบนแผนโลหะที่ลุกโพลง   เอาหลาวเหล็กประมาณ 
เทาลําตาลสอดเขาไปในมือขางขวา  ในมือซายเปนตน  ก็ทําอยางนั้น   แลวให 
นอนควํ่าบาง  นอนตะแคงขวาบาง    ตะแคงซายบาง   โดยลงโทษเหมือนอยาง 
ที่นอนหงายแลวลงโทษแบบเดียวกัน.   บทวา    สเวสิตฺวา   ความวา   นาย- 
นิรยบาลจะจับสัตวนรก    ผูมีอัตภาพ ๓ คาวุตใหนอนบนแผนโลหะที่ลุกโพลง. 
บทวา  กุารหีิ  ความวา  จะถากดวยผ่ึงใหญขนาดครึ่งหลังคาเรือน.   โลหิต  
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จะไหลเปนน้ํา  โลหิตจะพลุงข้ึนจากแผนดินเปนเปลวไฟจดถึงท่ี ๆ เขาถากแลว.   
ทุกขอยางใหหลวงจะเกิดข้ึน     และเมื่อจะถากก็ถากทําใหเปนเสน บรรทัดถาก 
ออกเปน ๘ เสี่ยงบาง ๖ เสี่ยงบาง  ดุจถากฟน.  บทวา   วาสีห ิ ไดแก มีดที ่
มีประมาณเทากระดงขนาดใหญ.  เมื่อถากดวยมีดเหลาน้ัน   กถ็ากต้ังแตหนังไป 
จนถึงกระดูก  อวัยวะที่ถากออกแลว ๆ ยอมกลับต้ังอยูตามปกติ.   บทวา  รเถ  
โยเชตฺวา    ความวา  เทียมรถที่ลกุโพลงโดยประการทั้งปวง   พรอมท้ังเชือกคู 
ชวงลอ  ธูป   และปฏัก.   บทวา   มหนฺต   ไดแก  มปีระมาณเทาเรือนยอด 
ขนาดใหญ.  บทวา   อาโรเปนฺติ   ความวา นายนิรยบาลจะโบยดวยฆอนเหล็ก 
ที่ลุกโพลงแลวบังคับใหสัตวนรกปนข้ึน.   บทวา  สกึป  อุทฺธ   ความวา  เขา 
จะพลานข้ึนขางบนบาง    ขางลางบาง   ดานขวางบาง    เหมือนเมล็ดขาวสารท่ี  
เขาใสไปในหมอขาวที่กําลังเดือดพลาน. 
           บทวา   ภาคโส  มิโต   ไดแก แบงแยกไวเปนสวนเทา ๆ กัน.   บท 
วา  ปริยนฺโต   แปลวา  ลอมรอบ.   บทวา  อยสา   ความวา  ขางบนครอบ 
ไวดวยแผนเหล็ก.   บทวา  สมนฺตา  โยชนสต   ผรตฺิวา  ติฏติ   ความวา 
แผไปแลวอยางนี้   ต้ังอยู   เหมือนนัยนตาของผูที่ยืนมองดูอยูในที่ไกลประมาณ 
๑๐๐ โยชนโดยรอบ   จะทะเลนออกมาเหมือนลูกกลม ๆทั้งคู.   บทวา น  สกุร 
อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ   มีอธิบายวา  แมถึงจะกลาวพรรณนาไปต้ัง  ๑๐๐  ป พัน 
ป  จนถึงทีสดุวา  ข้ึนชื่อวานรกเปนทุกขแมอยางนี้    ไมใชเปนของท่ีทําไดโดย 
งาย.   บทวา  ทนฺตุลฺเลหก   แปลวา  ใชฟนและเล็บอธิบายวา  ถอนข้ึนดวย 
ฟน.  บทวา  รสาโท  ไดแก  บริโภคดวยคิดใจในรส   โดยความอยากในรส 
อาหาร.  บทวา   อฺมฺขาทิกา   แปลวา   มีแตการกินกันเอง.   บทวา 
ทุพฺพณฺโณ    แปลวา  มรีปูทราม.  บทวา  ทุทฺทสิโก   ไดแกมีรูปนาเกลียด 
ชังดุจยักษที่เขาปนไวเพ่ือหลอกใหเด็กกลัว.  บทวา โอโกฏิมโก   ไดแก  เปน  
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รางเต้ีย  คอสั้น  ทองพลุย.   บทวา   กาโณ  ไดแก  เปนคนตาบอดขางเดียว     
หรือตาบอดสองขาง.   บทวา  กุณี  ไดแก  คนที่มอืดวนขางหน่ึง   หรือมีมอื 
ดวยสองขาง.  บทวา   ปกขฺหโต  แปลวา  เปนคนงอยเปลี้ย.  บทวา   โส 
กาเยน  เปนตนนี้  ทานปรารภไวเพ่ือแสดงถึงการเขาไปผูกพันกับความทุกข 
ของสัตวนรกนั้น.  บทวา  กลิคฺคเหน  แปลวา  ดวยความพายแพ.  บทวา 
อธิพนฺธ  นิคจฺเฉยฺย   ความวา  เพราะสมบัติทุกอยางเปนจํานวนมากของผูแพ 
ยังไมพอใหผูชนะ  ฉะนั้นเขาจึงตองถูกจองจําอีกดวย.  บทวา  เกวลา  ปริปูรา 
พาลภูมิ   ความวา  คนพาลบําเพ็ญทุจริต  ๓  อยาง  บริบรูณแลว  ยอมบังเกิด 
ในนรก   แตดวยเศษแหงกรรมท่ีเหลือในนรกน้ัน  แมเขาจะไดกลับมาเกิดเปน 
มนุษย   ก็ตองเกิดในตระกูลตํ่าท้ัง  ๕  และถายังทําทุจริต  ๓  อีก    ก็ตองบังเกิด 
ในนรก  ทั้งหมดน้ีเปนพ้ืนของคนพาลอยางสมบูรณ. 
           บทมอีาทิวา   ปณฺฑิตลกฺขณานิ    พึงทราบโดยทํานองดังกลาวแลว 
นั้นแหละ.    ก็บททั้งหลายมีอาทิวา  สุจินฺติตจินฺตี   ในนิเทศน้ีพึงประกอบเขา 
ดวยสามารถแหงมโนสุจริตเปนตน.  บทวา สีสนหาตสฺส ไดแก ทรงสนาน 
พระเศียรดวยนํ้าหอม.  บทวา  อุโปสถิกสฺส  ไดแก ทรงสมาทานองคอุโบสถ 
แลว.  บทวา  อุปริปาสาทจรคตสฺส   แปลวา  เมื่อประทับอยูในมหาปราสาท 
ชั้นบน  คือทรงเสวยสุธาโภชนเสด็จเขาสูหองอันมีสิริ  บนพ้ืนอันโอโถง  เบื้อง 
 บนมหาปราสาททรงรําพึงถึงศีลทั้งหลายอยู. 
           เลากันวา  ครั้งน้ัน  พระราชา  พอรุงเชาก็สละพระราชทรัพยหน่ึงแสน 
ถวายมหาทานสนานพระเศียรดวยคันโธทก  ครั้งละ  ๑๖  หมอ  เสวยพระกระยา- 
หารเชาแลว  ทรงเฉวียงบาดวยผาขาวบริสุทธิ์   นั่งขัดสมาธิบนพระที่บรรทมอัน 
มีสิริชั้นบนปราสาทประทับ นั่งรําพึงถึงกองบุญคือ ทาน ความขมใจ และความ 
สํารวมของพระองค.  นี้เปนธรรมดาของพระเจาจักรพรรดิทั้งปวง.  
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            เมื่อพระเจาจักรพรรดิเหลาน้ัน        กําลังพิจารณาถึงกองบุญอยูนั่นเอง 
ทิพยจักรรัตนะมีบุญกรรมมีประการดังกลาวแลวเปนปจจัย    มีฤดูเปนสมุฏฐาน 
มีลักษณะคลายกับกอนแกวมณีสีเขียว ก็ปรากฏข้ึนดุจแหวกพ้ืนนํ้ามหาสมุทรข้ึน 
มาทางปาจีนทิศ   อุปมาดังจะทําหวงนภากาศใหงดงาม.   ก็จักรตันะนั้น   ทาน 
เรียกวา    เปนทิพย    เพราะประกอบไปดวยอานุภาพอันเปนทิพย.   ข้ึนชื่อวา 
สหัสสาระเพราะมีกําต้ังพัน  ชื่อวา  สนาภิก  สเนมกิ  เพราะประกอบไปดวย 
กงและดุม.  ชื่อวา  สพฺพาการปริปูร    เพราะบริบูรณไปดวยอาการทุกอยาง. 
           พึงทราบวินัยในอาการเหลาน้ันดังตอไปนี้     ชื่อวาจักรรัตนะ   เพราะ 
เปนจักรและเปนทั้งรัตนะ ดวยอรรถวายังความยินดีในเกิด.  ก็ดมุของจักรรัตนะ 
ที่ทานกลาววา   พรอมไปดวยดุมนี้นั้น    ลวนแลวไปดวยแกวอินทนิล.   กต็รง 
กลางดุมนั้น    มีชองสําเร็จดวยเงินงามผุดผาดเหมือนการย้ิมสรวลของมีระเบียบ 
ฟนสะอาดแนบสนิทดี.  และลอมไปดวยแผนเงินท้ังสองดาน.   คือทั้งดานนอก 
และดานในดุจมณฑลแหงควงจันทรที่มีชองตรงกลางฉะน้ัน.  ก็ในท่ีซึ่งแผนเงิน 
แวดวงไปดวยดุมและชองเหลาน้ัน     ปรากฏวามีรอยเขียนที่กําหนดไวในฐานที่ 
เหมาะสม  ไดถูกจัดไวแลวเปนอยางดี  นี้เปนความบริบูรณดวยอาการทุกอยาง 
ของดุมแหงจักรรัตนะนั้น  กอน. 
           ก็จักรรัตนะที่ทานกลาววามีซี่ต้ังพัน     ประกอบไปดวยซ่ีเหลาใด    ซี่ 
เหลาน้ันสําเร็จดวยรัตนะ ๗ สมบรูณดวยรัศมี  ดุจรัศมีแหงควงอาทิตย.  แมซี่ 
เหลาน้ันก็ปรากฏวาไดจําแนกไวแลวเปนอยางดีเหมือนกัน   เชนลายเขียนทีเขียน 
เปนหมอน้ําแกวมณีเปนตน.  นี้เปนความบริบูรณดวยอาการทุกอยาง ของซ่ีทั้ง 
หลายแหงจักรรัตนะนั้น.  
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           ก็จักรรัตนะที่ทานกลาววาพรอมดวยกง  ประกอบไปดวยกงใด  กงน้ัน    
สําเร็จแกวประพาฬ  มีสแีดงบริสุทธิ์ นารัก   เหมือนจะเยยกลุมรัศมีแหงดวง 
อาทิตยที่กําลังทอแสงฉะนั้น. 
           ก็ที่ตอของกงน้ัน     เปนแผนทองชมพูนุทสีแดงมีชื่อเสียงนาชื่นชมและ 
มีลายเขียนเปนวงกลมปรากฏวา    ทานจัดแจงไวแลวเปนอยางดี    นี้เปนความ 
บริบูรณดวยอาการทุกอยางของดุม  แหงทิพยจักรรัตนะนั้น. 
           ก็ดานหลังมณฑลของดุมแหงทิพยจักรรัตนะ        มีไมสําเร็จดวยแกว 
ปะพาฬ   เหมือนหลอดไมออที่มีชองขางใน  ประดับเปนวงกลม ๆ อยูที่กําขาง 
ละสิบ ๆ   ไมสําเร็จดวยแกวประพาฬใด    เวลาลมพัดโชยจะเปลงเสียงไพเราะ 
กอใหเกิดความรัญจวนใจ    เพลิดเพลนิ     เหมือนเสียงของดนตรีมีองค  ๕  ที ่
บรรเลงโดยศิลปนผูเชี่ยวชาญฉะนั้น.  ก็ไมสําเร็จดวยแกวประพาฬน้ันแหละ.  ม ี
เศวตฉัตรอยูขางบน    มพีวงดอกโกสุมรวมกลุมเปนระเบียบทั้งสองดาน    ดวย 
ประการดังพรรณนามานี้   จึงมีสีหบัญชรสองดาน  ภายในกําแหงดุมทั้งสองของ 
ทิพยจักรรัตนะอันแวดวงไปดวยกง      ที่เขาไปเสริมความสงางามดวยไมสําเร็จ 
ดวยแกวประพาฬหน่ึงรอย   สําหรับทรงไวซึ่งเศวรฉัตรหน่ึงรอย  มีพวงโกสุมปก 
คลุมเปนระเบียบถึงสองรอยเปนบริวาร      ซึ่งมีกลุมแหงแกวมุกดาทั้งสองหอย 
ยอยอยู     ดปูระหน่ึงจะงามเกินความงามตามธรรมชาติของอากาศคงคา    มีสิร ิ
ดวยกลุมแสงจันทรวันเพ็ญท่ีสาดแสงไปประมาณชั่วลําตาล     สุดลงดวยกลุมผา 
กําพลสีแดงเหมือนแสงพระอาทิตยออน ๆ  จักรทั้ง ๓ ปรากฏวาเหมือนหมุนไป 
พรอม   ๆ  กนั  โดยการหมุนผัดผันไปในอากาศพรอมดวยจักรรัตนะ.     นี้เปน 
ความบริบูรณดวยอาการทุกอยาง  โดยประการท้ังปวงของจักรรัตนะนั้น. 
            ก็เม่ือพวกมนุษยบริโภคอาหารมื้อเย็น   ตามปกติเสร็จแลวน่ังบนอาสนะ. 
ที่เขาปูไว  บนประตูเรือนของตน  ๆ สนทนากันอยูถึงเหตุการณเรื่องราวตามที่  
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เปนไป   เมื่อหมูทารกผูไมสูงเกินไป    ไมตํ่าเกินไป   (รุนเยาว)  กําลังเลนอยู    
ในถนนและทางสี่แพรงเปนตน   ทิพยจักรรัตนะนั้นแล   ก็เดินทางมุงหนามายัง 
ราชธานี  ประดุจเขาไปสงเสริมความงาม    กิ่งไมยอดไม    เพ่ิมบรรยากาศจน 
สุดบริเวณในไพรสณฑ ชวนใหหมูสัตวเง่ียโสดสดับ ดวยเสียงอันไพเราะ  พึงได 
ไกลถึง ๑๒ โยชน  ชวนใหมองโดยมีแสงสีรุงเรืองเปนเหตุใหเกิดรัศมีมีประการ 
ตาง ๆ เห็นไดไกลโยชนหน่ึง   ดุจประกาศบุญญานุภาพแหงพระเจาจักรพรรดิ. 
           ครั้นจักรรัตนะนั้น  สงสําเนียงไปท่ัวปาน่ันเอง    คนเหลาน้ันครุนคิด 
อยูวา  เสียงนี้มาแตไหนหนอ  ตางก็แหงนดูไปทางทิศบูรพาตางคนตางพูดกัน 
อยางนี้วา  ทานผูเจริญท้ังหลาย    จงดูสิ่งอัศจรรยทุก ๆ คืนพระจันทรเพ็ญข้ึน 
ดวงเดียว  แตวันนี้ข้ึนสองดวง  ก็ดวงจันทรทั้งคูนี้   เคลื่อนคลอยข้ึนไปสูนภา- 
กาศโดยมุงไปทางทิศบูรพา    อุปมาเหมือนพญาหงสทั้งคู    รอนอยูในนภากาศ 
ฉะน้ัน.  อีกพวกหน่ึงกลาวคานวา    สหายทานพูดอะไร     พระจันทรสองดวง 
ข้ึนพรอมกันทานเคยเห็นท่ีไหนบาง      นั้นคือพระอาทิตยผูทรงไวซึ่งรัศมีอัน 
แผดกลา   มสีีแดงเหลืองโผลข้ึนมาแลวมิใชหรือ  อีกพวกหนึ่ง    กลาวถากถาง 
เยาะเยยพวกนั้นวา    ทานเปนบาไปแลวหรือ    พระอาทิตยเพ่ิงจะตกไปเดี๋ยวน้ี  
เองมิใชหรือ   พระอาทิตยนั้น    จะข้ึนตานพระจันทรเพ็ญดวงน้ีไดอยางไร   แต 
นี่จะตองเปนวิมานของทานผูมีบุญคนหน่ึง       จึงรุงเรื่องไปดวยแสงสวางแหง 
รัตนะมิใชนอย.  คนเหลาน้ันแมทั้งหมดตางฝายตางเห็นไปคนละอยาง คนพวก 
หลังจึงกลาวอยางนี้วา  พวกทานทั้งหลายพูดเพอเจอใหมากเรื่องไปทําไม   นั่น 
ไมใชพระจันทรเพ็ญ  ไมใชควงอาทิตย  ไมใชวิมานของเทพ    ที่แทสิริสมบัติ  
เห็นปานน้ี   มิไดเกิดข้ึนเพ่ือส่ิงเหลาน้ัน  แตสิ่งน้ันชะรอยจักเปนจักรรัตนะ. 
            เมื่อการเจรจาโตเถียงยังดําเนินไปอยูเชนนี้      จักรรัตนะนั้นก็ละจีนท- 
มณฑลมุงตรงมา.    แตนั้นเมื่อคนเหลาน้ันพูดกันวา  จักรรัตนะนี้    บังเกิดข้ึน  
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เพ่ือใครหนอแล      ก็มีผูพูดข้ึนวา      จักรรัตนะนี้มิไดเกิดข้ึนแกผูใดใครอ่ืน      
มหาราชของพวกเราทั้งหลายทรงบําเพ็ญความเปนพระเจาจักรพรรดิสมบรูณแลว 
จักรรัตนะนี้บังเกิดเปนคูบุญบารมีของพระองคแนนอน. 
         ลําดับนั้น  ทั้งมหาชนกลุมนั้น  ทั้งคนอ่ืน ๆ  ที่มองเห็น   ทุก ๆ คน ก ็
เดินตามจักรรัตนะไปเรื่อย ๆ.    แมจักรรัตนะนั้นก็เวียนรอบพระนครไปจนสุด 
กําแพงที่เดียว  เจ็ดรอบ    เหมือนหนึ่งจะประกาศใหคนทั่วไปรูขอท่ีคนลอยมา 
เพ่ือเปนสมบัติของพระราชาพระองคเดียว  กระทําประทักษิณภายในพระราชวัง 
ของพระราชาแลว      ประดิษฐานอยูในที่คลายสีหบัญชรดานทิศอุดรของพระ- 
ราชวัง   เหมอืนถูกไมสลกัขัดไว    เพ่ือใหมหาชนบูชาดวยเครื่องสักการะมีของ 
หอมและดอกไมเปนตนไดโดยสะดวก. 
           ก็เม่ือทิพยจักรรัตนะนั้น    ต้ังอยูดวยประการฉะน้ันแลว   พระราชาธิบดี 
เห็นกองรัศมี      มีพระทัยปรารถนาที่จะทอดพระเนตรชมฉัตรแกวท่ีเขาไปทาง 
ชองแหงสีหบัญชร   กระทําใหภายในปราสาทรุงเรืองดวยรัศมีแกว     กอใหเกิด 
ความยินดีมีประการตาง ๆ แมหมูชนที่หอมลอม    ก็พากันกราบทูลมูลเหตุแหง 
จักรรัตนะนั้น   ดวยถอยคําลวนแตนารัก     กาลน้ันพระราชาธิบดีมีพระวรกาย 
ทวมลนไปดวยปติปราโมทยอยางแรงกลา  มีพระอตุสาหะละเสียซึ่งบัลลังก ทรง 
อุฏฐานการจากอาสนะ เสด็จไปสูที่ใกลสีหบัญชรทอดพระเนตรเห็นจักรแกวแลว 
จึงทรงจินตนาการวา  ก็เราไดยินคําโบราณทานเลามาวา ฯลฯ    ดังน้ีเปนอาทิ. 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา   ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลวจึงทรงมีพระดําริวา 
ฯลฯ  เราพึงไดเปนพระเจาจักรพรรดิแนนอนดังน้ี. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา     โส  โหติ  ราชา  จกฺกวตฺติ   ความวา 
ถามวาพระราชายอมเปนพระเจาจักรพรรดิดวยเหตุมีประมาณเทาไร.  
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           ตอบวา   ดวยเหตุเพียงจักรรัตนะเหาะข้ึนสูอากาศ  เพียงองคุลีหน่ึงก็ได    
สององคุลีก็ได. 
           บัดนี้  เมื่อจะแสดงถึงขอท่ีพระราชาพึงการทําในวิธีปราบดาภิเษกเปน 
พระเจาจักรพรรดิ     จึงตรัสดํามีอาทิวา  อถ   โข  ภิกขฺเว   ดังน้ี.   บรรดาบท 
เหลาน้ัน     บทวา  อฏายาสนา  ไดแก   ทรงลุกจากอาสนะท่ีประทับนั่งเสด็จ 
มาใกลจักรรตันะ.     บทวา    สุวณฺณภิงฺคาร  คเหตฺวา     ความวา   ทรงยกสุวรรณ 
ภิงคาร  มีชองคลายงวงชาง   ทรงจับเตานํ้าดวยพระหัตถซาย     (ทรงหลั่งรด 
จักรแกวดวยพระหัตถขวา)  รับสั่งวา   จงพัดผันไปเถิดจักรแกวผูเจริญ      จงมี 
ชัยชนะอยางผูยิ่งใหญเถิดจักรแกวผูเจริญ.  บทวา อนฺวเทว  ราชา  จกฺกวตฺติ 
สิทฺธึ  จาตุรงฺคินิยา  เสนาย  ความวา  ก็ในขณะที่พระราชาทรงหลั่งนํ้า    มุง 
ความเปนพระเจาจักรพรรดิ      แลวรับสั่งวา      จงมีชัยชนะอยางผูยิ่งใหญเถิด 
จักรแกวผูเจริญน่ันแหละ  จักรแกวกล็อยข้ึนสูเวหาส  พัดผันไป.  พระราชานั้น 
ยอมไดชื่อวาเปนพระเจาจักรพรรดิตลอดเวลาที่จักรแกวพัดผันไป.    ก็เม่ือจักร 
แกวพัดผันไปแลว   พระราชาผูกําลังติดตามจักรแกวน้ันไปเรื่อย ๆ ก็เสด็จข้ึนสู 
ยานอัน ประเสริฐของพระเจาจักรพรรดิ    เหาะข้ึนสูเวหาสดวยประการฉะนี้. 
           ลําดับนั้น  คนผูเปนบริวาร  และขาราชการในราชสํานักของพระองค 
ตางก็ถือฉัตรและจามรเปนตน     ถัดจากน้ันไปก็ถึงกลุมอิสรชนจําเดิมแตอุปราช 
เสนาบดี     พรั่งพรอมไปดวยกําลังทัพของพระองคที่ตกแตงเครื่องสนาม  (ผูก 
สอด)  มีเส้ือเกราะและเกราะ ๖ ประการเปนนี้   ประดับดวยธงชัย  ธงแผนผา 
ที่ยกข้ึนโชติชวงพรอมไปดวยแสงสีที่นํามาประดับหลายสิ่งหลายประการ   ตาง 
เหาะข้ึนสูเวหาสหอมลอมพระราชาเพียงผูเดียว.    ก็เพ่ือจะสงเคราะหประชาชน 
พวกพนักงานของพระราชา จึงปาวประกาศไปท่ัวทุกถนนในพระนครวา พอแม 
ทั่งหลาย   จักรแกวเกิดแลวแกพระราชาของพวกเรา  พวกทานจงรีบจัดแจงแตง   
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ตัวตามฐานานุรูปของตน ๆ เรงมาประชุมกันเถิด.    ก็มหาชนตางละการงานทุก   
อยางที่ตองทําตามปกติ  ถือเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน  ประชุม 
กันแลว   ตามเสียงแหงจักรแกวน่ันแหละ      แมมหาชนท้ังหมดนั้น ก็เหาะข้ึนสู 
เวหาส   แวดลอมพระราชาพระองคเดียว     คือผูใดประสงคจะเดินทางรวมไป 
กับพระราชา  ผูนั้นก็ไปทางอากาศ  ดวยประการฉะน้ี.    จึงมีบริษัทมาประชุม 
กันทั้งดานยาว  ดานกวางประมาณ   ๑๒  โยชน  ในบริษัทนั้นไมมีแมแตคนเดี่ยว 
ที่จะมีอวัยวะพิกลพิการ  หรือนุงหมเศราหมอง   พระราชาจึงมีบริวารท่ีสะอาด  
ธรรมดาบริษัทของพระเจาจักรพรรดิเดินทางไปทางอากาศ   เหมือนบริษัทของ 
วิทยาธร  ยอมเปนเชนกับรัตนะที่เกลื่อนกลนอยูบนพ้ืนแกวอินทนิล เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาวไววา   พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจาตุรงคินีเสนา  ก็เสด็จตามไป  
             แมจักรรัตนะนั้นก็พัดผันไป   โดยอากาศประเทศ   ไมสงูเกินไป   อยู 
ในระดับยอดไม   สามารถใหคนหมายรูไดวา  นั่นพระราชา  นั่นอุปราช    นั่น 
เสนาบดี  อุปมาเหมือนคนที่ตองการดอกไม ผลไม  หรือใบไม  ยืนอยูที่พ้ืนดิน 
ก็สามารถจะเก็บเอาส่ิงของเหลาน้ันไดโดยสะดวก. ผูใดประสงคจะไปในอิริยาบถ 
ใด  มียืนเปนตน     ผูนั้นกไ็ปไดโดยอิริยาบถนั้น.     สวนผูที่จะสนใจในศิลปะ 
มีจิตรกรรมเปนตน  ตางก็ดําเนินธุรกิจของตน ๆ ไปไดในอากาศนั้น. ที่พ้ืนดิน 
เคยดําเนินธุรกิจอยางใด       ในอากาศก็สามารถดําเนินธุรกิจทุกอยางไดฉันน้ัน 
จักรรัตนะนั้น     พาบริษัทของพระเจาจักรพรรดิ    เลาะลัดเขาสิเนรุราชไปทาง 
ดานซายผานพ้ืนมหาสมุทรไปจนถึงกรุงบุพวิเทหะ   ประมาณได  ๘,๐๐๐ โยชน. 
จักรรัตนะนั้นประดิษฐานอยูบนอากาศ      เหมือนถูกลิ่มสลักไวเบื้องบนภูมิภาค 
ทีเหมาะแกการชุมนุมของบริษัทกวาง  ๑๒  โยชน  วัดโดยรอบได  ๓๖  โยชน 
หาอุปกรณทําอาหารไดสะดวก  สมบรูณดวยรมเงาและนํ้ามีพ้ืนที่สะอาดราบเรียบ 
นารื่นรมย  กาลน้ัน   มหาชนลงแลวโดยสัญญาณนั้นทํากิจทุกอยาง   เชนอาบน้ํา  
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บริโภคอาหารเปนตน     อยูกันตามใจชอบ.     เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  
จักรแกวประดิษฐานอยู   ณ   ประเทศใด    พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ 
ณ  ประเทศน้ัน  พรอมดวยจาตุรงคินีเสนา. 
          ก็เม่ือพระเจาจักรพรรดิเสด็จเขาไปประทับอยูอยางนี้        พระราชาใน 
ประเทศน้ัน ๆ    พอไดสดับวาจักรมาแลว     ก็สั่งประชุมพลนิกายไมเตรียมรบ 
ก็ในระหวางที่จักรรัตนะเกิดข้ึนแลวน้ันแล     ไมมผูีใดจะกลาหยิบอาวุธข้ึนตอสู 
พระราชาโดยหมายเปนขาศึก.  นี่เปนอานุภาพของจักรรัตนะ. 
                             ดวยอานุภาพของจักร  อริราชศัตรู 
                   ของพระราชาพระองคนั้น    ยอมถึงความ 
                   สงบไปโดยไมเหลือ       ดวยเหตุนั่งเอง 
                   จักรของพระราชาธิบดีพระองคนั้น     จึง 
                   เรียกวา  อรินทมะ. 
           เพราะฉะนั้น    พระราชาเหลานั้นทุก ๆ พระองค    ตางก็ถือเอาสมบัติ  
ที่สมควรแกสิริราชสมบติัของตน ๆ นอมเศียรสยบองคพระเจาจักรพรรดิ กระทํา 
การบูชาพระบาทของพระองค    ดวยวิธีปราบดาภิเษกดวยแสงสวางแหงแกวมณี 
ที่พระโมฬีของตน     ถึงการยอมจํานนดวยกลาวคําเปนตนวา     เชญิเสด็จเถิด 
มหาราชดังนี้.     ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาวคําเปนตนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ประดาพระราชาท่ีเปนปฏิปกษในทิศตะวันออก       เขามาเฝาพระเจาจักรพรรดิ 
แลวทูลอยางน้ีวา  เชิญเสด็จเถิดมหาราชพระองคมาดีแลว  มหาราช  แผนดนินี้  
เปนของพระองค    ขอพระองคจงทรงปกครองเถิด  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน  
บทวา  สฺวาคต   แปลวา   เสด็จมาดี.   มีอธิบายวา   เมื่อพระราชาพวกหน่ึง 
เสด็จมา   ชาวประชาโศกเศรา   เมื่อเสด็จไปชาวประชาชื่นชม    เมื่อพระราชา  
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บางพระองคเสด็จมา    ชาวประชาชื่นชม    เมื่อเสด็จไป    ชาวประชาโศกเศรา  
พระองคเปนเสมือนพระราชาประเภทหลัง     คือเมื่อเวลาเสด็จมา     ชาวประชา 
ชื่นชม    เวลาเสด็จไป   ประชาชนโศกเศรา    เพราะฉะนั้น    การเสด็จมาของ 
พระองคจึงชื่อวา      เสด็จมาดี.     ก็เม่ือพวกเจาประเทศราชกราบทูลเชนนี้แลว 
แมพระเจาจักรพรรดิก็มไิดตรัสวา พวกทานตองสงบรรณาการแกเรา ตลอดเวลา 
เทาน้ีป    ทั้งไมทรงริบสมบัติของคนหนึ่ง ๆ ไปใหอีกคนหน่ึง      แตทรง 
เขาไปกําหนดอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาตเปนตน  ดวยปญญาอันสมควรแกภาวะ 
ที่พระองคเปนธรรมราชา ทรงแสดงธรรมดวยพระสุระเสียงอัน นารัก นาชอบใจ 
โดยนัยเปนตนวา   ข้ึนชื่อวา   ปาณาติบาตน้ี     ใครสองเสพ   เจริญทําใหมาก 
ยอมเปนไปเพ่ือนรก     แลวประกาศพระโอวาทมีอาทิวา    ไมควรฆาสัตวดังนี้. 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  พระเจาจักรพรรดิตรสัสั่งอยางนี้วา    ทานทุกคน 
ไมควรฆาสัตว   ฯลฯ   ทานท้ังหลายจงครอบครองบานเมืองตามท่ีเห็นควรเถิด 
ดังน้ี. 
           ถามวา  ก็พระราชาทุกพระองคยอมรับโอวาทน้ีของพระราชาธิบดีหรือ. 
           ตอบวา  พระราชาทุกพระองคไมรับโอวาทน้ีของพระพุทธองคมากอน 
จักรับโอวาทของพระราชาอยางไรได   เพราะฉะนั้น    พระราชาเหลาใด    เปน 
ผูฉลาดปราดเปรื่อง       พระราชาเหลานั้นยอมรับ และเมื่อพระราชาทุกพระองค 
ประพฤติตาม  ยอมเจริญ  เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา 
เย  โข  ปน   ภิกฺขเว    ดังน้ี.   ครั้นพระเจาจักรพรรดิ  พระราชทานพระโอวาท 
แกชาวเมืองบุพวิเทหะอยางนี้    เสวยพระกระยาหารเชาแลว      จักรรัตนะนั้นก็ 
ทะยานข้ึนสูเวหาสดวยพลังของพระเจาจักรพรรดิ   หยั่งลงสูสมุทรดานทิศบูรพา. 
จักรรัตนะหยั่งลงดวยประการใด ๆ ลงสูพ้ืนมหาสมุทรประมาณโยชนหน่ึงความ 
กระจายของคลื่นลดลงเหมือนพญานาคสูดกลิ่นยาแลวพังพานหด  ต้ังอยูเหมือน  
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ฝาแกวไพฑูรยในมหาสมุทรดวยประการน้ัน ๆ.  ก็ในขณะนั้นเอง  รัตนะตาง ๆ     
ที่เกลื่อนกลนอยูในพ้ืนมหาสมุทรก็มาจากมหาสมุทรน้ัน    ทับถมจนเต็มประเทศ 
นั้น      ดุจจะเชิญชวนใหชื่นชมมิ่งขวัญคือบุญของพระราชาธิบดีพระองคนั้น. 
ครั้น พระราชาและราชบุรุษ  เห็นพ้ืนมหาสมุทรเต็มไปดวยรัตนะมีประการตาง ๆ 
นั้น      จึงตางถือเอาเขาพกเขาหอ     คามชอบใจ      ก็เม่ือบริษัทถือเอารัตนะ 
ตามชอบใจจักรรัตนะนั้นก็หมุนกลับ   และเม่ือจักรรัตนะนั้นหมุนกลับ  บริษัท 
จึงอยูขางหนา   พระราชาอยูทามกลาง    จักรรัตนะอยูในที่สุด    แมน้ําทะเลน้ัน 
เปนเสมือนถูกรัศมีแหงจักรรัตนะลอไว      (กันไว)  และเปนเสมือนไมอาจจะ 
ทนอยูได    จึงแยกออกจากจักรรัตนะนั้น    และซดัเขานาฟาดขอบวงจักรรัตนะ 
อยูไมขาดสาย.  พระเจาจักรพรรดิครัน้ทรงมีชัยชนะอยางยิ่งใหญ   ตอบุพวิเทห 
ทวีป   ที่มีมหาสมุทรดานทิศตะวันออกเปนขอบเขต     ทรงมพีระประสงคจะได 
ชัยชนะชมพูทวีป   อันมมีหาสมุทรดานทิศใตเปนขอบเขต     จึงบายพระพักตร 
ไปสูสมุทรดานทิศทักษิณ      เคยบรรดาที่จักรรัตนะสําแดงแลว     ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล   จักรรัตนะนั้น  
ไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันออก   แลวกลบัพัดผันไปดานทิศใต.         
            ก็วิธหีมุนกลับของจักรรัตนะน้ันที่พัดผันไปอยางนี้      การชุมนุมของ 
หมูเสนา       การเสด็จไปของพระเจาประเทศราช       การมอบอนุศาสนแกเจา 
ประเทศราชเหลาน้ัน    การหยั่งลงสูสมุทรดานทิศทักษิณ    การถือเอารัตนะที่ 
ไหลมาตามสายนํ้าแหงสมุทร      เหลาน้ีทั้งหมดบัณฑิตพึงทราบโดยนัยกอนน้ัน 
แหละ. 
            ก็จักรรัตนะนั้นครั้นมีชัยชนะแลว       ก็พัดผันขามสมุทรดานทักษิณ  
มุงชมพูทวีปมีเนื้อท่ีประมาณแสนโยชน       แลวหมุนไปโดยนัยดังกลาวแลวใน 
กอนน่ันแหละ  เพ่ือพิชิตอมรโดยานทวีป  ครั้นมชีัยชนะอมรโคยานทวีป   ซึง่  
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มีสมุทรเปนชอบเขตน้ัน  โดยทํานองนั้นแหละ  กพั็ดผันขามสมุทรดานทิศปจฉิม   
ไปโดยวิธีนั่นแหละ  เพ่ือพิชิตอุตตรกุรุทวีป  ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ  ๘,๐๐๐ โยชน 
ครั้นมีชัยชนะอุตตรกุรุทวีป  แมนั้น ซึ่งมีสมุทรเปนขอบเขตดวยวิธีอยางเดียวกัน 
ก็พัดผันขามมาจากสมุทรดานทิศอุดร.    พระเจาจักรพรรดิทรงบรรลุความเปน 
ยิ่งใหญในแผนดิน  มีสมทุร  ๔  เปนขอบเขต   ดวยประการดังพรรณนามานี้. 
          พระเจาจักรพรรดินั้นมีชัยชนะเด็ดขาดเชนนี้แลว  เพ่ือจะทรงทอดพระ 
เนตรสิริราชสมบัติของพระองค    จึงทรงพรอมดวยบริษัทเหาะข้ึนสูพ้ืนนภากาศ 
ชั้นบน      ตรวจดูทวีปใหญทั้ง  ๔  มทีวีปนอย ๆ  ทวีปละ  ๕๐๐  เปนบริวาร 
ดุจชาตสระท้ัง ๔ ทิศงามไปดวยหมูไมตาง ๆ   เชน   ปทุม   อุบลและบุณฑริกที่ 
แยมดอกบานสลางฉะน้ัน    แลวเสด็จกลับราชธานีเดิมของพระองค    ตามลําดับ 
โดยบรรดาทีแ่สดงไวแลวในจักกุทเทลนั่นแล. 
          ครั้งน้ันจักรรัตนะนั้น ประดิษฐานอยูเหมือนเปนเครื่องเสริมความงาม 
ใหประตูพระราชวัง  ก็เมื่อจักรรัตนะนั้นประดิษฐานอยูเชนนี้   กิจท่ีจะพึงกระทํา 
เกี่ยวกับคบเพลิงก็ดี   การตามประทีปก็ดี   ไมจําตองมีในพระราชวัง   แสงสวาง 
แหงจักรรัตนะนั้นแหละกําจัด ความมืดในยามราตรีได  สวนคนเหลาใดตองการ 
ความมืด  คนเหลาน้ันก็ไดความมืด  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   ทุกฺขิณสมุทฺท 
อชฺโฌคาเหตฺวา  ฯเปฯ  เอวรูป  จกฺกรตน  ปาตุภวติ  ดังนี้.  
           ก็อํามาตยของพระเจาจักรพรรดิ         ผูมีจักรรัตนะปรากฏแลวอยางนี้ 
สั่งใหทําความสะอาดภูมิภาค    อันเปนที่อยูของมงคลหัตถีโดยปกติ    ใหลูบไล 
ดวยของหอมท่ีชวนดมมีจันทนแดงเปนตน         เบื้องลางใหเกลื่อนกลนไปดวย 
โกสุมที่ชวนชมมีวรรณะอันวิจิตร     เบื้องบนตบแตงดวยดาวทอง     มีเพดาน 
ประดับไปดวยพวงโกสุมนาชินชม   รวมอยูเปนกลุม  ในระหวางดาวทอง แตง 
ใหงดงามดุจเทพวิมานแลวกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ขอพระองค  
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จงทรงจินตนาการถึงการมาของชางแกวชื่อเห็นปานน้ี.  ทาวเธอบําเพ็ญมหาทาน   
สมาทานศีล     ประทับนัง่รําพึงถึงบุญสมบัตินั้น     โดยนัยดังกลาวแลวในกอน 
นั่นแหละ.  
          ลําดับนั้น       ชางตัวประเสริฐ     อันอานุภาพแหงบุญของพระเจาจักร 
พรรดิ  ตักเตือนแลวประสงคจะเสวยสักการะพิเศษนั้น   จากตระกูลชางฉัททันต 
หรือจากตระกูลชางอุโบสถ    มีรางเผือกผองบริสุทธิ์     ประดับดวยผาคชาภรณ 
สําหรับคลุมคอและหนาสีแดงเขมดุจดวงพระอาทิตยออน ๆ  มทีี่ต้ังอวัยวะท้ัง ๗ 
ถูกลักษณะ  คือมีอวัยวะนอยใหญต้ังถูกสวนสัด  มีปลายงวงแดงเหมือนปทุมทอง 
สีแดงที่แยมบาน     สามารถเหาะเหินเดินอากาศได      เหมือนพระโยคีผูมีฤทธิ ์
เปนชางประเสริฐที่สุดดุจภูเขาเงิน  ที่มียอดฉาบดวยจุณแหงมโนศิลา   ประดษิ- 
ฐานอยูในประเทศน้ัน       ชางตัวประเสริฐนั้น    เมื่อมาจากตระกูลชางฉัททันต 
ก็มาแตตัวยังเล็กกวาชางทั้งปวง    เม่ือมาจากตระกูลชางอุโบสถ     ก็มาอยางชาง 
ผูประเสริฐกวาชางทั้งปวง   แตในพระบาลีระบุวา  มาในลักษณะพญาชาง  ชื่อ 
อุโบสถ.  เม่ือพระเจาจักรพรรดิผูบําเพ็ญวัตรของพระเจาจักรพรรดิ  สมบรูณแลว 
ทรงจินตนาการอยูโดยนยัดังกลาวแลวในพระสูตรนั่นเอง.    ชางอุโบสถก็เดินมา 
มิใชมาเพ่ือคนเหลาอ่ืน  ครั้นมาถึงโรงชางมงคลหัตถีธรรมดากน็ําชางมงคลหัตถี 
ออก     แลวเขาไปยืนแทนในโรงชางนั้น        ดวยตนเองทีเดียว     ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   ฯลฯ 
เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ. 
          ก็ควาญชางเปนตน   เห็นหัตถิรัตนะนั้น  ปรากฏเชนนั้นแลว   ตางรื่นเริง 
ยินดี  รีบไปกราบทูลใหพระราชาธิบดีทรงทราบโดยเร็ว   ทาวเธอเสด็จมาอยาง  
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รีบดวน  ทอดพระเนตรเห็นแลวมีพระราชหฤทัยโปรดปราน    ทรงพระดําริวา  
จะเปนยานชางที่เจริญหนอ   พอมหาจําเริญ  ถาสําเร็จการฝกหัดแลวทรงเหยียด 
พระหัตถออก.    ครั้งน้ันชางแกวทําหูผ่ึง    เหมือนลูกโคที่ติดแมโคนมในเรือน 
เมื่อจะแสดงความท่ีคนเปนสัตวกลาหาญ     จึงเขาไปเฝาพระราชา    พระองคมี 
ประสงคจะประทับทรงชางแกวน้ัน    ครั้งน้ัน    บริวารชนทราบความประสงค 
ของพระองคแลว   จึงแตงชางแกวนั้นดวยธงทอง    เครื่องอลังการทอง    คลุม 
ดวยตาขายทอง   แลวนําเขาไปถวาย.      พระราชาทรงทําชางแกวใหสงบ    ข้ึน 
ประทับโดยบันได   สําเรจ็ดวยรัตนะ  ๗  ประการ   มีพระทัยมุงหมายจะเสด็จไป 
ทางอากาศ  พรอมกับที่พระราชาธิบดีทรงดํารินั่นแหละ   พญาชางนั้นก็ทะยาน 
ข้ึนสูพ้ืนนภากาศสีเขียวครามดวยขายทอง  รุงดวยแสงแหงแกวอินทนิลและแกว 
มณี  ดุจพญาหงส.    แตนัน้บริษัทของพระราชาทั้งหมด    ก็ติดตามไปโดยนัย 
ดังกลาวแลวในการทองเท่ียวไปของจักระ    พระราชาพรอมดวยบริษัท    เสด็จ 
ทองเท่ียวไปท่ัวพ้ืนปฐพีทั้งส้ิน    แลวเสด็จกลับถึงราชธานี    ทันเวลาเสวยพระ 
กระยาหารเชา  ชางแกวของพระเจาจักรพรรดิ   มฤีทธิ์มากอยางนี้   ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ทิสฺวา  ฯลฯ  ปาตุรโหสิ   ดังน้ี. 
          บริษัทของพระเจาจักรพรรดิผูมีหัตถิรัตนะปรากฏแลวเชนนี้  แลวชวย 
กันแผวถางโรงมามงคลใหสะอาด   มีพ้ืนราบเรียบประดับประดาแลว    กราบ 
ทูลเตือนพระราชา  ใหมพีระอุตสาหะ    จินตนาการถึงการมาของอัสสรัตนะนั้น 
ทาวเธอทรงบําเพ็ญทานสักการะ    สมาทานศีล   ประทับนั่งบนพ้ืนปราสาทชั้น 
บน    ทรงนอมระลึกถึงบุญสมบัติโดยนัยกอนน่ันแหละ     ครั้งน้ันพญามาชื่อ 
พลาหก  อันอานุภาพแหงบุญของพระเจาจักรพรรดินั้นตักเตือนแลว    มีความ 
สงางามสีหมอกเหมือนกลุมวลาหกขาวในสรทกาลอันคาดดวยสายฟา  มีเทาแดง 
ปากแดง    มรีางประกอบดวยขอลําลวนสนิทแนบเนียน    เหมือนกลุมแสงดวง  
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จันทร  มีศีรษะคลายศีรษะกา   เพราะประกอบดวยศีรษะมีสีดํา   เหมือนคอกา     
และเหมือนมณีแกมแกวอินทนิล     มเีสนผมสลวยเหมือนหญาปลอง   เพราะ 
ประกอบไปดวยเสนผมท่ีมีปอยละเอียดเหยียดตรงคลายกับหญาปลองที่เขาบรรจง 
วางเรียงไว  เหาะไปในอากาศได  มาจากตระกูลมาสินธพ  ประดิษฐานอยูในท่ี 
นั้น  คําท่ีเหลือทุกอยางพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในหัตถิรตันะนั้นแล.  ทรง 
หมายเอา    อัสสรัตนะเห็นปานน้ี    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา  ปุน 
จปร  ดังนี้   
           เมื่อพระเจาจักรพรรดิมีรัตนะปรากฏเชนนี้     ก็มีมณีรัตนะลอยมาจาก 
ภูเขาเวบุลบรรพตยาวประมาณ   ๔  ศอก       มีสัณฐานประมาณขนาดดุมเกวียน 
ที่สุดสองขางลอมไปดวยกรรณิกา     ประดับดวยประทุมทองสองขาง     มกีลุม 
มุกดาสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน  เปนดุจดวงจันทรวันเพ็ญ  ที่แวดลอมไป 
ดวยดวงดาวนอยใหญทอแสงแผรัศมีไปฉะน้ัน     เนื้อแกวมณีนั้นลอยมาอยางนี้  
แลว  เขาก็ใชไมไผตอ ๆ กัน    ยกข้ึนสูอากาศ    สงูประมาณ   ๖๐  ศอก    โดย 
เวนขายแหงแกวมุกดาไว     ในกลางคืนจะมีแสงแผไปท่ัวบริเวณประมาณโยชน 
หน่ึงโดยรอบ  มณีรัตนะที่ใหเกิดแสงสวางทั่วบริเวณทั้งหมด    ดุจแสงสวางใน 
เวลาพระอาทิตยข้ึน    นัน้เปนผลใหชาวนาประกอบกสิกรรมได    พอคาพาณิช 
ติดตอซ้ือขายกันไดในทองตลาด  ผูที่ถนัดอาชีพแตละสาขา  ตางสําคัญวา เปน 
กลางวัน    ดาํเนินธุรกิจการงานของตนไดตามหนาท่ี    ดวยเหตุนั้น    พระผูมี  
พระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขออ่ืนยังมีอีก   ฯลฯ   มณีรัตนะ 
ยอมปรากฏดังน้ี. 
            อิตถรีัตนะอันเปนเหตุใหเกิดความสุขพิเศษตามเพศวิสัย    ยอมบังเกิด 
แกพระเจาจักรพรรดิ  ผูมีมณีรัตนะปรากฏแลวเชนนี้.  ก็ชาวประชายอมนาอัคร 
มเหสีมาแตตระกูลมัททราช   ถวายองคพระเจาจักรพรรดิบาง    อัครมเหสีเสด็จ  
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มาเองจากอุตตรกุรุทวีป   ดวยบุญญานุภาพบาง.   ก็คุณสมบัติที่เหลือของอัคร-   
มเหสีนั้น    มีมาแลวในพระบาลีทั้งหมดโดยนัยเปนตนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ประการอ่ืนยังมีอีก     นางแกวรูปงาม     นาดูยอมปรากแกพระเจาจักรพรรดิ 
ดังน้ี.    ในบทท่ีมาในพระบาลีเหลาน้ัน    มีวินิจฉัยดังนี้    ที่ชือ่วา    อภิรูปา 
เพราะมีรูปงาม  โดยสมบูรณดวยทรวดทรง.  ก็เมือ่จะมองดู  ก็อ่ิมตา  (มองได 
เต็มตา) เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ทัสสนียา    เพราะตองพักกิจอยางอ่ืนไวแลว 
เหลียวมามอง.   และชื่อวา  ปาสาทิกา    เพราะเม่ือมอง    ก็นําใหมีจิตชื่นชม 
โสมนัส.   บทวา  ปรมาย   ความวา   ชื่อวา   สูงสุด    เพราะนําความเลื่อมใสมา 
ใหอยางนี้ .   บทวา  วณฺณโปกิขรตาย    แปลวา   มีผิวพรรณงาม.   บทวา 
สมนฺนาคตา  แปลวา  เขาถึง.  อีกประการหน่ึง ชื่อวา    มรีูปงาม    เพราะ 
ไมสูงนัก   ไมตํ่านัก   ชื่อวา   นาดู    เพราะไมผอมนัก    ไมอวนนัก    ชื่อวา 
นาเลื่อมใส  เพราะไมดํานัก  ไมขาวนัก    ชื่อวาประกอบดวยความงามแหงผิว 
พรรณอยางยิ่ง    เพราะลวงผิวพรรณของมนุษย   แตยังไมถึงข้ันผิวพรรณทิพย 
ความจริง ผิวพรรณของมนุษยทั้งหลายยังไมมีแสงสวางสรานไปภายนอก  สวน 
ผิวพรรณของเทวดาสรานออกไปไดไกลมาก.      แตแสงสวางแหงเรือนรางของ 
นางแกวน้ัน    สวางไปท่ัวบริเวณประมาณ  ๑๒  ศอก    ก็ในบรรดาคุณสมบัติมี 
ความเปนผูไมสูงนักเปนตน       ทานกลาวอาโรหสมบัติไวดวยคุณสมบัติคูแรก 
กลาวปริณาหสมบัติไวดวยคุณสมบัติคูที่สอง      กลาววรรณสมบัติไวดวย 
คุณสมบัติคูที่สาม.    อีกประการหน่ึงดวยคุณสมบัติ  ๖ ประการเหลาน้ี     อัคร-  
มเหสีไมมีความบกพรองทางกายเลย. 
          กายสมบัติ  ตรัสไวดวยบทน้ีวา  อติกิกนฺตา  มนุสฺสวณณฺ    บทวา 
ตูลปจุโน  วา  กปฺปาสปจุโน  วา  ความวา    มีสัมผัสทางกายปานประหน่ึง 
สัมผัสปุยนุน     หรือปุยฝายที่เขาใสไวในเนยใส     แลวสลัดทิ้งต้ัง  ๑๐๐  ครัง้.  
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บทวา  สีเต  ไดแก ในคราวท่ีพระราชาธิบดีหนาว.  บทวา  อุณฺเห    ไดแก    
ในคราวท่ีพระราชาธิบดีรอน.  บทวา จนฺทนคนฺโธ   ความวา    กลิ่นจันทน 
ที่เขาบดอยูตลอดเวลา  (จนละเอียด)   หมูเอี่ยมนํามาเคลากับชาติทั้ง ๔ ยอมฟุง 
ออกจากกาย.   บทวา อุปฺปลคนฺโธ     ความวา     กลิ่นที่หอมอบอวลของนีล 
อุบลที่เขาเด็ดดอกในขณะน้ัน   ยอมหอมฟุงออกจากปากในเวลาแยม สรวลหรือ 
เจรจา.      ก็เพ่ือจะแสดงถึงมรรยาทอันสมควรแกสรีรสมบัติของนางแกว เพราะ 
ประกอบดวยคันธสมบัติเห็นปานน้ี   จึงตรัสคํามีอาทิวา   ต  โข  ปน   ดังน้ี. 
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลาน้ัน   ดังนี้     ที่ชื่อวา  ปุพฺพุฏายินี   (ต่ืนกอน) 
เพราะจะตองลุกข้ึนกอนทีเดียว     ดุจระแวงวาพระราชาทรงเห็นแลว     จะกริ้ว 
ดังไฟไหม   แตราชอาสน.   ชื่อวา  ปจฺฉานิปาตินี  (นอนท่ีหลัง)  เพราะเม่ือ 
พระราชาประทับนั่ง    จะตองอยูเวรถวายงานพัดสมเด็จพระราชาธิบดีกอนแลว 
จึงจะนอนหรือพักไดในภายหลัง.      ที่ชื่อวา  กึการปฏิสฺสาวินี     (คอยฟง 
บรรหารคํารับสั่ง)    เพราะจะตองรับสนองพระโอฐดวยวาจาวา    ขอเดชะ 
หมอมฉัน จะตองทําอะไร. ทีช่ื่อวา มนาปจารินี  (ประพฤติถูกพระทัย) เพราะ 
จะตองประพฤติคือกระทําใหถูกพระทัยพระราชา.    ทีช่ื่อวา  ปยวาทินี  (ทลู 
ปราศัยเปนที่โปรดปราน)   เพราะพระราชาโปรดอยางใด   จะตองทูลอยางน้ัน. 
บัดนี้     เพ่ือจะทรงแสดงวา    นางแกวน้ันตองมีอาจาระบริสุทธ์ิผุดผอง    โดย 
ถายเดียว  ไมมีมายาสาไถย  จึงตรัสคํามีอาทิวา ต  โข   ปน  ดังน้ี   
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โน  อติจรติ  ไดแก ไมประพฤตินอกใจ 
อธิบายวา  ไมปรารถนาชายอ่ืนแมดวยใจ.   ในบรรดาคุณสมบัติเหลาน้ัน  คุณ 
สมบัติเหลาใดท่ีตรัสไวในตอนตนวา   ตองมีรูปงามเปนตนก็ดี    ที่ตรัสไวใน 
ตอนทายวา  ตองลุกกอนเปนตนก็ดี  คุณสมบัติเหลาน้ัน   ตรัสวาเปนคุณสมบัติ 
ธรรมดาเทานั้น   ก็บทเปนตนวา     อติกฺกนฺตา     มนุสฺสาน     พึงทราบวา  
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เจาจักรพรรดิทั้งหลาย      ยอมบังเกิดดวยอานุภาพแหงกรรมเกา     นับแต    
จักรรัตนะปรากฏ    เพราะตองอาศัยบุญบารมี.    อีกประการหนึ่ง    จําเดิมแต 
จักรรัตนะปรากฏ        แมความเปนผูมีรูปงามเปนตน บังเกิดบริบูรณไปทุกสิ่ง 
ทุกอยาง.   ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    อิตถรีตันะเห็นปานนี้  
ยอมบังเกิด  ดังนี้. 
           คฤหบดีรัตนะยอมปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิ     ผูมอิีตถีรัตนะปรากฏ 
แลว   เพ่ืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจการดานทองพระคลัง    ตามพระราช 
อัธยาศัย  ผูที่มีโภคะมากตามปกติก็ดี  ผูที่เกิดในตระกูลมีโภคะมากก็ดี   มสีวน 
ชวยใหกิจการทองพระคลังของพระราชาเจริญรุงเรื่อง  จึงจะเปนเศรษฐีคฤหบดี  
ได.   ก็จักษุเพียงดังทิพยเกิดแตวิบากกรรมพรอมที่จะอํานวยประโยชน    ยอม 
ปรากฏแกคฤหบดีแกวน้ันทีเดียว   เปนเหตุใหมองเห็นทรัพยภายในแผนดินได 
ในรัศมี ๑ โยชน    เขาเห็นสมบัตินั้นแลวดีใจ    ไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ   รับ 
อาสาทําหนาที่การคลังใหพระราชา    ดําเนินธุรกิจการคลังทุกอยางใหสมบูรณ. 
ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขออ่ืนยังมี 
อีก ฯลฯ  คหบดีรัตนะเห็นปานน้ี   ยอมปรากฏดังนี้. 
           ก็ปรณิายกรัตนะสามารถจัดแจงกิจการทุกสิ่งทุกอยางใหสําเร็จ      ยอม 
ปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิผูมีคฤหบดีแกวปรากฏแลวพระองคนั้น      ดวย 
ประการฉะน้ี.  ปริณายกนั้น  ยอมเปนเสมือนราชบุตรคนโตของพระเจาจักรพรรดิ 
เปนบัณฑิตฉลาด  มีปญญาโดยปกติทีเดียว  ก็ปรจิตตญาณ  (ญาณกําหนดรูใจ 
คนอ่ืน)  ยอมบังเกิดแกปริณายกรัตนะนั้น     ดวยอานุภาพแหงกรรมของตนเอง 
เพราะอาศัยบุญญานุภาพของพระเจาจักรพรรดิ     เปนเหตุใหสามารถรูวาระจิต 
ของขาราชบริพารไดประมาณ  ๑๒  โยชน     แลวกําหนดส่ิงที่ไมเปนประโยชน  
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และสิ่งท่ีเปนประโยชนสําหรับพระราชาได.    แมปริณายกน้ัน    เห็นอานุภาพ    
ของตนน้ันแลวดีใจ     รบัอาสาพระราชา    โดยสัง่การแทนในกิจการทุกอยาง. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอีก 
ปริณายกรัตนะยอมปรากฏ   ดังน้ี. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เปตพฺพ   เปตุ  ไดแก เพ่ือทรงแตงต้ัง 
ผูที่ควรแตงต้ังในตําแหนงน้ัน ๆ.   บทวา  สมเวปากินิยา  เปนตน  ทานกลาว 
ไวแลวในหนหลังแล.    บทวา   กฏคฺคาเหน   แปลวา   เพราะฉวยเอาชัยชนะ 
ไวได.  บทวา  มหนฺตโภคกฺขนธ   ความวา  จะพึงไดเงินสองหรือสามแสน 
ดวยการฉวยเอาชัยชนะไดครั้งเดียวเทาน้ัน. บทวา  เกวลา  ปริปูรา   ปณฺฑิต- 
ภูมิ  ความวา  บัณฑิตบําเพ็ญสุจริตสามยอมบังเกิดในสวรรค.   จากน้ัน   เมื่อ 
มาสูมนุษยโลก    ยอมบังเกิดในที่ซึ่งมีความสมบูรณดวยตระกูล    รูปและโภคะ 
เขาต้ังอยูในสมบัตินั้นแลว  บําเพ็ญสุจริต ๓ ใหบรบิูรณ   ยอมไดไปบังเกิดใน 
สวรรคอีก.    ตามท่ีพรรณนามาน้ี   จึงจัดไดวาเปนภูมิของบัณฑิตอยางครบถวน 
บริบูรณ.  บทท่ีเหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน    ฉะน้ีแล. 
                                จบอรรถกถาพาลบัณฑิตสูตร   ที ่ ๙  
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                              ๑๐.   เทวทูตสูตร  
 
           [๕๐๔]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-   
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   สมัยนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสแลว.  
           [๕๐๕]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมีประตูตรงกัน   บุรุษผูมีตาดียืนอยูระหวางกลางเรือน 
๒ หลังน้ัน    พึงเห็นมนุษยกําลังเขาเรือนบาง   กําลังออกจากเรือนบาง  กําลัง 
เดินมาบาง กําลังเดินไปบางฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล 
เรายอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติกําลังอุบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี  ม ี
ผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมทราบชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมไดวา       สัตวผูกําลังเปนอยูเหลาน้ัน 
ประกอบดวยกายสุจริต    วจีสุจริต     มโนสุจริต    ไมติเตียนพระอริยะ    เปน 
สัมมาทิฏฐิ     เชื่อมันกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแลว      เขาถึงสุคติ  
โลกสวรรคกม็ี      สัตวผูกําลังเปนอยูเหลาน้ี ประกอบดวยกายสุจริต     วจีสุจริต 
มโนสุจริต     ไมติเตียนพระอริยะ    เปนสัมมาทิฏฐิ    เธอมั่นกรรมดวยอํานาจ 
สัมมาทิฏฐิ  เมื่อตายไปแลว   บังเกิดในหมูมนุษยก็มี  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้  
ประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียนพระอริยะ    เปนมิจฉา- 
ทิฏฐิ    เชื่อม่ันกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   เมื่อตายไปแลว   เขาถึงปตติวิสัยก็มี 
สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้     ประกอบดวยกายทุจริต     วจีทุจริต    มโนทุจริต   
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ติเตียนพระอริยะ    เปนมจิฉาทิฏฐิ    เธอมั่นกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   เมื่อ   
ตายไปแลว  เขาถึงกําเนิดสัตวเดียรัจฉานก็มี  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลาน้ัน  ประกอบ 
ดวยกายทุจริต     วจีทุจริต    มโนทุจริต    ติเตียนพระอริยะ   เปนมิจฉาทิฏฐิ 
เชื่อม่ันกรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เมื่อตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต 
นรกก็มี. 
            [๕๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เหลานายนิรยบาลจะจับสัตวนั้นที่สวน 
ตาง ๆ ของแขนไปแสดงแกพระยายมวา  ขาแตพระองค   บุรุษน้ีไมปฏิบัติชอบ 
ในมารดา  ไมปฏิบัติชอบในสมณะ  ไมปฏิบัติชอบในพราหมณ   ไมออนนอม 
ตอผูใหญในสกุล   ขอพระองคจงลงอาชญาแกบุรุษนี้เถิด. 

                               วาดวยเทวทตูที่  ๑ 
            [๕๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระยายมจะปลอบโยน    เอาอกเอาใจ 
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๑    กะสัตวนั้นวา    ดูกอนพอมหาจําเริญ    ทานไมไดเห็น 
เทวทูตท่ี ๑  ปรากฏในหมูมนุษยหรือ. 
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลยเจาขา. 
            พระยายมถามอยางนี้วา    ดกูอนพอมหาจําเริญ     ทานไมไดเห็นเด็ก 
แดง ๆ ยังออนนอนแบ   เปอนมูตรคูถของตนอยูในหมูมนุษยหรือ. 
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น  เจาขา. 
            พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานน้ันรูความ   มีสติ 
เปนผูใหญแลว   ไดมีความดําริดังน้ีบางไหมวา   แมตัวเราแล  ก็มีความเกิดเปน 
ธรรมดา   ไมลวงพนความเกิดไปได   ควรท่ีเราจะทําความดีทางกาย    ทางวาจา 
และทางใจ.                                                                                              
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา   ขาพเจาไมอาจ   เจาขา  มัวประมาทเสียเจาขา.  
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            พระยายมกลาวอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ    ทานไมไดทําความดี    
ทางกาย   ทางวาจา   และทางใจไว     เพราะมัวประมาทเสีย   ดังน้ัน    เหลานาย 
นิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาทแลว     ก็บาปกรรมน้ันแล    ไมใช 
มารดาทําใหทาน  ไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน  ไมใชพ่ีนอง 
หญิงทําใหทาน    ไมใชมติรอํามาตยทําใหทาน    ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน 
ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน   ไมใชเทวดาทําใหทาน  ตัวทานเองทําเขา 
ไว  ทานเทานั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี.้ 
            [๕๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พระยายมครั้นปลอบโยน  เอาอกเอาใจ 
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๑   กะสัตวนั้นแลว    จึงปลอบโยน   เอาอกเอาใจ    ไตถาม 
เทวทูตท่ี  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   งกเง่ิน  เดินไป  กระสับกระสาย  ลวงวัยหนุมสาว  ฟนหัก  ผมหงอก 
หนังยน  ศีรษะลาน  เหี่ยว   ตัวตกกระ  ในหมูมนษุยหรือ. 
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา   เห็น   เจาขา. 
            พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานน้ันรูความ   มีสติ 
เปนผูใหญแลว   ไดมีความดําริดังน้ีบางไหมวา   แมตัวเราแล   ก็มีความแกเปน 
ธรรมดา   ไมลวงพนความแกไปได   ควรท่ีเราจะทําความดีทางกาย    ทางวาจา 
และทางใจ. 
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา   ขาพเจาไมอาจ  เจาขา  มัวประมาทเสีย  เจาขา.  
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           พระยายมกลาวอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําดีทางกาย    
ทางวาจา   และทางใจไว   เพราะมัวประมาทเสีย   ดังน้ัน   เหลานายนิรยบาลจัก 
ลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาทแลว   ก็บาปกรรมน้ีนั่นแล   ไมใชมารดาทําให 
ทาน  ไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน  ไมใชพ่ีนองหญิงทําให 
ทาน  ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน  ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน  ไมใชสมณะ 
และพราหมณทําใหทาน   ไมใชเทวดาทําใหทาน    ตัวทานเองทําเขาไว   ทาน 
เทาน้ันจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้. 

                                   วาดวยเทวทูตที่  ๓ 
           [๕๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระยายมครั้นปลอบโยน   เอาอกเอาใจ 
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๒  กะสัตวนั้นแลว   จึงปลอบโยน   เอาอกเอาใจ   ไตถามถึง 
เทวทูตท่ี ๓ วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๓   ปรากฏใน 
หมูมนุษยหรือ. 
           สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลย   เจาขา. 
           พระยายมถามอยางนี้วา    ดูกอนพอมหาจําเริญ    ทานไมไดเห็นหญิง 
หรือชาย  ผูปวย  ทนทุกขเปนไขหนัก  นอนเปอนมูตรคูถของตน  มีคนอ่ืน 
คอยพยุงลุกพยุงเดิน  ในหมูมนุษยหรือ. 
           สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  เห็น    เจาขา. 
           พระยายมถามอยางนี้วา    ดูกอนพอมหาจําเริญ    ทานน้ันรูความมีสติ 
เปนผูใหญแลว   ไดมีความดําริดังน้ีบางไหมวา  แมตัวเราแล   ก็มีความเจ็บปวย 
เปนธรรมดา    ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได    ควรท่ีเราจะทําความดีทางกาย 
ทางวาจา   และทางใจ.  
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           สัตวนั้น ทูลอยางน้ีวา   ขาพเจาไมอาจ  เจาขา   มัวประมาทเสีย  เจาขา.     
           พระยายมกลาวอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ    ทานไมไดทําความดี 
ทางกาย   ทางวาจา   และทางใจไว   เพราะมัวประมาทเสีย   ดังน้ัน     เหลานาย 
นิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาทแลว    ก็บาปกรรมน้ีนั่นแล  ไมใช 
มารดาทําใหทาน  ไมใชบิดาทําใหทาน    ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน    ไมใชพ่ี 
นองหญิงทําใหทาน   ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน     ไมใชญาติสาโลหิตทําให 
ทาน  ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเอง 
ทําเขาไว  ทานเทาน้ันจักเสวยวิบากของบาปกรรมน้ี. 
           [๕๑๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระยายมครั้นปลอบโยน  เอาอกเอาใจ 
ไตถามถึงเทวทูตที่ ๓  กะสัตวนั้นแลว   จึงปลอบโยน   เอาอกเอาใจ   ไตถามถึง 
เทวทูตท่ี ๔ วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเห็นเทวทูตที่  ๔   ปรากฏใน 
หมูมนุษยหรือ.  
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา   ขาพเจาไมเห็นเลย   เจาขา. 
            พระยายมถามอยางนี้วา ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานไมไดเห็นพระราชา 
ทั้งหลาย  ในหมูมนุษยจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว     สั่งลงกรรมกรณตางชนิด 
บางหรือ  คือ 
           ๑.   โบยดวยแส 
               ๒.  โบยดวยหวาย 
        ๓.   ตีดวยตะบองส้ัน 
        ๔.   ตัดมือ    
             ๕.   ตัดเทา 
           ๖.    ตัดท้ังมือตัดท้ังเทา  
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        ๗.    ตัดหู   
        ๘.     ตัดจมูก  
          ๙.     ตัดท้ังหูทั้งจมูก 
               ๑๐.  หมอเค่ียวนํ้าสม 
        ๑๑.  ขอดสังข 
        ๑๒.  ปากราหู 
        ๑๓.  มาลัยไฟ    
        ๑๔.  คบมือ 
        ๑๕.  ริ้วสาย 
        ๑๖.  นุงเปลือกไม 
        ๑๗.  ยนืกวาง 
            ๑๘.  เกี่ยวเหย่ือเบ็ด 
           ๑๙.  เหรียญกษาปณ  
        ๒๐.   แปรงแสบ 
          ๒๑.  กางเวียน 
        ๒๒.  ต่ังฟาง 
        ๒๓.  ราดดวยนํ้ามันเดือด ๆ 
        ๒๔.  ใหสุนัขท้ึง 
        ๒๕.  ใหนอนหงายบนหลาวท้ังเปน ๆ 
        ๒๖.  ตัดศีรษะดวยดาบ. 
                 สตัวนั้นทูลอยางน้ีวา  เห็น  เจาขา.  
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           พระยายมถามอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเจริญ  ทานน้ัน  รูความ  มีสติ     
เปนผูใหญแลว   ไดมีความดําริดังน้ีบางไหมวา  จําเริญละ  เปนอันวา   สัตวที่ 
ทํากรรมลามกไวนั้น ๆ ยอมถูกลงกรรมกรณตางชนิดเห็นปานน้ีในปจจุบัน   จะ 
ปวยกลาวไปไยถึงชาติหนา   ควรท่ีเราจะทําความดีทางกาย   ทางวาจา   และทาง 
ใจ. 
            สัตวนั้นทูลอยางนี้วา    ขาพเจาไมอาจ   เจาขา   มัวประมาทเสีย  เจาขา.  
            พระยายมกลาวอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ   ทานไมไดทําความดี 
ทางกาย   ทางวาจา   และทางใจไว   เพราะมัวประมาทเสีย   ดังน้ัน     เหลานาย 
นิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาทแลว  ก็บาปกรรมน้ีนั่นแล    ไมใช 
มารดาทําใหทาน  ไมใชบิดาทําใหทาน    ไมใชพี่นองชายทําใหทาน    ไมใชพ่ี 
นองหญิงทําใหทาน   ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน     ไมใชญาติสาโลหิตทําให 
ทาน  ไมใชสมณะและพราหมณทําใหทาน  ไมใชเทวดาทําใหทาน ตัวทานเอง 
ทําเขาไว  ทานเทาน้ันจักเสวยวิบากของบาปกรรมน้ี. 

                                    วาดวยเทวทูตที่  ๕ 
           [๕๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระยายมครั้นปลอบโยน  เอาอกเอาใจ 
ไตถามถึงเทวทูตที่   ๔  กะสัตวนั้นแลว   จึงปลอบโยน   เอาอกเอาใจ   ไตถามถึง 
เทวทูตท่ี ๕ วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ    ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏใน 
หมูมนุษยหรือ. 
           สัตวนั้นทูลอยางนี้วา  ขาพเจาไมเห็นเลย   เจาขา. 
           พระยายมถามอยางนี้วา   ดูกอนพอมหาจําเริญ     ทานไมไดเห็นหญิง 
หรือชายท่ีตายแลววันหน่ึง  หรือสองวัน  หรือสามวัน    ข้ึนพอง    เขียวช้ํา  มี 
น้ําเหลืองเยิ้มในหมูมนุษยหรือ.  
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           สัตวนั้นทูลอยางนี้วา   เห็น   เจาขา.   
           พระยายมถามอยางนี้วา   ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานน้ันรูความ  มีสติ 
เปนผูใหญแลว   ไดมีความดําริดังน้ีบางไหมวา   แมตัวเราแล  ก็มีความตายเปน 
ธรรมดาไมลวงพนความตายไปได     ควรท่ีเราจะทําความดีทางกาย    ทางวาจา 
และทางใจ. 
             สัตวนั้นทูลอยางนี้วา   ขาพเจาไมอาจ   เจาขา  มัวประมาทเสีย   เจาขา. 
             พระยายมกลาวอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ  ทานไมไดทําความดีทาง 
กาย   ทางวาจา   และทางใจไว   เพราะมัวประมาทเสีย   ดังน้ัน     เหลานายนิรย-  
บาลจักลงโทษโดยอาการท่ีทานประมาทแลว   ก็บาปกรรนน้ีนัน้แล ไมใชมารดา 
ทําใหทาน  ไมใชบิดาทําใหทาน  ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน  ไมใชพ่ีนองหญิง 
ทําใหทาน    ไมใชมิตรอํามาตยทําใหทาน    ไมใชญาติสาโลหิตทําให    ไมใช 
สมณะและพราหมณทําใหทาน   ไมใชเทวดาทําใหทาน     ตัวทานเองทําเขาไว 
ทานเทาน้ันจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระยายมครั้นปลอบโยน  เอาอกเอาใจ  ไตถาม 
ถึงเทวทูตท่ี ๕ กะสัตวนั้นแลว   ก็ดุษณีอยู. 
           [๕๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหลานิรยบาลจะใหสัตวนั้นกระทําเหตุ 
ชื่อการจองจํา ๕ ประการ  คือตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือขางที่   ๑   ขางท่ี ๒ ที่เทา 
ขางท่ี   ๑   ขางที่  ๒  และที่ทรวงอกตรงกลาง สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกข 
กลา  เจ็บแสบอยูในนรกนั้น    และยังไมตายทราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 
           [๕๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เหลานิรยบาลจะจับสัตวนั้นขึงพืดแลว 
เอาผ่ึงถาก... จะจับสัตวนั้น  เอาเทาข้ึนขางบน      เอาหัวลงขางลางแลวถากดวย 
พรา ... จะเอาสัตวนั้นเทียมรถแลวใหว่ิงกลับไปกลบั มาบนแผนดินที่มีไฟติดทั่ว 
ลุกโพลงโชติชวง... จะใหสัตวนั้นบินข้ึนบินลงซึ่งภูเขาถานเพลิงลูกใหญทีม่ีไฟ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 197 

ติดทั่ว   ลูกโพลง  โชติชวง ... จะจับสัตวนั้น  เอาเทาข้ึนขางบนเอาหัวลงขางลาง    
แลวพุงลงไปในหมอทองแดง   ที่มีไฟติดทั่ว   ลุกโพลง  โชติชวง    สัตวนั้นจะ 
เดือดพลานเปนฟองอยูในหมอทองแดงนั้น  เขาเมื่อเดือดเปนฟองอยู   จะพลาน 
ข้ึนขางบนครั้งหนึ่งบาง   พลานลงขางลางครั้งหน่ึงบาง   พลานไปดานขวางครั้ง 
หน่ึงบาง     จะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   อยูในหมอทองแดงนั้น  
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 

                                     วาดวยมหานรก 
           [๕๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไป 
ในมหานรก  ก็มหานรกนัน้แล 
                           มีสีมุ่ม  สี่ประตู แบงไวโดยสวนเทา 
                  กนั   มีกําแพงเหล็กลอมรอบครอบไวดวย 
                  แผนเหล็ก   พ้ืนของนรกใหญนั้นลวนแลว 
                  ดวยเหล็ก    ลกุโพลง     แผไปตลอดรอย 
                  โยชนรอบดานประดิษฐานอยูทุกเมื่อ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  และมหานรกน้ัน   มีเปลวไฟพลุงจากฝาดานหนา 
จดฝาดานหลัง   พลุงจากฝาดานหลังจดฝาดานหนา    พลุงจากฝาดานเหนือจดฝา 
ดานได  พลุงจากฝาดานไดจดฝาดานเหนือ พลุงข้ึนจากขางลางจดขางบน  พลุง 
จากขางบนจดขางลาง     สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ    อยู 
ในมหานรกนั้น    และยังไมตายครบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด. 
          [๕๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว   โดย 
ลวงระยะกาลนาน     ประตูดานหนาของมหานรกเปด.     สัตวนั้น  จะรีบว่ิงไปยัง 
ประตูนั้น  โดยเร็ว  ยอมถูกไฟไหมผิว    ไหมหนัง     ไหมเนื้อ    ไหมเอ็น  แม  
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กระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ   แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกข้ึนแลว     จะกลับคงรูป    
เดิมทันที  และในขณะท่ีสัตวนั้น  ใกลจะถึงประตู  ประตูนั้นจะปด    สัตวนั้น 
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   อยูในมหานรกน้ัน   และยังไมตาย 
ตราบเทาบาปกรรมน้ันยงัไมสิ้นสุด. 
           [๕๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยอมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว   โดย 
ลวงระยะกาลนาน  ประตูดานหลังของมหานรกน้ันเปด ฯลฯ   ประตูดานเหนือ 
เปด ฯลฯ  ประตูดานใตเปด  สัตวนั้นจะรีบว่ิงไปยังประตูนั้นโดยเร็ว  ยอมถูก 
ไฟไหมผิว  ไหมหนัง  ไหมเนื้อ  ไหมเอ็น  แมกระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ 
แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกข้ึนแลวจะกลับคงรูปเดิมทันที  และในขณะท่ีสัตวนั้นใกล 
จะถึงประตู   ประตูนั้นจะปด   สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บ 
แสบ  อยูในมหานรกน้ัน  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด. 
           [๕๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีสมัยทีใ่นบางครั้งบางคราว  โดย 
ลวงระยะกาลนาน  ประตูดานหนาของมหานรกนั้นเปด   สัตวนั้นจะรีบว่ิงไปยัง 
ประตูนั้น  โดยเร็ว  ยอมถูกไฟไหมผิว  ไหมหนัง    ไหมเนื้อ    ไหมเอ็น   แม 
กระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ  แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกข้ึนแลว    จะกลับคงรูป 
เดิมทันที  สตัวนั้นจะออกทางประตูนั้นได   แตวามหานรกน้ันแล    มีนรกเต็ม 
ดวยคูถใหญประกอบอยูรอบดาน  สตัวนั้นจะตกลงในนรกคูถนั้น   และในนรก 
คูถน้ันแล   มหีมูสัตวปากดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิว   แลวเฉือดเฉือนหนัง   แลว 
เฉือดเฉือนเน้ือ   แลวเฉือดเฉือนเอ็น   แลวเฉือดเฉือนกระดูก    แลวกินเยื่อใน 
กระดูก  สัตวนั้น ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   อยูในนรกคูถนั้น 
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด.  
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                                    วาดวยกุกกุลนรก   

          [๕๑๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    และนรกคูถน้ัน      มีนรกเต็มดวยเถา  
รึง๑   ใหญประกอบอยูรอบดาน   สัตวนั้นจะตกลงไปในนรกเถารึงน้ัน    สัตวนั้น 
ยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   อยูในนรกเถารึงน้ัน     และยงัไม 
ตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด. 
          [๕๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และนรกเถารงึน้ัน มีปาง้ิวใหญประกอบ 
อยูรอบดาน  ตนสูงชลูดข้ึนไปโยชนหน่ึง  มีหนามยาว ๑๖ องคุลี   มีไฟติดทั่ว 
ลุกโพลง  โชติชวง  เหลานายนิรยบาลจะบังคับใหสัตวนั้นข้ึน ๆ ลง ๆ ที่ตนง้ิว 
นั้น   สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา  เจ็บแสบ  อยูที่ตนง้ิวนั้น  และ 
ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ัน ยังไมสิ้นสุด. 
          [๕๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  และปาง้ิวน้ัน    มีปาตนไมใบเปนดาบ 
ใหญประกอบอยูรอบดาน    สัตวนั้นจะเขาไปในปาน้ัน      จะถูกใบไมที่ลมพัด 
ตัดมือบาง  ตัดเทาบาง   ตัดทั้งมือและเทาบาง   และตัดใบหูบาง     ตัดจมูกบาง 
ตัดทั้งใบหูและจมูกบาง    สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา    เจ็บแสบ 
อยูที่ปาตนไมมีใบเปนดาบนั้น  และยงัไมตายทราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด. 
          [๕๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   และปาตนไมมีใบเปนดาบน้ัน มีแมน้ํา 
ใหญน้ําเปนดาง  ประกอบอยูรอบดาน  สัตวนั้นจะตกลงไปในแมน้ํานั้น จะลอย 
อยูในแมน้ํานั้น    ตามกระแสบาง    ทวนกระแสบาง    ทั้งตามและทวนกระแส 
บาง  สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ อยูในแมน้ํานั้น  และ 
ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด. 
          [๕๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เหลานายนิรยบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยว 
สัตวนั้น  ข้ึนวางบนบก  แลวกลาวอยางนี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ   เจาตองการ 
๑.  เถารึง  คือ  ถานที่ติดไฟดมีุข้ีเถาปดขางนอกอยูรอบดาน  
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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  และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด. 
          [๕๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานายนิรยบาลกลาวกะสัตวนั้น อยาง 
นี้วา  ดูกอนพอมหาจําเริญ   เจาตองการอะไร   สัตวนั้นบอกอยางน้ีวา  ขาพเจา 
กระหาย    เจาขา    เหลานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดทั่ว    ลกุโพลง 
โชติชวง   เปดปากออกแลวเอาน้ําทองแดงรอนมีไฟติดทั่ว   ลกุโพลง  โชติชวง 
กรอกเขาไปในปาก    น้ําทองแดงนั้นจะไหมริมฝปากบาง    ปากบาง   คอบาง 
ทองบาง     ของสัตวนั้น     พาเอาไสใหญบาง    ไสนอยบาง    ออกมาทางสวน 
เบื้องลาง   สตัวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ  อยู  ณ ทีน่ั้น 
และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเหลานาย 
นิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหานรกอีก. 

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

                                       นิคมคาถา 
          [๕๒๕]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตดังน้ี     ครั้นแลว 
พระสุคตผูศาสดา  ก็ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกดังน้ี วา 
                        นรชนเหลาใดยังเปนมาณพ  อัน 
                 เทวทูตตักเตือนแลว   ประมาทอยู  นรชน 
                 เหลาน้ันจะเขาถึงหมูสัตวเลว     เศราโศก 
                 สิน้กาลนาน  สวนนรชนเหลาใด  เปน 
                 สตับุรุษผูสงบระบับในโลกน้ี  อันเทวทูต 
                 ตักเตือนแลว   ยอมไมประมาทในธรรม 
                 ของพระอริยะในกาลไหน ๆ   เห็นภัยใน 
                 ความถือมั่นอนัเปนเหตุ  แหงชาติและมรณะ 
                 แลว  ไมถือมัน่   หลุดพนในธรรมเปนท่ีสิ้น 
                 ชาติและมรณะได  นรชนเหลาน้ันเปนผูถึง 
                 ความเกษม    มีสุข   ดับสนิทในปจจุบนั 
                 ลวงเวรและภัยท้ังปวงและเขาไปลวงทุกข 
                 ทั้งปวงได. 
                                จบเทวทูตสูตร  ที่  ๑๐ 
                              จบสุญญตวรรค  ที่  ๓  
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                       อรรถกถาเทวทูตสูตร  
 
           เทวทูตสูตร  มีบทเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับ มาอยางนี้:- 
           ในบทเหลาน้ัน     คําเปนตนวา  เทฺว  อคารา  ใหพิสดารไวแลวใน 
อัสสบุรสูตร.  บทวา   นริย   อุปปนฺนา   ความวา ในบางครั้งพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยังเทศนาต้ังแตนรกใหจบลงดวยเทวโลก.      บางครั้งต้ังแตเทวโลกทรงให 
จบลงดวยนรก.  ถาประสงคจะตรัสสวรรคสมบัติใหพิสดาร  ตรัสถึงทุกขในนรก 
โดยเอกเทศ  ทุกขในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ทุกขในปตติวิสัย    ตรสัถึงสมบัติใน 
มนุษยโลก   โดยเอกเทศ.   ถาวาประสงคจะตรัสทุกขในนรกใหพิสดาร   ยอม 
ตรัสถึงสมบัติในเทวโลกมนุษยโลก   และทุกขในกําเนิดสัตวดิรัจฉานและปตติ- 
วิสัยโดยเอกเทศ  ชื่อวา  ยงัทุกขในนรกใหพิสดาร   ในพระสูตรนี้     พระองค 
ประสงคจะทรงยังทุกขในนรกใหพิสดาร    เพราะฉะนั้น    ทรงยังเทศนาต้ังแต 
เทวโลกใหจบลงดวยนรก  เพ่ือจะตรัสถึงสมบัติในเทวโลกมนุษยโลก  และทุกข 
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉานและในปตติวิสัย   โดยเอกเทศ   แลวตรสัถึงทุกขในนรก 
โดยพิสดาร   จึงตรัสคําเปนตนวา    ตเมน   ภิกขฺเว    นิรยปาลา.    ในบทนั้น 
พระเถระบางพวกกลาววา  ชื่อวา นายนิรยบาล  ไมมี  กรรมเทาน้ันยอมกอเหตุ 
เหมือนหุนยนต.  กรรมนัน้ถูกปฏิเสธไวในอภิธรรม  โดยนัยเปนตนวา  เออนาย 
นิรยบาลในนรกมีและผูกอเหตุก็มี.   เหมือนอยางวา    ในมนุษยโลกนี้ผูลงโทษ 
ดวยกรรมกรณ  ฉันใด  นายนิรยบาลก็มีอยูในนรก  ฉันนั้น. 
           บทวา  ยมสฺส  รโฺ   ไดแกพระราชาเวมานิกเปรต ชื่อวา พญายม 
ในเวลาหนึ่งเสวยตนกัลปพฤษทิพย อุทยานทิพย นักฟอนรําทิพย  สมบัติทพิย 
ในวิมานทิพย   ในเวลาหนึ่งเปนพระราชาผูทรงธรรมเสวยผลกรรม    แตไมใช  
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เวลาเดียวกัน.  สวนท่ีประตูทั้ง  ๔  มีคนอยู  ๔  คน.  บทวา  นาทฺทส ความวา   
ทานหมายเอาเทวทูตคนใดคนหน่ึงท่ีถูกเขาสงไปไวในสํานักของตน     จึงกลาว 
อยางนี้    ครัง้น้ันพญายมรูวา   ผูนี้ไมกําหนดเน้ือความแหงภาษิต   ประสงคจะ 
ใหเขากําหนด   จึงกลาวคําวา  อมฺโภ.    บทวา  ชาติธมฺโม    คือมีความเกิด 
เปนสภาพ ไมพนจากความเกิดไปได ชื่อวา ชาติ ยอมเปนไปในภายในของเรา.  
แมในบทเปนตนวา   ปรโต ชราธมฺโม   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ในบทวา ปม 
เทวทูต  สมนุยฺุชิตฺวา   ความวา  กุมารหนุม   ยอมกลาวอยางนี้  โดยเน้ือ 
ความวา     ผูเจริญจงดูเรา     แมเราก็มีมือและเทาเหมือนพวกทาน      แตเรา 
เกลือกกลั้วอยูในมูตรคูถของตน     ไมอาจเพ่ือจะลุกข้ึนอาบน้ําตามธรรมดาของ 
คนได  เราเปนผูมีกายสกปรกแลว ไมอาจเพ่ือจะบอกวาอาบน้ําใหเรา  เราชือ่วา 
เปนเชนนี้  เพราะไมพนจากความก็ดี   แตก็ไมใชเราเทานั้น    แมทานทั้งหลาย 
ก็ไมพนจากความเกิด    ความเกิดจักมาถึงแมแกทานท้ังหลายเหมือนเรา    ทาน 
จงทําความดีไว   ต้ังแตกอนเกิดนั้น  ดวยประการฉะน้ี    เพราะเหตุนั้นแล กุมาร- 
หนุมนั้น  ชื่อวา   เทวทูต.     แตเนื้อความแหงถอยคําทานกลาวไวในมาฆเทวสูตร  
          แมในบทวา       ทตุย   เทวทูต    ความวา   สัตวแกเฒา   ชื่อวา   ยอม 
กลาวอยางนี้ โดยเนื้อความวา  ผูเจริญ พวกทานจงดู แมเราก็เคยเปนหนุมสมบูรณ 
ดวยกําลังขา    กําลังแขนและวองไวเหมือนทาน    ความถึงพรอมดวยกําลังและ 
ความวองไวเหลาน้ันของเรานั้น    หมดไปเสียแลว     แมมือและเทาของเรามีอยู 
ทํากิจดวยมือและเทาไมได   เราชื่อวา   เปนเชนนี้   เพราะไมพนจากชรา  ไมใช 
แตเราเทาน้ัน    แมทานทั้งหลาย   ก็ไมพนไปจากชรา   ความชราจักมาถึงแมแก 
ทานท้ังหลายเหมือนเรา  ทานทั้งหลายจงทําความดีไวกอน  แตชรานั้นจะมาถึง 
กอน  ดวยประการฉะน้ี.  เพราะเหตุนั้นแล   สัตวแกเฒานั้น   ชือ่วา  เทวทูต.   
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          แมในบทวา  ตติย   เทวทูต    นี้     ความวา  สัตวผูเจ็บไข  ชื่อวา  ยอม      
กลาวอยางนี้    โดยเนื้อความวา   ผูเจริญพวกทานจงดู   แมเราก็เปนผูไมมีโรค 
เหมือนทาน    เรานั้นบัดนี้    ถูกพยาธิครอบงําเกลือกอยูในมูตรและคูถของคน 
ไมอาจแมเพ่ือจะลุกข้ึน   แมมือและเทาของเรามีอยู   ทํากิจดวยมือและเทาไมได 
เราเปนเชนนี้    เพราะไมพนจากพยาธิ    ไมใชแตเราเทานั้น     แมทานทั้งหลาย 
ก็ไมพนจากพยาธิ     พยาธิจักมาถึงแมแกทานท้ังหลายเหมือนเรา     ทานจงทํา 
ความดีไวกอน   แตพยาธิจะมาถึง   ดวยประการฉะนี้.   เพราะเหตุนั้น   สัตว 
ผูเจ็บไขนั้น  ชื่อวา  เทวทูต. 
          ก็ในบทวา   จตุตฺถ   เทวทูต    นี ้   กรรมกรณหรือผูลงโทษวา  เทวทูต. 
ในสองบทน้ัน     ในฝายกรรมกรณ    กรรมกรณ  ๓๒  กอน   ยอมกลาวอยางนี้  
โดยอรรถวา   พวกเราเมื่อบังเกิด    ยอมไมบังเกิดที่ตนไมหรือแผนหิน   ยอม 
บังเกิดในสรีระของคนเชนทาน    ดวยประการฉะน้ี     ทานจงทําความดีไวกอน 
เราเกิด  เพราะเหตุนั้น     กรรมกรณเหลาน้ัน    จึงชือ่วา  เทวทูต.  แมผูลงโทษ 
ยอมกลาวอยางนี้   โดยอรรถวา   พวกเราเมื่อจะลงกรรมกรณ ๓๒ อยาง   ไมได 
ลงที่ตนไมเปนตน    ยอมลงในสัตวอยางพวกทานนั่นแหละ.   ดวยประการฉะน้ี  
พวกทานจงทําความดีกอนท่ีเราจะลงโทษ.  เพราะเหตุนั้น  เเมผูลงโทษเหลาน้ัน 
ชื่อวา  เทวทูต.   ในบทวา   ปฺจม   เทวทูต    นี้   ความวา  สัตวผูตายแลว 
ยอมกลาวอยางนี้โดยอรรถวา  ผูเจริญพวกทานจงดูเราที่เขาทิ้งไวในปาชาผีดิบ 
ถึงความเปนผูข้ึนอืดเปนตน    เราก็เปนเชนนี้    เพราะไมพนจากความตาย   แต 
ไมใชเราเทานั้น    แมพวกทานก็ไมพนจากความตายเหมือนกัน    ความตายจักมา 
ถึงแกทานท้ังหลายเหมือนเรา    พวกทานจงทําความดีกอนความตายน้ันจะมาถึง 
เพราะฉะนั้น  สัตวผูตายน้ัน  ชื่อวา  เทวทูต.  
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           ถามวา    ใคร    จะไดประโยชนของเทวทูตนี้    ใครไมได.   ตอบวา   
ผูใดทํากรรมมาก  ผูนั้นไปเกิดในนรก. ผูใดทําบาปกรรมนิดหน่ึง  ผูนั้นยอมได. 
ชนทั้งหลายจับโจรพรอมดวยภัณฑะยอมกระทําส่ิงท่ีควรทํา    ไมวินิจฉัย     แต 
นําโจรท่ีถูกสอบสวนจับไวไปสูโรงศาล   เขาไดการตัดสินฉันใด  ขอเปรียบเทียบก็ 
ฉันนั้น   ก็ผูมีบาปกรรมนิดหน่ึง   ยอมระลึกไดตามธรรมดาของตน   แมถูกเขา 
ใหระลึกได.    ในขอน้ัน     มีทมิฬชื่อ     ฑีฆทันตะ      ระลึกไดตามธรรมดา 
ของคน.     ไดยินวา     ทมิฬนั้นเอาผาสีแดงบูชาอากาศเจดียในสุมนคีริวิหาร. 
ครั้งน้ัน    เขาเกิดใกลอุสสุทนรก  ไดยินเสียงเปลวไฟ   ระลกึถึงผาที่คนบูชาไว. 
เขาจึงไปเกิดบนสวรรค.     อีกคนหน่ึง     ถวายผาสาฏกเน้ือหยาบแกภิกษุหนุม 
เปนบุตรวางไวใกลเทา.  ในเวลาใกลตาย เขาถือนิมิตในเสียงวา   ปฏะ  ปฏะ  แม 
เขาเกิดใกลอุสสุทนรก กร็ะลึกถึงผานั้น เพราะเสียงเปลวไฟจึงไปเกิดบนสวรรค. 
เขาระลึกถึงกุศลกรรมตามธรรมดาของคนกอนอยางนี้        จึงบังเกิดบนสวรรค. 
สูเมื่อระลึกตามธรรมดาของคนไมได   จึงถามเทวทูตท้ัง ๕.   ในเทวทูต ทั้ง ๕ 
นั้น       บางคนระลึกไดดวยเทวทูตท่ีหน่ึง.   บางคน   ระลึกไดดวยเทวทูตท่ีสอง 
เปนตน.  สวนผูใด  ยอมระลึกไมไดดวยเทวทูตท้ัง  ๕  พญายมใหผูนั้น    ระลึก 
ไดเอง.   ไดยนิวา   อํามาตยคนหน่ึง   บชูาหาเจดียดวยหมอดอกมะลิ  ไดให 
สวนบุญแกพญายม. นายนิรยบาล นาํอํามาตยนั้นผูเกิดในนรกเพราะอกุศลกรรม 
ไปหาพญายม.  เมื่ออํามาตยนั้น  ระลกึไมได   ดวยเทวทูตท้ัง ๕ พญายมตรวจ 
ดูเองเห็นแลวใหระลึกวาทานบูชามหาเจดียดวยหมอดอกมะลิแลว  แผสวนบุญ 
ไหเรามิใชหรือ.   เขาระลึกไดในเวลาน้ันแลว  ไปสูเทวโลก  กแ็ตวา   พญายม 
แมตรวจดูเองก็ไมเห็น  ดําริวา  สัตวผูนี้จักเสวยทุกขให  จึงนิ่งเสีย. 
           บทวา  มหานิรเย   ไดแก  อเวจีมหานรก  ถามวา  อเวจีมหานรกน้ัน 
ประมาณภายในเทาไร.  ตอบวา แผนดินโลหะหลงัคาโลหะโดยยาว และโดยกวาง  
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ประมาณ  ๙๐๐ โยชน  ฝาขางหน่ึง ๆ ประมาณ  ๘๑ โยชน.   เปลวไฟนั้นต้ังข้ึน    
ในทิศบูรพาจดฝาทิศประฉิมทะลุฝานั้นไปขางหนา   ๑๐๐  โยชน.      แมในทิศ 
ที่เหลือ   ก็มนีัยนี้แล.   ดวยประการฉะน้ี   โดยสวนยาวและสวนกวาง   ดวยท่ีสุด 
ของเปลวไฟ มีประมาณ  ๓๑๘ โยชน.  แตโดยรอบ ๆ มีประมาณ ๙๕๔ โยชน. 
สวนโดยรอบกับอุสสุทประมาณหม่ืนโยชน. ในบทวา อุพฺภต  ตาทิสเมว  โหติ 
นี้   ความวา  ไมสามารถจะยกเทาท่ีเหยียบจนถึงกระดูกใหมั่นคงได.  ก็ในบทน้ี  
มีอธิบายดังน้ี  ถูกเผาไหมทั้งขางลางขางบน.   ดวยประการฉะน้ี    ในเวลาเหยียบ 
ปรากฏถูกเปลวไฟเผาไหมในเวลายกข้ึน  ก็เปนเชนนั้น .  เพราะฉะนั้นทานจึง 
กลาวอยางนี้.  บทวา   พหสุมฺปตฺโต   คือถึงหลายแสนป  
            ถามวา   เพราะเหตุไร   นรกน้ีจึงชื่อวา   อเวจี.   ตอบวา   ทานเรียก 
ระหวางวาคลื่น.    ในนรกน้ัน  ไมมีระหวางของเปลวไฟของสัตวหรือของทุกข 
เพราะฉะนั้น   นรกน้ัน จึงชื่อวา อเวจี.   เปลวไฟต้ังข้ึนแคฝาดานทิศบูรพาของ 
นรกน้ัน  พลุงไป  ๑๐๐  โยชน ทะลุฝาไปขางหนา  ๑๐๐ โยชน.  แมในทิศที่เหลือ 
ก็มีนัยนี้แล.     เทวทัตเกิดในทามกลางแหงเปลวไฟทั้ง  ๖  เหลาน้ี.     เทวทัตมี 
อัตภาพประมาณ   ๑๐๐  โยชน.        เทาท้ังสองเขาไปสูโลหะแผนดินถึงขอเทา 
มือท้ังสองเขาไปสูฝาโลหะถึงขอมือ. ศีรษะจดหลังคาโลหะถึงกระดูกดิ้ว.  หลาว 
โลหะอันหน่ึงเขาไปโดยสวนลางทะลุกายไปจดหลังคา.  หลาวออกจากฝาดานทิศ 
ปราจีนทะลุหัวใจ     เขาไปฝาดานทิศประฉิม       หลาวออกจากฝาดานทิศอุดร 
ทะลุซี่โครงไปจดฝาดานทิศทักษิณ     เทวทัต  เปนเชนนี้      เพราะผลกรรมที่วา 
เทวทัตหมกไหมอยูเพราะผิดในพระตถาคตผูไมหว่ันไหว.      ดวยประการฉะน้ี  
นรกชื่อวา อเวจี เพราะเปลวไฟไมหยุดยั้ง.   ในภายในนรกน้ัน    ในที่ประมาณ  
๑๐๐  โยชน.   สัตวยัดเหยียดกันเหมือนแปงที่เขายัดใสไวในทะนาน    ไมควร 
กลาววา  ในที่นี้  มีสัตว ในท่ีนี้ไมมี.  สัตวเดิน  ยืน  นั่ง   และนอนไมมีที่สุด.  
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สัตวทั้งหลายเมื่อเดิน   ยนื   นั่ง    หรอืนอน    ยอมไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน     
ชื่อวา  อเวจี  เพราะสัตวทั้งหลายยัดเหยียดกันอยางนี้.   สวนในกายทวาร  จิต- 
สหรคตดวยอุเบกขา  ๖  ดวง   ยอมเกดิข้ึน   ดวงหน่ึงสหรคตดวยทุกข.    แมเมื่อ 
เปนอยางนี้  เม่ือบุคคลวางหยดน้ําหวาน ๖ หยดไวที่ปลายลิ้น   หยดหน่ึงวางไว 
ที่ตัมพโลหะ   เพราะถูกเผาผลาญกําลังหยดนํ้านั้นยอมปรากฏ  นอกน้ีเปนอัพโพ- 
หาริก  ฉันใด  ทุกขในนรกน้ี   ไมมีระหวาง  เพราะมีเผาไหมเปนกําลัง   ทกุข 
นอกน้ีเปนอัพโพหาริก ฉันนั้น. ชื่อวา  อเวจี  เพราะเต็มไปดวยทุกขอยางนี้แล  
           บทวา  มหนฺโต  คือประมาณ  ๑๐๐ โยชน.  บทวา  โส  ตตฺถ   ปตติ 
ความวา   เทาขางหน่ึงอยูในมหานรก.    ขางหน่ึง    ตกไปในคูถนรก    บทวา 
สุจิมุขา    คือมีปากคลายเข็ม     สัตวเหลาน้ันมีคอเทาชาง    และเทาเรือโกลน 
ลําหนึ่ง.    บทวา  กุกฺกุลนริโย    ความวา  นรกเถาถานรอนเต็มไปดวยเถา 
ปราศจากไฟขนาดภายในเรือนยอด  ประมาณ ๑๐๐ โยชน.  สัตวที่ตกไปในนรก 
ถึงพ้ืนลางเหมือนเมล็ดผักกาด    ในกองผักกาดที่เขาเหว่ียงไปในหลุมถานเพลิง. 
บทวา   อาโรเปนฺติ    ความวา  เอาทอนเหล็กโบยยกข้ึน.   ในเวลายกทอนเหล็ก 
เหลาน้ันข้ึน  หนามเหล็กอยูขางลาง   เวลายกลงหนามเหล็กอยูขางบน.    บทวา 
วาเตริตานิ  ไดแก  เที่ยวไปดวยกรรม.  บทวา  หตฺถป  ฉินฺทนฺติ   ความวา 
ไดแก ทุบเฉือนเหมือนเฉือนเนื้อบนเขียง.   ถาลุกข้ึนหนีไปได    กําแพงเหล็ก 
โผลข้ึนมาลอมไว      คมมีดโกนก็ดังข้ึนขางลาง.    บทวา    ขาโรทกา   นท ี
ไดแก  แมน้ําทองแดงชื่อวา   เวตตรณี   ในบทนั้น   ทรายหยาบสําเร็จดวยเหล็ก 
ใบบัวขางลางมีคมมีดโกนที่ฝงสองขางมีเถาหวายและหญาคา.  บทวา  โส  ตตฺถ 
ทุกฺขา  ติปฺปา  ขรา  ความวา   สัตวนรกน้ันลอยข้ึนขางบนและลงไปขางลาง 
ในนรกขาดในใบบัว.        ถูกหนามทรายหยาบมีสัณฐานเปนกากบาดถูกผาดวย 
มีดโกนคม   ยอมขีดดวยหญาคาท่ีฝงทั้งสองขาง.   ครามาดวยเถาหวาย.   ถกูผา 
ดวยศัสตราอันคม.  บทวา  ตตฺเตน  อโยสงฺกุนา  ความวา   เมื่อสัตวนรก  
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กลาววา    เราหิว    นายนิรยบาลเหลาน้ัน  เอางบโลหะบรรจุกระเชาโลหะใหญ    
เอาเขาไปใหเขา.   เขารูวาเปนงบโลหะแตะท่ีฟน     ครั้งน้ัน     นายนิรยบาลเอา 
ขอเหล็กรอนงัดปากของเขา.   เอาน้ําทองแดงใสเขาไปในหมอทองแดงใหญแลว 
กระทําอยางนั้นแหละ.  บทวา   ปุน  มหานิรเย   ความวา    นายนิรยบาลให 
ลงโทษต้ังแตเครื่องจองจํา  ๕  ประการ   ตลอดถงึด่ืมน้ําทองแดงอยางนี้   ต้ังแต 
ดื่มน้ําทองแดงใหลงเครื่องจองจํา  ๕  ประการเปนตนอีก  โยนลงไปในมหานรก. 
ในมหานรกนั้น    บางคนพนเครื่องจองจํา  ๕  ประการ    บางคนพนครั้งท่ีสอง 
บางตนพน ครั้งท่ีสาม  บางคนพนดวยการด่ืมน้ําทองแดง.   ก็เมื่อยังไมสิ้นกรรม 
นายนิรยบาลก็โยนลงไปในมหานรกอีก.  ก็ภิกษุหนุมรูปหน่ึง  เมื่อเรียนพระสูตร 
นี้    กลาววา    ทานผูเจริญ    เมื่อสัตวนรกเสวยทุกขเทาน้ีแลว     นายนิรยบาล 
ยังโยนเขาไปในมหานรกอีกหรือ   ภิกษุกลาววาทานผูเจริญ   อุทเทสจงยกไว 
ทานจงบอกกัมมัฏฐานแกกระผม   ใหพระเถระบอกกัมมัฏฐานแลว    เปนพระ  
โสดาบันอาศัยเรียนอุทเทส.   ชนแมเหลาอ่ืนเวนอุทเทสประเทศนี้บรรลุอรหัต  
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  ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา   ความวา   ดับแลวดวยความดับกิเลสทั้งปวง 
ในทิฏฐธรรมคือในอัตภาพน้ีเอง.   บทวา   สพฺพทุกฺข  อุปจฺจคู    คือ   ชื่อวา 
ลวงทุกขทั้งปวงได. 
                             จบอรรถกถาเทวทูตสูตร  ที ่ ๑๐ 
                                       จบวรรค  ที่   ๓.  
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                   รวมพระสูตรใน  สุญญตวรรค   

        ๑.  จูฬสุญญตสูตร                           พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๒.  มหาสุญญตสูตร                         พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๓.  อัจฉริยัพภูตธรรมสูตร                   พรอมทั้งอรรถกถา 
        ๔.  พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร             พรอมทั้งอรรถกถา 
        ๕.  ทันตภูมิสูตร                              พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๖.   ภูมชิสูตร                                       พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๗.   อนุรุทธสูตร                             พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๘.   อุปกกิเลสสูตร                         พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๙.   พาลบัณฑิตสูตร                      พรอมท้ังอรรถกถา 
      ๑๐.    เทวทูตสูตร                               พรอมท้ังอรรถกถา  
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                                   วิภงัควรรค   
 
                        ๑.  ภัทเทกรัตตสูตร 
 

                        วาดวยผูมีราตรเีดียวเจริญ 
            [๕๒๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยาง:- 
            สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุเหลาน้ัน  ทูลรับพระดําตรัส 
แลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงอุเทศ 
และวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกเธอทั้งหลาย  พวกเธอจงพึงอุเทศและ 
วิภังคนั้น     จงใสใจใหดีเราจักกลาวตอไป.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   ชอบแลว   พระพุทธเจาขา. 
           [๕๒๗]  พระผูมพีระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา 
                           บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                        ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                       ไปแลว   สิง่น้ันก็เปนอันละไปแลว   และ 
                       สิ่งท่ียังไมมาถึงก็เปนอันยังไมถึง  กบ็ุคคล  
                       ใดเห็นแจงธรรมปจจุบนัไมงอนแงน   ไม 
                      คลอนแคลนในธรรมนัน้ ๆ ได บุคคลน้ัน  
                      พึงเจริญธรรมน้ันเนือง ๆ  ใหปรุโปรงเถิด 
                     พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ     ใคร  
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                          เลาจะรูความตายในวันพรุง  เพราะวาความ   
                          ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น   ยอม 
                          ไมมีแกเราท้ังหลาย      พระมุนีผูสงบยอม 
                          เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางน้ี      มีความ 
                          เพียรไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลาง 
                          คืน  นั้นแลวา  ผูมรีาตรีหน่ึงเจริญ. 
           [๕๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว 
อยางไรคือ  รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น  ๆ วา   เราไดมีรูปอยางนี้ใน 
กาลท่ีลวงแลว  ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลท่ี 
ลวงแลว     ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว     ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลท่ี 
ลวงแลว.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แล   ชื่อวา   คํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว. 
           [๕๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
อยางไรคือ   ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น  ๆ วา   เราไดมีรูปอยางนี้  
ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีสญัญาอยางน้ีในกาล 
ที่ลวงแลว  ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลท่ีลวง 
แลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว . 
           [๕๓๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึงอยาง 
ไรคือ  รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น  ๆ วา       ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ใน 
กาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางน้ีในกาลอนาคต   พึงมีสัญญาอยางน้ีในกาลอนาคต 
พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต    พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวา   มุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง.  
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           [๕๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง   
อยางไรคือ  ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา  ขอเราพึงมีรูปอยาง 
นี้ในกาลอนาคต   พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต     พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาล 
อนาคต  พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต   พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล  ชื่อวา  ไมมุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง. 
           [๕๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน 
อยางไรคือ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี ้ 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  ยอมไมเลง็เห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง   ไมเล็ง 
เห็นอัตตาวามีรูปบาง   ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง  
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ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง     ไมเล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง    
ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง    ยอมไมเล็งเห็น     
สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง     ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง     ไมเล็งเห็น 
สัญญาในอัตตาบาง      ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง   ยอมไมเล็งเห็นสังขาร 
โดยความเปนอัตตาบาง     ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง     ไมเล็งเห็นสังขาร 
ในอัตตาบาง     ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง      ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดย 
ความเปนอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง    ไมเล็งเห็นวิญญาณใน 
อัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แล 
ชื่อวา   ไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน. 
              [๕๓๔]     บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                      ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                     ไปแลว   สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว   และ 
                           สิ่งท่ียังไมมาถึง   ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล 
                      ใดเห็นแจงธรรมปจจุบนัไมงอนแงน   ไม 
                      คลอนแคลนในธรรมนัน้  ๆ ได  บุคคลน้ัน  
                      พึงเจริญธรรมน้ันเนือง ๆ  ใหปรุโปรงเถิด 
                      พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเลา 
                      จะรูความตายในวันพรุง     เพราะวาความ 
                      ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น   ยอม 
                      ไมมีแตเราท้ังหลาย      พระมุนีผูสงบยอม 
                      เรียกบุคคลผูมาปกติอยูอยางน้ี      มคีวาม 
                      เพียร   ไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลาง 
                      คืน  นั้นแลวา  ผูมีราตรหีน่ึงเจริญ.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คําท่ีเรากลาวไววา    เราจักแสดงอุเทศและวิภังค  
ของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกเธอทั้งหลายน้ัน      เราอาศัยเน้ือความน้ี    กลาว 
แลวดวยประการฉะน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                      จบภัทเทกรัตตสูตร  ที่  ๑                                                       
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                               วิภังควัคควัณณนา   
  
               อรรถกถาภัทเทกรัตตสูตร 
 
           ภัทเทกรัตตสูตร  มีคําข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           ในภัทเทกรัตตสูตรนั้น  บทวา     ภทฺเทกรตฺตสฺส    ความวา  ชื่อวา  ผูมี 
ราตรีหน่ึงเจริญ     เพราะความท่ีเขาเปนผูถึงพรอมดวยการตามประกอบวิปสสนา. 
บทวา  อุทฺเทส   ไดแก  มาติกา.   บทวา  วภิงฺค  ไดแก  บทที่พึงแจกแจง 
โดยพิสดาร.  บทวา อตีต  ไดแกในขันธหาท่ีลวงแลว.  บทวา นานฺวาคเมยฺย 
ความวา    ไมควรนึกถึงดวยตัณหาและทิฐิทั้งหลาย.      บทวา   นปฺปฏิกงฺเข 
ความวา    ไมพึงปรารถนาดวยตัณหาและทิฐิทั้งหลาย.     บทวา  ยทตีต 
นี้ในคาถาน้ีเปนการกลาวถึงเหตุ.    เพราะสิ่งใดลวงไปแลว     สิ่งน้ันก็ละไปแลว 
ดับแลว   ถึงความต้ังอยูไมไดแลว     เพราะฉะนั้น    บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ี 
ลวงไปแลวน้ันอีก.   อน่ึง  เพราะสิ่งใดยังไมมาถึง   สิ่งน้ันก็ยังไมถึง   ยังไมเกิด 
ยังไมบังเกิด   เพราะฉะนั้น  บุคคลไมพึงปรารถนาส่ิงที่ยังไมมาถึงแมนั้น   บทวา 
ตตฺถ  ตตฺถ   ความวา  บุคคลผูเขาถึงธรรมแมปจจุบันในธรรมใด ๆ  เห็นแจง 
ธรรมนั้น   ดวยอนุปสสนา ๗  อยาง มอีนิจจานุปสสนาเปนตน   ในธรรมน้ัน   ๆ 
เที่ยว.   อีกอยางหนึ่ง   บุคคลเห็นแจงในธรรมน้ัน   ๆ  ในที่ทั้งหลายมีปาเปนตน . 
บทวา  อสหริ  อสงฺกุปฺป  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือทรงแสดงวิปสสนา 
และปฏิวิปสสนา.   จริงอยูวิปสสนายอมไมงอนแงน  ยอมไมคลอนแคลนดวย 
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน      เพราะฉะนั้น     วิปสสนานั้น  ชื่อวา  อสหิร   ไม 
งอนแงน  ชื่อวา อสกุปฺป   ไมคลอนแคลน.   ทานกลาวอธิบายวา  บุคคลพึง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 216 

พอกพูน พึงเจริญ  พึงเห็นแจงเฉพาะวิปสสนานั้น. อีกประการหน่ึง นิพพาน   
ยอมไมงอนแงน  ยอมไมคลอนแคลนดวยกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน     เพราะ 
ฉะน้ัน  นิพพานน้ัน จึงชื่อวา อสหิร   อสกุปฺป   แปลวา  ไมงอนแงน  ไม 
คลอนแคลน.  อธิบายวา ภิกษุผูบัณฑิตรูแจงแลว  พึงพอกพูนนิพพานน้ัน คือ 
เมื่อยังไมบรรลุผลสมาบัติซึ่งมีนิพพานนั้นเปนอารมณ     ก็พึงเจริญบอย ๆ.   ก ็
เพ่ือประโยชนแกภิกษุผูพอกพูนนั้น.  บทวา    อชฺเชว  กิจฺจ  อาตปฺป    ความ 
วา ความเพียรที่ไดชื่อวา  อาตัปปะ  เพราะเผากิเลสทั้งหลายหรือยังกิเลสทั้งหลาย 
ใหเรารอนท่ัว  พึงทําในวันนี้แหละ.   บาทคาถาวา    โก  ชฺา   มรณ   สุเว 
ความวา   ใครเลาจะรูความเปนอยู    หรือความตายในวันพรุง.    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงวา  พึงทําความเพียรอยางนี้วา    ก็ความเนิ่นชายอมมีในวันนี้ 
เทาน้ันวา  เราจักทําทาน  หรือจักรักษาศีล  ก็หรือจักทํากุศลอยางใดอยางหน่ึง 
ในวันนี้แหละ    เราไมยังจิตใหเกิดข้ึนวา    เราจักรูในวันพรุงหรือในวันมะรืน 
จักทําในวันน้ีแหละ.  บทวา  มหาเสเนน  ความวา ก็การณแหงความตาย มี 
หลายอยางมีไฟ  ยาพิษ  และศัสตรา เปนตน   คือ เสนาของมัจจุราชน้ัน ความ 
ผิดเพ้ียนกลาวคือ    การทําสันถวไมตรีอยางนี้วา    ทานจงรอสอง - สามวันกอน 
จนกวาขาพเจาจะทํากรรมเปนที่พึงของคนมีการบูชาพระพุทธเจาเปนตน    หรือ 
กลาวคือ  การใหสินจางอยางนี้วา    ทานจงถือเอาหนึ่งรอย   หรือ  หน่ึงแสนนี้  
แลว  รอสอง - สามวัน หรือ กลาวคือ  กองพลอยางนี้วา  เราจักตานทานดวย 
กองพลน้ี   ดงัน้ี   กับมัจจุราชเห็นปานน้ี   ซึ่งมีเสนาใหญ   ดวยอํานาจแหงเสนา 
ใหญนั้น   ยอมไมมี.  ก็บทวา    สงฺคโร  ความผิดเพ้ียนนั้น   เปนชื่อแหงการทํา 
สันถวไมตรี    การใหสินจางและกองพล.    เพราะฉะนั้น   เนื้อความน้ีไดกลาว 
แลว.  บทวา   อตนฺทิต  ไดแก  ผูไมเกียจคราน  คือขยัน.   บุคคลน้ัน   ชื่อวา 
ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ    เพราะความท่ีบุคคลน้ันเปนผูปฏิบัติอยางนี้    เพราะฉะนั้น   
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บุคคลน้ัน   ชื่อวา  ภทฺเทกรตฺโต   ผูมรีาตรีหน่ึงเจริญ.  พระมุนีคือ พระพุทธ-   
เจา   ชื่อวา   ทรงสงบแลว   เพราะความท่ีกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน  สงบแลว 
ตรัสเรียกบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้นั้นวา   บุคคลน้ี   ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ    ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                ในบทท้ังหลาย  มีอาทิวา   เอวรูโป   แมมรีูปคํามีวรรณะดุจแกวมณี 
อินทนีล.  หรือ บทวา อโหสึ  ความวาเรามีรูปอยางนี้  ดวยอํานาจแหงรูปอัน 
พึงพอใจอยางนี้นั้นเทียว.     เรามีเวทนาอยางนี้   ดวยอํานาจแหงสุขเวทนาและ 
โสมนัสเวทนาอันเปนกุศล   มีสัญญาอยางนี้    ดวยอํานาจแหงธรรมทั้งหลาย ม ี
สัญญาเปนตน      ซึ่งประกอบพรอมดวยเวทนานั้นเทียว     มีสังขารอยางนี้   มี 
วิญญาณอยางนี้.   บทวา  อตีตมาทฺธาน    ความวา  รําพึงถึงความเพลิดเพลิน 
ในเรื่องนั้น  ๆ ไดแก รําพึง   คลอยตามตัณหาในรูปเปนตนเหลาน้ัน.   ยอมไม 
สําคัญวา เราเปนผูมีรูปอยางนี้  ดวยอํานาจแหงรูปท่ีเลวเปนตน  ฯสฯ  มีวิญญาณ 
อยางนี้.  บทวา  นนฺทึ  น    สมนฺวาเนติ   ความวา  ตัณหา  หรือ  ทิฐิอัน 
สัมปยุตดวยตัณหา  อันบุคคลยอมไมใหเปนไป.   พึงทราบความรําพึงถึงความ 
เพลิดเพลิน    กลาวคือ  ความเปนไปแหงตัณหาและทิฐิ  ดวยอํานาจแหงรูปอัน 
ประณีต    และพึงพอใจเปนตนเทียว   แมในบทวา  เอวรูโป  สยิ   เปนตน   
บทวา  กถฺจ  ภิกขฺเว  ปจฺจุปนฺเนสุ   ธมฺเมสุ  สหรต   นี ้  ตรัสเพ่ือทรง 
แสดงขยายอุทเทสวา    กบ็ุคคลเห็นแจงธรรมปจจุบันในธรรมนั้น  ๆ    อันไม 
งอนแงน  ไมคลอนแคลน.  ก็บทวา  กถฺจ  ภิกฺขเว  ปจฺจุปฺปนฺน   ธมมฺ 
น   วิปสฺสติ    เปนตน   พึงตรัสไวในพระสูตรนี้ก็จริง  ถึงอยางนั้น   ก็ยังตรัส 
ถึงวิปสสนาวา  ไมงอนแงนและวาไมคลอนแคลน  เพราะฉะนั้น  เพื่อทรงแสดง  
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ความมีและความไมมีแหงวิปสสนานั้นเทียว จึงทรงยกมาติกาวา  บุคคลงอนแงน  
ไมงอนแงน ดังน้ี  แลวตรสัความพิสดาร.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สหรติ 
ความวา  บุคคลชื่อวา  ถูกตัณหาและทิฐิคราไป    เพราะไมมีวิปสสนา. บทวา 
น  สหรติ   ความวา  ชื่อวาไมถูกตัณหาและทิฐิคราไป    เพราะมีวิปสสนา. 
บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายท้ังน้ันแล. 
                                        จบอรรถกถาภัทเทกรัตตสูตรที่   ๑   
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               ๒.   อานันทภัทเทกรัตตสูตร   
 

                        วาดวยผูมีราตรเีดียวเจริญ 
             [๕๓๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี       เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล   ทานพระอานนท 
สนทนากะภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลา   ชักชวนใหอาจหาญ    ราเริงดวยกถา 
ประกอบดวยธรรมและกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ.  
             [๕๓๖]  ครั้นในเวลาเย็น       พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีทรง 
หลีกเรนเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา    ครั้นแลวจึงประทับ นั่ง  ณ  อาสนะท่ีเขา 
แตงต้ังไว  พอประทับ นั่งเรียบรอยแลว     จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ใครหนอแล    สนทนากะพวกภิกษุในอุปฏฐานศาลา    ชักชวน 
ใหอาจหาญ   ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม    และกลาวอุเทศและวิภังคของ 
บุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
           ภิกษุเหลาน้ัน กราบทูลวา  ทานพระอานนท  พระพุทธเจาขา  
           ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา    ดกูอน 
อานนท  เธอสนทนากะภิกษุทั้งหลาย  ชักชวนใหอาจหาญ  ราเรงิดวยกถาประ- 
กอบดวยธรรม     ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญอยางไร 
เลา. 
           [๕๓๗]  ทานพระอานนทกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขา 
พระองค  สนทนากะภิกษุทั้งหลาย  ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบ 
ดวยธรรม   ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญอยางน้ีวา 
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                         บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว    
                  ไมควรมุงหวงัส่ิงท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                  ไปแลว  สิ่งน้ันก็เปนอันละไปแลว    และ 
                  สิง่ท่ียังไมมาถึง     ก็เปนอนัยังไมถึง     ก ็
                  บุคคลใดเห็นแจง     ธรรมปจจุบันไมงอน- 
                  แงน    ไมคลอนแคลนในธรรมนั้น  ๆ ได 
                  บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมน้ันเนือง ๆ    ให 
                  ปรุโปรงเถิด  พึงทําความเพียรเสียในวันนี้  
                  แหละ      ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง 
                  เพราะวาความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนา 
                  ใหญนั้น  ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย    พระ 
                  มนุีผูสงบยอมเรียกบุคคล      ผูมีปกติอยู 
                  อยางน้ี   มีความเพียร    ไมเกียจครานท้ัง 
                  กลางวันและกลางคืน  นั้นแลวา ผูมีราตรี 
                  หน่ึงเจริญ. 
           [๕๓๘]  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      ก็บคุคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวง 
แลวอยางไร    คือ    รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา    เราไดมีรูป 
อยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว ไดมีสัญญาอยางน้ี  
ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีสงัขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีวิญญาณอยางนี้ใน 
กาลท่ีลวงแลว.    ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวา   คํานึงถึงส่ิงที่ 
ลวงแลว. 
           [๕๓๙]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็บคุคลจะไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวง  
แลวอยางไร  คือ  ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น   ๆ วา   เราไดมีรปู  
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อยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีสัญญาอยาง   
นี้ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว     ไดมีวิญญาณอยางนี้  
ในกาลท่ีลวงแลว.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวา  ไมคํานึงถึง 
สิ่งท่ีลวงแลว. 
           [๕๔๐]  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงที่ยังไมมา 
ถึงอยางไร   คือ    รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา    ขอเราพึงมีรูป 
อยางนี้    ในกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางน้ีในกาลอนาคต    พึงมีสัญญาอยางน้ี  
ในกาลอนาคต  พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต    พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาล 
อนาคต   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อยางนี้แลชื่อวา  มุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง. 
           [๕๔๑]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็บคุคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไม 
มาถึงอยางไร   คือ   ไมราํพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น  ๆ วา   ขอเราพึงมี 
รูปอยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีเวทนาอยางน้ีในกาลอนาคต   พึงมีสัญญาอยางน้ี 
ในกาลอนาคต  พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต     พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาล 
อนาคต.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อยางนี้แล  ชือ่วา ไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมา 
ถึง. 
           [๕๔๒]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรม 
ปจจุบัน  อยางไร  คือ  ปถุุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี ้  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     ยอมไมเลง็เห็นสังขารโดย 
ความเปนอัตตาบาง  ฯลฯ  ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง  ไม 
เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง    ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง    ไมเล็งเห็น 
อัตตาในวิญญาณบาง.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อยางนี้แล  ชื่อวาไมงอน  
แงนในธรรมปจจุบัน. 
             [๕๔๔]        บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                        ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง      สิง่ใด 
                           ลวงไปแลว    สิ่งน้ัน ก็เปนอันละไปแลว 
                           และสิ่งที่ยังไมมาถึง  ก็เปนอันไมถึง  ก ็
                           บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอน- 
                           แงน  ไมคลอนแคลน    ในธรรมนัน้   ๆ 
                           ได  บุคคลน้ันพึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ 
                           ใหปรุโปรงเถิด     พึงทําความเพียรเสีย 
                           ในวันนีแ้หละ   ใครเลาจะรูความตายใน      
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                        วันพรุง        เพราะวาความผัดเพ้ียนกับ    
                        มัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น    ยอมไมมีแก 
                        เราท้ังหลาย      พระมนุีผูสงบยอมเรียก 
                        บุคคลผูมปีกติอยูอยางน้ี    มีความเพียร 
                        ไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคืน 
                        นั้นแลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
             ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคสนทนากะภิกษุทั้งหลาย    ชักชวน 
ใหอาจหาญ    ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม     ไดกลาวอุเทศและวิภังคของ 
บุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญอยางนี้แล. 
             [๕๔๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   ดแีลว  ๆ   เธอ 
สนทนากะภิกษุทั้งหลาย  ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม 
 ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญวา 
                                   บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                           ฯลฯ   พระมุนีผูสงบ   ยอมเรียกบคุคล... 
                           นั้นแลวา  ผูมีราตรหีน่ึงเจริญ   ดังน้ี ถูก 
                           แลว. 
           [๕๔๖]   ดกูอนอานนท     ก็บคุคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร 
ฯลฯ  ดูกอนอานนท   อยางนี้แล   ชื่อวา   คํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว. 
           ดูกอนอานนท  กบ็ุคคลจะไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลวอยางไร  ฯลฯ  ด ู
กอนอานนท   อยางนี้แล   ชื่อวา   ไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว.  
           ดูกอนอานนท  กบ็ุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  ฯลฯ   ดู  
กอนอานนท   อยางนี้แล   ชื่อวา  มุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง.  
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           ดูกอนอานนท  กบ็ุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึงอยางไร  ฯลฯ  ดู   
กอนอานนท  อยางนี้แล  ชื่อวาไมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง. 
            ดูกอนอานนท     ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ 
ดูกอนอานนท  อยางนี้แล   ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน. 
            ดูกอนอานนท  กบ็ุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ 
ดูกอนอานนท  อยางนี้แล  ชื่อวา  ไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน.  
          [๕๔๗]       บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงลวงแลว   ฯลฯ 
                    พระมุนีผูสงบยอมเรียกบคุคล ...นั้นแลวา 
                    ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว   ทานพระอานนทก็ชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                          จบ   อานันทภัทเทกรัตตสูตร   ที ่  ๒  
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          อรรถกถาอานันทภัทเทกรัตตสูตร   
 
           อานันทภัทเทกรัตตสูตรมีคําข้ึนตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปฏสิลฺลานา  วุฏ ิโต  โดยความวา   เสด็จ 
ออกจากผลสมาบัติ.  บทวา    โก  นุโข  ภิกขฺเว   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรูอยูนั้นเทียว     ตรัสถามเพ่ือทรงต้ังเรื่องข้ึน.        บทวา     สาธุ    สาธ ุ
ความวา  ทรงประทานสาธุการแกพระเถระ.     บทวา   สาธุ  โข  ตฺว   ความวา 
ทรงสรรเสรญิเทศนาแลวตรัส      เพราะความท่ีเทศนาอันพระเถระแสดงดวยบท 
และพยัญชนะท้ังหลาย  กลมกลอม  บริสุทธิ์ดี.    บทที่เหลือในที่ทั้งปวง  งาย 
ทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาอานันทภัทเทกรัตตสูตรที่   ๒  
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             ๓.  มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร   
 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารตโปทาราม  เขต- 
พระนครราชคฤห.     ครั้งน้ันแล     ทานพระสมิทธิลุกข้ึนในราตรีตอนใกลรุง 
เขาไปยังสระตโปทะเพ่ือสรงสนานรางกาย.    ครั้นเสร็จเรียบรอยแลว    จึงกลับ 
ข้ึนมานุงสบงผืนเดียว   ยืนผ่ึงตัวใหแหงอยู.     ฉะนั้นลวงปฐมยามไปแลว    ม ี
เทวดาตนหน่ึง  มีรัศมีงาม    สองสระตโปทะใหสวางทั่ว    เขาไปหาทานพระ 
สมิทธิยังที่ที่ยืนอยูนั้น แลวไดยืน ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
            [๕๔๙]   เทวดานั้น    พอยืนเรยีบรอยแลว  จึงกลาวกะทานพระสมิทธิ  
ดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ   ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
ไดไหม. 
           ทานพระสมิทธิกลาววา  ดูกอนทานผูมีอายุ    เราทรงจําไมได  ก็ทาน 
ทรงจําไดหรือ. 
            เท.   ดูกอนภิกษุ     แมขาพเจาก็ทรงจําไมได      และทานทรงจําคาถา 
แสดงราตรีหนึ่งเจริญไดไหม. 
            ส.  ดกูอนทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ. 
            เท.  ดูกอนภิกษุ   แมขาพเจาก็ทรงจําไมได   ขอทานจงเลาเรียน  และ 
ทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญเถิด   เพราะอุเทศและวิภังค 
ของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ   ประกอบดวยประโยชนเปนเบื้องตนแหงพรหม- 
จรรย.  
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              เทวดานั้น  กลาวดังน้ีแลว   จึงหายไป  ณ ที่นั้นเอง.  
              [๕๕๐]  ครั้งน้ันแล  ทานพระสมิทธิ    พอลวงราตรีนั้นไปแลว   จึง  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ    ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระ-  
ภาคเจา  นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอนั่งเรียบรอยแลว   ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อคืนนี้ตอนใกลรุง    ขาพระองค 
ลุกข้ึนเขาไปยังสระตโปทะเพ่ือสรงสนานรางกาย     ครั้นเสร็จเรียบรอยแลว   จึง 
กลับมานุงแตสบงผืนเดียวยืนผ่ึงตัวใหแหงอยู.       ขณะนั้นลวงปฐมยามไปแลว 
เทวดาองคหน่ึง  มีรัศมีงามสองสระตโปทะใหสวางทั่ว   เขาไปหาขาพระองคยัง 
ที่ที่ยืนอยูนั้น    แลวยืน  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอยืนเรียบรอยแลว  ไดกลาว 
กะขาพระองคดังน้ีวา   ดกูอนภิกษุ     ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมี 
ราตรีหน่ึงเจริญไดไหม.   ขาแตพระองคผูเจริญ   เม่ือเทวดานั้นกลาวแลวอยางนี้ 
ขาพระองคไดกลาวกะเทวดานั้นดังน้ีวา    ดกูอนทานผูมีอายุ    เราทรงจําไมได 
ทานทรงจําไดหรือ.   เทวดานั้นกลาววา  ดูกอนภิกษุแมขาพเจาก็ทรงจําไมได 
และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหน่ึงเจริญไดไหม.   ขาพระองคตอบวา   ดกูอน 
ทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ.    เทวดานั้นกลาววา  ดูกอน 
ภิกษุ   แมขาพเจาก็ทรงจําไมได      ขอทานจงเลาเรียน     และทรงจําอุเทศและ 
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญเถิด       เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมี 
ราตรีหน่ึงเจริญ     ประกอบดวยประโยชน     เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย. 
เทวดานั้นกลาวดังน้ีแลว      จึงหายไป  ณ ที่นั้นเอง.     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดงอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึง 
เจริญ   แกขาพระองคเถิด.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  ถาเชนนั้น    เธอจงพึง  จงใส   
ใจใหดี  เราจักกลาวตอไป.  ทานพระสมิทธิทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา   ชอบ 
 แลว   พระพุทธเจาขา.   
           [๕๕๑]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา 
                                 บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                        ไมควรมุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                        ไปแลว   สิ่งน้ันเปนอันละไปแลว    และ 
                        สิ่งท่ียังไมมาถึง     ก็เปนอันยังไมถึง    ก็  
                        บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน  
                        ไมคลอนแคลนในธรรมน้ัน  ๆ ได  บุคคล 
                        นั้น พึงเจริญธรรมนั้นเน่ือง ๆ  ใหปรุโปรง 
                        เถิด     พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ 
                        ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง   เพราะวา 
                        ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น  
                        ยอมไมมีแกเราทั้งหลายพระมุนีผูสงบยอม 
                        เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนี้   มีความ 
                        เพียรไมเกยีจครานท้ังกลางวันและกลางคืน 
                        นั้นแลวา   ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้    ครั้นแลวพระสุคตจึงทรง 
ลุกจากอาสนะ  เสด็จเขาไปยังพระวิหาร.  
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                            พวกภิกษุปรึกษากันถึงอุเทศ   

             [๕๕๒]    ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน  ภิกษุเหลา 
นั้นจึงไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา   ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    พระผูมีพระ-  
ภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา. 
                             บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                    ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                    ไปแลว สิ่งน้ันก็เปนอันละไปแลวและสิ่ง 
                    ที่ยงัไมมาถึง  ก็เปนอันยังไมถึง   กบ็ุคคล 
                    ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน   ไม 
                    คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆได  บุคคลนั้น 
                    พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ  ใหปรุโปรงเถิด 
                    พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ     ใคร 
                    เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ 
                    ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอม 
                    ไมมีแกเราท้ังหลาย  พระมุนีผูสงบ  ยอม 
                    เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางน้ี      มีความ 
                    เพียรไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคืน 
                    นั้นแลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ.   
            ดังน้ีแล     มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร     ก็ทรงลุกออกจาก 
อาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร   ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอน้ีใหพิสดารได.  ครั้งน้ันแล  ภิกษุเหลาน้ัน 
ไดมีความคิดอยางนี้วาทานพระมหากัจจานะน้ีแล  อันพระศาสดาและพวกภิกษุ  
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ผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง   สรรเสริญแลว    ก็ทานพระ-   
มหากัจจานะ    พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
โดยยอน้ีใหพิสดารได   ถากระไร   พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง 
ที่อยูแลว   พึงสอบถามเน้ือความน้ีกะทานพระมหากัจจานะเถิด. 
           [๕๕๓]  ตอนั้นแล     ภิกษุเหลาน้ันจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ 
ยังที่อยู    แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ    ครั้นผานคําทักทาย 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   พอนั่งเรียบ 
รอยแลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังน้ีวา  ดูกอนทานกัจจานะ   พระผูมี 
พระเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา 
                           บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                    ฯลฯ  พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...นั้น 
                     แลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
ดังน้ีแล   มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร   กท็รงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไป 
ยังพระวิหาร    ดูกอนทานกัจจานะ    ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลว 
ไมนาน    พวกกระผมน้ันไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง 
หลาย   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
                           บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                     ฯลฯ   พระมุนีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...นั้น 
                      แลวา   ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ   
 ดังน้ีแล   มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร   กท็รงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไป 
 ยังพระวิหาร  ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจา  
 ทรงแสดงโดยยอน้ีใหพิสดารได  ดูกอนทานกัจจานะ  พวกกระผมน้ันไดมีความ  
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คิดอยางนี้วา   ทานพระมหากัจจานะน้ีแล      อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวม 
ประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง    สรรเสริญแลว     ก็ทานพระมหา-   
กัจจานะ     พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดย 
ยอนี้ใหพิสดารได  ถากระไร  พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู 
แลวพึงสอบถามเนื้อความน้ีกะทานพระมหากัจจานะเถิด         ขอทานพระมหา- 
กัจจานะโปรดจําแนกเน้ือความเถิด. 

                         อุปมาดวยผูตองการไมแกน 
           [๕๕๔]  ทานพระมหากัจจานะกลาววา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม     แสวงหาแกนไม     เที่ยวเสาะหาแกนไม 
พึงสําคัญแกนของตนไมใหญที่มีแกนต้ังอยูวา    ควรหาไดที่กิ่งและใบ     ละเลย 
รากและลําตนเสีย  ฉันใด  ขออุปไมยน้ี    ก็ฉันนั้น   เมื่อพระศาสดาประทับอยู 
พรอมหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย  พวกทานพากันสําคัญเนื้อความน้ันวา  พึงสอบ 
ถามเราได   ลวงเลยพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสีย    ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง 
หลาย  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงรูธรรมที่ควรรู.    ทรงเห็นธรรม 
ที่ควรเห็น  ทรงมีจักษุ  มีญาณ  มีธรรม  มีความประเสริฐ   ตรัส  บอก  นาํออก 
ซึ่งประโยชน  ประทานอมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม   ทรงดําเนินตามน้ัน 
และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ทานท้ังหลายจะพึงสอบถามเนื้อความน้ี  
กะพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกเราอยางใด   พวก 
ทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด. 
          ภิกษุเหลาน้ันกลาววา   ดูกอนทานกัจจานะ    แทจริง   พระผูมีพระ- 
ภาคเจายอมทรงรูธรรมทีค่วรรู  ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น     ทรงมีจักษุ      ม ี
ญาณ   มีธรรม  มีความประเสริฐ  ตรสั  บอก  นําออกซึ่งประโยชน  ประทาน  
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อมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม   ทรงดําเนินตามน้ัน   และกเ็ปนกาลสมควร   
แกพระองคแลวท่ีพวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกพวกกระผมอยางใด   พวกกระผมพึงทรงจํา 
ไดอยางนั้น    แตวาทานพระมหากัจจานะ    อันพระศาสดาและพระภิกษุผูรวม  
ประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง   สรรเสริญแลว   และทานพอจะจํา 
แนกเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได 
ขอทานพระมหากัจจานะอยาทําความหนักใจ  โปรดจําแนกเนื้อความเถิด. 
           กัจจานะ.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ถาเชนนั้น   พวกทานจงฟง  จง 
ใสใจใหดีขาพเจาจักกลาวตอไป.     ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระมหากัจจานะวา 
ชอบแลวทานผูมีอายุ. 
            [๕๕๕]  ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวดังน้ีวา   ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา 
                            บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                     ฯลฯ พระมนุีผูสงบ ยอมเรียกบุคคล...นั้น 
                      แลวา  ผูมรีาตรีหน่ึงเจริญ 
ดังน้ี   มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร   แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไป 
ยังพระวิหาร   นี้แล   ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ . 
            [๕๕๖]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
อยางไร   คือ   มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา    จักษุของเรา   
ไดเปนดังน้ี     รูปไดเปนดังน้ี     ในกาลท่ีลวงแลว   เพราะความรูสึกเน่ืองดวย 
ฉันทราคะ  จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น      เมื่อเพลิดเพลิน  จึงชื่อวา คํานึงถึง 
สิ่งท่ีลวงแลว.  
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             มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา  โสตของเราไดเปน   
ดังน้ี    เสียงไดเปนดังน้ี    ในกาลท่ีลวงแลว...  
             มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่นวา   ฆานะของเราได 
เปนดังน้ี    กลิ่นไดเปนดังนี้    ในกาลที่ลวงแลว...  
            มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา      ชิวหาของเราได 
เปนดังน้ี    รสไดเปนดังนี้    ในกาลที่ลวงแลว... 
            มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา     กายของเรา 
ไดเปนดังน้ี   โผฏฐัพพะไดเปนดังน้ี   ในกาลท่ีลวงแลว... 
            มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา     มโนของ 
เราไดเปนดังนี้   ธรรมารมณไดเปนดังน้ี    ในกาลที่ลวงแลว    เพราะความรูสึก 
เนื่องดวยฉันทราคะ   จึงเพลิดเพลินมโมและธรรมารมณนั้น   เม่ือเพลิดเพลิน 
จึงชื่อวา   คํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวา 
คํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว. 

                          ผูไมคาํนึงถึงสิ่งที่ลวงแลว 
           [๕๕๗]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวง 
แลวอยางไร   คือ   มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา    จักษุ 
ของเราไดเปนดังนี้    รูปไดเปนดังน้ี     ในกาลท่ีลวงแลว     เพราะความรูสึกไม 
เนื่องดวยฉันทราคะจึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น      เมื่อไมเพลิดเพลิน   จึง 
ชื่อวา   ไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว .                    
           มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา    โสตของเราได 
เปนดังน้ี    เสียงไดเปนดังน้ี    ในกาลที่ลวงแลว...  
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           มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่นวา   ฆานะของเรา  
ไดเปนดังน้ี   กลิ่นไดเปนดังน้ี   ในกาลท่ีลวงแลว...  
           มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา      ชิวหาของเรา 
ไดเปนดังน้ี   รสไดเปนดังน้ี   ในกาลที่ลวงแลว... 
            มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา     กายของ 
เราไดเปนดังนี้   โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้   ในกาลท่ีลวงแลว... 
            มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในกายและธรรมารมณวา  มโนของ 
เราไดเปนดังนี้   ธรรมารมณไดเปนดังน้ี    ในกาลที่ลวงแลว   เพราะความรูสึก 
ไมเนื่องดวยฉันทราคะ     จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น     เมื่อไม 
เพลิดเพลิน     จึงชื่อวาไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว.     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
อยางนี้แล   ชื่อวา   ไมคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว. 
           [๕๕๘]  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคลยอมมุงหวังส่ิงท่ียังไมมา 
ถึงอยางไร  คือ   บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีคนยังไมไดวา    ขอจักษุของเราพึง 
เปนดังน้ี     ขอรูปพึงเปนดังนี้    ในกาลอนาคต    เพราะความต้ังใจเปนปจจัย 
จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น  เมื่อเพลิดเพลิน  จึงชื่อวามุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง. 
            บุคคลท้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีคนยังไมไดวา     ขอโสตของเราพึงเปนดังน้ี 
ขอเสียงพึงเปนดังนี้  ในกาลอนาคต... 
           บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีคนยังไมไดวา  ขอฆานะของเราพึงเปนดังน้ี  
ขอกลิ่นพึงเปนดังนี้   ในกาลอนาคต... 
            บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา   ขอชิวหาของเราพึงเปนดังน้ี    
ขอรสพึงเปนดังนี้   ในกาลอนาคต... 
            บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา     ขอกายของเราพึงเปนดังน้ี 
ขอโผฏฐัพพะพึงเปนดังน้ี  ในกาลอนาคต...  
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            บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา     ขอมโนของเราพึงเปนดังน้ี    
ขอธรรมารมณพึงเปนดังนี้    ในกาลอนาคต   เพราะความต้ังใจเปนปจจัย   จึง 
เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ   เมือ่เพลิดเพลิน   จึงชื่อวามุงหวังส่ิงท่ียังไมมา 
ถึง.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวา  มุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง. 
            [๕๕๙]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็บุคคลจะไมมุงหวังส่ิงท่ียังไม 
มาถึงอยางไร  คือ  บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา    ขอจักษุของเรา 
พึงเปนดังน้ี   ขอรูปพึงเปนดังนี้  ในกาลอนาคต  เพราะความไมต้ังใจเปนปจจัย 
จึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น   เมื่อไมเพลิดเพลิน   จึงชื่อวา  ไมมุงหวังสิ่งท่ี 
ยังไมมาถึง. 
           บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา  ขอโสตของเราพึงเปนดังน้ี  
ขอเลียงพึงเปนดังนี้    ในกาลอนาคต... 
           บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา     ขอฆานะของเราพึงเปน 
ดังน้ี   ขอกลิน่พึงเปนดังนี้   ในกาลอนาคต. 
          บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา     ขอชิวหาของเราพึงเปน 
ดังน้ี    ขอรสพึงเปนดังน้ี  ในกาลอนาคต... 
          บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา  ขอกายของเราพึงเปนดังน้ี  
ขอโผฏฐัพพะพึงเปนดังน้ี   ในกาลอนาคต ... 
           บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดวา       ขอมโนของเราพึงเปน 
ดังน้ี   ขอธรรมารมณพึงเปนดังนี้     ในกาลอนาคต    เพราะความไมจงใจเปน 
ปจจัย  จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น  เมื่อไมเพลิดเพลิน  จึงชื่อวา 
ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   ชื่อวาไม 
มุงหวังสิ่งท่ียังมาไมถึง.  
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                       ผูไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน     

          [๕๖๐]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรม 
ปจจุบันอยางไร คือ  มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง  ๒ อยาง 
ที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลิน  
จักษุและรูปนั้น  เมื่อเพลิดเพลิน  จึงชื่อวา  งอนแงนในธรรมปจจุบัน. 
           มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง.. . 
           มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น... 
           มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในชิวหาและรส. . . 
           มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ. . . 
          มีความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณทั้ง ๒ อยางที่ 
เปนปจจุบันดวยกันแล    เพราะความรูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะ    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   จึงชือ่วาไมงอนแงน 
ในธรรมปจจุบัน.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อยางนี้แล  ชื่อวา  ไมงอนแงน 
ในธรรมปจจุบัน. 
            [๕๖๒]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงอุเทศ   โดยยอแกเราท้ังหลายวา 
                          บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว 
                    ฯลฯ  พระมนุีผูสงบ   ยอมเรียกบุคคล... 
                    นั้นแลวา  ผูมีราตีหน่ึงเจริญ 
ดังน้ี   มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร   แลวทรงลุกจากอาสนะ   เสด็จเขา 
ไปยังพระวิหารน้ีแล    ขาพเจาทราบเน้ือความโดยพิสดารอยางนี้     ก็แหละทาน 
ทั้งหลายหวังอยู        พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลสอบถามเนื้อความ 
นั้นเถิด   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกทานท้ังหลายอยางใด    พวกทาน 
พึงทรงจําเนื้อความน้ันไวอยางนั้น. 
           [๕๖๓]  ครั้งน้ันแล    ภิกษุเหลาน้ัน ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทาน 
พระมหากัจจานะแลวลุกจากอาสนะ     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ 
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว  จึงน่ัง   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    พอนัง่ 
เรียบรอยแลว    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา 
                          บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว 
                   ฯลฯ   พระมนุีผูสงบ   ยอมเรียกบุคคล... 
                   นั้นแลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ  
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ดังน้ี   มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร   แลวทรงลุกจากอาสนะ   เสด็จเขา   
ไปยังพระวิหาร     พอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน     พวกขา 
พระองคนั้น     ไดมีขอปรกึษากันอยางนี้วา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
                                 บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว 
                        ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                        ไปแลว   สิง่น้ันก็เปนอันละไปแลว   และ 
                        สิ่งท่ียังมมีาถึง ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บุคคล 
                        ใดเห็นแจงธรรมปจจบุันไมงอนแงน   ไม 
                        คลอนแคลนในธรรมน้ันๆได  บุคคลน้ัน 
                        พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ  ใหปรุโปรงเถิด 
                        พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเลา 
                        จะรูความตายในวันพรุง     เพราะวาความ 
                        ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญ  นั้นยอม 
                        ไมมีแกเราทั้งหลาย   พระมุนีผูสงบ  ยอม 
                        เรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางน้ี      มคีวาม 
                        เพียรไมเกยีจครานท้ังกลางวันและกลาง- 
                        คืน  นั้นแลวา  ผูมรีาตรีหน่ึงเจริญ 
ดังน้ีแล  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร   กท็รงลุกจากอาสนะ   เสด็จเขา 
ไปยังพระวิหาร  ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค 
เจาทรงแสดงโดยยอน้ีใหพิสดารได   ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองคนั้น 
ไดมีความคิดอยางนี้วา    ทานพระมหากัจจานะนี้แล    อันพระศาสดาและพวก  
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ภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยผูอันวิญูชนยกยอง     สรรเสรญิแลว     ก็ทาน    
พระกัจจานะน้ีพอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
โดยยอน้ีใหพิสดารได   ถากระไร   พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง 
ที่อยู    แลวพึงสอบถามเนื้อความน้ีกะทานพระมหากัจจานะเถิด    ลําดับนั้นแล 
พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ีอยู   แลวสอบถามเน้ือความ 
นั้นกะทาน  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระมหากัจจานะ  จําแนกเนื้อความแก 
พวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังน้ี  โดยบทดังน้ี   โดยพยัญชนะดังน้ี. 
          [๕๗๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหากัจจานะ 
เปนบัณฑิต  มีปญญามาก   แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความน้ันกะเรา   เราก็ 
จะพยากรเนื้อความน้ันอยางเดียวกับท่ีมหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกัน  ก ็
แหละเนื้อความของอุเทศน้ันเปนดังน้ีแล       พวกเธอจงทรงจําเนื้อความน้ันไว 
อยางนั้นเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดี  พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                             จบ  มหากัจจนภัทเทกรัตตสูตร  ที่  ๓  
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      อรรถกถามหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร   
 
          มหากจัจานภัทเทกรัตตสูตร เริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับ  มาอยางนี้:- 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ตโปทาราเม  ความวา  ในอารามท่ีมีชื่อ 
อยางนี้   ดวยอํานาจแหงสระชื่อ    ตโปทะ   คือ   มนี้ํารอน.   ไดยินวา   ภายใต 
เวภารบรรพตมีภพนาคประมาณหารอยโยชนของนาคท่ีอยู  ในแผนดินทั้งหลาย 
เปนเชนกับเทวโลก  ถึงพรอมดวยพ้ืนอันสําเร็จดวยแกวมณี    และสวนอันเปน 
ที่รื่นรมยทั้งหลาย.     ในสถานท่ีเปนที่เลนของนาคทั้งหลายในภพนาคน้ัน      ม ี
สระน้ําให  แมน้ําชื่อ  ตโปทา มีน้ํารอนเดือดพลานไหลจากสระนั้น.   ก็เพราะ 
เหตุไร แมน้ํานั้นจึงเปนเชนนี้.   ไดยินวา โลกแหงเปรตใหญลอมกรุงราชคฤห. 
แมน้ําตโปทา  นี้มาในระหวางมหาโลหกุมภีนรก ทั้งสองในมหาเปรต โลกนั้น. 
เพราะฉะนั้น  แมน้ําตโปทานั้น  จึงเดือดพลานไหลมา.     สมจริงดังพระดํารัส 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังน้ี     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แมน้ําตโปทานี้ยอม 
ไหลโดยประการที่สระนั้น  มีน้ําใสสะอาด.   เยน็  ขาว มีทาดี  รื่นรมย  มปีลาและ 
เตามาก   และมีปทุมประมาณวงลอบานสะพรั่ง    อน่ึง  แมน้ําตโปทาน้ี ไหลผาน 
ระหวางมหานรกท้ังสอง   เพราะเหตุนั้น     แมน้ําตโปทาน้ีจึงเดือดพลานไหลมา 
ดังน้ี.  ก็สระนํ้าใหญ   เกิดขางหนาพระอารามน้ี    ดวยอํานาจแหงชื่อ   สระนํ้า 
ใหญนั้น  วิหารน้ี  จึงเรียกวา    ตโปทาราม.  บทวา สมิทฺธิ   ความวา  นัยวา  
อัตภาพของพระเถระน้ัน ละเอียด   มรีูปสวย  นาเลื่อมใส    เพราะฉะนั้น    จึงถึง 
อันนับวา สมิทธิ.  บทวา อาทิพฺรหฺมจริยโก ไดแกเปนเบื้องตนแหงมรรค 
พรหมจรรย  คือเปนขอปฏิบัติ  ในสวนเบ้ืองตน.   บทวา อท ว  วา สุคโต  
อฏายาสนา     เปนตน     พึงใหพิสดารโดยนัยที่กลาวแลวในมธุบิณฑิกสูตร.  
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บทวา  อิติ  เม  จกฺขุ  ความวา  นัยวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังมาติกา  ดวย    
อํานาจแหงอายตนะ ๑๒ ในสูตรนี้.   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงกระทํามาติกาและ 
วิภังคดวยอํานาจแหงขันธหา    ในสามสูตรนี้   คือ  ในหนกอนสองสูตร    และ 
ในขางหนาหน่ึงสูตรซึ่งเปนสูตรที่สี่        แตในสูตรนี้       ฝายพระเถระไดนัยวา 
มาติกาว  ปตา    จึงกลาวอยางนี้     เพ่ือจําแนกอายตนะสิบสอง.   ก็พระเถระ 
เมื่อไดนัยนี้ไดทําภาระหนัก.  คือ  แสดงรอยเทาในท่ีไมมีรอยเทา    การทํารอย 
เทาในอากาศดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงพระสูตรนี้  นั้นเทียว 
จึงทรงต้ังพระเถระน้ัน ไวในตําแหนงเอตทัคคะวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหา- 
กัจจานะเปนผูเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย   ผูเปนสาวกของเราที่จําแนกเนื้อความแหง 
ภาษิตโดยยอ ใหพิสดารได. 
           ก็ในสูตรนี้  บทวา  จกฺขุ  ไดแก จักษุประสาท.  บทวา  รูปา  ไดแก 
รูปทั้งหลายอันมีสมุฏฐานส่ี.    พึงทราบแมอายตนะท่ีเหลือ   โดยนัยนี้     บทวา 
วิฺาณ  ไดแก วิญญาณอันเที่ยง.  บทวา   ตทภินนฺทติ   ความวา เพลิด- 
เพลินจักษุและรูปนั้น    ดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฐิ.    บทวา  อนฺวาคเมติ 
ความวา ไปตามดวยตัณหาและทิฐิทั้งหลาย.   ก็ในบทวา อิติ  เม  มโน  อโหสิ 
อิติ  ธมมฺา   นั้นบทวา   มโน  ไดแก  ภวังคจิต.  บทวา   ธมมฺา   ไดแกธัม- 
มารมณอันเปนไปในภูมิสาม. บทวา  ปณิทหติ  คือต้ังไวดวยอํานาจแหงความ 
ปรารถนา  บทวา  ปณิธานปจฺจยา  ไดแก เพราะต้ังความปรารถนาไว คือ 
เพราะเหตุ.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวง  งายทั้งน้ันแล. 
                    จบอรรถกถามหากัจจานภัทเทกรัตตสูตรที่  ๓  
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                 ๔.โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร   
 

                     วาดวยลักษณะผูมีราตรีเดียวเจริญ 
              [๕๖๕]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
             สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  ทานพระโลมสกัง- 
คิยะอยูที่พระวิหารนิโครธาราม  เขตพระนครกบิลพัสดุ  ในสกักชนบท.   ครั้ง  
นั้นแล    ลวงปฐมยามไปแลว  จันทนเทวบุตร    มรีัศมีงามย่ิง   สองพระวิหาร 
นิโครธารามใหสวางทั่ว   เขาไปหาทานพระโลมสกังคิยะยังท่ีอยู    แลวไดยืน ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
             [๕๖๖]  จันทนเทวบุตรพอยืนเรียบรอยแลว  จึงกลาวกะทานพระโลม- 
สกังคิยะดังนี้วา  ดูกอนภิกษุ   ทานทรงจําอุเทศและวิภังค    ของบุคคลผูมีราตรี  
หน่ึงเจริญไดไหม. 
            ทานพระโลมสกังคิยะกลาววา  ดูกอนทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก ็
ทานทรงจําไดหรือ. 
            จันทนะ.  ดูกอนภิกษุ  แมขาพเจาก็ทรงจําไมได  และทานทรงจําคาถา 
แสดงราตรีหนึ่งเจริญไดไหม. 
            โลม.  ดูกอนทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ. 
            จันทนะ.  ดูกอนภิกษุ  ขาพเจาทรงจําได. 
            โลม.  ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็ทานทรงจําไดอยางไรเลา. 
           [๕๖๗] จันทนะ.  ดูกอนภิกษุสมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
อยู  ณ  ปณฑุกัมพลศิลาอาสน  ที่ควงไมปาริฉัตร  ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส  
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ณ  ที่นั้นแล.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึง   
เจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา 
                                   บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว               
                          ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง สิ่งใดลวงไป 
                          แลว  สิ่งน้ันก็เปนอันละไปแลว   และสิ่งท่ี 
                          ยังไมมาถึง  ก็เปนอันยังไมถึง  ก็บคุคลใด 
                          เห็นแจงธรรมปจจุบนัไมงอนแงน     ไม 
                          คลอนแคลนในธรรมน้ัน ๆ ได บุคคลน้ัน  
                          พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ  ไหปรุโปรงเถิด 
                          พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ      ใคร 
                          เลาจะพึงรูความตายในวันพรุง    เพราะวา 
                          ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น 
                          ยอมไมมแีกเราท้ังหลาย      พระมนุีผูสงบ 
                          ยอมเรียกบุคคลผูมีปกติเปนอยูอยางน้ีมี  
                          ความเพียร   ไมเกียจครานท้ังกลางวันและ 
                          กลางคน  นั้นแลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
           [๕๖๘]  ดกูอนภิกษุ     ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได 
อยางนี้แล  ขอทานจงเลาเรียน  และทรงจําอุเทศและวิภังคของบุรุษผูมีราตรีหน่ึง 
เจริญเถิด   เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ    ประกอบดวย 
ประโยชนเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  จันทนเทวบุตรกลาวดังน้ีแลว  จึงหาย 
ไป ณ ที่นั้นเอง. 
           [๕๖๙]  ครั้งน้ันแล  ทานพระโลมสกังคิยะ.   พอลวงราตรีนั้น  ไปแลว 
จึงเก็บเสนาสนะ  ถือบาตรจีวรมุงจาริกไปยังพระนครสาวัตถี.  เมื่อจาริกไปโดย  
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ลําดับ      ถึงพระนครสาวัตถี     ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาท่ีประทับ      
พระวิหารเชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี     ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   พอนึ่งเรียบรอยแลว   ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    สมัยหน่ึง  ขาพระ- 
องคอยูที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ  ในสักกชนบท ขณะน้ัน 
ลวงปฐมยามไปแลว เทวบุตรองคหน่ึง มีรัศมีงามยิ่ง สองพระวิหารนิโครธาราม 
ใหสวางทั่ว     เขาไปหาขาพระองคยังที่อยู      แลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
พอยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะขาพระองคดังน้ีวา     ดูกอนภิกษุ    ทานทรงจํา 
อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญไดไหม      ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อเทวบุตรนั้นกลาวแลวอยางนี้        ขาพระองคไดกลาวกะเทวบุตรนั้นดังนี้วา 
ดูกอนทานผูมีอายุ   เราทรงจําไมได  ก็ทานทรงจําไดหรือ  เทวบุตรนั้นกลาววา 
ดูกอนภิกษุ   แมขาพเจาก็ทรงจําไมไดและทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหน่ึงเจริญ 
ไดไหม  ขาพระองคตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  เราทรงจําไมได   ก็ทานทรง 
จําไดหรือ  เทวบุตรนั้น กลาววา  ดูกอนภิกษุ   ขาพเจาทรงจําได    ขาพระองค 
ถามวา  ดูกอนทานผูมีอายุ    ทานทรงจําไดอยางไรเลา    เทวบุตรนั้นกลาววา 
ดูกอนภิกษุ  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปณฑุกัมพลศิลาอาสน 
ที่ดวงไมปาริฉัตร  ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา 
                            บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว  
                    ฯลฯ   พระมนุีผูสงบยอมเรียกบุคคล...นั้น    
                     แลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
ดูกอนภิกษุ   ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหน่ึงเจริญไดอยางนี้แล   ทานจงเลา 
เรียนและทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญเถิด    เพราะอุเทศ  
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และวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ  ประกอบดวยประโยชน   เปนเบื้องตน    
แหงพรหมจรรย.   ขาแตพระองคผูเจริญ  เทวบุตรนั้นกลาวดังน้ีแลว   จึงหายไป   
ณ  ที่นั้นเอง     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดแสดง 
อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกขาพระองคเถิด. 
           [๕๗๐]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ    ก็เธอรูจักเทวดา 
นั้นหรือไม. 
           ทานพระโลมสกงัคิยะกราบทูลวา   ไมรูจักเลย   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ   เทวบุตรนั้นชื่อวาจันทนะ    จันทนเทวบุตรยอมมุง 
ประโยชนใสใจ      เอาใจฝกใฝสิ่งท้ังปวง     เง่ียโสตลงฟงธรรม     ดูกอนภิกษุ 
ถาเชนนั้น     เธอจงพึง    จงใสใจใหดี    เราจักกลาวตอไป.    ภิกษุนั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว   พระพุทธเจาขา. 
          [๕๗๑]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา 
                          บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว 
                   ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังไมมาถึง   สิ่งใดลวง 
                   ไปแลว   สิ่งน้ันก็เปนอันละไปแลว    และ 
                   สิ่งท่ียังไมมาถึง    ก็เปนอันยังไมถึง      ก ็
                   บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน 
                   ไมคลอนแคลนในธรรมนั้น  ๆ ได  บคุคล 
                   นั้นพึงเจริญธรรมนั้น  เนอืง ๆ   ใหปรโุปรง 
                   เถิด     พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ 
                   ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง  เพราะ 
                   วาความผัดเพ้ียนกับมัจจรุาชผูมีเสนาใหญ 
                   นั้น   ยอมไมมีแกเราท้ังหลาย    พระมนุีผู  
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                   สงบ     ยอมเรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางน้ี  
                   มีความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและ 
                   กลางคืน  นัน้แลวา  ผูมรีาตรีหน่ึงเจริญ. 
           [๕๗๒]  ดูกอนภิกษุ  ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลวอยางไร   คือ 
รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา   เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว. 
ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว   ไดมีสัญญาอยางน้ีในกาลท่ีลวงแลว    ไดมี 
สังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว    ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ดูกอน 
ภิกษุ   อยางนี้แล   ชื่อวา   คํานึงถึงส่ิงที่ลวงแลว. 
            [๕๗๓]  ดูกอนภิกษุ    ก็บุคคลไมคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลวอยางไร   คือ 
ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา    เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวง 
แลว   ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว  ไดมีสญัญาอยางน้ีในกาลท่ีลวงแลว 
ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว       ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว 
ดูกอนภิกษุ  อยางนี้แล  ชือ่วาไมคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงแลว. 
            [๕๗๔]  ดกูอนภิกษุ     ก็บุคคลจะมุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึงอยางไร คือ 
รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น  ๆ วา  ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต  
พึงมีเวทนาอยางน้ีในกาลอนาคต  พึงมีสัญญาอยางน้ีในกาลอนาคต พึงมีสังขาร 
อยางนี้ในกาลอนาคต  พึงมีวิญญาณอยางน้ีในกาลอนาคต  ดูกอนภิกษุ  อยางนี้  
แล   ชื่อวามุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง. 
            [๕๗๕]  ดูกอนภิกษุก็ภิกษุจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร  คือ 
ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้น ๆ วา    ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาล 
อนาคต     พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต     พึงมีสัญญาอยางน้ีในกาลอนาคต 
พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต    พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต.    ดกูอน 
ภิกษุ  อยางนี้แล  ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งท่ียังไมมาถึง.   
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           [๕๗๖]  ดูกอนภิกษุ    ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร     
คือ  ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกน้ี    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    เลง็เห็นอัตตาในวิญญาณบาง 
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     ยอมไมเลง็เห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง 
ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง   ไมเล็งเห็น 
อัตตาในวิญญาณบาง.     ดูกอนภิกษุ  อยางนี้แล  ชือ่วา  ไมงอนแงนในธรรม 
ปจจุบัน.  
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            [๕๗๘]       บุคคลไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงแลว    
                      ฯลฯ    พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล... 
                      นั้นแลวา  ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ทานพระโลมสกังคิยะจึง 
ชื่นชม  ยินดพีระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                           จบ  โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตรที่  ๔  
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       อรรถกาโลมสกังคยภัทเทกรัตตสูตร    
 
           โลมสกังคิยภัตเทกรัตตสูตร มคํีาข้ึนตน วาขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา โลมสกงฺคิโย  คือ ไดยินวา โลมสกังคิยะ 
นั้น  เปนชื่อพระอังคเถระ.  ก็พระเถระนั้น  ปรากฏชื่อวา โลมสกังคิยะ  เพราะ 
ความท่ีกายมีอาการแหงขน นิดหนอย.  บทวา จนฺทโน  เทวปุตฺโต   ความวา 
ไดยินวา   ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะอุบาสกชื่อวา 
จันทนะ    เปนผูมั่งค่ัง    มทีรัพยมาก    บูชาพระรัตนะทั้งสาม    ดวยปจจัยสี่ 
ตายไปเกิดในเทวโลก       ถึงอันนับวา    จันทนเทพบุตรโดยชือ่ท่ีมีในชาติกอน. 
บทวา   ปณฑฺุกัมพลศิลาอาสน.    ไดแก ณ  กัมพลศิลาอาสนสีแดง.    ไดยินวา 
สีของกัมพลศิลาอาสนสีแดงนั้น   มีสเีหมือนกองดอกชบา    เพราะฉะน้ัน    จึง 
เรียกวา ปณฑุกัมพลศิลาอาสน.  ถามวา   ก็แล    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ประทับ   ณ  ปณฑุกัมพลศิลาอาสนนั้นในกาลใด.  ตอบวา    ในปที่เจ็ดจากการ 
ตรัสรู     ทรงกระทํายมกปาฏิหาริย      ในทามกลางแหงบริษัทประมาณสิบสอง 
โยชน    ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ    ใกลกรุงสาวัตถี    เสด็จลงประทับ นั่ง  ณ 
พุทธาสนะท่ีปูไวแลวใกลโคนตนคัณฑามพะ      ทรงถอนมหาชนออกจากทุกข 
ใหญ   ดวยพระธรรมเทศนา   เพราะธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย    ครั้นทรง 
ทําปาฏิหาริยแลว   จะไมประทับอยูในถิ่นมนุษย    เพราะฉะนั้น    จึงทรงทําให 
พนจากขนมาเฝา  เสด็จไปจําพระพรรษา ณ ปณฑุกัมพลศิลาอาสน  ใกล 
ตน  ปาริฉัตร  ในภพดาวดึงส  ประทบัอยูในสมัยนั้น. 
           บทวา ตตฺร ภควา  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อประทับ อยู ณ 
ภพดาวดึงสนั้น        อันเทวดาหม่ืนจักรวาลโดยมาก     มาประชุมแวดลอมแลว  
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ทรงแสดงพระอภิธรรมปฎกแกพระมารดาใหเปนกายสักขี     ไดตรัสอุทเทสและ   
วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ   ตามลําดับ    เพ่ือทรงใหเกิดความสังเวชแก 
ทวยเทพท่ีไมอาจเพ่ือแทงตลอดซึ่งกถาท่ีกําหนดรูปและอรูป    อันลึกซึ่งละเอียด 
ประกอบดวยไตรลักษณ.  ณ  ที่นั้น  เทวบุตร   เมือ่จะเรียน   ไดเรียนคาถา 
เหลาน้ี พรอมกับวิภังค    แตเพราะความท่ีเทวบุตรต้ังอยูในความประมาท   ถูก 
อารมณอันเปนทิพยทั้งหลายครอบงํา     จึงลืมพระสูตรโดยลําดับ     ทรงจําได 
เพียงคาถาเทาน้ัน.  ดวยเหตุนั้น    เทวบุตรจึงกลาววา    ดูกอนภิกษุ    ขาพเจา 
ทรงจําคาถาราตรีเดียวเจริญอยางนี้แล.    ในบทวา   อคฺคณฺห  ตฺว    เปนตน 
เปนผูนิ่ง  นั่ง  ฟง   ชื่อวา   เรียน.    เมื่อกระทําการสาธยายดวยวาจา    ชื่อวา 
เลาเรียน.  เม่ือบอกแกบุคคลเหลาอ่ืน  ชื่อวา   ทรงจํา.    บทที่เหลือในสูตรนี้  
งายทั้งน้ันแล. 
                        อรรถกถาโสมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตรที่  ๔  
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                           ๕.  จูฬกัมมวิภังคสตูร   
 

                                 วาดวยกฏแหงกรรม 
           [๕๗๙]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  สภุมาณพ  โตเทยย 
บุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ   แลวไดทักทายปราศรัยกับพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    ไดนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๕๘๐]  สุภมาณพ   โตเทยยบุตร   พอนั่งเรียบรอยแลว     ไดทลูถาม 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา.    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    อะไรหนอแล   เปนเหตุ 
เปนปจจัยใหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู   ปรากฏความเลวและความประณีต 
มนุษยทั้งหลายยอมปรากฏมีอายุสั้น  มีอายุยืน  มีโรคมาก   มโีรคนอย     มผิีว 
พรรณทราม  มีผิวพรรณงาม  มีศักดานอย  มีศักดามาก  มีโภคะนอย   มโีภคะ 
มาก  เกิดในสกุลตํ่า  เกิดในสกุลสูง  ไรปญญา   มปีญญา    ขาแตพระโคดม- 
ผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  ไหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู 
ปรากฏความเลวและความประณีต. 
          [๕๘๑]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมาณพ    สัตวทั้งหลายมี 
กรรมเปนของคน    เปนทายาทแหงกรรม    มกีรรมเปนกําเนิด    มีกรรมเปน 
เผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พึงอาศัย   กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได  
          สุภ.     ขาพระองคยอมไมทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศท่ีพระ- 
โคดมผูเจริญตรัสโดยยอ  มิไดจําแนกเน้ือความโดยพิสดารน้ีได    ขอพระโคดม  
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ผูเจริญ    ไดโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค     โดยประการท่ีขาพระองคจะพึง   
ทราบเนื้อความ    แหงอุเทศนี้โดยพิสดารไดเถิด. 
           พ.  ดกูอนมาณพ  ถาอยางนั้น    ทานจงฟง    จงใสใจใหดี    เราจะ 
กลาวตอไป.  สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว 
พระเจาขา. 
           [๕๘๒]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา  ดูกอนมาณพ   บุคคล 
บางตนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม   เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง 
เปนคนเห้ียมโหด  มีมือเปอนเลือด  หมกมุนในการประหัตประหาร  ไมเอ็นดู 
ในเหลาสัตวมีชีวิต   เขาตายไปจะเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต     นรก    เพราะ 
กรรมน้ัน   อันเขาใหพรั่งพรอม  สมาทานไวอยางน้ี   หากตายไป ไมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ ที่ใด ๆ    ในภายหลัง    จะ 
เปนคนมีอายุสั้น.  ดูกอนมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีอายุสั้นนี้    คือ   เปนผู 
มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  เปนคนเห้ียมโหด  มีมือเปอนเลือด  หมกมุนในการ 
ประหัตประหาร  ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต. 

                 วาดวยการละขาดจากปาณาติบาต 
          [๕๘๓]  ดูกอนมาณพ    สวนบุคคลบางตนในโลกนี ้จะเปนสตรีก็ตาม 
บุรุษก็ตาม    ละปาณาติบาตแลว     เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต    วางอาชญา 
วางศาสตราไดมีความละอาย    ถึงความเอ็นดู    อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลใน 
สรรพสัตวและภูตอยู   เขาตายไป   จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะกรรมนั้น  
อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางน้ี   หากตายไป   ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
ถามาเปนมนุษย  เกิด ณ ทีใ่ด ๆ  ในภายหลัง   ละเปนคนมีอายุยืน.    ดูกอน 
มาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีอายุยืนนี้   คือ    ละปาณาติบาตแลว    เปนผูเวน.  
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ขาดจากปาณาติบาต   วางอาชญา    วางศาสตราได    มีความละอาย    ถึงความ    
เอ็นดู   อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู. 
           [๕๘๔]  ดกูอนมาณพ  บุคคลบางตนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม 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  ปฏปิทาเปนไปเพ่ือมีโรคมากน้ี   คือ    เปน 
ผูมีปกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ    หรือกอนดิน  หรือทอนไม  หรือศาสตรา. 
          [๕๘๕]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางตนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตามบุรุษ 
ก็ตาม  เปนผูมีปกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ    หรือกอนดิน   หรือทอนไม 
หรือศาสตรา.   เขาตายไป   จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เพราะกรรมน้ัน   อันเขา 
ใหพรั่งพรอม  สมาทานไวอยางนี้   หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ถา 
มาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใด  ๆ.  ในภายหลัง  จะเปนคนมีโรคนอย. ดูกอนมาณพ 
ปฏิปทาเปนไป   เพื่อมีโรคนอยน้ี      คือ    เปนผูมปีกติไมเบียดเบียนสัตวดวย 
ฝามือ  หรือกอนดิน  หรอืทอนไม  หรือศาสตรา. 
         [๕๘๖]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษ 
ก็ตาม   เปนคนมักโกรธ    มากดวยความแคนเคือง    ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ 
โกรธเคือง   พยาบาท   มาดราย   ทําความโกรธ    ความราย   และความข้ึงเคียด 
ใหปรากฏ.  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น 
อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางน้ี     หากตาย ป    ไมเขาถึงอบาย    ทคุติ 
วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย   เกิด ณ ที่ใด ๆ  ในภายหลัง.  จะเปนคนมี 
ผิวพรรณทราม.    ดูกอนมาณพ    ปฏปิทาเปนไปเพ่ือมีผิวพรรณทรามนี้   คือ  
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เปนคนมักโกรธ   มากดวยความแคนเคือง  ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ  โกรธเคือง    
พยาบาท   มาดราย   ทําความโกรธ  ความรายและความข้ึงเคียดใหปรากฏ. 

                          ความเปนผูไมมักโกรธ 
           [๕๘๗]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางตนในโลกน้ี  จะเปนสตรีก็ตาม   บุรุษ 
ก็ตาม  เปนคนไมมักโกรธ  ไมมากดวยความแคนเคือง  ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ 
ไมโกรธเคือง   ไมพยาบาท   ไมมาดราย   ไมทําความโกรธ   ความราย   และ 
ความข้ึงเคียดใหปรากฏ.  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมน้ัน 
อันเขาใหพรั่งพรอม  สมาทานไวอยางน้ี  หากตายไป  ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
ถามาเปนมนุษย  เกิด ณ ทีใ่ด ๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนนาเลื่อมใส.  ดูกอน 
มาณพ   ปฏปิทาเปนไปเพ่ือเปนผูนาเลื่อมใสน้ี   คือ  เปนคนไมมักโกรธ  ไม 
มากดวยความแคนเคือง   ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ   ไมโกรธเคือง    ไมพยาบาท 
ไมมาดราย   ไมทําความโกรธ   ความราย   ความข้ึงเคียดใหปรากฏ. 
           [๕๘๘]  ดกูอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม   บรุุษ 
ก็ตาม  มีใจรษิยา  ยอมริษยา  มุงราย   ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ   ความเคารพ 
ความนับถือ   การไหว   และการบูชาของตนอ่ืน.   เขาตายไป   จะเขถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น   อันเขาใหพรั่งพรอม  สมาทานไวอยางน้ี  
หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกิด ณ  
ที่ใด ๆ  ในภายหลัง   จะเปนคนมีศักดานอย.   ดกูอนมาณพ   ปฏิปทาเปนไป 
เพ่ือมีศักดานอยน้ี    คือ  มใีจริษยา   ยอมริษยา   มุงราย   ผูกใจอิจฉาในลาภ   
สักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ  การไหว  และการบูชาของคนอ่ืน. 
           [๕๘๙]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม   บรุุษ 
ก็ตาม   เปนผูมีใจไมริษยา   ยอมไมรษิยา   ไมมุงราย    ไมผูกใจอิจฉาในลาภ  
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สักการะ   ความเคารพ   ความนับถือ   การไหว   และการบูชาของตนอ่ืน    เขา    
ตายไป     จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะกรรมนั้น   อันเขาใหพรั่งพรอม 
สมาทานไวอยางนี้     หากตายไป    ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ถามาเปนมนุษย 
เกิด ณ ที่ใด ๆ  ในภายหลัง   จะเปนคนมีศักดามาก.    ดูกอนมาณพ   ปฏิปทา 
เปนไปเพ่ือมีศักดามากน้ีคือ  มีใจไมริษยา ยอมไมริษยา  ไมมุงราย  ไมผูกใจ 
อิจฉาในลาภสักการะ   ความเคารพ   ความนับถือ   การไหว    และการบูชาของ 
คนอ่ืน. 
          [๕๙๐]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ 
ก็ตาม  ยอมไมเปนผูไหขาว  น้ํา  ผา   ยาน  ดอกไม  ของหอม  เครื่องลูบไล 
ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ.  เขาตายไป  จะเขา 
ถึงอบาย  ทคุติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทาน 
ไวอยางนี้  หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  ถามาเปนมนุษย 
เกิด ณ ที่ใด ๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีโภคะนอย.  ดูกอนมาณพ  ปฏิปทา 
เปนไปเพ่ือมีโภคะนอยน้ี   คือ  ไมใหขาว  น้ํา  ผา   ยาน  ดอกไม   ของหอม 
เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย   เครือ่งตามประทีป  แกสมณะหรือพราหมณ. 

                                  การใหขาวเปนตน 
          [๕๙๑]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม   บรุุษ 
ก็ตาม   ยอมเปนผูใหขาว  น้ํา  ผา   ยาน  ดอกไม   ของหอม   เครื่องลูบไล 
ที่นอน  ที่อยูอาศัย  เครื่องตามประทีป   แกสมณะหรือพราหมณ.    เขาตายไป 
จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เพราะกรรมนั้น   อันเขาใหพรั่งพรอม   สมาทานไว 
อยางนี้  หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใด ๆ 
ในภายหลัง   จะเปนคนมีโภคะมาก.  ดูกอนมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโภคะ  
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มากน้ี   คือ  ใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม   ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน     
ที่อยูอาศัย  เครื่องตามประทีปแกสมณะหรือพราหมณ.  
          [๕๙๒]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปน  สตรีก็ตาม   บุรุษ 
ก็ตาม   เปนคนกระดาง   เยอหยิ่ง   ยอมไมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว   ไม 
ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ  ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ  ไมใหทางแกคน 
ที่สมควรแกทาง  ไมสักการะคนท่ีควรสักการะ  ไมเคารพคนท่ีควรเคารพ   ไม 
นับถือคนท่ีควรนับถือ    ไมบูชาคนท่ีควรบูชา.    เขาตายไป    จะเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาใหพรั่งพรอม  สมาทานไวอยางน้ี 
หากตายไป  ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  ถามาเปนมนุษย   เกิด   
ที่ ใด ๆ ในภายหลัง  จะเปนคนเกิดในสกุลตํ่า.   ดูกอนมาณพ  ปฏิปทาเปนไป 
เพ่ือเกิดในสกุลตํ่าน้ี  คือ   เปนคนกระดาง   เยอหยิ่ง   ยอมไมกราบไหวคนท่ี  
ควรกราบไหว ไมลุกรับคนท่ีควรลุกรบั  ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ 
ไมใหทางแกคนที่สมควรแกทาง   ไมสักการะคนท่ีควรสักการะ   ไมเคารพคนท่ี  
ควรเคารพ  ไมนับถือคนท่ีควรนับถือ  ไมบูชาคนท่ีควรบูชา. 
           [๕๙๓]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม   บรุุษ 
ก็ตาม    เปนคนไมกระดาง    ไมเยอหยิ่ง    ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว 
ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ    ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ    ใหทางแกคนท่ี 
สมควรแกทาง  สักการะคนท่ีควรสักการะ  เคารพคนท่ีควรเคารพ   นับถือคน 
ที่ควรนับถือ  บูชาคนท่ีควรบูชา.  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ 
กรรมน้ัน    อันเขาใหพรั่งพรอม   สมาทานไวอยางนี้    หากตายไป.   ไมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค   ถามาเกิดเปนมนุษย  เกิด  ณ  ทีใ่ด ๆ  ในภายหลัง   จะเปน 
คนเกิดในสกุลสูง.  ดูกอนมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือความเปนผูมีสกุลสูงน้ี  คือ  
เปนคนไมกระดาง  ไมเยอหยิ่ง   ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว   ลุกรบัคน  
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ที่ควรลุกรับ   ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ   ใหทางแกคนที่สมควรแกทาง    
สักการะคนท่ีควรสักการะ     เคารพคนท่ีควรเคารพ     นับถือคนท่ีควรนับถือ 
บูชาคนท่ีควรบูชา. 

                                  ความไมสอบถาม 
         [๕๙๔]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม   บรุษุ 
ก็ตาม   ยอมไมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา   อะไรเปน 
กุศล  อะไรเปนอกุศล   อะไรมีโทษ   อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไม 
ควรเสพ  อะไรเมื่อทํา  ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกูล  เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน หรือวา 
อะไรเมื่อทํา       ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล      เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน. 
เขาตายไป   จะเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินบิาต   นรก   เพราะกรรมนั้น  อันเขาให 
พรั่งพรอม   สมาทานไวอยางนี้    หากตายไป   ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินบิาต 
นรก  ถามาเปนมนุษย  เกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลัง   จะเปนคนมีปญญาทราม. 
ดูกอนมาณพ  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีปญญาทรามนี้ คือ ไมเปนผูเขาไปหาสมณะ 
หรือพราหมณแลวสอบถามวา   อะไรเปนกุศล   อะไรเปนอกุศล   อะไรมีโทษ 
อะไรไมมีโทษ   อะไรควรเสพ   อะไรไมควรเสพ   อะไรเมื่อทํา   ยอมเปนไป 
เพ่ือไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน  หรือวา  อะไรเมื่อทํา  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล  เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน. 
         [๕๙๕]  ดูกอนมาณพ  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม  บุรุษ 
ก็ตาม  ยอมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา  อะไรเปนกุศล 
อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควรเสพ 
อะไรเมื่อทํา    ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน   หรือวาอะไร 
เมื่อทํา  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน.  เขาตายไป  
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จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เพราะกรรมนั้น    อันเขาใหพรั่งพรอม   สมาทานไว   
อยางนี้   หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด ณ ที่ใดๆ 
ในภายหลัง    จะเปนคนมีปญญามาก.    ดูกอนมาณพ    ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมี 
ปญญามากน้ี   คือ  เปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา   อะไร 
เปนกุศล    อะไรเปนอกุศล    อะไรมีโทษ    อะไรไมมีโทษ    อะไรควรเสพ 
อะไรไมควรเสพ  อะไรเมื่อทํา  ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน 
หรือวาอะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน. 
           [๕๙๖]  ดูกอนมาณพ    ดวยประการฉะน้ันแล    ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมี 
อายุสั้น     ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายุสั้น    ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีอายุยืน 
ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายุยืน    ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโรคมาก    ยอมนํา 
เขาไปสูความเปนคนมีโรคมาก   ปฏปิทาเปนไปเพ่ือมีโรคนอย    ยอมนําเขาไป 
สูความเปนคนมีโรคนอย  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีผิวพรรณทราม    ยอมนําเขาไป 
สูความเปนคนมีผิวพรรณทราม  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเปนผูนาเลื่อมใส    ยอมนํา 
เขาไปสูความเปนคนนาเลื่อมใส  ปฏปิทาเปนไปเพ่ือมีศักดานอย  ยอมนําเขาไป 
สูความเปนคนมีศักดานอย    ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีศักดามาก     ยอมนําเขาไปสู  
ความเปนคนมีศักดามาก  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโภคะนอย  ยอมนําเขาไปสูความ 
เปนคนมีโภคะนอย  ปฏปิทาเปนไปเพ่ือมีโภคะมาก    ยอมนําเขาไปสูความเปน 
คนมีโภคะมาก    ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเกิดในสกุลตํ่า     ยอมนําเขาไปสูความเปน 
คนเกิดในสกุลตํ่า  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเกิดในสกุลสูง   ยอมนําเขาไปสูความเปน 
คนเกิดในสกุลสูง  ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีปญญาทราม   ยอมนําเขาไปสูความเปน 
คนมีปญญาทราม   ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีปญญามาก    ยอมนําเขาไปสูความเปน 
คนมีปญญามาก.  ดูกอนมาณภพ    สตัวทั้งหลาย    มีกรรมเปนของตน   เปน  
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ทายาทแหงกรรม   มกีรรมเปนกําเนิด   มีกรรมเปนเผาพันธุ    มกีรรมเปนทีพ่ึ่ง 
อาศัย   กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีต. 
            [๕๙๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้    สุภมาณพ  โตเทยย 
บุตรไดกราลทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา   แจมแจงแลว  พระเจาขา   แจมแจง 
แลว      พระเจาขา      พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย 
เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า   หรือเปดของท่ีปด   หรือบอกทางแกคนหลงทาง 
หรือตามประทีปในที่มืด  ดวยหวังวาผูมีตาดีจักเห็นรูปไดฉะนั้น     ขาพระองคนี้ 
ขอถึงพระโคดมผูเจริญ  พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  ขอพระโคดม 
ผูเจริญ  จงทรงจํา   ขาพระองควาเปนอุบาสก     ผูถึงสรณะตลอดชีวิต    ต้ังแต 
บัดนี้  เปนตนไป.  
                         จบ  จูฬกมัมวิภังคสูตรที่   ๕   
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                         อรรถกถาสุภสูตร   
 
           สุภสูตร๑   มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
           ในสตูรนั้น      บทวา สุโภ ความวา     ไดยนิวา     เขาเปนคนนาดู 
นาเลื่อมใส.  ดวยเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงต้ังชื่อเขาวา  สุภะ    เพราะความท่ีเขามี 
อวัยวะงาม    แตไดเรียกเขาวา   มาณพในกาลเปนหนุม.  เขาถกูเรียกโดยโวหาร 
นั้นแล แมในกาลเปนคนแก.  บทวา โตเทยฺยปุตฺโต  ไดแกบุตรของพราหมณ 
ปุโรหิต  ของพระเจาปเสนทิโกศล  ชือ่วา  โตเทยยะ.     ไดยินวา   เขาถึงอัน 
นับวาโตเทยยะ    เพราะเขาเปนใหญแหงบานชื่อวา  ตุทิคาม   ซึ่งมีอยูใกลกรุง 
สาวัตถี.  ก็เขาเปนผูมีทรัพยมาก  มีสมบัติ ถึง ๘๗ โกฏิ   แตมคีวามตระหน่ีจัด. 
เมื่อจะใหก็คิดวา  ข้ึนชื่อวา ความไมสิ้นเปลืองของโภคะทั้งหลายไมมี  จึงไมให 
อะไรแกใคร ๆ.   สมดังคําท่ีทานกลาวไววา 
                    บัณฑิตเห็นความส้ินไปแหงยาหยอด 
               ตาทั้งหลาย      การสะสมของตัวปลวกทั้ง 
               หลาย  และการรวบรวมของตัวผ้ึงท้ังหลาย 
                แลว  พึงอยูครองเรือน. 
เขาใหสําคัญอยางนี้  ตลอดกาลนานทีเดียว.  เขาไมใหวัตถุสักวายาคูกระบวยหนึ่ง 
หรือภัตสักทัพพีแดพระสัมมาสัมพุทธเจา    ที่ประทับอยูในวิหารใกล    ทํากาละ 
ดวยความโลภในทรัพย ไปเกิดเปนสุนัขในเรือนน้ันเทียว.  สุภะรักสุนัขนั้นมา  
เหลือเกิน  ใหกินภัตท่ีคนบริโภคนั้นแหละ  ยกข้ึนใหนอนในที่นอนอันประเสริฐ. 
๑.   บาลีวา  จฬูกัมมวิภังคสูตร  
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           อยูมาวันหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลก     ในสมัยใกลรุง    
ทรงเห็นสุนัขนั้นแลว     ทรงดําริวา    โตเทยยพราหมณตายไปเกิดเปนสุนัขใน 
เรือนของตนเทียว   เพราะความโลภในทรัพย   วันนี้    เมื่อเราไปสูเรือนของสุภะ 
สุนัขเห็นเราแลว  จักทําการเหาหอน  ลําดับนั้น  เราจักกลาวคําหน่ึงแกสุนัขน้ัน 
สุนัขนั้นจะรูเราวาเปนสมณโคดม   แลวไปนอนในท่ีเตาไฟ     เพราะขอนั้นเปน 
เหตุ  สุภะจักมีการสนทนาอยางหน่ึงกับเรา  สุภะน้ันฟงธรรมแลว   จักต้ังอยูใน 
สรณะท้ังหลาย  สวนสุนัขตายไปแลวจักเกิดในนรก  ดังน้ี.    พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงรูความท่ีมาณพจะต้ังอยูในสรณะท้ังหลายนี้แลว      ในวันนั้น  ทรงปฏิบัติ 
พระสรีระ  เสด็จไปสูเรือนนั้นเพ่ือทรงบิณฑบาต   โดยขณะเดียวกันกับมาณพ 
ออกไปสูบาน.  สุนัขเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว     ทําการเหาหอน    ไปใกล 
พระผูมีพระภาคเจา.  แตนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ี กะสุนัขนั้นวา  แนะ 
โตเทยยะ   เจาเคยกลาวกะเราวา   ผูเจริญ ๆ ไปเกิดเปนสุนัข    แมบัดนี้   ทําการ 
เหาหอนแลว   จักไปสูอเวจี   ดังน้ี.     สุนัขฟงพระดํารัสนั้นแลว     รูเราวาเปน 
สมณโคดม   มีความเดือนรอน     กมคอไปนอนในข้ีเถา     ในระหวางเตาไฟ. 
มนุษยไมอาจเพ่ือจะยกข้ึนใหนอนบนท่ีนอนอันประเสริฐได.   สุภะมาแลวพูดวา 
ใครยกสุนัขข้ึนลงจากท่ีนอนเลา.  มนุษยพูดวา    ไมมีใคร    แลวบอกเรื่องราว 
เปนมานั้น .  มาณพฟงแลวโกรธวา    บิดาของเราไปเกิดในพรหมโลก    ไมมี 
สุนัขชื่อโตเทยยะ  แตพระสมณโคดมทรงทําบิดาใหเปนสุนัข    พระสมณโคดม 
นั้น   พูดพลอย ๆ ดังน้ี    เปนผูใครจะขมพระผูมีพระภาคเจาดวยคําเท็จ  จึงไป 
สูวิหารทูลถามประวัตินั้น. 
           แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนั้นเทียวแกสุภมาณพน้ัน    เพ่ือไมให 
โตเถียงกัน    จึงตรัสวา   ดูกอนมาณพ   ก็ทรัพยที่บดิาของเธอไมไดบอกไวมีอยู 
หรือ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ  มีหมวกทองคําราคาหน่ึงแสน    รองเทาทองคํา  
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ราคาหน่ึงแสน   และกหาปณะหน่ึงแสน.   เจาจงไป    จงถามสุนัขน้ันในเวลาให    
กินขาวปายาสมีน้ํานอย  แลวยกข้ึนในที่นอนกาวสูความหลับนิดหนอย    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  ตะกยุแผนดินดวยเทาแลว   ใหสัญญา.  มาณพถือเอาทรัพย 
แลว     มีจิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาวา      ธรรมดาสถานท่ีปกปดทรัพย 
ปรากฏเปนของละเอียด    อยูในระหวางปฏิสนธิอยางนี้     นั้นเปนสัพพัญูของ 
พระสมณโคดมแนแท  จึงรวบรวมปญหา ๑๔ ปญหา.  นัยวา   มาณพน้ันเปน 
นักปาฐกในวิชาทางรางกาย.  ดวยเหตุนั้น     มาณพนั้น    จึงมีความคิดวา  เรา 
ถือธรรมบรรณาการน้ีแลว    จักทูลถามปญหากะพระสมณโคดม.    โดยการไป 
ครั้งท่ีสอง  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.    แตพระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแกปญหาทั้งหลายที่มาณพน้ันทูลถามแกเขา   เพียงครั้งเดียวเทาน้ัน   จึง 
ตรัสวา   กมมฺสฺสกา   เปนตน.  ในบทน้ัน  กรรมเปนของสัตวเหลาน้ัน    คือ 
เปนภัณฑะของตน    เพราะฉะน้ัน      สัตวเหลาน้ันชื่อวา   มีกรรมเปนของคน. 
สัตวทั้งหลายเปนทายาทแหงกรรม   เพราะฉะนั้น    สัตวเหลาน้ัน    ชื่อวา  เปน 
ทายาทแหงกรรม    อธิบายวา   กรรมเปนทายาทคือเปนภัณฑะของสัตวเหลาน้ัน. 
กรรมเปนกําเนิดคือเปนเหตุของสัตวเหลาน้ัน     เพราะฉะน้ัน     สัตวเหลาน้ัน. 
ชื่อวา  มีกรรมเปนกําเนิด.   กรรมเปนเผาพันธุของสัตวเหลาน้ัน  เพราะฉะน้ัน 
สัตวเหลาน้ันชื่อวา  มีกรรมเปนเผาพันธุ  อธิบายวา  มีกรรมเปนญาติ.   กรรม 
เปนที่พ่ึงอาศัย  คือ   เปนที่ต้ังของสัตวเหลาน้ัน    เพราะฉะนั้น    สัตวเหลาน้ัน 
ชื่อวา  มีกรรมเปนที่พึงอาศัย.  บทวา   ยทิท   หีนปฺปณีตตาย    ความวา กรรม  
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ใด  จําแนกโดยใหเลว   และประณีตอยางนี้วา   ทานเลว   ทานประณีต  ทาน    
มีอายุนอย  ทานมีอายุยืน  ทานมีปญญาทราม  ทานมีปญญา   ดังน้ี    ใครอ่ืน 
ไมทํากรรมนั้น  กรรมนัน้เทียว   ยอมจําแนกสัตวทั้งหลายอยางนี้.  มาณพไมรู 
เนื้อความแหงอุเทศท่ีทรงแสดง.   เปนเหมือนพันปากของมาณพนั้นดวยแผนผา 
เนื้อหนาแลววางของหวานไวขางหนา.   ไดยินวา    มาณพน้ันอาศัยมานะ   ถือ 
ตัววา  เปนบัณฑิตยอมพิจารณาเห็นตน. 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา     เพ่ือทรงหักมานะของมาณพน้ันวา 
มานะน้ีวา  พระสมณโคดมตรัสอะไร  เรายอมรูสิง่ท่ีตรัสนั้นแล  อยาไดมีดังน้ี  
จึงตรัสทําใหแทงตลอดไดโดยยากวา  เราจักแสดง  ทําใหแทงตลอดไดยากต้ังแต 
เบื้องตนเทียว  แตนั้น  มาณพจักขอเราวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระองค 
ไมรู  ขอพระองคจงทรงแสดงทําใหปรากฏแกขาพระองคโดยพิสดาร  ลําดับนั้น  
เราจักแสดงแกเขาในเวลารองขอ   เมื่อเปนเชนนี้     ก็จักเปนประโยชนแกมาณพ 
นั้น   ดังน้ี.    บัดนี้    มาณพน้ัน    เมื่อจะประกาศความท่ีตนเปนผูไมแทงตลอด 
จึงทูลวา   น   โขห   ดังน้ีเปนตน.    บทวา   สมตฺเตน  ไดแก  บริบูรณ.  บทวา 
สมาทินฺเนน   ไดแก ถือเอาแลว คือ ลูบคลําแลว.  บทวา    อปฺปายุกสวตฺต-  
นิกา  เอสา  มาณว  ปฏิปทา   ยทิท  ปาณาติปาตี    ความวา    กรรมในการ 
ยังชีวิตสัตวใหตกลวงนี้ใด   นั้นปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีอายุสั้น. 
          ก็ปฏิปทาน้ัน  ยอมทําใหมีอายุสั้นอยางไร.    ก็กรรมมี   ประเภท  คือ 
อุปปฬกกรรม อุปจเฉทกกรรม  ชนกกรรม  อุปตถัมภกกรรม.   ก็อุปปฬกกรรม 
ในประวัติที่เกิดดวยกรรมอันมีกําลัง    มาพูดโดยเนื้อความอยางนี้วา   ถาเราพึง 
รูกอน  ไมพึงใหกรรมน้ันเกิดในที่นี้   พึงใหมันเกิดในอบายท้ังส่ี  จงยกไว  เจา 
เกิดในที่ใดท่ีหน่ึง  เราบีบค้ันกรรมท่ีชือ่วา  อุปปฬกกรรมน้ัน  จักทําใหปราศ- 
จากรสปราศจากยางเหนียวใหไรคา     จําเดิมแตนั้น     จะทํามันใหเปนเชนนั้น.  
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ทําอยางไร คือ นําอันตรายเขามายังโภคะใหพินาศ. ในเพราะกรรมน้ัน  จําเดิม   
แตกาลท่ีทารกเกิดในตองมารดา  มารดายอมไมมีความเบาใจ  หรือไมมีความสุข  
และความบีบค้ันยอมเกิดแกบิดามารดา  ยอมนําอันตรายเขามาอยางน้ี.   ก็จําเดิม 
แตกาลท่ีทารกเกิดในทองมารดา โภคะท้ังหลายในเรือน  ยอมฉิบหายดวยอํานาจ 
แหงราชาเปนตน  เหมือนเกลือถูกน้ํา.  แมโคทั้งหลายท่ีรีดนมลงในภาชนะก็ไม 
ใหน้ํามัน  ฝูงโคจะกลาดุราย มีตาบอดเปนงอย  โรคจะระบาดในคอกโค  บริวาร 
ชนมีทาสเปนตน ไมเชื่อฟง  ขาวกลาที่หวานไวจะไมเกิด  ขาวกลาท่ีอยูในเรือน 
ยอมพินาศในเรือน ที่อยูในปาก็พินาศในปา   วัตถุสักวาบําบัดความหิวกระหาย 
ก็หาไดยาก    โดยลําดับ.     เครื่องบริหารครรภก็ไมมี.    เวลาทารกคลอดแลว 
น้ํานมของมารดาก็จะขาด.  ทารกเมื่อไมไดบริหาร   ก็ถูกบีบค้ัน   ปราศจากรส 
เห่ียวแหง  ไรคา  นี้ชื่อวา  อุปปฬกกรรม.  สวนเมื่อบุคคลเกิดแลว   ดวยกรรม 
ที่ทําใหมีอายุยืน  อุปจเฉทกกรรมก็มาตัดรอนอายุ.   เหมือนบุรุษทําการไปสูวัว 
ผูแปดตัว   ยงิลูกศร  อีกคนก็ดีลูกศรน้ัน ที่สักวาหลุดออกจากแหงธนู   ดวยไม 
คอนใหตกลงในที่นั้น  ฉันใด  อุปจเฉทกกรรมยอมตัดรอนอายุของคนท่ีเกิดแลว 
ดวยกรรมทีท่ําใหมีอายุยืน  ฉันนั้น.  ทําอยางไร.   โจรใหบุคคลน้ันเขาไปสูดง 
ใหลุยน้ําท่ีมีปลาราย.  กห็รือนําเขาสูสถานที่อันตรายอ่ืน.  นีช้ือ่วา   อุปจเฉทุก- 
กรรม   อุปจเฉทกกรรมน้ันเทียว  นี้ชื่อวา อุปฆาฏกกรรม ดังน้ีบาง.   สวนกรรม 
ที่ใหเกิดปฏิสนธิ  ชื่อวา  ชนกกรรม.   กรรมที่อุมชดูวยการทําใหถึงพรอมดวย 
โภคะเปนตน   แกบุคคลผูเกิดในตระกูลทั้งหลาย    มีตระกูลมโีภคะนอยเปนตน 
ชื่อวา อุปตถัมภกกรรม. 
            ในกรรม ๔ ประเภทนี้     กรรม  ๒  ประเภทขางตน     เปนอกุศลอยาง 
เดียว  ในกรรมเหลาน้ัน ปาณาติบาตกรรมยอมเปนไปเพ่ือมีอายุสั้น  ดวยความ  
เปนอุปจเฉทกกรรม. หรอื กุศลกรรมท่ีบุคคลน้ีปกติยิ่งชีวิตสัตวใหตกลวง ยอม  
ไมโอฬาร   ยอมไมอาจเพ่ือยังปฏิสนธิที่มีอายุยืนเกิดข้ึน.   ปาณาติบาตยอมเปน  
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ไปเพ่ือใหอายุสั้นดวยประการฉะน้ี.  หรือกําหนดปฏิสนธิเทาน้ัน ทําใหมีอายุสั้น     
หรือยอมเกิดในนรกดวยสันนิฏฐานเจตนา.     เปนเหตุใหมีอายุสั้นโดยนัยกลาว 
แลว   ดวยบุพเจตนาและอปรเจตนา.  
          ในบทวา      ทฆีายุตสวตฺตนิกา    เอสา    มาณว    ปฏิปทา   นี ้   กรรม 
ที่งดเวนจากปาณาติบาตอยางนี้  ในประวัติ  ซึ่งเกิดดวยกรรมนิดหนอย  มากลาว 
อยางนี้ โดยเนื้อความวา   ถาเรารูกอน   ไมพึงใหเจาเกิดในที่นี้    จะพึงใหเจาเกิด 
ในเทวโลกเทาน้ัน   ชางเถิด    เจาจะเกิดในที่ใดกต็าม   เราจักทําการอุมชู.     ทํา 
อยางไร.  คือ ยังอันตรายใหพินาศ  ยังโภคะทั้งหลายใหเกิดข้ึน.  ในเพราะอุปต- 
ถัมภกกรรมน้ัน       บิดามารดายอมมีความสุขอยางเด่ียว      ยอมเบาใจอยางเดียว 
จําเดิมแตกาลท่ีทารกเกิดในทองมารดา.   อันตรายจากมนุษยและอมนุษย    โดย 
ปกติแมเหลาใด    อันตรายเหลาน้ัน  ทัง้หมดยอมไปปราศ.     ยอมยังอันตรายให 
พินาศอยางนี้.   ประมาณแหงโภคะทั้งหลายในเรือน    ยอมไมมีจําเดิมแตกาลท่ี 
ทารกเกิดในทองมารดา.   ขุมทรัพยทั้งหลายยอมมารวมอยูในเรือน  ทั้งขางหนา 
ทั้งขางหลัง.    บิดามารดายอมไปสูความพรอมหนากับทรัพยที่บุคคลเหลานั้นนํา 
มาวางไว.   แมโคนมทั้งหลายยอมมีน้ํานมมาก.   ฝูงโคยอมอยูเปนสุข.   ขาวกลา 
ทั้งหลายในท่ีหวานยอมสมบูรณ.  บคุคลท้ังหลายที่ไมมีใครเตือน ยอมนําทรัพย 
ที่ประกอบดวยความเจริญ     หรือทรพัยที่เขาใหชั่วคราวมาใหเองแล.    บรวิาร 
ชนทั้งหลายมีทาสเปนตน     ก็จะเปนผูวางาย.     การงานท้ังหลายก็ไมเสื่อมเสีย 
ทารกยอมไดบริหารจําเดิมแตอยูในครรภ.      แพทยเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายก็จะมา 
ชุมนุน.     ทารกท่ีเกิดในตระกูลคหบดีจะไดตําแหนงเศรษฐี    ที่เกิดในตระกูล 
ทั้งหลายมีตระกูลอํามาตยเปนตน  ก็จะไดตําแหนงทั้งหลาย  มีตําแหนงเสนาบดี 
เปนตน.   ยอมใหโภคะท้ังหลายเกิดข้ึนดวยประการฉะน้ี.  เขาไมมีอันตรายมีโภคะ 
ยอมมีชีวิตนาน.   กรรมคือการไมฆาสัตว    ยอมเปนไปเพ่ือใหมีอายุยืนอยางนี้.  
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หรือ  กุศลแมอ่ืน  อันบุคคลผูไมฆาสัตวทําไว  ยอมโอฬาร.  ยอมอาจเพ่ือยัง   
ปฏิสนธิที่ใหมีอายุยืนเกิดข้ึน.   ยอมเปนไปเพ่ือใหมีอายุยืนแมอยางนี้.  หรอื 
กําหนดปฏิสนธิเทาน้ัน  ทําใหมีอายุยืน.  หรือยอมเกิดในเทวโลก  ดวยสันนิฏ- 
ฐานเจตนา.  ยอมใหมีอายุยืนโดยนัยกลาวแลว  ดวยบุพเจตนา.  พึงทราบ 
เนื้อความในการแกปญหาท้ังปวง  โดยนัยนี้. 
        ก็กรรมท้ังหลายแมมีการเบียดเบียนเปนตน  มาในปวัตตกาลแลว  เปน 
เหมือนกลาวอยางนี้  โดยเนื้อความ  ยอมทํากิจท้ังหลายมีความอาพาธมากเปนตน 
ดวยเหตุทั้งหลายมีการยังโรคใหเกิดข้ึนเปนตน  แกบุคคลผูถึงความปราศจาก 
โภคะดวยการบีบค้ัน  ไมไดการปฏิบัติ  หรือ  ดวยความที่กุศลอันบุคคลผูเบียด- 
เบียนเปนตนทําแลวเปนธรรมชาติไมโอฬาร  หรือดวยการกําหนดปฏิสนธิต้ังแต 
เบื้องตนเทียว  หรือดวยอํานาจแหงบุพเจตนา  และอปรเจตนา  โดยนัยกลาว 
แลวน้ันเทียว  กรรมทั้งหลายมีการไมเบียดเบียนเปนตน   ยอมทําแมซึ่งความ 
เปนผูมีอาพาธนอยท้ังหลาย  ดุจการไมฆาสัตวฉะนั้น.  ก็ในบทเหลาน้ัน   บทวา 
อิสฺสามนโก  ไดแก  มีจิตประกอบดวยความริษยา.  บทวา  อุปทุสฺสติ   ความ 
วา  ดาดวยอํานาจแหงความริษยานั้นเทียวประทุษรายอยู.  บทวา  อิสฺส  พนฺธติ 
ความวา  ยอมต้ังริษยาไวเหมือนผูกกําขาว  เหมือนผูกโดยประการไมใหเสื่อม 
เสีย.  บทวา  อปฺเปสกฺโข   ความวา   มบีริวารนอย   คือ  ไมปรากฏเหมือน 
ลูกศรท่ียิงในกลางคืน.   มมีือสกปรกน่ังแลว  ยอมไมไดซึ่งผูใหน้ํา.  บทวา  น 
ทาตา  โหติ  ความวา     เปนผูไมใหดวยอํานาจแหงความตระหน่ี.   บทวา 
เตน  กมฺเมน  ไดแก  กรรมคือความตระหนี่นั้น.   บทวา   อภิวาเทตพฺพ    คือ 
พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  หรอื  พระอริยสาวก  ผูสมควรแกการอภิวาท. 
ในบททั้งหลายแมมีผูควรลุกข้ึนตอนรับเปนตน   กน็ัยนี้เหมือนกัน.   ไมควรถือ 
อุปปฬกกรรม   และอุปตถัมภกกรรมในการแกปญหานี้.   เพราะไมอาจเพ่ือทําแก   
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ผูมีตระกูลตํ่า  ผูมีตระกูลสูงในปวัตตกาล.   แตกรรมของผูเกิดในตระกูลตํ่า   
กําหนดปฏิสนธิเทียว  ใหเกิดในตระกูลตํ่า   กรรมที่อํานวยใหเกิดในตระกูลสูง 
ยอมใหเกิดในตระกูลสูง.    ยอมเกิดในนรกดวยการไมไดไตถามในบทนี้วา  น 
ปริปุจฺฉิตา  โหติ.   ก็ผูไมไตถามยอมไมรูวา  นี้ควรทํา  นี้ไมควรทํา.  เมื่อไมรู 
ยอมไมทําส่ิงที่ควรทํา   ยอมทําสิ่งท่ีไมควร    ยอมเกิดในนรกดวยกรรมน้ัน. 
บุคคลนอกน้ี   ยอมเกิดในสวรรค. 
        บทวา  อิติ  โข   มาณว   ฯเปฯ  ยทิท   หีนปปฺณีตตาย    ความวา 
พระศาสดาทรงยังเทศนาใหจบตามอนุสนธิ.   บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาสุภสูตรที่  ๘ 
                           จุลลกัมมวิภังคสูตรก็เรียก   
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                ๖.   มหากัมมวิภังคสูตร    
 
            [๕๙๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต   เขตพระนครราชคฤห.   สมัยนั้นแล  ทาน 
พระสมิทธิอยูในกระทอมในปา.   ครัง้น้ัน    ปริพาชกโปตลิบตุรเดินเลนไปโดย 
ลําดับเขาไปหาทานพระสมิทธิยังที่อยูแลว  ไดทักทายปราศรัยกับทานพระสมิทธิ 
ครั้น ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว    จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง. 
            [๕๙๙]   ปริพาชกโปตลิบุตร   พอนึ่งเรียบรอยแลว   ไดกลาวกะทาน 
พระสมิทธิดังนี้วา    ดูกอนทานสมิทธิ     ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
พระสมณโคดมดังน้ีวา   กายกรรมเปนโมฆะ   วจีกรรมเปนโมฆะ   มโนกรรม 
เทาน้ัน   จริง   และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไร ๆ นั้น    มีอยู. 
           ทานพระสมิทธิกลาววา  ดูกอนโปตลิบุตรผูมีอายุ  ทานอยากลาวอยาง 
นี้  อยากลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย  เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสอยางนี้วา  กายกรรมเปนโมฆะ วจีกรรมเปนโมฆะ 
มโนกรรมเทาน้ัน   จริง    และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไร ๆ 
นั้น  มีอยู. 
           ปริพาชก.  ดูกอนทานสมิทธิ   ทานบวชมานานเทาไรแลว. 
           สมิทธิ.     ดูกอนทานผูมีอายุ  ไมนาน   เพียง ๓ พรรษา. 
           ปริพาชก.   ในเมื่อภิกษุไหนเขาใจการระแวดระวังศาสดาถึงอยางนี้แลว 
คราวนี้พวกเราจักพูดอะไรกอนภิกษุผูเถระได  ดกูอนทานสมิทธิ  บุคคลทํากรรม  
ชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลวดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาจะเสวยอะไร.  
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           สมิทธิ.     ดูกอนโปตลิบุตรผูมีอายุ   เขาจะเสวยทุกข    
           ลําดับนั้น    ปริพาชกโปตลิบุตรไมยินดี  ไมคัดคานภาษิตของทานพระ 
สมิทธิ   แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. 
          [๖๐๐]  ครั้นปริพาชกโปตลิบุตรหลีกไปแลวไมนาน   ทานพระสมิทธิ 
เขาไปหาทานพระอานนทยังที่อยู     แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท 
ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว    จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง พอนั่งเรียบรอยแลว  จึงบอกเรื่องเทาท่ีไดสนทนา  กับ ปรพิาชกโปตลบิุตร 
ทั้งหมด  แกทานพระอานนท.  เมื่อทานพระสมิทธิบอกแลวอยางนี้  ทานพระ- 
อานนทจึงไดกลาวกะทานพระสมิทธิดังน้ีวา  ดูกอนทานสมิทธิ  เรื่องนี้มีเคาพอ 
จะเฝาพระผูมีพระภาคเจาได  มาเถิด  เราทั้งสองพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ยังที่ประทับ         แลวกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกเรา 
อยางไร   เราพึงทรงจําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้น .    ทานพระสมิทธิรับคําทาน 
พระอานนทวา  ชอบแลวทานผูมีอายุ. 
           ตอจากน้ัน     ทานพระสมิทธิและทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจายังท่ีประทับ   แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาน่ัง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง พอนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องเทาท่ีทานพระ- 
สมิทธิ  ไดสนทนากับปริพาชกโปตลบิุตรทั้งหมด  แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๖๐๑]  เม่ือทานพระอานนทกราบทูลแลวอยางนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสกะพระอานนทดังน้ีวา  ดูกอนอานนทแมความเห็นของปริพาชกโปตลิ- 
บุตร    เราก็ไมทราบชัด     ไฉนเลา    จะทราบชัดการสนทนากันเห็นปานน้ี ได 
โมฆบุรุษสมิทธินี้แล    ไดพยากรณปญหาที่ควรแยกแยะพยากรณของปริพาชก- 
โปตลิบุตรแตแงเดียว.  
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        เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้   ทานพระอุทายีไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   กถ็าทานพระสมิทธิกลาว 
หมายทุกขนี้แลว   ไมวาการเสวยอารมณใด ๆ  ตองจัดเขาในทุกขทั้งน้ัน.   
        [๖๐๒]   เมื่อทานพระอุทายีกลาวแลวอยางนี้  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสกะทานพระอานนทวา   ดูกอนอานนท   เธอจงเห็นความนอกลูนอกทางของ 
โมฆบุรุษอุทายีนี้เถิด  เรารูแลวละ  เดี๋ยวน้ีแหละ   โมฆบุรุษอุทายีนี้โพลงข้ึน 
โดยไมแยบคาย  ดูกอนอานนท  เบ้ืองตนทีเดียว   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   ชื่อวาพยากรณโดยชอบแกปริพาชก- 
โปตลิบุตร   ก็แตวาพวกปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนนั้น  เปนคนโง   ไมฉลาด  ใคร 
เลาจักรูมหากัมมวิภังคของตถาคต   ถาพวกเธอฟงตถาคตจําแนกมหากัมมวิภังค 
อยู. 
        ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคต  เปน 
กาลสมควรแลว ที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงจําแนกมหากัมมวิภังค  ภิกษุทั้งหลาย 
สดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักไดทรงจําไว. 
        พ.  ดกูอนอานนท  ถาเชนนั้น  เธอจงฟง   จงใสใจใหดี  เราจักกลาว 
ตอไป.   ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา   ชอบแลว  พระ 
พุทธเจาขา.  
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[๖๐๓]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา   ดูกอนอานนท  บุคคล   
๔   จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก.  ๔  จําพวกเหลาไหน    คือ 
        (๑)  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป    มัก 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให   มกัประพฤติผิดในกาม   มักพูดเท็จ   มักพูดสอ 
เสียด   มักพูดคําหยาบ   มักเจรจาเพอเจอ   มากดวยอภิชฌา   มจิีตพยาบาท   ม ี
ความเห็นผิดอยูในโลกน้ี    เขาตายไปแลว  ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต 
นรก  ก็มี. 
        (๒)  บคุคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป   มัก 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  มักประพฤติผิดในกาม   มักพูดเท็จ   มักพูดสอ 
เสียด  มักพูดคําหยาบ  มักเจรจาเพอเจอ   มากดวยอภิชฌา  มีจิตพยาบาท   มีความ 
เห็นผิดอยูในโลกนี ้  เขาตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ก็มี. 
        (๓)  บคุคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  เวนขาด 
จากอทินนาทาน  เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร   เวนขาดจากมุสาวาท  เวนขาด 
จากพูดสอเสียด  เวนขาดจากพูดคําหยาบ  เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ  ไม 
มากดวยอภิชฌา   มีจิตไมพยาบาท  มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้   เขาตายไปแลว 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ก็ม.ี 
        (๔)   บคุคลบางคนในโลกน้ี  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   สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้  อาศัย    
ความเพียรเครื่องเผากิเลส     ความต้ังใจม่ัน    ความประกอบเนือง ๆ ความไม 
ประมาท ความใสใจโดยชอบ  ยอมถกูตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเม่ือจิตต้ังม่ัน 
แลว   ยอมเลง็เห็นบุคคลโนน   ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง   มักถือเอาสิ่งของท่ี 
เจาของมิไดให  มักประพฤติผิดในกาม  มักพูดสอเสียด  มักพูดคําหยาบ    มกั 
เจรจาเพอเจอ   มากดวยอภิชฌา   มีจิตพยาบาท   มีความเห็นผิดในโลกน้ี   และ 
เล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว   เขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต  นรกได  ดวยจักษุเพียง 
ดังทิพย   อันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย    สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาว 
อยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เปนอันวากรรมชั่วมี   วิบากของทุจริตมี   ขาพเจาได 
เห็นบุคคลโนน  ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกน้ี  และ 
ผูนั้นตายไป   เขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก   ขาพเจาก็เห็น  แลว กลาวตอ 
ไปอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เปนอันวา   ผูใดมักทําชวิีตสัตวใหตกลวง ฯลฯ ม ี
ความเห็นผิด   ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
ชนเหลาใดรูอยางนี้  ชนเหลาน้ัน ชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอ่ืน ความ. 
รูของชนเหลาน้ันผิด.  สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง 
เห็นเอง   ทราบเอง   โดยประการน้ันแหละ.   ในท่ีนั้น ๆ ตามกําลังและความแน 
ใจวา   นี้เทาน้ันจริง   อ่ืนเปลา. 
          [๖๐๕]  ดูกอนอานนท     สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ 
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส   ความต้ังใจมั่น   ความประกอบเนือง ๆ  ความ 
ไมประมาท   ความใสใจโดยชอบ   ยอมถูกตองเจโตสมาธินี้รูปทํานองท่ีเมื่อจิต  
ต้ังม่ันแลว   ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน    ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ   มีความ 
เห็นผิดในโลกน้ี    และเล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคได  ดวย  
จักษุเพียงดังทิพย  อันบรสิุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย   สมณะหรือพราหมณนั้น  
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จึงกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  เปนอันวากรรมชั่วไมมี   วิบากของทุจริตไมมี   
ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน    ผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ   มคีวามเห็นผิดใน 
โลกนี ้  และผูนั้นตายไป   เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาพเจาก็เห็น   แลวกลาวตอ 
ไปอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    เปนอันวาผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ   ม ี
ความเห็นผิด  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ชนเหลาใด 
รูอยางนี้   ชนเหลาน้ันชื่อวารูชอบ    ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น   ความรูของ 
ชนเหลาน้ันผิด.        สมณะหรือพราหมณนั้น  จะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง 
เห็นเอง   ทราบเอง   โดยประการน้ันแหละ    ในท่ีนั้น  ๆ    ตามกําลังและความ 
แนใจวา  นี้เทาน้ันจริง  อ่ืนเปลา. 
          [๖๐๖]  ดูกอนอานนท  สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้   อาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส    ความต้ังใจม่ัน      ความประกอบเนือง ๆ   ความไม 
ประมาท  ความใสใจโดยชอบ  ยอมถกูตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเม่ือจิตต้ังม่ัน 
แลว  ยอมเลง็เห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณาติบาตเวนขาดจากอทินนาทาน 
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร     เวนขาดจากมุสาวาท     เวนขาดจากพูดสอเสียด 
เวนขาดจากพูดคําหยาบ     เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ     ไมมากดวยอภิชฌา 
มีจิตไมพยาบาท    มีความเห็นชอบในโลกน้ี     และเล็งเห็นผูนั้นเมื่อตายไปแลว 
เขาถึงสุคติโลกสวรรคได   ดวยจักษุเพียงดังทิพย   อันบริสุทธิ ์   ลวงจักษุของ 
มนุษย.   สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    เปนอันวา 
กรรมดีม ี วิบากของสุจริตมี   ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน   ผูเวนขาดจากปาณา- 
ติบาต ฯลฯ     มีความเห็นชอบในโลกนี้     และผูนั้นตายไปแลว     เขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  ขาพเจาก็เห็น   แลวกลาวตอไปอยางน้ีวา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา 
ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ    มีความเห็นชอบ    ผูนั้นทกุคนตายไปแลว  
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ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.     ชนเหลาใดรูอยางนี้      ชนเหลาน้ันชื่อวารูชอบ  
ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น  ความรูของชนเหลาน้ันผิด.  สมณะหรือพราหมณ 
นั้น จะพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง   โดยประการน้ันแหละ 
ในที่นั้น ๆ ตามกําลังและความแนใจวา  นี้เทาน้ันจริง  อ่ืนเปลา. 
         [๖๐๗]  ดูกอนอานนท    สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี  
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส   ความต้ังใจนั้น   ความประกอบเนือง ๆ ความ 
ไมประมาท   ความใสใจโดยชอบ   ยอมถูกตองเจโตสมาธิมีรูปทํานองท่ีเมื่อจิต  
ต้ังม่ันแลว  ยอมเล็งเห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ    มีความ 
เห็นชอบในโลกน้ี    และเล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว   เขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต  
นรกได    ดวยจักษุเพียงดังทิพย  อันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย.    สมณะ 
หรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    เปนอันวา    กรรมดีไมมี 
วิบากของสุจริตไมมี  ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน  ผูเวนขาดจากปานาจิบาต ฯลฯ 
มีความเห็นชอบในโลกน้ี   และผูนั้นตายไป   เขาถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก 
ขาพเจาก็เห็น   แลวกลาวตอไปอยางน้ีวา  ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดเวนขาด 
จากปาณาติบาต  ฯลฯ  มคีวามเห็นชอบ   ผูนั้น  ทกุคนตายไป   ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก.   ชนเหลาใดรูอยางนี้   ชนเหลาน้ันชื่อวารูชอบ  ชนเหลาใด 
รูโดยประการอ่ืน   ความรูของชนเหลาน้ันผิด.   สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูด 
ปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง   เห็นเอง  ทราบเอง  โดยประการน้ันแหละ   ในท่ี 
นั้น   ๆ ตามกําลังและความแนใจวา  นี้เทาน้ันจริง  อ่ืนเปลา. 
          [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   สวนวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เปนอันวา   ผูใด 
มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ   มีความเห็นผิด  ผูนั้นทุกคนตายไปแลว   ยอม 
เขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก  นี้เรายังไมอนุมัติ   แมวาทะของเขาท่ีกลาว 
อยางนี้วา     ชนเหลาไดรูอยางนี้    ชนเหลาน้ันชื่อวารูชอบ    ชนเหลาใดรูโดย 
ประการอ่ืน   ความรูของชนเหลาน้ันผิด   นี้เราก็ยงัไมอนุมัติ    แมวาทะของเขา 
ที่พูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง   นั้นแหละในท่ีนั้น  ๆ ตาม 
กําลังและความแนใจวา    นี้เทาน้ันจริง    อ่ืนเปลา    นี้เราก็ยังไมอนุมัติ   นัน้ 
เพราะเหตุไร ดูกอนอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอ่ืน  
          [๖๐๙]  ดูกอนอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ   จําพวกนั้น    เรา 
ไมอนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ  เปนอันวา 
กรรมชั่วไมมี   วิบากของทุจริตไมมี   แตวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ขาพเจา 
ไดเห็นบุคคลโนน    ผูมกัทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ   มีความเห็นผิดในโลกนี ้ 
และผูนั้นตายไปแลว     เขาถึงสุคติโลกสวรรค     ขาพเจาก็เห็น     นี้เราอนุมัติ 
สวนวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ  เปนอันวา  ผูใดมักทําชีวิตสัตว 
ใหตกลวง ฯลฯ    มีความเห็นผิด    ผูนัน้ทุกคนตายไปแลว    ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  นี้เรายังไมอนุมัติ   แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา   ชนเหลาใดรู 
อยางนี้     ชนเหลาน้ันชื่อวารูชอบ    ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น    ความรูของ 
ชนเหลาน้ันผิด  นี้เราก็ยงัไมอนุมัติ   แมวาทะของเขาท่ีพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขา 
รูเอง   เห็นเอง    ทราบเองน้ันแหละ   ในท่ีนั้น  ๆ   ตามกําลังและความแนใจวา  
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นี้เทาน้ันจริง  อ่ืนเปลา  นีเ้ราก็ยังไมอนุมัติ   นั่นเพราะเหตุไร   ดูกอนอานนท    
เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอ่ืน. 
          [๖๑๐]   ดูกอนอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ  ๕  จําพวกนั้น   เรา 
อนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เปนอันวา 
กรรมดีม ี วิบากของสุจริตมี   แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา     ขาพเจาเห็น 
บุคคลโนน    ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ    มีความเห็นชอบในโลกนี ้  และ 
ผูนั้นตายไปแลว     เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาพเจาก็เห็น  นี้เราก็อนุมัติ   สวน 
วาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา     ทานผูเจริญ    เปนอันวา    ผูใดเวนขาดจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ   มีความเห็นชอบ   ผูนั้นทุกคนตายไปแลว    ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค   นี้เรายังไมอนุมัติ    แมวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา   ชนเหลาใด 
รูอยางนี้    ชนเหลาน้ัน  ชื่อวารูชอบ   ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น   ความรูของ 
ชนเหลาน้ันผิด  นี้เราก็ยงัไมอนุมัติ   แมวาทะของเขาท่ีพูดปกลงไปถึงเรื่องที่เขา 
รูเอง   เห็นเอง   ทราบเอง    นั่นแหละในท่ีนั้น   ๆ   ตามกําลังและความแนใจวา 
นี้เทาน้ันจริง  อ่ืนเปลา  นีเ้ราก็ยังไมอนุมัติ   นั้นเพราะเหตุไร   ดูกอนอานนท 
เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอ่ืน. 
         [๖๑๑] ดูกอนอานนท  ในสมณะหรือพราหมณ   จําพวกนั้น   เรา 
ไมอนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญเปนอันวา 
กรรมดีไมมี   วิบากของสุจริตไมมี   แตวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา   ขาพเจา 
ไดเห็นบุคคลโนน    ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ    มีความเห็นชอบในโลกน้ี 
และผูนั้นตายไปแลวเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก   ขาพเจาก็เห็น   นี้เรา 
อนุมัติ   สวนวาทะของเขาท่ีกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ   เปนอันวา   ผูใดเวน 
ขาดจากปาณาติบาต  ฯลฯ   มีความเห็นชอบ  ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึง  
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อบาย  ทุคติ   วินิบาต    นรก   นี้เรายังไมอนุมติ    แมวาทะของเขาที่กลาวอยาง    
นี้วา  ชนเหลาใดรูอยางนี้   ชนเหลาน้ันชื่อวารูชอบ   ชนเหลาใดรูโดยประการ 
อ่ืน  ความรูของชนเหลาน้ันผิด   นี้เรากย็ังไมอนุมัติ    แมวาทะของเขาที่พูดปก 
ลงไปถึงเรื่องที่เขารูเอง   เห็นเอง   ทราบเอง  นั้นแหละ    ในทีน่ั้น ๆ  ตามกําลัง 
และความแนใจวาน้ีเทานั้นจริง  อ่ืนเปลา  นี้เรากย็ังไมอนุมัติ   นั่นเพราะเหตุไร 
ดูกอนอานนท  เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอ่ืน. 
           [๖๑๒]  ดูกอนอานนท ในบุคคล   จําพวกนั้น   บุคคลท่ีเปนผูมักทํา 
ชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ    มีความเห็นผิดในโลกนี้    ตายไปแลว   เขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต   นรก    เปนอันวา    เขาทํากรรมชั่วท่ีใหผลเปนทุกขไวในกาล 
กอน หรือในกาลภายหลัง   หรือวามีมิจฉาทิฐิพรั่งพรอม  สมาทานแลวในเวลา 
จะตาย  เพราะฉะนั้น   เขาตายไป  จึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต    นรก    ก ็
แหละบุคคลท่ีเปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง  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    ก็แหละบุคคลท่ีเปนผูมักทํา 
ชีวิตสัตวใหตกลวง  ฯลฯ  มีความเห็นผิดในโลกน้ีนั้น    เขายอมเสวยวิบากของ 
กรรมน้ันในชาตินี้   หรือในชาติหนา   หรือในชาตติอไป. 
          [๖๑๔]  ดูกอนอานนท  ในบุคคล  ๔ จําพวกนั้น  บุคคลท่ีเวนขาดจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ  มีความเห็นชอบในโลกน้ี  ตายไปแลวเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
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นี้   เปนอันวา  เขาทํากรรมดีที่ใหผลเปนสุขไวในกาลกอน ๆ   หรือในกาลภาย   
หลัง  หรือวามีสัมมาทิฐิพรั่งพรอม  สมาทานแลวในเวลาจะตาย   เพราะฉะนั้น 
เขาตายไป   จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ก็แหละบุคคลท่ีเวนขาดจากปาณาติบาต  
ฯลฯ    มีความเห็นชอบในโลกน้ีนั้น   เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้  
หรือในชาติหนา   หรือในชาติตอไป. 
          [๖๑๕]  ดูกอนอานนท  ในบุคคล  ๔  จําพวกนั้น บุคคลท่ีเวนขาดจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ  มีความเห็นชอบในโลกน้ี   ตายไปแลว   เขาถึงอบาย   ทคุติ 
วินิบาต  นรก  นี ้  เปนอันวา  เขาทํากรรมชั่วท่ีใหผลเปนทุกขไวในกาลกอนๆ 
หรือในกาลภายหลัง  หรอืวามีมิจฉาทิฐิพรั่งพรอม   สมาทานแลวในเวลาจะตาย  
เพราะฉะนั้น  เขาตายไปจึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินบิาต   นรก   ก็แหละบุคคล 
ที่เวนขาดจากปาณาติบาต   ฯลฯ    มคีวามเห็นชอบในโลกน้ีนัน้    เขายอมเสวย 
วิบาก  ของกรรมนั้นในชาตินี้   หรือในชาติหนา  หรือในชาติตอไป. 
           [๖๑๖]  ดูกอนอานนท  ดวยประการน้ีแล  กรรมไมควรสองใหเห็นวา 
ไมควรก็มี.   กรรมไมควร  สองใหเห็นวาควรก็มี    กรรมท่ีควรแทและสองให 
เห็นวาควรก็มี  กรรมที่ควรสองใหเห็นวาไมควรก็มี. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว  ทานพระอานนทจึงชื่นชม  
ยินดี  พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                               จบ  มหากัมมวิภังคสูตรที่  ๖  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 279 

             อรรถกถามหากัมมวิภังคสูตร    
 
             มหากัมมวิภังคสูตร   มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
             ในสตูรนั้น    บทวา   โมฆ  ไดแก วางเปลา   ไมมีผล.  บทวา  สจฺจ 
ไดแก  แท  มีจริง.  ก็ขอน้ีอันปริพาชกโปตลิบุตรนั้น    ไมไดฟงมา    เฉพาะ 
พระพักตร.  แตมโนกรรมอันมีโทษมากกวาไดบัญญัติไวแลวในอุปาลิสูตร   คํา 
นี้วา  กายกรรมไมเปนอยางนั้น    วจีกรรมไมเปนอยางนั้น     แหงการทํากรรมชั่ว 
แหงความเปนไปของกรรมชั่ว  เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมีอยู    กถา 
นั้นเกิดปรากฏในระหวางเดียรถียทั้งหลาย.    ปริพาชกโปตลิบุตรคือเอากถาน้ัน 
กลาว.  กลาวคําน้ีวา  ก็สมาบัตินั้น มีอยู   ดังน้ี   หมายถึง   อภิสัญญานิโรธกถา    
ที่เกิดแลว  ในโปฏฐปทสูตรวา  ดูกอนทานผูเจริญ    อภิสัญญานโิรธมีอยางไร 
หนอแล.  บทวา   กิฺจิ  เวทยติ  ความวา  ไมเสวยแมเวทนาหน่ึง.   บทวา 
อตฺถิ  จ  โข     ความวา   พระเถระยอมรับรูหมายถึงนิโรธสมาบัติ.    บทวา 
ปริรกฺขติพฺพ     ความวา  พึงรักษาดวยการเปลื้องจากคําติเตียน.     ความจงใจ 
แหงกรรมน้ันมีอยู   เพราะฉะน้ัน    กรรมนั้นชื่อวา  สฺเจตนิก  แปลวา  ประ- 
กอบดวยความจงใจ  อันมีความมุงหมาย.  บทวา ทุกฺข  ความวา    พระเถระ 
หมายถึงอุกุศลเทาน้ัน    จึงกลาวอยางน้ี   ดวยสําคัญวาปริพาชกจะถาม      บทวา 
ทสฺสนป  โข  อห     ความวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นสังขารแมเพียง 
เมล็ดงาในท่ีประมาณหน่ึงโยชนโดยรอบ     ในที่มดืแมมีองคสี่    ดวยมังสจักษุ 
เทียว.  ก็ปรพิาชกนี้อยูในที่ไมไกล  ในภายในประมาณคาวุต .    ถามวาเพราะ 
เหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ัน.  ตอบวา    เพราะตรัสมุงถึงการเห็น 
สมาคมเทาน้ัน.  บทวา   อทุายี    คือ    พระโลลุทาย.ี   บทวา    ต  ทุกขฺสฺม ึ 
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ไดแก ทุกขนั้นทั้งหมดเทียว.  กลาววา  ถาพระผูมีพระภาคเจา  พึงมีภาษิตไซร 
ดังน้ี   หมายถึง  วัฏฏทุกข  กิเลสทุกข   และสังขารทุกขนี้     ดวยประการฉะน้ี.    
บทวา  อุมฺมงฺค  ไดแกการปรากฏออกมาของปญญา.   บทวา   อมมฺุชฺชมาโน 
ไดแก   ยื่นศรีษะ.  บทวา   อโยนิโส   อมฺุมุชฺชิสฺสติ    ไดแก โผลศีรษะโดย 
ไมมีอุบาย. 
            ก็แล     พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเรื่องนี้      ไมใชทรงรูดวยทิพยจักษุ 
เจโตปริยญาณ  และสัพพัญุตญาณ.  แตทรงรูดวยอธิบายเทาน้ัน. ก็เมื่อกลาว 
ธรรมดาอธิบายก็รูไดโดยงาย   ผูประสงคจะกลาวยอมยืดคอ  สั้นคาง   ปากของ 
เขาก็ขมุบขมิบ  ไมอาจเพ่ือสงบนิ่งได.    พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นอาการนั้น  
ของพระอุทายีนั้นแลว   ทรงดูแลววา  อุทายีนี้  ไมอาจเพ่ือจะสงบน่ิงไดจักกลาว 
ถอยคําท่ีไมเปนจริงน้ันแล  ไดทรงรูแลว.  บทวา   อาทึเยว   คือในเบื้องตนนั้น 
เทียว.  บทวา  ติสฺโสว   เทวทนา     ความวา  ปริพาชกโปตลิบุตร  เมื่อจะถาม 
วา  บุคคลน้ันจะเสวยอะไรก็กําหนดอยางนี้วา   เราจะถามเวทนาสามดังนี้    แลว 
จึงถามเวทนาสาม.   บทวา   สขุเวทนีย   ไดแก  อันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา. 
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้ชนเดียวกัน.  ก็ในท่ีนี ้ ชือ่วา  กรรมอันใหผลเปนสุข  
เพราะเกิดสุขเวทนาในปฏิสนธิและประวัติอยางนี้คือ   เจตนาสี่   ซึ่งสัมปยุตดวย 
จิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส   โดยกามาวจรกุศล  เจตนาในฌานหมวดสามเบ้ืองตํ่า 
ก็ในท่ีนี้   กามาวจรยอมยังสุขโดยสวนเดียวใหเกิดข้ึนในปฏิสนธินั้นเทียว   ยอม 
ยังอทุกขมสุขใหเกิดข้ึนในมชัฌัตตารมณอัน นาปรารถนาท่ีเปนไปแลว.    อกุศล 
เจตนา    ชื่อวาใหผลเปนทุกข     เพราะเกิดทุกขเทาน้ันในปฏิสนธิและประวัติ 
ก็ครั้นกายทวารเปนไปแลว  ก็ยังทุกขโดยสวนเดียวน้ันใหเกิดข้ึน.  ยอมยังอทุกขม 
สุขใหเกิดข้ึนในวาระอ่ืน.   ก็เวทนาน้ัน   ถึงอันนับวา   ทุกขนั้นเทียว    เพราะ  
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เกิดข้ึนในอารมณทั้งหลาย  อันปานกลางที่ไมนาปรารถนา    กช็ื่อวา  กรรมให   
ผลเปนอทุกขมสุข    เพราะเกิดเวทนาที่สามในปฏิสนธิและประวัติอยางนี้     คือ  
เวทนาส่ีที่สัมปยุตดวยจิตอันสหรคตดวยอุเบกขา   โดยกามาวจรกุศล   เวทนาใน 
จตุตถฌานโดยรูปาวจรกุศล.     ก็ยังอทุกขมสุขโดยสวนเดียวใหเกิดในกามาวจร 
ปฏิสนธินั้นเทียว.  ยังแมสุขใหเกิดในอิฏฐารมณที่เปนไปแลว.  อนึ่ง   กรรมที่ 
ใหผลเปนสุข    ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงความเปนไปแหงปฏิสนธิ     กรรมที่ 
ใหผลเปนอทุกขมสุขยอนเปนไปเหมือนกัน    กรรมที่ใหผลเปนทุกข   ยอมเปน 
ไปดวยอํานาจแหงความเปนไปเหมือนกัน.    ก็ดวยอํานาจแหงทุกขเวทนียกรรม 
นั้น  กรรมทัง้หมดยอมเปนไปดวยอํานาจแหงความเปนไปน้ัน  เทียว. 
            บทวา    เอตสฺส   ภควา    ความวา   พระตถาคตทรงแสดงอาลัย   เพ่ือ 
ทรงแสดงมหากัมมวิภังค   เราทูลขอพระตถาคตแลว   จักกระทํามหาวิภังคญาณ 
ใหปรากฏแกพระภิกษุสงฆดังนี้     แลวกลาวอยางนี้    เพราะความท่ีคนฉลาดใน 
การเชื่อมความ.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มหากมฺมวิภงฺค   ไดแก   การ 
จําแนกมหากรรม.  คําวา  บุคคลส่ีเปนไฉน  ดูกอนอานนท   บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้ฯลฯ ยอมเขาถึงนรกนี้   เปนมหากัมมวิภังคญาณภาชนะ   แตก็เปนมาติ- 
กาฐปนะ  เพ่ือประโยชนแกมหากัมมวิภังคญาณภาชนะ.  คําวา   ดูกอนอานนท 
สมณะบางคนในโลกน้ี   แตละคําเปนอนุสนธิ.   จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ปรารภถึงอนุสนธินี้   เพ่ือทรงประกาศวา   สมณะหรือ   พราหมณทั้งหลายผูมี 
จักษุเพียงดังทิพย  ทําอนุสนธินี้เปนอารมณไดปจจัยนี้   ถือทัสสนะนี้.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  อาตปฺป    เปนตนเปนชื่อของความเพียร  ๕  ประการน้ัน 
เทียว.  บทวา  เจโต  สมาธ ึ ไดแก ทิพยจักษุสมาธิ. บทวา    ปสสฺติ   ความ 
วา   ยอมเล็งเห็นวา   สัตวนั้น  เกิดแลว    แมในท่ีไหน.   บทวา   เย  อยฺถา 
ความวา  ยอมกลาววา   ชนเหลาใดยอมรูวา   บุคคลน้ัน     เขาถึงนรก   เพราะ  
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ความท่ีกุศลกรรมบถสิบอันตนพระพฤติแลว    ความรูของชนเหลาน้ันผิด.   พึง   
ทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยนัยนี้.  บทวา วิทิต  ไดแก ปรากฏ.  บทวา 
ถามสา   ไดแก  ดวยกําลงัทิฐิ.     บทวา   ปรามาสา   ไดแก  ลูบคลําดวย 
ทิฐิ.    บทวา  อภินิวิสฺส   โวหรติ   ความวา   พูดปกลงไปยึดถือ.   ก็บทวา 
ตตฺรานนฺท  นี้   เปนบทจําแนกมหากัมมวิภังคญาณ  ถึงกระน้ัน    ก็ยังเปนบท 
ต้ังมาติกาดวย. กใ็นที่นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบทน้ีวา  วาทะมีประมาณ 
เทาน้ี  เราอนุมัติ   วาทะมีประมาณเทานี้    เราไมอนุมัติ   ตามคําของสมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน   ผูมีจักษุเพียงดังทิพย.   บทวา    ตฺตร  ตฺตร  คือในสมณะ 
หรือพราหมณสี่เหลาน้ี.  บทวา    อิทมสฺส  ตัดบทเปน  อิท  วจน  อสฺส   แปล 
วา คําน้ีจะพึงมี.  บทวา  อฺถา  คือ  โดยอาการอ่ืน.  พึงทราบวาทะที่ทรง 
อนุมัติ   ไมทรงอนุมัติ   ในบทท้ังปวงอยางนี้วา   ทรงอนุมัติในฐานะ ๒ อยาง 
ไมทรงอนุมัติในฐานะ  ๓  อยาง      ในวาทะของสมณะหรือพราหมณเหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ี . 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงอนุมัติ    และไมอนุมัติตามคําของ 
สมณะหรือพราหมณทั้งหลายผูมีจักษุเพียงดังทิพยอยางนี้แลวบัดนี้  เม่ือจะทรง 
จําแนกญาณในมหากัมมวิภังค   จึงตรัสวา   ตตฺรานนฺท  ยฺวาย   ปุคฺคโล   ดัง 
นี้เปนตน .  บทวา  ปุพฺเพ   วสฺสสต   กต   โหติ   ความวา   บคุคลผูทํากรรม 
ใด    อันสมณะหรือพราหมณนี้     ผูมีจักษุเพียงดังทิพยเห็นแลว.   ก็กรรมอัน 
บุคคลทําแลวในกาลกอนแตนั้น     บุคคลยอมเกิดในนรกดวยกรรมที่คนทําแลว 
ในกาลกอนบาง   ยอมเกิดดวยกรรมท่ีคนทําในภายหลังบาง.   ก็แลในมรณกาล  
ก็ยอมเกิดเหมือนกัน     แมดวยการเห็นผิดเปนตนวา    พระขันธประเสริฐที่สุด 
พระศิวะประเสริฐที่สุด  พระพรหมประเสริฐที่สุด  หรือโลกประเสริฐพิเศษดวย 
อิสระเปนตน.  บทวา  ทฏิเว  ธมฺเม   ความวา  กรรมใดพึงใหผลในปจจุบัน.  
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นั้น   บุคคลยอมไดเสวยผลของกรรมน้ัน  ในปจจุบันเทียว   กรรมใดใหผลเมื่อ  
อุบัติ  บุคคลอุบัติแลวยอมไดเสวยผลของกรรมน้ัน   กรรมใดใหผลในลําดับถัด 
ไป  ยอมไดเสวยผลของกรรมน้ัน ในลําดับถัดไป.   สมณะ  หรอื  พราหมณนี้ได 
เห็นกองแหงกรรม  ๑  อยาง    และกองแหงวิบาก  ๑  อยาง   ดวยประการฉะน้ี  
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นกองแหงกรรม ๓  อยางและกองแหงวิบาก ๒ อยาง 
ซึ่งสมณะหรือพราหมณนี้ไมเห็นแลว     แตทรงเห็นกองแหงกรรม ๔ อยางและ 
กองแหงวิบาก ๓ อยาง    ซึ่งสมณะหรือพราหมณนี้เห็นแลว.     ญาณในการรู 
ฐานะท้ัง ๗ อยางนี้  ชื่อวา   ญาณในมหากัมมวิภังค  ของพระตถาคต    สมณะ 
หรือพราหมณ  ผูมีจักษุเพียงดังทิพยไมเห็นอะไรในวาระที่สอง   กญ็าณในการ 
รูฐานะ ๕  อยางแมนี้    คือ   กองแหงกรรม  ๓ อยาง     กองแหงวิบาก ๒ อยาง 
อันพระตถาคตทรงเห็นแลวดังน้ี  ชื่อวา ญาณในมหากัมมวิภังคของพระตคาคต  
แมในวาระ ๒ อยางที่เหลือ   ก็มีนัยนีเ้ชนเดียวกัน.    บทวา  อภพฺพ  ไดแก 
เวนจากความจริง  คือเปนอกุศล.  บทวา     อภพฺพาภาส    ความวา   กรรมไม 
ควรยอมสองใหเห็น  คือยอมครอบงํา   อธิบายวายอมหาม.   ก็ครัน้เมื่ออกุศล. 
กรรมมีมาก    อันบุคคลทําไวแลว     กรรมอันมีกําลังหามวิบากของกรรมที่ไมมี 
กําลังยอมทําโอกาสใหแกวิบากของตน   กรรมนี้    ชื่อวา   กรรมไมควรสองให 
เห็นวา  ไมควร.  สวนบุคคลทํากุศลกรรมแลว   ทาํอกุศลกรรมในเวลาใกลตาย.    
อกุศลกรรมน้ัน หามวิบากของกุศลกรรม  ทําโอกาสใหแกวิบากของตน  กรรมนี ้
ชื่อวา กรรมไมควรสองใหเห็นวาควร  ครั้นเมื่อกุศลมากอันบุคคลแมทําไวแลว 
กรรมมีกําลัง    หามวิบากของกรรมท่ีไมมีกําลัง    ยอมทําโอกาสแกวิบากของตน 
กรรมน้ี   ชื่อวา   กรรมควรและสองใหเห็นวาควร    สวนบุคคลทําอกุศลแลว 
ทํากุศลในเวลาใกลตาย  กุศลกรรมนัน้    หามวิบากของอกุศลกรรม   ทําโอกาส 
ใหแกวิบากของตน   กรรมนี้   ชื่อวา   กรรมควรและสองใหเห็นวา   ไมควร   
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          อน่ึง  พึงทราบเน้ือความในที่นี้   โดยอาการท่ีปรากฏ.   กม็ีอธิบายดัง   
นี้   กรรมใดยอมสองใหเห็น  คือ  ยอมปรากฏโดยไมควร  เพราะฉะนั้น   กรรม 
นั้น    ชื่อวา  สองใหเห็นวาไมควร.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลส่ีพวก  โดย 
นัยเปนตนวา   ในบุคคลส่ีพวกน้ัน   บคุคลน้ีใดในโลกน้ี     ผูมักทําชีวิตสัตวให 
ตกลวง  ดังนี้.  ในบุคคลส่ีพวกน้ัน  กรรมของบุคคลพวกที่หน่ึง  ชื่อวา  กรรม 
ไมควรสองใหเห็นวาไมควร.   กก็รรมนี้    ชื่อวา   ไมควร    เพราะเปนอกุศล. 
กรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดในนรกนั้น ชื่อวา เปนอกุศลปรากฏ  เพราะความท่ีบุคคล 
พวกท่ีหน่ึงนั้นเกิดในนรก.  กรรมของบุคคลพวกท่ีสอง   ชื่อวา   กรรมไมควร 
ของใหเห็นวา   ควร.  ก็กรรมนั้น     ชือ่วา   ไมควร  เพราะเปนอกุศล.  ก็กรรม 
ที่เปนเหตุใหเกิดในสวรรคของอัญเดียรถียทั้งหลาย     ชื่อวา   เปนกุศลปรากฏ 
เพราะความท่ีบุคคลพวกท่ีสองเกิดในสวรรค.   กรรม ๒ อยาง   แมนอกนี้   ก็มี 
นัยเชนเดียวกัน   บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถามหากัมมวิภังคสูตรที่  ๖.  
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                        ๗.   สฬายตนวิภังคสูตร   
 
            [๖๑๗]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัส 
แลว     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดง 
สฬายตนวิภังคแกเธอทั้งหลาย  พวกเธอจงพึงสฬายตนวิภังคนั้น   จงใสใจใหดี 
เราจักกลาวตอไป.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรบัพระผูมีพระภาคเจาวา  ชอบแลว  พระ 
พุทธเจาขา. 
           [๖๑๘]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา       พวกเธอพึงทราบ 
อายตนะภายใน  ๖    อายตนะภายนอก  ๖    หมวดวิญญาณ ๖    หมวดผัสสะ ๖ 
ความนึกหนวงของใจ  ๑๘    ทางดําเนินของสัตว  ๓๖   ใน  ๓๖ นั้น    พวกเธอ 
จงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้   ละทางดําเนินของสัตวนี้    และพึงทราบการต้ังสติ 
ประการที่พระอริยะเสพ    ซึ่งเมื่อเสพชื่อวา    เปนศาสดาควรเพ่ือส่ังสอนหมู 
อันเราเรียกวาสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย  นี้เปน 
อุเทศแหงสฬายตนวิภังค. 
           [๖๑๙]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบอายตนะภายใน  ๖ นั้น  เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  ไดแกอาตนะคือจักษุ  อายตนะคือโสต  อายตนะคือฆานะ 
อายตนะคือชิวหา  อายตนะคือกาย  อายตนะคือมโน.      ขอท่ีเรากลาวดังน้ี  วา 
พึงทราบอายตนะภายใน  ๖ นั้น    เราอาศัยอายตนะน้ี  กลาวแลว.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 286 

          [๖๒๐]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา     พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นั้น   
เราอาศัยอะไรกลาวแลว   ไดแกอายตนะคือรูป   อายตนะคือเสียง    อายตนะคือ 
กลิ่น  อายตนะคือรส  อายตนะคือโผฏฐัพพะ  อายตนะคือธรรมารมณ.   ขอท่ี 
เรากลาวดังน้ีวา     พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นัน้     เราอาศัยอายตนะนี้  
กลาวแลว. 
          [๖๒๑]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น   เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  ไดแกจักษุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหา 
วิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ.  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   พึงทราบหมวด 
วิญญาณ ๖ นั้น  เราอาศัยวิญญาณนี้  กลาวแลว. 
          [๖๒๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา     พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั้น     เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว   ไดแกจักษุสัมผัส  โสตสัมผัส   ฆานสัมผัส   ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส  มโนสัมผัส.    ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น 
เราอาศัยสัมผัสนี้กลาวแลว. 
          [๖๒๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา     พึงทราบความนึกหนวงของใจ  ๑๘ 
นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวแลว  คือ  เพราะเห็นรูปดวยจักษุ     ใจยอมนึกหนวง 
รูปเปนที่ต้ังแหงโสมนัส    นึกหนวงรูปเปนที่ต้ังแหงโทมนัส   นึกหนวงรูปเปน 
ที่ต้ังแหงอุเบกขา. 
          เพราะฟงเสียงดวยโสต... 
          เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ... 
          เพราะลิ้มรสดวยชวิหา... 
          เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
          เพราะรูธรรมารมณดวยมโน      ใจยอมนึกหนวงธรรมารมณเปนที่ต้ัง 
แหงโสมนัส    นึกหนวงธรรมารมณเปนที่ต้ังแหงโทมนัส  นกึหนวงธรรมารมณ  
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เปนที่ต้ังแหงอุเบกขา.  ฉะนั้น  เปนความนึกหนวงฝายโสมนัส ๖  ฝายโทมนสั   
๖  ฝายอุเบกขา  ๖.    ขอท่ีเรากลาวดังนี้วา   พึงทราบความนึกหนวงของใจ ๑๘ 
นั้น    เราอาศัยความนึกหนวงนี้    กลาวแลว. 
           [๖๒๔]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  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 
บุคคลเนื้อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งรูปท่ีรูไดดวยจักษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร 
นาชอบใจ   เปนที่รื่นรมยแหงใจ   ประกอบดวยโลกามิส   โดยเปนของอันตน 
ไดเฉพาะ    หรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะในกอน    อันลวงไปแลว   ดับ 
ไปแลว   แปรปรวนไปแลว   ยอมเกิดโสมนัสข้ึน   โสมนัสเชนนี้    นี้เราเรียกวา 
โสมนัสอาศัยเรือน. 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งเสียงท่ีรูไดดวยโสต... 
           บุคคลเนื้อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งรสที่รูไดดวยชิวหา... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซึ่งธรรมารมณที่รูไดดวยมโน    อันนา 
ปรารถนา  นาใคร   นาชอบใจ    เปนที่รื่นรมยแหงใจ    ประกอบดวยโลกามิส 
โดยเปนของอันตนไดเฉพาะ     หรือหวนระลึกถงึธรรมารมณที่เคยไดเฉพาะใน 
กอน   อันลวงไปแลว    ดบัไปแลว    แปรปรวนไปแลว    ยอมเกิดโสมนัสข้ึน 
โสมนัสเชนนี้   นี้เราเรียกวา  โสมนสัอาศัยเรือน   เหลาน้ีโสมนัสอาศัยเรือน ๖.  
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          [๖๒๖]  ใน ๓๖ ประการนั้น       โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖  เปนไฉน.    
คือ   บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน   ความคลาย    และความ 
ดับของรูปทั้งหลายน่ันแล   แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
รูปในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดน้ัน  ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปน 
ธรรมดา ยอมเกิดโสมนัสข้ึน โสมนสัเชนนี้   นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ. 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง    ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของเสียงทั้งหลายน่ันแล ... 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง    ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นแล ... 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง    ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของรสท้ังหลายนั้นแล ... 
             บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง    ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของโผฏฐัพพะทั้งหลายน่ันและ.. 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง     ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของธรรมารมณทั้งหลายน้ันแล       แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความ  
เปนจริงอยางนี้วา  ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดน้ัน   ไมเที่ยงเปน  
ทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา     ยอมเกิดโสมนัสข้ึน     โสมนัสเชน 
นี่เราเรียกวา   โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ   เหลาน้ีโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖. 
           [๖๒๗]  ใน  ๓๖  ประการนั้น  โทมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน.   คือ  
บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงรูปที่รูไดดวยจักษุ     อันนาปรารถนา 
นาใคร  นาชอบใจ  เปนที่รื่นรมยแหงใจ   ประกอบดวยโลกามิส   โดยเปนของ 
อันทนไมไดเฉพาะ   หรือหวนระลึกถงึรูปที่ไมเคยไดเฉพาะในกอน   อันลวงไป  
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แลว   ดับไปแลว   แปรปรวนไปแลว  ยอมเกิดโทมนัส   โทมนสัเชนนี้    นี่เรา 
เรียกวา   โทมนัสอาศัยเรือน.   
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งเสียง... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งกลิ่น... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งรส... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะ... 
           บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซึ่งธรรมารมณที่รูไดดวยมโน  อัน 
นาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  เปนที่รื่นรมยแหงใจ  ประกอบดวยโลกามสิ 
โดยเปนของอันคนไมไดเฉพาะ  หรือหวนระลึกถงึธรรมารมยที่ไมเคยไดเฉพาะ 
ในกอน   อันลวงไปแลว    ดับไปแลว     แปรปรวนไปแลว     ยอมเกิดโทมนัส 
โทมนัสเชนนี้   นี่เราเรียกวา  โทมนสัอาศัยเรือน  เหลาน้ีโทมนัสอาศัยเรือน  ๖  
          [๖๒๘]     ใน  ๓๖  ประการน้ัน      โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน 
คือ  บุคคลทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน    ความคลาย    และความดับ 
ของรูปทั้งหลายนั่นแล       แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางน้ีวา 
รูปในกอน  และในบัดนี้  ทั้งหมดน้ัน  ไมเที่ยงเปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดาแลว   ยอมเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข    เมื่อเขาไป 
ต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังน้ีวา  เมื่อไร  ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะ 
ที่พระอริยะท้ังหลายไดบรรลุอยูในบัดนี้เลา       ยอมเกิดโทมนัสเพราะความ 
ปรารถนาเปนปจจัยข้ึน  โทมนัสเชนนี้   นี่เราเรียกวา  โทมนสัอาศัยเนกขัมมะ 
           บุคคลทราบความไมเทียง   ความแปรปรวน   ความคลาย    และความ 
ดับ   ของเสียงท้ังหลายน่ันแล... 
          บุคคลทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน   ความคลาย    และความ 
ดับ    ของกลิน่ทั้งหลายน่ันแล...  
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            บุคคลทราบความไมเท่ียง   ความแปรปรวน    ความคลาย   และความ   
ดับ    ของรสท้ังหลายน้ันแล... 
           บุคคลทราบความไมเท่ียง   ความแปรปรวน   ความคลาย    และความ 
ดับ   ของโผฏฐัพพะท้ังหลายนั้นแล... 
           บุคคลทราบความไมเท่ียง   ความแปรปรวน  ความคลาย    และความ 
ดับ   ของธรรมารมณทั้งหลายน้ันแล     แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปน 
จริงอยางนี้วา ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้   ทัง้หมดน้ัน ไมเที่ยง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลว      ยอมเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตร- 
วิโมกข   เนื้อเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังน้ีวา   เมื่อไร  ตัวเรา 
จึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะท้ังหลายไดบรรลอุยูในบัดนี้เลา    ยอมเกิดโทม- 
นัสเพราะความปรารถนาเปนปจจัยข้ึน  โทมนัสเชนนี้  นี่เรียกวา  โทมนัสอาศัย 
เนกขัมมะ  เหลาน้ี   โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ. 
           [๖๒๙]  ใน ๓๖ ประการนั้น    อุเบกขาอาศัยเรือน  ๖  เปนไฉน.   คือ 
เพราะเห็นรูปดวยจักษุ   ยอมเกิดอุเบกขาข้ึนแกปุถุชนคนโงเขลา    ยังไมชนะ 
กิเลส  ยังไมชนะวิบาก  ไมเห็นโทษ  ไมไดสดับ   เปนคนหนาแนน  อุเบกขา 
เชนนี้นั้น   ไมลวงเลยรูปไปได   เพราะฉะนั้น    เราจึงเรียกวา    อุเบกขาอาศัย 
เรือน.   
             เพราะฟงเสียงดวยโสต... 
             เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ... 
             เพราะลิ้มรสดวยชิวหา... 
             เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
             เพราะรูธรรมารมณดวยมโน   ยอมเกิดอุเบกขาข้ึนแกปุถุชนคนโงเขลา 
ยังไมชนะกิเลส  ยังไมชนะวิบาก  ไมเห็นโทษ  ไมไดสดับ   เปนคนหนาแนน  
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อุเบกขาเชนนี้นั้น   ไมลวงเลยธรรมารมณไปได   เพราะฉะน้ัน    เราจึงเรียกวา  
อุเบกขาอาศัยเรือน   เหลาน้ี    อุเบกขาอาศัยเรือน ๖. 
          [๖๓๐]  ใน ๓๖ ประการนั้น    อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน.   
คือ  บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน   ความคลาย    และความ 
ดับของรูปทั้งหลายน่ันแล   แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
รูปในกอนและในบัดนี้  ทั้งหมดน้ัน  ไมเที่ยง   เปนทุกข    มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา     ยอมเกิดอุเบกขาข้ึน    อุเบกขาเชนนี้นั้น     ไมลวงเลยรูปไปได 
เพราะฉะนั้น    เราจึงเรียกวา  อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ. 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของเสียงทั้งหลายน่ันแล. . . 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน    ความคลาย     และ 
ความดับของกลิ่นทั้งหลายนั่นและ. . . 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของรสท้ังหลายนั้นแล . . . 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของโผฏฐัพพะทั้งหลายน้ันแล. . . 
            บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง   ความแปรปรวน    ความคลาย    และ 
ความดับของธรรมารมณทั้งหลายน้ันแล       แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความ 
เปนจริงอยางนี้วา  ธรรมารมณในกอนและในบัดนี้ทั้งหมดน้ัน   ไมเที่ยง  เปน 
ทุกข  มีความแปรปรวน  เปนธรรมดา   ยอมเกิดอุเบกขาข้ึน    อุเบกขาเชนนี้ 
นั้น   ไมลวงเลยธรรมารมณไปได   เพราะฉะนั้น   เราจึงเรียกวา  อุเบกขาอาศัย 
เนกขัมมะ   เหลาน้ีอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖.  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   พึงทราบ 
ทางดําเนินของสัตว  ๓๖  นั้น     เราอาศัยทางดําเนินนี้   กลาวแลว.  
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           [๖๓๑]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น พวก    
เธอจงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้   ละทางดําเนินของสัตวนี้    นั่นเราอาศัยอะไร 
กลาวแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน ๓๖ ประการน้ัน  พวกเธอจงอาศัย  คืออิง 
โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ   แลวละ   คือลวงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือน ๖ 
นั้น  ๆ อยางนี้   ยอมเปนอันละโสมนัสนั้น ๆ ได  เปนอันลวงโสมนัสนั้น ๆ ได. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน ๓๖ ประการน้ัน   พวกเธอจงอาศัย  คืออิงโทมนัสอาศัย 
เนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ แลวละคือลวงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ   อยางนี้  
ยอมเปนอันละโทมนัสนัน้ๆได    เปนอันลวงโทมนัสนั้น  ๆ ได.    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ใน ๓๖ ประการน้ัน พวกเธอจงอาศัย  คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ 
๖ นั้น ๆ   แลวละ   คือลวงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือน ๖ นั้น   ๆ   อยางนี้     ยอม 
เปนอันละอุเบกขานั้น  ๆ ได     เปนอันลวงอุเบกขานั้น ๆ  ได.     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ใน ๓๖ ประการน้ัน  พวกเธอจงอาศัย  คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ 
๖ นั้น ๆ  แลวละ    คือลวงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้น ๆ    อยางนี้  
ยอมเปนอันละโทมนัสนัน้ ๆ ได   เปนอันลวงโทมนัสนั้น ๆ ได.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ใน  ๖  ประการน้ัน  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 ก็มีอุเบกขาที่มีความเปนหน่ึง   อาศัยอารมณเปนหน่ึงก็มี. 
            ก็อุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ  อาศัยอารมณตาง ๆ เปนไฉน.       คือ 
อุเบกขาที่มีในรูป   ในเสยีง  ในกลิ่น    ในรส    ในโผฏฐัพพะ   นี้อุเบกขาที่ 
ความเปนตาง ๆ  อาศัยอารมณตาง ๆ.  
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           ก็อุเบกขาที่มีความเปนหน่ึง   อาศัยอารมณเปนหน่ึง  เปนไฉน.    คือ   
อุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะ     อาศัยวิญญาณัญจายตนะ     อาศัยอากิญ- 
จัญญายตนะ     อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะ     นี้อุเบกขาที่มีความเปนหน่ึง 
อาศัยอารมณเปนหน่ึง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โนอุเบกขา ๒ อยาง   พวกเธอจงอาศัย    คืออิง 
อุเบกขาที่มีความเปนหน่ึง   อาศัยอารมณเปนหน่ึงนั้น   แลวละ    คือลวงเสียซึ่ง 
อุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ อาศัยอารมณตาง ๆ นั้น   อยางนี้   ยอมเปนอันละ 
อุเบกขานี้ได   เปนอันลวงอุเบกขานี้ได.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงอาศัย 
คืออิงความเปนผูไมมีตัณหา   แลวละ   คือลวงเสียซึ่งอุเบกขาท่ีมีความเปนหน่ึง 
อาศัยอารมณเปนหน่ึงนั้น  อยางนี้    ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ได   เปนอันลวง 
อุเบกขานี้ได  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น    พวกเธอ 
จงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้      ละทางดําเนินของสัตวนี้      นั่นเราอาศัยการละ 
การลวง   นี ้   กลาวแลว.  
           [๖๓๓]   ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา     และพึงทราบการต้ังสติ ๓ ประการท่ี 
พระอริยะเสพ    ซึ่งเมื่อเสพชื่อวา    เปนศาสดาควรเพ่ือส่ังสอนหมู   นั้น   เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว. 
           [๖๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ศาสดาเปนผูอนุเคราะห    แสวงประ- 
โยชนเกื้อกูล   อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี้เพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกพวกเธอ   นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ.  เหลาสาวกของศาสดาน้ัน   ยอม 
ไมฟงดวยดี   ไมเง่ียโสตสดับ    ไมต้ังจิตรับรู    และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอน 
ของศาสดา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในขอน้ัน  ตถาคตไมเปนผูชื่นชม  ไมเสวย 
ความชื่นชม  และไมระคายเคือง   ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   
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นี้    เราเรียกวาการต้ังสติประการที่  ๑  ที่พระอริยะเสพ  ซึ่งเม่ือเสพ  ชื่อวาเปน   
ศาสดาควรเพ่ือส่ังสอนหมู. 
          [๖๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก    ศาสดาเปนผูอนุ- 
เคราะห     แสวงหาประโยชนเกื้อกูล     อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกท้ัง 
หลายวา  นี่เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ  นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ.  เหลา 
สาวกของศาสดาน้ัน  บางพวกยอมไมฟงดวยดี  ไมเง่ียโสตสดับ   ไมต้ังจิตรับรู 
และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา.  บางพวกยอมฟงดวยดี   เง่ียโสตสดับ 
ต้ังจิตรับรู  ไมประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน 
ขอน้ัน    ตถาคตไมเปนผูชื่นชม    ไมเสวยความชื่นชม    ทั้งไมเปนผูไมชื่นชม 
ไมเสวยความไมชื่นชม    เวนทั้งความช่ืนชมและความไมชื่นชมทั้งสองอยางนั้น 
แลว   เปนผูวางเฉย   ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เราเรียก 
วาการต้ังสติประการที่ ๒ ที่พระอริยะเสพ    ซึ่งเม่ือเสพชื่อวา    เปนศาสดาควร 
เพ่ือส่ังสอนหมู. 
           [๖๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก    ศาสดาเปนผู 
อนุเคราะหแสวงหาประโยชนเกื้อกูล         อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวก 
ทั้งหลายวา    นี่เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ    นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ. 
เหลาสาวกของศาสดาน้ัน  ยอมฟงดวยดี  เง่ียโสตสดับ   ต้ังจิตรับรู  ไมประพฤติ 
หลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในขอน้ัน     ตถาคตเปนผู 
ชื่นชม  เสวยความชื่นชม  และไมระคายเคือง  ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกวาการต้ังสติประการที่  ๓  ที่พระอรยิะเสพ  ซึ่งเมื่อเสพ 
ชื่อวา    เปนศาสดาควรเพ่ือส่ังสอนหมู.    ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา    และพึงทราบ 
การต้ังสติ ๓ ประการที่พระอริยะเสพ       ซึ่งเม่ือเสพชื่อวาเปนศาสดาควรเพ่ือ 
สั่งสอนหมู   นั้นเราอาศัยเหตุนี้    กลาวแลว  
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           [๖๓๗]   ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ศาสดาน้ันเราเรียกวา   สารถีฝกบรุษุ     
ที่ควรฝก      ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย      นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชางที่ควรฝก   อันอาจารยฝกชางไสใหว่ิง    ยอมว่ิงไปได 
ทิศเดียวเทานั้น  คือ  ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวันตก   หรือทิศเหนือ  หรอื 
ทิศใต.  มาท่ีควรฝก อันอาจารยฝกมาขับใหว่ิง  ยอมว่ิงไปไดทิศเดียวเหมือนกัน 
คือ ทิศตะวันออก  หรือทิศตะวันตก  หรือทิศเหนือ  หรือทิศใต.  โคที่ควรฝก 
อันอาจารยฝกโคขับใหว่ิง  ยอมว่ิงไปไดทิศเดียวเหมือนกัน   คือ  ทิศตะวันออก 
หรือทิศตะวันตก   หรือทิศเหนือ  หรอืทิศใต.    แตบุรุษที่ควรฝก  อันตถาคต 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหว่ิง  ยอมว่ิงไปไดทั่วทั้ง ๘ ทิศ  คือ ผูที่มีรูป 
ยอมเห็นรูปทั้งหลายได    นี้ทิศที ่ ๑.  ผูที่มีสัญญาในอรูปภายใน    ยอมเห็นรูป 
ทั้งหลายภายนอกได   นี้ทศิที่ ๒.   ยอมเปนผูนอมใจวางามท้ังนั้น    นี้ทิศที ่๓. 
ยอมเขาอากาสานัญจายตนะอยูดวยใสใจวา    อากาศหาที่สุดมิได   เพราะลวงรูป 
สัญญา  ดับปฏิฆสัญญา  ไมใสใจมานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง  นี้ทิศที่ ๔. 
ยอมเขาวิญญาณัญจายตนะอยู   ดวยใสใจวา  วิญญาณหาที่สุดมิได   เพราะลวง 
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  นี้ทิศที่ ๕.  ยอมเขาอากิญจัญญายตนะ 
อยูดวยใสใจวา    ไมมีสักนอยหน่ึง    เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง  นี้ทิศที่  ๖.    ยอมเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู    เพราะลวงอากิญ- 
จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง    นีท้ิศที่  ๗.    ยอมเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู 
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้ทิศที่  ๘. ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บุรษุท่ีควรฝก  อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหว่ิง ยอม 
ว่ิงไปไดทั่วทั้ง  ๘  ทิศดงัน้ี .    ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา    ศาสดาน้ันเราเรียกวาสารถี  
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ฝกบุรุษท่ีควรฝก    ยอดเย่ียมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย    นั่นเราอาศัยเหตุดังนี้   
กลาวแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.                             
                                 จบ   สฬายตนวิภังคสูตร  ที่ ๗  
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           อรรถกถาสฬตนวิภังคสูตร   
 
          สฬายตนวิภังคสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เวทิตพฺพานิ   ความวา  พึงรูดวยมรรค 
อันมีวิปสสนา.  บทวา  มโนปวิจารา  ไดแก  วิตกและวิจาร.   จริงมนะท่ียัง 
วิตกใหเกิดข้ึน  ทานประสงควา   มนะ  ในที่นี้.  ชือ่วา   มโนปวิจารา   เพราะ 
อรรถวา  เปนความนึกหนวงของใจ.   บทวา  สตฺตปทา  ไดแก  ทางดําเนิน 
ของสัตวทั้งหลาย    ที่อาศัยวัฏฏะและวิวัฏฏะ.    ก็ในท่ีนี้     ทางดําเนินสูวัฏฏะมี 
๑๘ ประการ    ทางดําเนินสูวิวัฏฏะมี  ๑๘  ประการ.   ทางดําเนินแมเหลาน้ัน 
พึงทราบดวยมรรคอันมีวิปสสนานั้นแล.    บทวา  โยคาจริยาน   ความวา  ผู  
ใหศึกษาอาจาระมี  หัตถิโยคะ  เปนตน   ไดแก  ผูฝกบุคคลท่ีควรฝก.   บทที ่ 
เหลือจักแจมแจงในวิภังคนั้นเทียว. บทวา  อยมุทฺเทโส   นี้   เปนบทต้ังมาติกา. 
อายตนะทั้งหลายมีจักษุอายตนะเปนตน    ใหพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค.   บทวา 
จกฺขุวิฺาณ  ไดแก จักษะวิญญาณท้ังสอง  โดยวิบากของกรรมที่เปนกุศลและ 
อกุศล.   แมในปสาทวิญญาณที่เหลือท้ังหลายก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   ก็วิญญาณท่ี 
เหลือเวน วิญญาณ ๕ ประการน้ี   ชือ่วา  มโนวิญญาณในที่นี้.   บทวา   จกฺข-ุ  
สมฺผสฺโส  ไดแก  สัมผัสในจักษุ.    นัน้เปนชื่อของสัมผัสที่ประกอบดวยจักษุ 
วิญญาณ.  ในสัมผัสทั้งหลายแมที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา จกฺขุนา   รูป 
ทิสฺวา   ความวา เพราะเห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ. ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน  
บทวา  โสมนสฺสฏานีย  ไดแก  เปนเหตุดวยอํานาจแหงอารมณของโสมนัส. 
บทวา  อปวิจรติ  ความวา  ใจยอมนึกหนวง  ดวยความเปนไปของวิตก   ใน 
ความนึกหนวงของใจนั้น.    พึงทราบความนึกหนวงของใจ    กลาวคือ   วิตก  
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วิจาร  ๑๘  ประการ    โดยนัยนี้วา    วติกฺโก    ต    สมฺปยุตฺโต    จ.     ก็ชื่อวา   
โสมนัสสูปวิจาร    เพราะอรรถวา    นกึหนวงพรอมกับโสมนัสในบทวา    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 
ในธรรมารมณเหลาน้ัน   เพราะฉะนั้น  ธรรมารมณเหลาน้ัน จึงชื่อวา  เปนที่มา 
ยินดีของใจ  ธรรมารมณเหลาน้ัน  เปนที่รื่นรมยแหงใจ.   บทวา  โลกามิส- 
ปฏิสยุตฺตาน  คือ ประกอบดวยตัณหา.  บทวา อตีต  คือ  อันไดเฉพาะแลว. 
ถามวา  โสมนัส  ปรารภปจจุบันเกิดข้ึนกอนจะเกิดข้ึนในอดีตอยางไร.  ตอบวา 
โสมนัสอันมีกําลัง     ยอมเกิดแกบุคคลผูหวนระลึก     แมในอดตีวา    เราเสวย  
อิฏฐารมณในบัดนี้ฉันใด  เราเสวยแลวแมในกาลกอนฉันนั้น. บทวา อนิจฺจต  
ไดแก อาการอันไมเที่ยง.  บทวา  วิปริณามวิราคนิโรธ   ความวา   ชื่อวา 
ความแปรปรวน    เพราะละปกติ    ชื่อวา    ความคลายไป    เพราะไปปราศจาก 
ชื่อวา  ความดับ  เพราะดับไป.  บทวา  สมฺมปฺปฺาย  ไดแก วิปสสนา- 
ปญญา.  บทวา  อิท  วุจฺจติ   เนกขฺมมฺสิตโสมนสฺส   ความวา  โสมนัสนี้ 
เกิดข้ึนแลว  แกบุคคลผูนั่งเจริญวิปสสนา   เห็นความแตกดับของสังขารท้ังหลาย 
เหมือนพระราชาทรงเห็นศิริสมบัติของพระองคฉะนั้น      ในเมื่อวิปสสนาญาณ 
อันแข็งกลา    ถึงสังขารนําไปอยู    เราเรียกวา   โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ   สมดัง 
คาถาประพันธที่ตรัสไวดังน้ีวา 
                          ความยินดีอันไมใชมนุษย   ยอมมแีก 
                     ภิกษ ุ ผูเขาสูเรือนวางเปลา  มีจิตสงบแลว 
                     เห็นแจงธรรมโดยชอบอยู   ภิกษุเห็นความ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 299 

                         เกิดและความดับของขันธทั้งหลาย  ในกาล   
                         ใด ๆ  ยอมไดความปติและปราโมทยใน  
                         กาลนั้น ๆ อมตะนั้นอนัภิกษุรูแลว. 
            บทวา   อมิานิ   ความวา   เหลาน้ัน   โสมนสัอาศัยเนกขัมมะ ๖  อยาง 
เกิดแลว    แกบุคคล  ผูนัง่เจริญวิปสสนา     ดวยอํานาจแหงความไมเที่ยงเปนตน 
ในเมื่ออิฏฐารมณไปสูคลองในทวาร ๖.    บทวา   อตีต  ความวา   โทมนัส 
จงเกิดแกบุคคลผูปรารถนาไมไดอิฏฐารมณปจจุบันกอน      จะเกิดในอดีต 
อยางไร.    โทมนัสอันมีกําลัง     ยอมเกิดแกบุคคลผูหวนระลึก    แมในอดีตวา 
เราปรารถนาแลวไมไดอิฏฐารมณในบัดนี้ ฉันใด     เราปรารถนาแลว     ไมได 
แมในกาลกอนก็ฉันนั้น.  บทวา   อนตฺุตเรสุ   วิโมกฺเขสุ  คือ   อรหัต   ชื่อวา 
อนุตตรวิโมกข.   อธิบายวา   ต้ังความปรารถนาในอรหัต.   บทวา   อายตน 
ไดแก     อายตนะคือ    อรหัต.    บทวา   ปห    อุปฏาปยโต     ความวา 
ต้ังความปรารถนา.       กอ็ายตนะนั้นยอมเกิดแกบุคคลผูต้ังความปรารถนานั้น. 
อธิบายวา    ผูเขาไปท้ังความปรารถนา    เพราะความท่ีอายตนะเปนมูลรากของ 
ความปรารถนา    ดวยประการฉะน้ี.   บทวา    อมิานิ   ฉ   เนกขฺมฺมสิตานิ 
โทมนสฺสานิ    ความวา   โทมนัสอันเกิดแกบุคคลผูต้ังความปรารถนาในอรหัต 
ในเมื่ออิฏฐารมณไปสูคลองในทวาร.   ๖ อยางนี้      ไมอาจเพ่ือจะดังวิปสสนาให 
เจริญข้ึนดวยอํานาจแหงความไมเที่ยงเปนตน     เพ่ือบรรลุอรหัตน้ัน    ดุจพระ- 
มหาสิวเถระ   ผูอยูในเง้ือมใกลบาน   เศราโศกวา   เราไมอาจแลว     เพ่ือบรรล ุ
อรหัต   ตลอดปกษนี้บาง    ตลอดเดือนน้ีบาง    ตลอดปนี้บาง    ดวยอํานาจ 
ความเปนไปแหงสายนํ้าตาเหลาน้ี     พึงทราบวา    โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ  ๖  
ก็เรื่องราว     ไดใหพิสดารแลวในสักกปญหวัณณนา     ในอรรถกถาทีฆนิกาย 
ชื่อ  สุมังคลวิลาสินี.  ผูประสงคพึงถือเอาจากอรรถกถานั้นเถิด.      
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           อุเบกขาในอัญญาณ  ชื่อวา  อุเบกขา   ในบทน้ีวา    อุเปกฺขา.    บทวา   
อโนธิชินสฺส    ความวา  ขีณาสพ ชื่อวา  โอธชิินะ   เพราะความท่ีพระขีณาสพ 
ชนะขาศึกคือกิเลสแลวดํารงอยู  เพราะฉะนั้นบทน้ี  ไดแกปุถชุนผูไมสิ้นอาสวะ. 
ขีณาสพแล      ชื่อวาวิปากชินะ       เพราะความท่ีพระขีณาสพชนะวิบากตอไป 
ดํารงอยู  แมในบทนี้วา   อวิปากชินสฺส   เพราะฉะน้ัน   ผูไมสิ้นอาสวะนั้นเทียว. 
บทวา  อนาทีนวทสฺสาวิโน   ไดแก  ผูไมเห็นโดยความเปนโทษ.   บทวา 
อิมา   ฉ  เคหสิตา    อุเปกฺขา      ความวา   อุเบกขาที่ไมกลับสูรปูเปนตน 
ดุจแมลงวันท่ีจับงบนํ้าออย  เมื่ออิฏฐารมณไปสูคลองในทวาร ๖ อยางนี้ทิศอยู 
ในรูปเปนตนนั้น   เกิดข้ึนนี้    พึงทราบวา   อุเบกขาอาศัยเรือน  ๖.     บทวา 
รูป  สา   สาติวตฺตติ   ความวา   อุเบกขานั้นไมลวงเลยรูป.  ไมต้ังอยูดวย 
อํานาจความเบ่ือหนายในรูปนั้น.  บทวา   อิมา  ฉ  เนกฺขมฺมสิตา   อุเปกขฺา 
ความวาอุเบกขาเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมยินดีในอิฏฐารมณ ไมยินรายในอนิฏฐารมณ 
เมื่ออารมณที่นาปรารถนาเปนตน  ไปสูคลองในทวาร ๖ อยางนี้   ไมหลุมหลง 
ดวยการพิจารณาไมรอบคอบ    ประกอบดวยอุเบกขาญาณเหลาน้ัน   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   เนกฺขมมฺสิตานิ   ดังน้ีเปนตน.  บทวา 
นิสฺสาย  อาคมฺม     ไดแกอาศัยและอิง    ดวยอํานาจความเปนไป.    บทวา 
เอวเมเตส  สมติกฺกโม   โหติ     ความวา  ชื่อวา  ลวงเลยอุเบกขาอาศัยเรือ  
เพราะความเปนไปแหงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอยางนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงใหละธรรมท่ีคลายกัน      ดวยธรรมท่ีคลายกนั 
อยางนี้แลว   บัดนี้   ทรงใหละธรรมทีไ่มมีกําลัง  ดวยธรรมท่ีมกีําลัง  จึงตรัส  
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อีกวา  ตฺตร   ภิกฺขเว   ยานิ   ฉ   เนกขฺมฺมสิตานิ   โสมนสฺสานิ   ดังน้ีปนตน.      
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหละโทมนสัอาศัยเนกขัมมะ ดวยโสมนัสอาศัยเนกขันมะ 
และโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ   ดวยอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอยางน้ี     จึงตรัสการละ 
ธรรมที่ไมมกีําลัง  ดวยธรรมท่ีมีกําลัง.   ก็บัณฑิตต้ังอยูในการละนั้น    พึงกลาว 
อุเบกขา.    กบ็ุพภาควิปสสนาของภิกษุ  ๘ รูป   ผูปรารภวิปสสนา   ทําฌาน ๓ 
มีปฐมฌานเปนตน   ในสมาบัติ  ๘  และสังขารบริสุทธิ์ทั้งหลายใหเปนบาท  ยอม 
สหรคตดวยโสมนัสหรือสหรคตดวยอุเบกขา.   สวนวุฏฐานคามินี    สหรคตดวย 
โสมนัสเทียว.   บุพภาควิปสสนาของภิกษุ  ๕ รูป  ผูปรารภวิปสสนาทําฌานทั้งหลาย 
มีจตุตถฌานเปนตนใหเปนบาท    ก็เปนอันเดียวกับนัยกอน.    ก็วุฏฐานคามินี 
เปนอันสหรคตดวยอุเบกขา.    ทรงหมายถึงบทน้ี    จึงตรัสวา    อุเบกขาอาศัย 
เนกขัมมะ ๖ ใด    พวกเธออาศัยอุเบกขาเหลาน้ัน   อิงอุเบกขาเหลาน้ัน   จงละ 
โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖  ดังน้ี .   กภิ็กษุผูปฏิบัติอยางนี้   ยอมมีคุณวิเศษ  ดวย 
อํานาจแหงเวทนา   ดวยวิปสสนานี้อยางเดียวก็หามิได.   คุณวิเศษ  แมแหงองค 
ของฌาน  โพชฌงค  และองคของมรรคยอมมีแมในอริยมรรค.  ก็อะไรกําหนด 
คุณวิเศษน้ัน.    เถระบางพวกกลาวกอนวา   ฌานซ่ึงมีวิปสสนาเปนบาท   ยอม 
กําหนด.   บางพวกกลาววา  ขันธทั้งหลายอันเปนอารมณของวิปสสนา  ยอม 
กําหนด.    บางพวกวา    อัธยาศัยของบุคคลยอมกําหนด.   ในวาทะของเถระ 
แมเหลาน้ัน     วิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี   ในบุพภาคนี้เทียว   พึงทราบวา 
ยอมกําหนด.    สวนวินิจฉัยกถาในขอน้ี    ไดกลาวแลวในสังขารูเปกขานิเทศใน 
วิสุทธิมรรคเทียว. 
          บทวา  นานตฺตา   ไดแกตาง ๆ มาก   มีประมาณมิใชหน่ึง.  บทวา 
นานตฺตสิตา  ไดแกอาศัยอารมณตางๆ.  บทวา  เอกตฺตา ไดแกหนึ่ง. บทวา 
เอกตฺตสิตา  ไดแกอาศัยอารมณหน่ึง.  ถามวา  ก็อุเบกขานี้เปนไฉน.   ตอบวา  
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ไดตรัสอัญญาณูเบกขา ไวในหนกอน.  จะตรัสฉฬังคุเบกขาในขางหนา   ทรงถือ   
เอาอุเบกขา  ๒  อยาง  คือ  สมถอุเบกขา  วิปสสนูเบกขา  แมในที่นี้.  ในอุเบกขา 
๒ อยางนั้นเพราะอุเบกขาในรูปเปนอยางหน่ึง อุเบกขาในเสียงเปนตนอยางหน่ึง. 
ก็อุเบกขาในรูปยอมไมมีในเสียงเปนตน.  อุเบกขาในรูปเทาน้ัน ทํารูปเทาน้ันให 
เปนอารมณ.  เสียงเปนตนยอมไมทํารูปและความเปนอุเบกขาให เปนอารมณ. 
สมถอุเบกขาอ่ืน ๆ ก็คือ อุเบกขาที่ทําปฐวีกสิณใหเปนอารมณเกิดข้ึน.   อุเบกขา 
อ่ืน ๆ คือ อุเบกขาท่ีเกิดข้ึนเพราะทําอาโปกสิณเปนตนใหเปนอารมณ.  เพราะ 
ฉะน้ัน   เมื่อจะทรงจําแนกความเปนตาง ๆ และอาศัยอารมณตาง ๆ   จึงตรัสวา 
อตฺถิ   ภิกขฺเว   อุเปกฺขา   รูเป   เปนตน  ก็เพราะอากาสานัญจายตนะ  หรือ 
วิญญาณัญจายตนะ  เปนตน  ไมมีสอง   หรือสาม.    เพราะฉะนั้น    เมื่อทรง 
จําแนกอาศัยอารมณหน่ึงจึงตรัสวา    อตฺถิ   ภิกขฺเว   อุเปกขา   อากาสานฺ- 
จายตนนิสฺสิตา   ดังน้ีเปนตน.  บรรดาอุเบกขาเหลาน้ัน     อากาสานัญจายตนู- 
เบกขา   อาศัยอากาสานัญจายตนะ   ดวยอํานาจท่ีเปนสัมปยุต   วิปสสนูเบกขา 
ของภิกษุผูเห็นแจงอากาสานัญจายตนขันธอาลัยอากาสานัญจายตนะ  ดวยอํานาจ 
แหงอารมณ.   ในอุเบกขาแมที่เหลือ    ก็นัยนี้เหมือนกัน .    ทรงใหละรูปาวจร 
กุศลสมาบัติอุเบกขา ดวยอริปาวจรสมาบัติอุเบกขา   ทรงใหอรูปาวจรวิปสสนู- 
เบกขา  ดวยอรูปาวจรวิปสสนูเบกขา  ในบทนี้วา   ต    ปชหถ    ดังน้ี    ตันหา 
ชื่อวา ตมฺมยตา  ในบทนีว้า อตมฺมยต.  วิปสสนาอันใหถึงการออกจากการ 
กลุมรุม   ของตัณหานั้น     เรียกวา   อตมฺมยตา.    ยอมละอรูปาวจรสมาบัติ 
อุเบกขาและวิปสสนูเบกขา   ดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนา  ในบทน้ีวา  ต  ปชหถ. 
บทวา  ยทริโย  ความวา   พระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูเปนอริยเจา    ยอมทรง 
เสพสติปฏฐานเหลาใด.     ทรงตั้งพระสติในฐานะ ๓ อยางนั้น     พึงทราบวา 
ทรงเสพสติปฏฐาน.  
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          บทวา   น   สุสฺสุสนฺติ   ความวา   ไมปรารถนาเพ่ือเชื่อฟง.   บทวา   
น  อฺา  ความวา  ไมต้ังจิตเพ่ือประโยชนแกการรู.  บทวา โวกมฺม ไดแก 
กาวลวง.  บทวา  สตฺถุ   สาสน   ความวา   ไมสําคัญซ่ึงโอวาทของพระศาสดา 
ที่ควรถือเอา  ควรใหเต็ม.  บทวา เนว   อตฺตมโน  คือ  ไมมีใจเปนของตน. 
แตในที่นี้   ไมควรเห็นเน้ือความอยางนี้วา  ไมระคายเคือง   ดวยอํานาจโทมนัส 
อาศัยเรือน.   แตตรัสบทนั้นเพราะไมมีเหตุแหงความชื่นชม    ในเหลาสาวกผูไม 
ปฏิบัติ.  บทวา  อนวสฺสุโต  คือ  ไมขวนขวายดวยอํานาจขวนขวายความแคน 
เคือง.  บทวา  สโต  สมฺปชาโน     ความวา   ถึงพรอมดวยสติ    และญาณ  
บทวา  อุเปกฺโข   ความวา   วางเฉยดวยฉฬังคูเบกขา.   ไมพึงทราบเน้ือความ 
อยางนี้วา มีความดีใจดวยอํานาจโสมนัสอาศัยเรือน  ในบทแมนี้วา  อตฺตมโน. 
บทนั้น     ตรสัแลวดวยความมีเหตุแหงความชื่นชมในเหลาสาวกผูปฏิบัติ.  บทวา 
อนวสฺสุโต   ไดแก  ไมขวนขวาย   ดวยอํานาจขวนขวายดวยราคะ.   บทวา 
สาริโต   ไดแก  ฝกแลว.   บทวา  เอกเยว  ทิส  ธาวติ   ความวา  เมื่อไมให 
กลับว่ิงไป   ชื่อวา   ว่ิงไปสูทิศเดียวเทาน้ัน.   แตยอมอาจเพ่ือใหกลับว่ิงไปสูทิศ 
อ่ืน.  บทวา  อฏทิสา  วธิาวติ   ความวา  นั่งโดยบัลลังกหน่ึง   ไมกลับดวย 
กาย  ว่ิงทั่วท้ัง   ๘ ทิศ  ดวยครั้งเดียวเทาน้ัน  ดวยอํานาจแหงวิโมกข.   อธิบาย 
วา   ทรงมุงพระพักตรไปทางทิศตะวันออก  หรอืทิศใตเปนตน  ทิศใดทศิหน่ึง 
ประทับนั่งเขาสมาบัติทั้ง   ๘   นั้นเทียว.    บทที่เหลอืในที่ทั้งปวง   งายทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาสฬายตนวิภังคสูตรที่   ๗  
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                     ๘.    อุทเทสวิภังคสูตร   
 
           [๖๓๘]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี. สมยันั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัส 
แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทส- 
วิภังคแกเธอท้ังหลาย  พวกเธอจงพึงอุเทสวิภังคนั้น    จงใสใจใหดี   เราจักกลาว 
ตอไป.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา. 
            [๖๓๙]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเมื่อพิจารณาอยู    ความรูสึกไมฟุงไป   ไมซานไป   
ภายนอก  ไมทั้งสงบอยูภายใน   และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เมื่อความรู  
ไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก  ไมต้ังสงบอยูภายใน  และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน 
ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ   ชรา   มรณะ   ทุกข   และสมุทัยตอไป.   พระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตดังน้ี      ครั้นแลวพระองคผูสุคตจึงเสด็จลุกจาก 
อาสนะ   เขาไปยังพระวิหาร. 
            [๖๔๐]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวไมนาน    ภิกษุเหลาน้ัน 
จึงไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงพิจารณาโดย 
อาการท่ีเมื่อพิจารณาอยูความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภาย 
ใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เมื่อความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก 
ไมต้ังสงบอยูภายใน    และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น   ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ  
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ชรา  มรณะ  ทุกข  และสมุทัยตอไป  ดังนี้แล   มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดย  
พิสดาร   ก็เสด็จเขาไปยังพระวิหารแลว   ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหง 
เทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได.   ครั้งน้ันแล   ภิกษุ 
เหลาน้ันไดมีความคิดอยางนี้วา  ทานพระมหากัจจานะนี้แล   อันพระศาสดาและ 
พวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง   สรรเสริญแลว    ก ็
ทานพระมหากัจจานะ     พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงโดยยอน้ีใหพิสดารได   ถากระไร   พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหา- 
กัจจานะยังท่ีอยู   แลวพึงสอบถามเน้ือความน้ันกะทานพระมหากัจจานะเถิด. 
          [๖๔๑]  ตอจากน้ัน       ภิกษุเหลาน้ันจึงพากันเขาไปหาทานพระมหา- 
กัจจานะยังท่ีอยู   แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ   ครั้นผานคํา 
ทักทายปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอนั่ง 
เรียบรอยแลว     ไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังน้ีวา    ดูกอนทานกัจจานะ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเมื่อพิจารณาอยู    ความรูสึกไมฟุงไป   ไมซานไป 
ภายนอก   ไมต้ังสงบอยูภายใน   และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน   เมื่อความรูสึก 
ไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก   ไมต้ังสงบอยูภายใน   และไมสะดุงเพราะไมถือ 
มั่น  ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ  ชรา  มรณะ  ทกุข  และสมุทัยตอไป  ดังนี้  
แล  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร 
ดูกอนทานกัจจานะ    ครัง้พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน    พวก 
กระผมนั้น ไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึง 
พิจารณาโดยอาการท่ีเมื่อพิจารณาอยู    ความรูสึกไมฟุงไป    ไมซานไปภายนอก  
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ไมต้ังสงบอยูภายใน    และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น    เมื่อความรูสึกไมฟุงไป   
ไมซานไปภายนอก    ไมต้ังสงบอยูภายใน    และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน   ยอม 
ไมมีความเกิดแหงชาติ   ชรา   มรณะ   ทุกข   และสมุทัยตอไป   ดังน้ีแล   มไิด 
ทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร  ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร   ใคร 
หนอแล  จะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ 
นี้ใหพิสดารได    ดูกอนทานกัจจานะ     พวกกระผมนั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา 
ทานพระมหากัจจานะนี้แล    อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหม- 
จรรยผูเปนวิญูชนยกยองสรรเสริญแลว       ก็ทานพระมหากัจจานะพอจําแนก 
เนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอน้ีใหพิสดารได     ถา 
กระไร   พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ีอยู  แลวพึงสอบถามเนื้อ 
ความน้ันกะทานพระมหากัจจานะเถิด ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเนื้อ 
ความเถิด. 
           [๖๔๒]  ทานพระมหากัจจานะกลาววา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  
เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม     แสวงหาแกนไม     เที่ยวเสาะหาแกนไม 
พึงสําคัญแกนของตนไมใหญที่มีแกนต้ังอยูวา    ควรหาไดที่กิ่งและใบ    ละเลย  
รากและลําตนเสียฉันใด   ขออุปไมยน้ี    ก็ฉันนั้น    เมื่อพระศาสดาประทับอยู 
พรอมหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย    พวกทานพากันสําคัญเนื้อความน้ันวาพึงสอบ 
ถามเราได   ลวงเลยพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสีย    ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง 
หลาย  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงรูธรรมท่ีควรรู  ทรงเห็นธรรมท่ีควร  
เห็น  ทรงมีจักษุ  มีญาณ  มีธรรม  มีความประเสริฐ   ตรัส   บอก   ทรงนํา 
ออกซ่ึงประโยชน  ประทานอมตธรรม  ทรงเปนเจาของธรรม  ทรงดําเนิน  
นั้น       และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวท่ีทานท้ังหลายจะพึงสอบถามเนื้อ  
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ความน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกเราอยางใด   
พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด.  
           ภิกษุเหลาน้ันกลาววา   ดูกอนกัจจานะ   แทจริง   พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงรูธรรมท่ีควรรู  ทรงเห็นธรรมท่ีควรเห็น ทรงมีจักษุ  มีญาณ  มีธรรม 
มีความประเสริฐ   ตรัส   บอก  ทรงนาํออกซึ่งประโยชน  ประทานอมตธรรม 
ทรงเปนเจาของธรรม    ทรงดําเนินตามน้ัน    และก็เปนกาลสมควรแกพระองค 
แลวท่ีพวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงพยากรณแกพวกกระผมอยางใด    พวกกระผมพึงทรงจําไวอยางนั้น 
แตวาทานพระมหากัจจานะ   อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหม- 
จรรยผูเปนวิญูชนยกยอง  สรรเสรญิแลว   และทานพอจะจําแนกเนื้อความแหง 
อุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอนี้   ใหพิสดารได  ขอทานพระมหา 
กัจจานะอยาทําความหนักใจ  โปรดจําแนกเนื้อความเถิด                             
           กัจจานะ.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย.    ถาเชนนั้น    พวกทานจงฟง 
จงใสใจใหดี   ขาพเจาจักกลาวตอไป.   ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระมหากัจจานะ 
วา  ชอบแลว   ทานผูมีอายุ. 
          [๖๔๓]  ทานพระมหากกัจจานะจึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาแสดงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเม่ือพิจารณาอยู   ความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก   ไมต้ังสงบอยูภายใน   และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เมื่อ 
ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก    ไมต้ังสงบอยูภายใน    และไมสะดุง 
เพราะไมถือม่ัน    ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ  ชรา   มรณะ  ทกุข  และสมุทัย 
ตอไป  ดังนี้    มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร     แลวเสด็จลุกจากอาสนะ 
เขาไปยังพระวิหาร  นี้แล   ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้.  
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            [๖๔๔]  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็อยางไรเรียกวาความรูสึกฟุงไป     
ซานไปภายนอก.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรม 
วินัยนี้  เพราะเห็นรูปดวยจักษุ  แลนไปตามนิมิตคือรูป  กําหนัดดวยยินดีนิมิต  
คือรูป  ผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป    ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนิมิต  
คือรูป  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ความรูสึกฟุงไป   ซานไปภายนอก. 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะไดยินเสียงดวยโสต... 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ... 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะลิ้มรสดวยชิวหา... 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้  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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           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะไดยินเสียงดวยโสต...  
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...  
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะลิ้มรสดวยชิวหา... 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
           ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้     เพราะรูธรรมารมณดวยมโน 
ไมแลนไปตามนิมิตคือธรรมารมณ       ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ 
ไมผูกพันดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ  ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดี 
นิมิตคือธรรมารมณ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา      ความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   เรียกวา   ความรู 
สึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก. 
           [๖๔๖]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็อยางไรเรียกวา   จิตต้ังสงบอยู 
ภายใน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรม    เขาปฐมฌาน    มีวิตก   มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น    แลนไปตามปติและสุขเกิดแตวิเวก   กําหนัดดวยยินดี 
ปติและสุขเกิดแตวิเวก    ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก    ประกอบดวย 
สัญโญชนคือความยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
จิตต้ังสงบอยูภายใน. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก     ภิกษุเขาทุติยฌาน 
มีความผองใสแหงใจภายใน      มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึนเพราะสงบวิตกและ 
วิจาร   ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู     ความรูสึกที่มีแก 
ภิกษุนั้น    แลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ    กาํหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิด 
แตสมาธิ  ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ     ประกอบดวยสัญโญชนคือ  
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ความยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     จิตต้ังสงบอยู   
ภายใน. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก     ภิกษุเปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติ   มีสติสมัปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาตติยฌาน 
ที่พระอริยะเรียกเธอไดวา   ผูวางเฉย  มีสติอยูเปนสุขอยู   ความรูสึกที่มีแกภิกษุ 
นั้น    แลนไปตามอุเบกขา  กําหนัดดวยยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา  ผูกพันดวยยินดี 
สุขเกิดแตอุเบกขา    ประกอบดวยสัญโญชน   คือ   ความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  จิตต้ังสงบอยูภายใน. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุเขาจตุตถฌาน 
อันไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุข  ละทุกข   และดับโสมนัส    โทมนัสกอน ๆ 
ได  มีสติบรสิุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู    ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น      แลนไปตาม  
อทุกขมสุขเวทนา   กําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา   ผูกพันดวยยินดีอทุกขม   
สุขเวทนา   ประกอบดวยสัญโญชน   คือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกวา     จิตต้ังสงบอยูภายใน.     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  
อยางนี้แล   เรียกวา   จิตต้ังสงบอยูภายใน. 
            [๖๔๗]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ก็อยางไรเรียกวา   จิตไมต้ังสงบ 
อยูภายใน  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม   สงัด 
จากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน ฯลฯ  อยู   ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น    ไมแลน 
ไปตามปติและสุขเกิดแตวิเวก    ไมกําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก 
ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก   ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยิน 
ปติและสุขเกิดแตวิเวก  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  จิตไมต้ังสงบอยูภายใน. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเขาทุติยฌาน ฯลฯ 
อยู   ความรูสึกท่ีมีแกภิกษุนั้น      ไมแลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ     ไม  
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กําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ      ไมผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดแต    
สมาธิ  ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกวา   จิตไมต้ังสงบอยูภายใน. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก     ภิกษุเปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติ   มีสติสมัปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย     เขาตติยฌาน 
ฯลฯ อยู   ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น   ไมแลนไปตามอุเบกขา     ไมกําหนัดดวย 
ยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา   ไมผูกพันดวยยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา    ไมประกอบดวย 
สัญโญชนคือความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
จิตไมต้ังสงบอยูภายใน. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุเขาจตุตถฌาน 
ฯลฯ  อยูความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น     ไมแลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา    ไม 
กําหนัดดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา    ไมผูกพันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา    ไม 
ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกวา     จิตไมต้ังสงบอยูภายใน      ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      อยางนี้แล 
เรียกวา   จิตไมต้ังสงบอยูภายใน. 
            [๖๔๘]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายก็อยางไร ยอมเปนอันสะดุงเพราะ 
ตามถือม่ัน  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ปถุุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี ้  เปน 
ไมไดเห็นพระอริยะ   ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ    ไมไดฝกในธรรมของ 
พระอริยะ  ไมไดเห็นสัตบุรุษ    ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ     ไมไดฝกใน 
ธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีรูป 
บาง  เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง   เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง      รูปนั้นของเขายอม 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนได.  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของรูป   เขายอม  
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มีความรูสึกปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป.  ความสะดุงและความเกิด   
ข้ึนแหงอกุศลธรรม    อันเกิดแตความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป 
ยอมต้ังครอบงําจิตของเขาได     เพราะจิตถูกครอบงํา   เขาจึงเปนผูหวาดเสียว 
คับแคน  หวงใย   และสะดุงเพราะตามถือม่ัน.     ยอมเล็งเห็นเวทนา ... ยอม 
เล็งเห็นสัญญา ...  ยอมเล็งเห็นสังขาร ...  ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปน 
อัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็น 
อัตตาในวิญญาณบาง.        วิญญาณนั้นของเขายอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนได 
เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของวิญญาณ  เขายอมมีความรูสึกปรวนแปร 
ไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ      ความสะดุงและความเกิดข้ึนแหงอกุศล- 
ธรรม  อันเกิดแตความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ  ยอมต้ัง 
ครอบงําจิตของเขาได   เพราะจิตถูกครอบงํา   เขาจึงเปนผูหวาดเสียว   คับแคน 
หวงใย    และสะดุงเพราะตามถือม่ัน .   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อยางนี้แล 
เปนอันสะดุงเพราะตามถือม่ัน. 
            [๖๔๙]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็อยางไรยอมเปนอันไมสะดุง 
เพราะไมถือม่ัน  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายอริยสาวก  ผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้  
เปนผูไดเห็นพระอริยะ    ฉลาดในธรรมของพระอริยะ    ไดฝกดีแลวในธรรม 
ของพระอริยะ  ไดเห็นสัตบุรุษ  ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ฝกดีแลวในธรรม 
ของสัตบุรุษ   ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาวามี 
รูปบาง   ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง.   รูปนั้นของ 
ทานยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนได.  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนของรูป 
ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป    ความสะดุง 
และความเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรม  อันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวน   



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 313 

ของรูป   ยอมไมต้ังครอบงําจิตของทานได.   เพราะจิตไมถูกครอบงํา  ทานจึง    
เปนผูไมหวาดเสียว  ไมคับแคน   ไมหวงใยและไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน.   ยอม 
ไมเล็งเห็นเวทนา. . .      ยอมไมเล็งเห็นสัญญา . . .     ยอมไมเลง็เห็นสังขาร. . . 
ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง    ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณ 
บาง  ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง. วิญญาณ 
ของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนได      เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืน 
ของวิญญาณ      ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของ 
วิญญาณ     ความสะดุงและความเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรม     อันเกิดแตความ 
แปรปรวนไปตามความปรวนแปรของวิญญาณ   ยอมไมต้ังครอบงําจิตของทาน 
ได   เพราะจิตไมถูกครอบงํา  ทานจึงเปนผูไมหวาดเสียวไมคับแคน   ไมหวงใย 
ไมสะดุงเพราะไมถือมั่น.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อยางนี้แล   เปนอันไม 
สะดุงเพราะไมถือม่ัน. 
            [๖๕๐]  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย       ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงอุเทศ   โดยยอแกเราท้ังหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุพึงพิจารณา 
โดยอาการที่เม่ือพิจารณาอยู   ความรูลึกไมฟุงไป   ไมซานไปภายนอก   ไมต้ัง 
สงบอยูภายใน    และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน     เม่ือความรูสึกไมฟุงไป   ไม 
ซานไปภายนอก  ไมต้ังสงบอยูภายใน   และไมสะดุงเพราะไมถือม่ัน    ยอมไมมี 
ความเกิดแหงชาติ   ชรา    มรณะ   ทกุข   และสมุทัยตอไป   มิไดทรงจําแนก 
เนื้อความโดยพิสดาร   แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขายังพระวิหาร   นี้แล    ขาพเจา 
ทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้     ก็แหละทานท้ังหลายหวังอยู    พึงเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามเนื้อความน้ันเถิด      พระผูมพีระภาคเจาทรง 
พยากรณแกทานท้ังหลายอยางใด      พวกทานพึงทรงจําคําพยากรณนั้น  ไวอยาง 
นั้นเถิด.  
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          [๖๕๑]  ครั้งน้ันแล    ภิกษุเหลาน้ัน ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทาน   
พระมหากัจจานะแลว  ลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ 
ครั้น  แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    พอนั่ง 
เรียบรอยแลว     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา     ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก  ไมต้ังสงบอยูภายใน   และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน  เมื่อ 
ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมต้ังสงบอยูภายในและไมสะดุงเพราะ 
ไมถือม่ัน  ยอมไมมีความเกิดแหง ชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  และสมุทัยตอไป 
ดังน้ี    มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดารแลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง 
พระวิหาร    ขาแตพระองคผูเจริญ     ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลว 
ไมนาน   พวกขาพระองคนั้นไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา    ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศน้ีโดยยอแกพวกเราวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการท่ีเมื่อพิจารณาอยู     ความรูสึกไมฟุงไป 
ไมซานไปภายนอก  ไมต้ังสงบอยูภายใน  และไมพึงสะดุงเพราะไมถือม่ัน   เมื่อ 
ความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปภายนอก  ไมต้ังสงบภายใน  และไมสะดุงเพราะ  
ไมถือม่ัน    ยอมไมมีความเกิดแหง  ชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข   และสมุทัยตอไป  
ดังน้ีแล   มิไดทรงจําแนกเนื้อความ  โดยพิสดาร  กเ็สด็จลุกจากอาสนะเขาไปยัง 
พระวิหาร     ใครหนอแลจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงโดยยอน้ีใหพิสดารได  ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองคนั้น. 
มีความคิดอยางนี้วา  ทานพระมหากัจจานะนี้แล  อันพระศาสดาและพวกภิกษุ 
รวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยองสรรเสริญแลว    ก็ทานพระมห- 
กัจจานะนี้        พอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง  
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โดยยอน้ีใหพิสดารได   ถากระไร   พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง    
ที่อยู    แลวสอบถามเนื้อความน้ันกะทานพระมหากัจจานะเถิด    ตอแตนั้นแล 
พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังท่ีอยู  แลวสอบถามเน้ือความ 
ก็ทานแลว   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทานพระมหากัจจานะจําแนกเนื้อความแก 
พวกขาพระองคนั้นแลว  โดยอาการดังน้ี   โดยบทดังน้ี   และโดยพยัญชนะดังนี้. 
           [๖๕๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะ 
เปนบัณฑิต  มีปญญามาก  แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความน้ันกะเรา   เราก็ 
จะพึงพยากรณเนื้อความน้ัน อยางเดียวกับที่มหากัจจานะพยากรณแลว เหมือนกัน 
ก็แหละเนื้อความอุเทศน้ัน  เปนดังน้ีแล  พวกเธอจงทรงจําเนื้อความน้ันไวอยางนี้  
เถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                               จบ  อุทเทสวิภังคสูตร  ที ่ ๘  
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             อรรถกถาอุทเทสวิภังคสูตร   
 
            อุทเทสวิภังคสูตร   เริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อทฺุเทสวิภงฺค    ไดแก   อุเทศ   และ 
วิภังค.   อธิบายวา   มาติกาและการจําแนก.   บทวา   อุปปริกฺเขยฺย    ความวา 
พึงเทียบเคียง  พึงพิจารณา  พึงถือเอา  พึงกําหนด.  บทวา  พหิทฺธา  ไดแก 
ในอารมณภายนอกท้ังหลาย.    บทวา  อวิกขฺิตฺต   อวิสฏ    ความวา   ความ 
ต้ังม่ันในอารมณ    ดวยอํานาจความใคร  ฟุงไป   ชือ่วา   ซานไป.   เมื่อทรง 
ปฏิเสธความรูสึกซานไปนั้น     จึงตรัสอยางนี้ .    บทวา   อชฺฌตฺต   อสณฺ ิต 
ความวา ไมต้ังสงบอยูดวยอํานาจแหงความใครในอารมณภายใน.  บทวา อนุ- 
ปาทาย  น    ปริตสฺเสยฺย     มีอธิบายวา  ความรูสึกน้ันไมสะดุง    เพราะไม 
ถือม่ัน  คือไมถือเอาความรูสึกไมฟุงไป  ไมซานไปในภายนอก  ไมสงบอยูใน 
ภายใน  ไมสะดุงเพราะไมถือม่ันฉันใด   ภิกษุพึงพิจารณาฉันนั้น.  บทวา   ชาติ- 
ชรา  มรณทกฺุขสมุทยสมภฺโว    ความวา  ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ  ชรา  
มรณะ  และทุกขที่เหลือ.  บทวา   รูปนิมิตฺตานุสารี   ไดแกชื่อวา  แลนไป 
ตามนิมิต  คือ รูป  เพราะอรรถวา  แลนไป  ว่ิงไป  ตามนิมิต  คือ รูป.  บทวา 
เอว   โข   อาวุโส   อชฺฌตฺต    จิตฺต    อสณฺ ิต     ความวา   ไมสงบอยูดวย 
อํานาจแหงความใคร.       ก็จิตไมต้ังม่ันอยูดวยอํานาจแหงความใครยอมไมเปน 
สวนในการละ  แตเปนสวนในคุณวิเศษอยางเดียว.  บทวา   อนุปาทาปริตสุ-  
สนา     ความวา   พระศาสดาทรงแสดงความสะดุงเพราะยึดถือ    และความ 
สะดุง  เพราะไมยึดถือ   ในขันติยวรรคอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจัก 
แสดงความสะดุงเพราะถือม่ัน  และความไมสะดุงเพราะไมถือมั่น.  พระมหาเถร  
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เมื่อจะแสดงความสะดุงนั้น  ทําความสะดุงเพราะความถือม่ัน   ไหเปนความสะดุง   
เพราะไมถือม่ัน  จึงกลาวอยางนี้วา   ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย   กค็วามสะดุงเพราะ 
ไมถือม่ันเปนอยางไร.   เพราะไมมีสังขารที่พึงถือมั่น  ก็ผิวา  สงัขารไร ๆ เปน 
ของเท่ียง  หรือม่ันคง  ไซร  ก็จักเปนของควรยึดถือวา   เปนคน หรือ  เนื่อง 
กับตน.  ความสะดุงน้ี เปนความสะดุงเพราะตามถือม่ัน.  ก็เพราะธรรมดาสังขาร 
ที่ควรถือม่ันอยางนี้    ไมมี    เพราะฉะนั้น      สังขารทั้งหลายแมมีใจครองมีรูป 
เปนตน   โดยนัยมีอาทิวา รูป อัตตา  กเ็ปนของไมควรถือมั่นแท.  ความสะดุง 
นั้น      แมเปนความสะดุงเพราะถือม่ันอยางนี้เทียว     โดยเนื้อความพึงทราบวา 
เปนความสะดุงเพราะไมถือมั่น. 
          บทวา  อยฺถา   โหติ   ความวา รูปแปรปรวนไป.  แตก็พินาศไป 
เพราะการละปกติ.  บทวา  รูปวิปริณามานุปริวตฺติ   ความวา กรรมวิญญาณ 
ยอมแปรปรวนไปตามความแตกสลายของรูปโดยนัยมีอาทิวา     รูปของเราแปร- 
ปรวนไปแลว     หรือวา    รูปใดมีอยู     รูปนั้นแลของเราไมมี  ดังนี้.    บทวา 
วิปริณามานุปริวตฺตชา    ความวา   อันเกิดแตความแปรปรวนไปตามความ 
แปรปรวน  คือ  แตจิตซ่ึงมีอารมณมีความแปรปรวน.    บทวา   ปริตสฺสนา 
ธมฺมสมุปฺปาทา    ไดแก    ความสะดุงเพราะตัณหา     และความเกิดข้ึนแหง 
อกุศลธรรม.  บทวา  จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏนฺติ   ความวา  ยอมต้ังครอบงํา 
คือ ยึดถือ  เว่ียงไป  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 ความสะดุงเพราะไมถือม่ัน  ยอมมีแก   
เขาเหมือนถือผอบเปลาดวยสําคัญวา    ผอบแกวมณีอยางนี้     ครั้นเมื่อผอบนั้น  
พินาศแลว    จึงถึงความคับแคนในภายหลังฉะน้ัน.    บทวา  น   รูปวิปริณา- 
มานุปริวตฺติ   ความวา กรรมวิญญาณของขีณาสพนั้นเทียว  ยอมไมมี.  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงสมควรเพื่อกลาววา    ความแปรปรวนไปตามความแตกสลายของรูป 
ไมมี ดังน้ี.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายท้ังน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาอุทเทสวิภังคสูตรที่   ๘  
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                         ๙.  อรณวภิังคสูตร   
 
           [๖๕๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี  สมยันั้นแลพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาน้ัน  ทูลรับพระดํารัส 
แลว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดง 
อรณวิภังคแกเธอทั้งหลาย   พวกเธอจงพึงอรณวิภังคนั้น    จงใสใจใหดี   เราจัก 
กลาวตอไป.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา   ชอบแลว   พระพุทธ 
เจาขา. 
            [๖๕๔]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา  ไมพึงประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งสุขอาศัยกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน    ไมใชของพระ- 
อริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน   และไมพึงประกอบเนือง ๆ   ซึ่งความเพียร 
เครื่องประกอบตนใหลําบาก  อันเปนทุกข   ไมใชของพระอริยะ    ไมประกอบ 
ดวยประโยชน    ความปฏิบัติปานกลาง    ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนี้นั้น    อัน 
ตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว  เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ  ทําใหมีญาณ เปน 
ไปเพ่ือความเขาไปสงบ   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน.   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]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา    ไมพึงประกอบเนือง ๆ  ซึ่งสุขอาศัย    
กามอันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน   ไมใชพระอริยะ   ไมประกอบ 
ดวยประโยชน   และไมพึงประกอบเนือง ๆ   ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตน 
ใหลําบาก  อันเปนทุกข  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน   นั่น 
เราอาศัยอะไรกลาวแลว   ความประกอบเนือง ๆ  ซึง่โสมนัสของคนท่ีมีความสุข 
โดยสืบตอกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข   มีความคับใจ   มีความแคนใจ 
มีความเรารอน    เปนความปฏิบัติผิด.    การไมตามประกอบ    ความประกอบ 
เนืองๆ  ซึ่งโสมนัสของตนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม 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.   ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ไมพึงประกอบ  
เนือง ๆ  ซึ่งสุขอาศัยกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน   เปนของปุถุชน   ไมใช 
ของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  และไมพึงประกอบเนืองๆ ซึ่งความ 
เพียรเครื่องประกอบคนใหลําบาก    อัน เปนทุกข    ไมใชของพระอริยะ     ไม 
ประกอบดวยประโยชน   นั้น   เราอาศัยเน้ือความน้ี   กลาวแลว. 
            [๖๕๖]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา    ความปฏิบัติปานกลาง    ไมเขาใกล 
ที่สุด  ๒ อยางน้ีนั้น  อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว    เปนขอปฏิบัติทําให  
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มีจักษุ  ทําใหมีญาณ    เปนไปเพ่ือความเขาไปสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความ    
ตรัสรู      เพ่ือนิพพาน   นั้น      เราอาศัยอะไรกลาวแลว    มรรคมีองค ๘  อัน 
ประเสริฐนี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ   วาจาชอบ   การงานชอบ 
การเลี้ยงชีพชอบ  ความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจชอบ   ขอ 
ที่เรากลาวดังนี้วา   ความปฏิบัติปานกลาง    ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนี้นั้น    อัน 
ตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว     เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ     ทําใหมญีาณ 
ในรูปเพ่ือความเขาไปสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน นั่น 
เราอาศัยมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐดังน้ี  กลาวแลว. 

                            ความยกยองเปนตน 
           [๖๕๗]   ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา         พึงรูจักการยกยองและการตําหนิ 
ครั้นรูแลว   ไมพึงยกยอง   ไมพึงตําหนิ     พึงแสดงแตธรรมเทานั้น   นั่น     เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อยางไรเปนการยกยอง    เปนการ 
ตําหนิ   และไมเปนการแสดงธรรม  คือ  เมื่อกลาววา   ชนเหลาใดตามประกอบ 
ความประกอบเนือง ๆ    ซึ่งโสมนัสของตนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม   อันเลว 
เปนของชาวบาน    เปนของปุถุชน    ไมใชของพระอริยะ     ไมประกอบดวย 
ประโยชน  ชนเหลาน้ัน   ทั้งหมดมีทุกข    มีความคับใจ    มีความแคนใจ  มี 
ความเรารอน   เปนผูปฏิบัติผิด   ดังน้ี   ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง.   เมื่อกลาววา 
ชนเหลาใดไมตามประกอบความประกอบเนืองๆ ซึ่งโสมนัสของคนท่ีมีความสุข 
โดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบดวยประโยชน  ชนเหลาน้ันทั้งหมด    ไมมีทุกข    ไมมีความคับใจ 
ไมมีความแคนใจ   ไมความเรารอน  เปนผูปฏิบัติชอบ   ดังน้ี   ชื่อวายกยอง 
 ชนพวกหนึง่.   เมื่อกลาววา  ชนเหลาใดประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเพียรเครื่อง  
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ประกอบคนใหลําบาก    อันเปนทุกข    ไมใชของพระอริยะ    ไมประกอบดวย   
ประโยชน  ชนเหลาน้ันทั้งหมดมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความ 
เรารอน  เปนผูปฏิบัติผิด  ดังน้ี   ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง.  เมื่อกลาววา   ชน 
เหลาใดไมตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก     อันเปนทุกข 
ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  ชนเหลาน้ันทั้งหมด  ไมมีทุกข 
ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนผูปฏิบัติชอบ  ดังนี้  
ชื่อวา  ยกยองชนพวกหนึ่ง.  เมื่อกลาววา  ชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชน 
ในภพไมไดแลว  ชนเหลาน้ันทั้งหมด   มีทุกข  มีความคับใจ   มีความแคนใจ 
มีความเรารอน  เปนผูปฏบิัติผิดดังน้ี  ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง.   เมื่อกลาววา 
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งละสัญโญชนในภพไดแลว  ชนเหลาน้ันทั้งหมด  ไมมีทุกข 
ไมมีความคับใจ    ไมมีความแคนใจ    ไมมีความเรารอน    เปนผูปฏิบัติชอบ 
ดังน้ี  ชื่อวายกยองชนพวกหน่ึง.      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล   เปนการ 
ยกยอง   เปนการตําหนิ   และไมเปนการแสดงธรรม. 
           [๖๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร  ไมเปนการยกยอง   ไมเปน 
การตําหนิ    เปนการแสดงธรรมแท   คือ   ไมกลาวอยางนี้วา    ชนเหลาใดตาม 
ประกอบความประกอบเนือง ๆ     ซึ่งโสมนัสของตนท่ีมีความสุขโดยสืบตอกาม 
อันเลว  เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ   ไมประกอบ 
ดวยประโยชน    ชนเหลาน้ันทั้งหมด  มีทุกข   มีความคับใจ    มคีวามแคนใจ 
มีความเรารอน   เปนผูปฏิบัติผิด.      กลาวอยูวา   อันความตามประกอบน้ีแล 
เปนธรรม  มทีุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนความ 
ปฏิบัติผิด  ดงัน้ี   ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น.   ไมกลาวอยางนี้วา   ชนเหลาใด 
ไมตามประกอบความประกอบเนือง ๆ     ซึ่งโสมนัสของคนท่ีมีความสุขโดยสืบ   
ตอกาม    อันเลว    เปนของชาวบาน    เปนของปุถุชน    ไมใชของพระอริยะ  
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ไมประกอบดวยประโยชน    ชนเหลาน้ันทั้งหมด  ไมมีทุกข    ไมมีความคับใจ    
ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน  เปนผูปฏบิัติชอบ.   กลาวอยูวา  อันความ 
ไมตามประกอบนี้แล  เปนธรรม  ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ 
ไมมีความเรารอน   เปนความปฏิบัติชอบ   ดังน้ี   ชื่อวา   แสดงแตธรรมเทานั้น   
ไมกลาวอยางนี้วา   ชนเหลาใดประกอบเนือง ๆ   ซึง่ความเพียรเครื่องประกอบ 
คนใหลําบาก  อันเปนทกุข    ไมใชของพระอริยะ    ไมประกอบดวยประโยชน 
ชนเหลาน้ันทั้งหมด   มทีุกข   มีความคับใจ    มีดวยความแคนใจ    มีความเรารอน 
เปนผูปฏิบัติผิด.   กลาวอยูวา    อันความตามประกอบน้ีแล    เปนธรรมมีทุกข 
มีความคับใจ    มีความแคนใจ    มีความเรารอน    เปนความปฏิบัติผิด   ดังน้ี  
ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น.      ไมกลาวอยางนี้วา    ชนเหลาใดไมตามประกอบ 
ซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก   อันเปนทุกข   ไมใชของพระอริยะ 
ไมประกอบดวยประโยชน  ชนเหลาน้ัน  ทั้งหมด    ไมมีทุกข    ไมมีความคับใจ 
ไมมีความแคนใจ   ไมมคีวามเรารอน    เปนผูปฏิบัติชอบ.    กลาวอยูวา   อัน 
ความไมตามประกอบนี้แล    เปนธรรมไมมีทุกข     ไมมีความคับใจ    ไมม ี
ความแคนใจ    ไมมีความเรารอน    เปนความปฏิบัติชอบ   ดังน้ี   ชื่อวาแสดง 
แตธรรมเทานั้น.  ไมกลาวอยางนี้วาชนเหลาใดเหลาหนึ่งยังละสัญโญชนในภพ 
ไมไดแลว   ชนเหลาน้ัน    ทั้งหมด   มีทุกข   มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มี 
ความเรารอน  เปนผูปฏบิัติผิด.   กลาวอยูวา    เมื่อยังละสัญโญชนในภพไมได 
แลวแล    ภพยอมเปนอันละไมได  ดังน้ี   ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น    ไมกลาว 
อยางนี้วา  ชนเหลาใดเหลาหนึ่งละสัญโญชนในภพไดแลว   ชนเหลาน้ัน ทั้งหมด 
ไมมีทุกข   ไมมีความคับใจ    ไมมีความแคนใจ    ไมมีความเรารอน  เปนผู 
ปฏิบัติชอบ.   กลาวอยูวาก็   เมื่อละสัญโญชนในภพไดแลวแล   ภพยอมเปนอัน 
สูได  ดังนี้   ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล  
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ไมเปนการยกยอง   ไมเปนการตําหนิ   เปนการแสดงธรรมแท.    ขอท่ีเรากลาว    
ดังน้ีวา  พึงรูจักการยกยองและการตําหนิ   ครั้นรูแลวไมพึงยกยอง  ไมพึงตําหนิ 
พึงแสดงแตธรรมเทานั้น     นั่น   เราอาศัยเน้ือความนี้   กลาวแลว. 

                           ความรูตัดสินความสุข 
            [๖๕๙]   ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา      พึงรูตัดสินความสุข       ครั้นรูแลว. 
พึงประกอบเนือง  ๆ  ซึ่งความสุขภายใน   นั่น   เราอาศัยอะไร       กลาวแลว. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กามคุณน้ีมี  ๕  อยางแล   ๕  อยาง   เปนไฉน   คือ  รูปที่รู 
ไดดวยจักษุอันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ   เปนที่รัก ประกอบดวยกาม  
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    เสียงที่รูไดดวยโสต...   กลิ่นที่รูไดดวยฆานะ... 
รสท่ีรูไดดวยชิวหา...   โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย    อันนาปรารถนา    นาใคร 
นาพอใจ    เปนที่รัก    ประกอบดวยกาม     เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด     นี้แล 
กามคุณ ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุขโสมนัสใดแล   อาศัยกามคุณ ๕   เหลาน้ี 
เกิดข้ึน   สุขโสมนัสนี้   เรียกวาสุขอาศัยกาม   สุขของปุถุชน   สุขอากูล    ไมใช 
สุขของพระอริยะ.   เรากลาววา   ไมพึงเสพ   ไมพึงใหเจริญ    ไมพึงทําใหมาก 
พึงกลัวสุขนี้.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุสงัดจากกาม    สงัดจากอกุสลธรรม 
เขาปฐมฌาน   มีวิตก    มวิีจาร    มีปติและสุข   เกดิแตวิเวกอยู.   เขาทุติยฌาน 
มีความผองใสแหงใจภายใน   มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน    เพราะสงบวิตกและ 
วิจาร     ไมมวิีตก     ไมมวิีจาร     มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู     เปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติมีสติสัมปชัญญะอยู  และเสวยสุขดวยนามกาย  เขาตติยฌาน... 
อยู   เขาจตุตถฌาน ... อยู   นี้เรียกวา   สุขอาศัยเนกขัมมะ.  สุขเกิดแคความสุข  
สุขเกิดแตความสงบ    สุขเกิดแตความตรัสรู   เรากลาววา   พึงเสพใหมาก 
ใหเจริญ  พึงทําใหมาก   ไมพึงกลัวสุขนี้ .  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา    พึงรูตัดสิน-  
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ความสุข  ครั้นรูแลว   พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความสุขภายใน   นั่น  เราอาศัย   
เนื้อความน้ี    กลาวแลว.  
           [๖๖๐]   ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ไมพึงกลาววาทะลับหลัง  ไมพึงกลาว 
คําลวงเกินตอหนา  นั่น   เราอาศัยอะไรกลาวแลว.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใน 
ประการแรกนั้น  พึงรูวาทะลับหลังใด   ไมเปนจริง   ไมแท    ไมประกอบดวย 
ประโยชน   ไมพึงกลาววาทะลับหลังน้ันเปนอันขาด    แมรูวาทะลับหลังใดจริง 
แท  แตไมประกอบดวยประโยชน   ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไมกลาววาทะลับหลัง 
นั้น     และรูวาทะลับหลังใด   จริง   แท   ประกอบดวยประโยชน   ในเรื่องนั้น 
พึงเปนผูรูจักกาล    เพ่ือจะกลาววาทะลับหลังน้ัน .    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ใน 
ประการหลังน้ัน  พึงรูคําลวงเกินตอหนาใด  ไมเปนจริง  ไมแท   ไมประกอบ 
ดวยประโยชน   ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนาน้ันเปนอันขาด    แมรูคําลวงเกิน 
ตอหนาใด   จริง   แท   แตไมประกอบดวยประโยชน   ก็พึงสําเหนียกเพื่อจะไม 
กลาวคําลวงเกินตอหนาน้ัน   และรูคําลวงเกินตอหนาใด    จริง   แท   ประกอบ 
ดวยประโยชน    ในเรื่องน้ัน     พึงเปนผูรูจักกาลเพ่ือจะกลาวคําลวงเกินตอหนา 
นั้น   ขอท่ีกลาวดังน้ีวา    ไมพึงกลาววาทะลับหลัง    ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอ 
หนา   นั่น   เราอาศัยเน้ือความน้ี    กลาวแลว. 
          [๖๖๑]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงเปนผูไมรีบดวนพูด    อยาพูดรีบ 
ดวนน้ัน   เราอาศัยอะไรกลาวแลว.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในประการแรกนั้น 
เมื่อรีบดวนพูด   กายก็ลาํบาก   จิตก็แกวง   เสียงก็พรา    คอกเ็ครือ   แมคําพูด 
ของผูที่รีบดวนพูดก็ไมสละสลวย    ไมพึงรูชัดได.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ใน 
ประการหลังน้ัน  เมื่อไมรบีดวนพูด    กายไมลําบาก   จิตก็ไมแกวง    เสียงก็ไม 
พรา  คอก็ไมเครือ  แมคําพูดของผูที่ไมรีบดวนพูด  ก็สละสลวย   พึงรูชัดได.  
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ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงเปนผูไมรีบดวนพูด  อยาพูดรีบดวน  นั่น  เราอาศัย    
เนื้อความน้ี    กลาวแลว. 
          [๖๖๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท    ไมพึง 
ลวงเลยคําพูดสามัญเสีย   นั่น   เราอาศัยอะไรกลาวแลว.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็อยางไรเลา   เปนการปรกัปรําภาษาชนบท    และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภาชนะนั้น  แลในโลกนี ้  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา ปาตี  
ในบางชนบท  เขาหมายรูวา   ปตตะ    ในบางชนบท    เขาหมายรูวา    ปฏฐะ 
ในบางชนบท   เขาหมายรูวา   สราวะ   ในบางชนบท   เขาหมายรูวา    หโรสะ  
ในบางชนบท   เขาหมายรูวา   โปณะ    ในบางชนบท    เขาหมายรูวา    หนะ 
ในบางชนบท   เขาหมายรูวา    ปปละ.    ภิกษุพูดปรักปรําโดยประการท่ีชนทั้ง 
หลายหมายรูเรื่องภาชนะน้ันกันดังน้ี   ในชนบทนัน้  ๆ  ตามกําลังและความแนใจ 
วา    นี้เทาน้ันจริง  อ่ืนเปลา    อยางนี้แล   ชื่อวาเปนการปรักปรําภาษาชนบท 
และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อยางไรเลา  เปนการ 
ไมปรักปรําภาษาชนบท  และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ.   ดูกอนภิกษุทั้ง  
หลาย    ภาชนะนั่นแลในโลกนี ้  ในบางชนบท  เขาหมายรูวา   ปาตี    ในบาง- 
ชนบท  เขาหมายรูวา    ปตตะ    ในบางชนบท   เขาหมายรูวา   ปฏฐะ    ในบาง- 
ชนบท  เขาหมายรูวา    สราวะ    ในบางชนบท   เขาหมายรูวา  หโรสะ ในบาง- 
ชนบท  เขาหมายรูวา   โปณะ      ในบางชนบท   เขาหมายรูวา  หนะ      ในบาง- 
ชนบท  เขาหมายรูวา    ปปละ.    ภิกษุพูดโดยประการที่ชนทั้งหลาย    หมาย 
รูเรื่องภาชนะกันดังน้ี  ในชนบทน้ัน  ๆ อยางไมใชความแนใจวา   เปนอันทํา 
ผูมีอายุทั้งหลาย   พูดแกขาพเจาหมายถึงภาชนะน้ี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้ 
แล   ชื่อวาเปนการไมปรักปรําภาษาชนบท  และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ.  
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ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท    ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญ   
นั่น  เราอาศัยเน้ือความน้ี    กลาวแลว. 
          [๖๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น    ความประกอบเนืองๆ 
ซึ่งโสมนัสของตนท่ีมีความสุขเพราะสืบตอกาม  อันเลว  เปนของชาวบาน  เปน 
ของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข 
มีความคับใจ   มีความแคนใจ   มีความเรารอน    เปนความปฏิบัติผิด    เพราะ 
ฉะน้ัน    ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค.     แตการไมตามประกอบความประ- 
กอบเนือง ๆ ซึ่งโสมนัสของตนทีมีความสุขโดยสืบตอกาม   อันเลว    เปนของ 
ชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้  
เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมคีวามคับใจ    ไมมีความแคนใจ    ไมมคีวามเรารอน 
เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น  ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค. 
          [๖๖๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในอรณวิภังคนั้น     ความเพียรเครื่อง 
ประกอบคนใหลําบาก   อันเปนทุกข    ไมใชของพระอริยะ    ไมประกอบดวย 
ประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน 
เปนความปฏิบัติผิด   เพราะฉะนั้น     ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค.    แตการ 
ไมตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนใหลําบาก    อันเปนทุกข   ไมใช 
ของพระอริยะ   ไมประกอบดวยประโยชน    นี้เปนธรรมไมมทีุกข   ไมมีความ 
คับใจ  ไมมีความแคนใจ  ไมมีความเรารอน   เปนความปฏิบัติชอบ    เพราะ- 
ฉะน้ัน  ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค. 
           [๖๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในอรณวภัิงคนั้น    ความปฏิบัติปาน 
กลาง   อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว   เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ  ทาํให 
มีญาณเปนไปเพ่ือความเขาไปสงบ     เพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือความตรัสรู     เพ่ือ  
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นิพพาน  นี้เปนธรรมไมมีทุกข   ไมมคีวามคับใจ    ไมมีความแคนใจ   ไมมี   
ความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ   เพราะฉะนั้น     ธรรมนีจึ้งไมมีกิเลสตอง 
รณรงค. 
           [๖๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในอรณวิภังคนั้น    การยกยอง    การ 
ตําหนิ   และไมใชเปนการแสดงธรรม   นี้เปนธรรมมีทุกข    มคีวามคับใจ    ม ี
ความแคนใจ  มีความเรารอน   เปนความปฏิบัติผิด   เพราะฉะนั้น     ธรรมนี ้ 
จึงยังมีกิเลสตองรณรงค   แตการไมยกยอง   การไมตําหนิ    การแสดงแตธรรม 
เทาน้ัน   นี้เปนธรรมไมมทีุกข    ไมมคีวามคับใจ    ไมมีความแคนใจ    ไมม ี
ความเรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น    ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตอง 
รณรงค. 
            [๖๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในอรณวิภังคนั้น   กามสุขนี้ใด   เปน 
สุขอากูล  สขุของปุถุชน  สุขไมประเสริฐ  ธรรมน้ันมีทุกข  มคีวามคับใจ   ม ี
ความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะนั้น   ธรรมนี้จึง  
มีกิเลสตองรณรงค.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น สุขอาศัยเนกขัมมะ 
สุขเกิดแตความสงัด   สุขเกิดแตความสงบ   สุขเกิดแตความตรัสรู   นี้เปนธรรม 
ไมมีทุกข  ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะ-  
ฉะน้ัน    ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค. 
           [๖๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอรณวิภังคนั้น    วาทะลับหลังซ่ึงไม 
เปนจริง  ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ 
มีความแคนใจ  มีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะน้ัน    ธรรมนี้ 
จึงยังมีกิเลสตองรณรงค.    แมวาทะลับหลังซ่ึงจริง    แท    แตไมประกอบดวย 
ประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความแคนใจ  มีความเรารอน  
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เปนความปฏิบัติผิด  เพราะฉะนั้น   ธรรมน้ีก็ยังมีกิเลสตองรณรงค   สวนวาทะ   
ลับหลังซ่ึงจริง   แท    ประกอบดวยประโยชน    นี้เปนธรรมไมมีทุกข    ไมมี 
ความคับใจ     ไมมีความแคนใจ      ไมมีความเรารอน   เปนความปฏิบัติชอบ 
เพราะฉะนั้น  ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค. 
           [๖๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอรณวิภังคนั้น   คํากลาวลวงเกินตอ 
หนาซึ่งไมเปนจริง  ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มี 
ความคับใจ   มีความแคนใจ   มีความเรารอน    เปนความปฏิบัติผิด    เพราะ- 
ฉะน้ัน      ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค.     แมคํากลาวลวงเกินตอหนาซ่ึงจริง 
แท  แตไมประกอบดวยประโยชน  นี้เปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ  มีความ 
แคนใจ   มีความเรารอน   เปนความปฏิบัติผิด   เพราะฉะนั้น     ธรรมนี้จึงยังมี 
กิเลสตองรณรงค.    แตคํากลาวลวงเกินตอหนาซ่ึงจริง    แท      ประกอบดวย 
ประโยชน    นี้เปนธรรมไมมีทุกข   ไมมีความคับใจ  ไมมีความแคนใจ   ไมม ี
ความเรารอน   เปนความปฏิบัติชอบ   เพราะฉะนั้น   ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตอง 
รณรงค. 
          [๖๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น    คําท่ีผูรีบดวนพูด  นี้  
เปนธรรมมีทุกข   มิความคับใจ   มีความแคนใจ    มีความเรารอน    เปนความ 
ปฏิบัติผิด   เพราะฉะน้ัน    ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค.    แตคําท่ีผูไมรีบ 
ดวนพูด  นี้เปนธรรมไมมีทุกข  ไมมคีวามคับใจ  ไมมีความแคนใจ ไมมีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค. 
           [๖๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในอรณวิภังคนั้น   การปรักปรําภาษา 
ชนบทและการลวงเลยคําพูดสามัญ  นีเ้ปนธรรมมีทุกข  มีความคับใจ   มีความ 
แคนใจ  มีความเรารอน  เปนความปฏิบัติผิด    เพราะฉะนั้น  ธรรมน้ีจึงยังมี  
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กิเลสตองรณรงค    แตการไมปรักปรําภาษาชนบท     และการไมลวงเลยคําพูด    
สามัญ    นี้เปนธรรมไมมทีุกข  ไมมีความคับใจ   ไมมีความแคนใจ   ไมมีความ 
เรารอน  เปนความปฏิบัติชอบ  เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค  
           [๖๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น    พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้  
แลวา   เราทัง้หลายจักรูธรรมยังมีกิเลสตองรณรงค     และรูธรรมไมมีกิเลสตอง 
รณรงค  ครัน้รูแลว  จักปฏิบัติปฏิปทา    ไมมีกิเลสตองรณรงค     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กแ็หละกุลบุตรสุภูติ   ปฏบิัติปฏิปทาไมมีกิเลสตองรณรงคแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส  พระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดี   พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                  จบ   อรณวิภังคสูตรที่  ๙  
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                    อรรถกถาอรณวิภังคสูตร    
 
           อรณวิภังคสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา    เนวุสฺสาเทยฺย    น    อปสาเทยฺย    ความวา 
ไมยกยอ   ไมพึงตําหนิบุคคลใด   ดวยอํานาจอาศัยเรือน.    บทวา    ธมฺมเมว 
เทเสยฺย    คือ  พึงพูดแตความจริงเทาน้ัน.  บทวา    สขุวินิจฺฉย   ไดแกสุขที ่
ตัดสินแลว.    บทวา     รโห    วาท   ไดแก  กลาวโทษลับหลัง    อธิบายวา 
กลาวคําสอเสียด.  บทวา   สมฺุมขุา    นาติขีณ   ความวา  ไมพึงกลาวคําลวงเกิน 
คําฟุมเฟอย  คําสกปรกตอหนา.  บทวา   นาภินิเวเสยฺย    ความวา  ไมพึงพูด 
รีบดวนเอาแตได.    บทวา    สมฺ    ไดแก โลกสมัญญาคือ   โลกบัญญัติ. 
บทวา   นาติธาเวยฺย   คือ   ไมพึงลวงละเมิด.    บทวา   กามปฏสินฺธิสุขิโน 
ความวา    ผูมีความสุข    ดวยความสุขโดยสืบตอกาม   คือ   ประกอบดวยกาม  
บทวา    สทุกฺโข   ไดแกมีทุกข ดวยวิบากทุกขบาง ดวยกิเลสทุกขบาง  บทวา 
สอุปฆาโฏ    ไดแกมีความคับใจ  ดวยความคับใจในวิบากและความคับใจใน 
กิเลสนั้นเทียว  มีความเรารอนเหมือนอยางนั้น.  บทวา   มิจฉฺาปฏิปทา   ไดแก 
ความปฏิบัติไมเปนความจริง คือ ความปฏิบัติอันเปนอกุศล.  บทวา    อิตฺเถเก 
อปสาเทติ     ความวา  ตําหนิบุคคลบางพวก   ดวยอํานาจอาศัยเรือนอยางนี้ 
แมในการยกยอก็มีนัยนี้เชนกัน.    บทวา  ภวสโยชน   ไดแก  ผูกพันในภพ  
นั่นเปนชื่อของตัณหา.    ไดยินวา  พระสุภูติเถระ   อาศัยจตุกะน้ี   ดํารงอยูใน 
ตําแหนงเอตทัคคะ.   จริงอยูเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมอยู   ความ 
ยกยอและการตําหนิยอมปรากฏแกบคุคลท้ังหลาย.  เมื่อพระเถระท้ังหลายมีพระ- 
สารีบุตรเถระเปนตนแสดงธรรม     ความยกยอและการตําหนิก็ปรากฏอยางน้ัน.  
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แตธรรมเทศนาของสุภูติเถระไมมีวา  บุคคลน้ีไมปฏิบัติ ปฏิบัติผิด  หรือวาบุคคล    
นี้มีศีล  มีคุณ  มียางอาย  มีศีลเปนที่รกั  ถึงพรอมดวยมรรยาท   ดังน้ี.   ก็ธรรม 
เทศนาของพระสุภูติเถระนั้น ยอมปรากฏวา นี้เปนการปฏิบัติผิด  นี้เปนการปฏิบัติ 
ชอบดังน้ีเทานั้น     เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย สุภูติเปนเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย ผูสาวกของเรา ผูมีปกติอยูดวยความสงบ. 
บทวา   กาลฺู  อสฺส   ความวา   ไมกลาวในกาลท่ียังไมถึง   และที่ลวงแลว 
และกลาวถึงกาลท่ีควรประกอบความเพียร  อันควรกลาวในบัดนี้วา  มหาชนจัก 
ถือเอา   ไมพึงกลาววาทะลับหลัง.   แมในขีณาวาทะก็มีนัยเชนเดียวกัน.   บทวา 
อุปหฺติ  ไดแก   กระทบกระท่ัง. 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   ไปสูชนบทที่รูจําวา   ปตตะ   ฟงวา   พวกเจาจงนํามา    จงลางปตตะ 
รีบพูดวา  นีไ้มใชปตตะ  นั้นชื่อวาปาตี  เจาจงพูดอยางนี้.     พึงประกอบดวย  
บททั้งหลายในท่ีทั้งปวงอยางนี้.  บทวา  อติสาโร  ไดแก  อภิวาทนะ.  บทวา 
ตถา  ตถา  โวหรติ  อปราปร   ความวา  ภาชนะในชนบทของพวกเราเรียก 
วาปาตี.  สวนชนเหลาน้ี กลาวภาชนะน้ัน วา  ปตตะ.   จําเดิมแตนั้นแกคําพูดของ 
ชนบทกลาวเนือง ๆ วา  ปตตะ    ปตตะ  ดังนี้เทียว.   แมในบททีเ่หลือก็มีนัยนี้ 
เชนกัน. 
           บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงกระทําบทมริยาทภาชนียะ    จึง  
ตรัสวา   ตตฺร   ภิกขฺเว    ดังน้ีเปนตน .   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สรโณ  
ไดแก  มีธุล ี มีกิเลส.  บทวา   อรโณ   ไดแก ไมมีธุลีปราศจากกิเลส.   บทวา  
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สุภูติ   จ  ปน  ภิกขเว     ความวา  พระเถระนี้     ข้ึนสูตําแหนงเอตทัคคะ   ๒   
อยาง   คือ  สภูุติเลิศในทางอรณวิหารี     และเลิศในทางทักขิไณย.    ไดยินวา 
พระธรรมเสนาบดี   ยังวัตถุใหบริสุทธิ์.   สุภูติเถระยังทักขิณาใหบริสุทธิ์.   จริง 
อยางนั้น    พระธรรมเสนาบดีเท่ียวบิณฑบาต ยืนอยูใกลประตูเรือน  กําหนดใน 
บุพภาคแลว     เขานิโรธจนกวาบุคคลท้ังหลายนําภิกษามาถวาย.   ออกจากนิโรธ 
แลว  รับไทยธรรม.   พระสุภูติเถระเขาเมตตาฌานเหมือนอยางนั้น.    ออกจาก 
เมตตาฌานแลวรับไทยธรรม.   ถามวา  ก็พระเถระอาจทําอยางนี้หรือ.     ตอบวา 
เออ  อาจ.    การท่ีพระสาวกท้ังหลายผูถึงมหาภิญญา  พึงทําอยางนี้   นั้นไมนา 
อัศจรรยเลย.   จริงอยู   ในกาลแหงโบราณกราชในตัมพปณณิทวีปนั้น     พระ- 
เถระชื่อปงคลพุทธรักขิต  อยูอาศัยอุตตรคาม.  ในอุตตรคามน้ัน มีตระกูล  ๗๐๐ 
ตระกูล.  พระเถระไมเคยเขาสมาบัติที่ประตูตระกูลใด   ประตูตระกูลนั้นแมหน่ึง 
ก็ไมมี.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาอรณวิภังคสูตรที่   ๙  
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                             ๑๐.  ธาตุวิภังคสูตร   
 
           [๖๗๓า  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จจาริกไปในมคธชนบท    ทรง- 
แวะยังพระนครราชคฤห    เสด็จเขาไปหานายชางหมอชื่อภัคควะยังท่ีอยู    แลว 
ตรัสดังน้ีวา  ดูกอนนายภัคควะ   ถาไมเปนความหนักใจแกทาน    เราจะขอพัก 
อยูในโรงสักคืนหน่ึงเถิด.     นายภัคควะทูลวา  ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจาไมมี 
ความหนักใจเลย    แตในโรงน้ีมีบรรพชิตเขาไปอยูกอนแลว    ถาบรรพชติน้ัน 
อนุญาต  ก็นมินตทานพักตามสบายเถิด. 
           [๖๗๔]  ก็สมัยนัน้แล    กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ    ออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิตอุทศิพระผูมีพระภาคเจาดวยศรัทธา.   ปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเขาไปพักอยู 
ในโรงของนายชางหมอน้ันกอนแลว.   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขา 
ไปหาทานปุกกุสาติยังท่ีพัก    แลวตรสักะทานปุกกุสาติดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ  ถา 
ไมเปนความหนักใจแกทาน เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหน่ึงเถิด. ทานปุกกุสาติ  
ตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุ    โรงชางหมอกวางขวาง    นิมนตทานผูมีอายุพัก 
ตามสบายเถิด.                                                            
             [๖๗๕]   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูโรงชางหมอแลว 
ทรงลาดสันถัดหญา ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  ประทับนั่งคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง 
ดํารงพระสติมั่นเฉพาะหนา       พระองคประทับน่ังลวงเลยราตรีไปเปนอันมาก. 
แมทานปุกกุสาติก็นั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมากเหมือนกัน .  ครั้งน้ัน  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพระดําริดังน้ีวา   กุลบุตรนี้ประพฤตินาเลื่อมใสหนอ  เราควร  
ถามดูบาง.     ตอน้ัน    พระองคจึงตรัสถามทานปุกกุสาติดงัน้ีวา    ดูกอนภิกษุ  
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ทานบวช  อุทิศใครเลา หรือวาใครเปนศาสดาของทาน  หรือทานชอบใจธรรม   
ของใคร. 
          [๖๗๖]  ทานปุกกสุาติตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ   มีพระสมณโคดม 
ผูศากยบุตร  เสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว    ก็พระโคดมผูมีพระ-  
ภาคเจาพระองคนั้นแล   มีกิตติศัพทงามฟุงไป   อยางนี้วา   แมเพราะเหตุดังนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนผูไกลจากกิเลส  รูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวย 
วิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี   รูแจงโลก   เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหา 
คนอ่ืนยิ่งกวามิได  เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปนผูต่ืนแลว   เปนผู 
แจกธรรม   ดังน้ี    ขาพเจาบวชอุทิศพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   และพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนศาสดาของขาพเจา     ขาพเจาชอบใจธรรมของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ  กเ็ด่ียวน้ี    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้น  ประทับอยูที่ไหน. 
            ป ุ  ดกูอนทานผูมีอายุ  มีพระนครชื่อวาสาวัตถีอยูในชนบท    ทางทิศ 
เหนือ  เดี่ยวน้ี  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ประทับ 
อยูที่นั่น. 
            พ.  ดกูอนภิกษุ     ก็ทานเคยเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นหรือ 
และทานเห็นแลวจะรูจักไหม. 
            ป.ุ  ดกูอนผูมีอายุ  ขาพเจาไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
เลย   ถึงเห็นแลว ก็ไมรูจัก . 
            [๖๗๗]  ลําดับนั้น    พระผูมพีระภาคเจาไดมีพระดําริดังน้ีวา  กุลบตุร 
นี้บวชอุทิศเรา    เราควรจะแสดงธรรมแกเขา.     แตนั้น      พระองคจึงตรัสเรียก 
ทานปุกกุสาติวา   ดูกอนภิกษุ   เราจักแสดงธรรมแกทาน    ทานจงพึงธรรมนี้  
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จงใสใจใหดี.     เราจักกลาวตอไป     ทานปุกกุสาติทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา    
ชอบแลว  ทานผูมีอายุ. 
          [๖๗๖]   พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ   คนเรานี้  
มีธาตุ  ๖   มแีดนสัมผัส ๖  มีความหนวงนึกของใจ ๑๘  มีธรรมท่ีควรต้ังไวใน 
ใจ ๔   อันเปนธรรมที่ผูต้ังอยูแลว     ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่อง 
หมักหมมเปนไป   ก็เม่ือกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม  ไมเปน 
ไปอยู   บัณฑิตจะเรียกเขาวา   มุนีผูสงบแลว    ไมพึงประมาทปญญา    พึงตาม 
รักษาสัจจะ  พึงเพ่ิมพูนจาคะ  พึงศึกษาสันติเทาน้ัน   นี้อุเทศแหงธาตุวิภังคหก. 
           [๖๗๙]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุ    คนเรานี้มีธาตุ ๖ นั้น 
เราอาศัยอะไรกลาวแลว.     ดูกอนภิกษุ      ธาตุนี้มี  ๖  อยางนี้   คือ   ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ   วิญญาณธาตุ.   ขอท่ีเรากลาวดัง 
นี้วา  ดูกอนภิกษุ  คนเรานี้มีธาตุ ๖ นั้น    เราอาศัยธาตุดังนี้   กลาวแลว  . 
           [๖๘๐]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ   คนเรานี้มีแดนสัมผัส ๖ 
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว.  คือ   จักษุ   โสต    ฆานะ    ชิวหา    กาย  มโน 
เปนแดนสัมผัส.   ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ      คนเรานี้มีแดนสัมผัส. 
นั่น   เราอาศัยอายตนะนี้   กลาวแลว. 
           [๖๘๑]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ  คนเรานี้มีความหนวงนึก 
ของใจ ๑๘ นั้น     เราอาศัยอะไรกลาวแลว.  คือ   บุคคลเห็นรูปดวยจักษุแลว 
ยอมหนวงนึกรูปเปนที่ต้ังแหงโสมนัส   หนวงนึกรูปเปนที่ต้ังแหงโทมนัส หนวง 
นึกรูปเปนที่ต้ังแหงโสมนัส    หนวงนึกรูปเปนที่ต้ังแหงโทมนัส    หนวงนึกรูป 
เปนที่ต้ังแหงอุเบกขา    ฟงเสียงดวยโสตแลว . . . ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้ม 
รสดวยชิวหาแลว. . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว. . . รูธรรมารมณดวยมโน 
แลว  ยอมหนวงนึกธรรมารมณเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส  หนวงนึกธรรมารมณเปน  
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ที่ต้ังแหงโทมนัส  หนวงนึกธรรมารมณเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา  นี้เปนการหนวง    
นึกโสมนัส ๖  หนวงนึกโทมนัส ๖ หนวงนึกอุเบกขา ๖.  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา 
ดูกอนภิกษุ  คนเรานี้มีความหนวงนึกของใจ ๑๘ นั่น  เราอาศัยความหนวงนึก 
นี้   กลาวแลว. 
          [๖๘๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ    คนเรานี้มีธรรมที่ควร 
ต้ังไวในใจ  ๔ นั่น    เราอาศัยอะไรกลาวแลว.   คือ  มีปญญาเปนธรรมควรต้ัง 
ไวในใจ   มสีัจจะเปนธรรมควรต้ังไวในใจ     มีจาคะเปนธรรมควรต้ังไวในใจ 
มีอุปสมะเปนธรรมควรตั้งไวในใจ  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุ  คนเรานี้  
มีธรรมที่ควรต้ังไวในใจ ๔ นั้น   เราอาศัยธรรมท่ีควรต้ังไวในใจน้ี    กลาวแลว. 
          [๖๘๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  ไมพึงประมาทปญญา   พึงตามรักษา 
สัจจะ   พึงเพ่ิมพูนจาคะ   พึงศึกษาสันติเทาน้ัน   นั่น   เราอาศัยอะไรกลาวแลว. 
ดูกอนภิกษุ   อยางไรเลา  ชื่อวาไมประมาทปญญา.    ดูกอนภิกษุ    ธาตุนี้มี ๖ 
คือ  ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ. 
          [๖๘๔]  ดูกอนภิกษุ     ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน  คือ  ปฐวีธาตุภายในก็มี 
ภายนอกก็มี.   ก็ปฐวีธาตุภายในเปนไฉน.   ไดแกสิ่งท่ีแขนแข็ง   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 
ทั้งน้ัน.    พึงเห็นปฐวีธาตุนั้น   ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั่น 
ไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา   นั่นไมใชอัตตาของเรา   ครั้นเห็นแลวจะเบ่ือหนาย 
ปฐวีธาตุ  และจะใหจิตคลายกําหนัดปฐวีธาตุได.  
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           [๖๘๕]  ดูกอนภิกษุ   ก็อาโปธาตุเปนไฉน.    คืออาโปธาตุภายในก็มี   
ภายนอกก็มี.  ก็อาโปธาตุภายใน  เปนไฉน.  ไดแกสิ่งท่ีเอิบอาบ    ซึมซาบไป 
กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  คือ  ดี  เสลด  น้ําเหลือง  เลือด  เหง่ือ  มัน 
ขน  น้ําตา  เปลวมัน    น้าํลาย  น้ํามูก   ไขขอ  มูตร  หรือแมสิ่งอ่ืนไมวาชนิด 
ไร ๆ ที่เอิบอาบซึมซาบไป  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  นี้เรียกวา  อาโป 
ธาตุภายใน.     ก็อาโปธาตุทั้งภายในและภายนอก   นี้แล   เปนอาโปธาตุทั้งน้ัน. 
พึงเห็นอาโปธาตุนั้น  ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา   นั่นไมใชของ 
เรา  นั่นไมใชเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา.   ครั้นเห็นแลว    จะเบื่อหนายอาโป 
ธาตุ   และจะใหจิตคลายกําหนัดอาโปธาตุได. 
           [๖๘๖]  ดูกอนภิกษุ   ก็เตโชธาตุเปนไฉน.  คือ  เตโชธาตุภายในก็มี 
ภายนอกก็มี.  ก็เตโชธาตุภายในเปนไฉน.   ไดแกสิ่งท่ีอบอุน   ถึงความเรารอน 
กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  คือ  ธาตุที่เปนเครื่องยังกายใหอบอุน  ยังกาย 
ใหทรุดโทรม   ยังกายใหกระวนกระวาย   และธาตุที่เปนเหตุใหของท่ีกิน   ทีด่ื่ม 
ที่เค้ียว     ที่ลิม้แลวถึงความยอยไปดวยดี     หรือแมสิ่งอ่ืนไมวาชนิดไร ๆ ที ่
อบอุน  ถึงความเรารอนกําหนดได  มีในตน  อาศัยตน   นี้เรียกวา   เตโชธาตุ 
ภายใน.   ก็เตโชธาตุทั้งภายในและภายนอก   นี้แล   เปนเตโชธาตุทั้งนั้น.    พึง 
เห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา 
นั่นไมใชเรา    นั่นไมใชอัตตาของเรา   ครั้นเห็นแลว    จะเบื่อหนายเตโชธาตุ 
และจะใหจิตคลายกําหนัดเตโชธาตุได. 
           [๖๘๗]  ดูกอนภิกษุ   ก็วาโยธาตุเปนไฉน.  คือ    วาโยธาตุภายในก็มี 
ภายนอกก็มี.    ก็วาโยธาตุภายในเปนไฉน.    ไดแกสิ่งท่ีพัดผันไป   กําหนดได 
มีในตน  อาศัยตน   คือ   ลมพัดข้ึนเบื้องบน    ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า    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]  ดกูอนภิกษุ  ก็อากาสธาตุเปนไฉน  คือ  อากาสธาตุภายในก็มี 
ภายนอกก็มี  ก็อากาสธาตุภายในเปนไฉน.  ไดแกสิ่งท่ีวาง  ปรโุปรง  กําหนดได 
มีในตน  อาศัยตน คือ  ชองหู  ชองจมูก  ชองปากซ่ึงเปนทางใหกลืนของท่ีกิน 
ที่ดม  ที่เค้ียว   ที่ลิ้ม.   เปนที่ต้ังของท่ีกิน   ที่ดื่ม   ที่เค้ียว   ที่ลิม้   และเปนทาง 
ระบายของท่ีกิน    ที่ดม   ที่เค้ียว    ทีล่ิม้แลวออกทางเบ้ืองลาง    หรือแมสิ่งอ่ืน 
ไมวาชนิดไร ๆ  ที่วาง   ปรุโปรง  กําหนดได  มีในตน  อาศัยตน  นี้เรียกวา 
อากาสธาตุภายใน.   ก็อากาสธาตุทั้งภายในและภายนอก   นี้แล   เปนอากาสธาตุ 
ทั้งน้ัน.  พึงเห็นอากาสธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั้น 
ไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นั้นไมใชอัตตาของเรา.  ครั้นเห็นแลว   จะเบื่อหนาย 
อากาสธาตุ   และจะใหจิตคลายกําหนัดอากาสธาตุได. 
            [๖๘๙]  ตอนั้นสิ่งท่ีจะเหลืออยูอีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ ผุดผอง 
บุคคลยอมรูอะไร  ๆ  ไดดวยวิญญาณนั้น     คือ   รูชัดวา   สุขบาง   ทุกขบาง 
ไมทุกขไมสุขบาง.  ดูกอนภิกษุ  เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา  ยอม 
เกิดสุขเวทนา.   บุคคลน้ันเมื่อเสวยสุขเวทนา  ยอมรูชัดวา  กําลังเสวยสุขเวทนา 
อยู  เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป    ยอมรูชดัวา  ความเสวย 
อารมณที่เกิดแตผัสสะน้ัน      คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนท่ีต้ัง 
แหงสุขเวทนา     ยอมดับ     ยอมเขาไปสงบ     เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหง 
ทุกขเวทนา  ยอมเกิดทุกขเวทนา.  บุคคลน้ัน เมื่อเสวยทุกขเวทนา  ยอมรูชัดวา  
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กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู        เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนาน้ัน แลดับไป   
ยอมรูชัดวา    ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะน้ัน     คือตัวทุกขเวทนาอันเกิด 
เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา   ยอมดับ    ยอมเขาไปสงบ.    เพราะ 
อาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา   ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา.    บคุคล 
นั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา    ยอมรูชัดวา     กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู 
เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ันแลดับไป   ยอมรูชัดวาความเสวย 
อารมณที่เกิดแตผัสสะน้ัน    คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปน 
ที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา   ยอมดับ   ยอมเขาไปสงบ. 
           [๖๙๐]  ดูกอนภิกษุ  เปรียบเหมือนเกิดความรอน  เกิดไฟได  เพราะ 
ไมสองทอนประชุมสีกัน     ความรอนท่ีเกิดแตไมสองทอนน้ัน      ยอมดับ    ยอม 
เขาไปสงบ  เพราะไมสองทอนน้ัน เองแยกกันไปเสียคนละทาง  แมฉัน ใด  ดกูอน 
ภิกษุ   ฉันนัน้เหมือนกันแล    เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา    ยอม 
เกิดสุขเวทนา.   บุคคลน้ัน  เมื่อเสวยสุขเวทนา  ยอมรูชัดวา  กาํลังเสวยสุขเวทนา 
อยู   เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนานั้นแลดับไป   ยอมรูชดัวา   ความเสวย 
อารมณที่เกิดแตผัสสะน้ัน        คือตัวสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ัง 
แหงสุขเวทนา     ยอมดับ     ยอมเขาไปสงบ      เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหง 
ทุกขเวทนา   ยอมเกิดทุกขเวทนา  บุคคลน้ันเมื่อเสวยทุกขเวทนา   ยอมรูชัดวา 
กําลังเสวยทุกขเวทนาอยู        เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนาน้ันแลดับไป 
ยอมรูชัดวา    ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะน้ัน   คือ   ตัวทุกขเวทนาอันเกิด 
เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา   ยอมดับ   ยอมเขาไปสงบ.    เพราะ 
อาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา   ยอมเกิดอทุกขมสุขเวทนา.    บคุคล 
นั้น  เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา    ยอมรูชัดวา    กําลังเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู 
เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ันแลดับไป    ยอมรูชัดวา    ความ  
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เสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น  คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะ    
เปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา   ยอมดับ    ยอมเขาไปสงบ.  ตอน้ันสิ่งท่ีจะเหลือ 
อยูอีกก็คือ   อุเบกขา  อัน บริสุทธิ์  ผุดผอง  ออน   ควรแกการงานและผองแผว. 
            [๖๙๑]  ดูกอนภิกษุ  เปรียบเหมือนนายชางทอง  หรือลูกมือของนาย 
ชางทองผูฉลาด   ติดเตาสุมเบาแลว   เอาคีมคีบทองใสเบา  หลอมไป  ซัดน้าํไป 
สังเกตดูไปเปนระยะ ๆ ทองนั้น จะเปนของถูกไลข้ีแลว   หมดฝา   เปนเนื้อออน 
สลวย   และผองแผว   เขาประสงคชนิดเครื่องประดับใด ๆ จะเปนแหวน  ตุมหู 
เครื่องประดับคอ   มาลัยทองก็ตาม   ยอมสําเร็จความประสงคอันนั้นแตทองนั้น 
ได  ฉันใด  ดกูอนภิกษุ  ฉันนั้นเหมือนกันแล   เมื่อเหลืออยูแตอุเบกขา  อัน 
บริสุทธิ์    ผุดผอง   ออน   ควรแกการงาน   และผองแผว     บคุคลน้ันยอมรูชัด 
อยางนี้วา  ถาเรานอมอุเบกขานี้   อันบริสุทธิ์  ผุดผองอยางนี้   เขาไปสูอากาสา- 
นัญจายตนฌาน   และเจรญิจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน    เมื่อเปนเชนนี้  อุเบกขา 
องเรานี้    ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนฌานนั้น  ยดึอากาสานัญจาย 
ตนฌานน้ัน     ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน    ถาเรานอมอุเบกขานี้     อันบริสุทธิ์  
ผุดผองอยางนี้      เขาไปสูวิญญาณัญจายตนฌาน     และเจริญจิตมีธรรมควรแก 
ฌานน้ัน     เม่ือเปนเชนนี้     อุเบกขาของเรานี้ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยวิญญาณัญ- 
จายตนฌานน้ัน  ยึดวิญญาณัญจายตนฌานนั้น   ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน   ถา 
เรานอมอุเบกขานี้   อันบริสุทธิ์   ผุดผองอยางนี้    เขาไปสูอากิญจัญญายตนฌาน 
และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน     เมื่อเปนเชนนี้    อุเบกขาของเรานี้    ก็จะ 
เปนอุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนฌานน้ัน   ยึดอากิญจัญญายตนฌานน้ัน  ดาํรง 
อยูตลอดกาลยืนนาน   ถาเรานอมอุเบกขาน้ี   อันบรสิุทธิ์   ผุดผองอยางนี้  เขา 
ไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน        และเจรญิจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน 
เมื่อเปนเชนน้ี    อุเบกขาของเรานี้   กจ็ะเปนอุเบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญาย-  
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ตนฌานน้ัน    ยึดเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน   ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน.    
บุคคลน้ันยอมรูชัดอยางนี้วา  ถาเรานอมอุเบกขานี้   อันบริสุทธิ์  ผุดผองอยางนี้ 
เขาไปสูอากาสานัญจายตนฌาน    และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน     จิตน้ีก็ 
เปนสังขตะ    ถาเรานอมอุเบกขานี้     อันบริสุทธิ์    ผุดผองอยางน้ี    เขาไปสู  
วิญญาณัญจายตนฌาน  และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน  จิตนี้ก็เปนสังขตะ 
ถาเรานอมอุเบกขานี้   อันบริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้  เขาไปสูอากิญจัญญายตนฌาน 
และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน   จิตน้ีก็เปนสังขตะ    ถาเรานอมอุเบกขานี้  
อันบริสุทธิ์  ผุดผองอยางนี้   เขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   และเจริญ 
จิตมีธรรมควรแกฌานน้ัน    จิตน้ีก็เปนสังขตะ.   บุคคลน้ันจะไมคํานึง   จะไม 
คิดถึงความเจริญหรือความเส่ือมเลย   เมื่อไมคํานึง   ไมคิดถึง    ยอมไมยึดมั่น 
อะไร ๆ ในโลก   เมื่อไมยดึมั่น   ยอมไมหวาดเสียว   เมื่อไมหวาดเสียว    ยอม 
ปรินิพพานเฉพาะตนทีเดียว    ยอมทราบชัดวาชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบ 
แลว   กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว    กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.    ถาเขา 
เสวยสุขเวทนาอยู    ยอมรูชัดวา  สุขเวทนาน้ัน  ไมเที่ยง   อันบัณฑิตไมติดใจ 
ไมเพลิดเพลิน  ถาเสวยทุกขเวทนาอยู   ยอมรูชัดวา  ทุกขเวทนาน้ัน  ไมเที่ยง 
อันบัณฑิตไมติดใจ  ไมเพลิดเพลิน  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู   ยอมรูชดัวา 
อทุกขมสุขเวทนาน้ัน     ไมเที่ยง  อันบัณฑิตไมติดใจ  ไมเพลิดเพลิน.  ถาเสวย 
สุขเวทนาก็เปนผูไมประกอบเสวย    ถาเสวยทุกขเวทนาก็เปนผูไมประกอบเสวย  
ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เปนผูไมประกอบเสวย   เขาเม่ือเสวยเวทนามีกายเปน 
ที่สุด    ยอมรูชัดวา   กําลงัเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด.    เมื่อเสวยเวทนามีชีวิต 
เปนที่สุด  ยอมรูชัดวา  กาํลังเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด.  และรูชัดวา  เบื้องหนา 
แตสิ้นชีวิต     เพราะตายไปแลว     ความเสวยอารมณทั้งหมดท่ียินดีกัน แลวใน 
โลกนี้แล   จักเปนของสงบ.   
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           [๖๙๒]  ดูกอนภิกษุ  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน   อาศัยน้ํามันและไส   
จึงโพลงอยูได     เพราะสิ้นน้ํามันและไสนั้น     และไมเติมน้ํามัน      และไสอ่ืน 
ยอมเปนประทีปหมดเชื้อ  ดับไป  ฉันใด  ดูกอนภิกษุ    ฉันนั้นเหมือนกันแล 
บุคคลน้ันเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด    ยอมรูชดัวา    กําลังเสวยเวทนามีกาย 
เปนที่สุด   เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด  ยอมรูชัดวา  กําลังเสวยเวทนามีชีวิต 
เปนที่สุด   และรูชัดวา   เบื้องหนาแตสิ้นชีวิต   เพราะตายไปแลว    ความเสวย- 
อารมณทั้งหมดที่ยินดีกันแลวในโลกน้ีแล     จักเปนของสงบ.     เพราะเหตุนั้น 
ผูถึงพรอมดวยความรูสึกอยางนี้     ชือ่วาเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอันเปนธรรม 
ควรต้ังไวในใจอยางยิ่งดวยประการนี้.   ก็ปญญาน้ี   คือความรูในความส้ินทุกข 
ทั้งปวงเปนปญญาอันประเสริฐยิ่ง  ความหลุดพนของเขานั้น  จัดวาต้ังอยูในสัจจะ 
เปนคุณไมกําเริบ.  ดูกอนภิกษุ  เพราะสิ่งท่ีเปลาประโยชนเปนธรรมดา นั้นเท็จ 
สิ่งท่ีไมเลอะเลือนเปนธรรมดา  ไดแก นิพพาน  นัน้จริง  ฉะนั้น    ผูถึงพรอม 
ดวยสัจจะอยางนี้   ชื่อวา   เปนผูถึงพรอมดวยสัจจะอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจ 
อยางยิ่งประการน้ี.  ก็สัจจะน้ี   คือนิพพาน   มีความไมเลอะเลือนเปนธรรมดา 
เปนสัจจะอันประเสริฐยิ่ง.      อน่ึง   บุคคลน่ันแล   ยังไมทราบในกาลกอน  จึง 
เปนอันพรั่งพรอม    สมาทานอุปธิเขาไป     อุปธิเหลาน้ันเปนอันเขาละไดแลว 
ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว  ถึงความเปนอีกไมได  มคีวาม 
ไมเกิดตอไปเปนธรรมดา  เพราะฉะนั้น  ผูถึงพรอมดวยการสละอยางนี้   ชือ่วา 
เปนผูถึงพรอมดวยจาคะอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจอยางยิ่งประการน้ี.  กจ็าคะ 
นี้  คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง  เปนจาคะอันประเสริฐยิ่ง.  อน่ึง  บุคคลน้ัน  แล 
ยังไมทราบในกาลกอน  จึงมีอภิชฌา  ฉันทะ   ราคะกลา    อาฆาต   พยาบาท 
ความคิดประทุษราย   อวิชชา   ความหลงพรอม   และความหลงงมงาย   อกุศล 
ธรรมนั้น   ๆ  เปนอันเขาละไดแลว  ถอนรากข้ึนแลว  ทําใหเหมือนตาลยอดดวน  
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แลว  ถึงความเปนอีกไมได    มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา    เพราะฉะนั้น    
ผูถึงพรอมดวยความสงบอยางนี้     ชือ่วา     เปนผูถึงพรอมดวยอุปสมะอันเปน 
ธรรมควรต้ังไวในใจอยางยิ่งประการน้ี.    ก็อุปสมะน้ี    คือความเขาไปสงบราคะ 
โทสะ  โมหะ   เปนอุปสนะอันประเสริฐอยางยิ่ง.   ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ไมพึง 
ประมาทปญญา  พึงตามรักษาสัจจะ    พึงเพิ่มพูนจาคะ    พึงศึกษาสันติเทานั้น. 
นั่น   เราอาศัยเน้ือความน้ี    กลาวแลว. 
            [๖๙๓]   ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา      คนเรามีธรรมที่ควรต้ังไวในใจ  ๔ 
อันเปนธรรมที่ผูต้ังอยูแลว   ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม  
เปนไป   ก็เมือ่กิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม     ไมเปนไปอยู 
บัณฑิตจะเรียกเขาวา   มนุีผูสงบแลว   นั่น   เราอาศัยอะไรกลาวแลว.     ดูกอน 
ภิกษุ   ความสําคัญคนมีอยูดังน้ี วา   เราเปน    เราไมเปน    เราจักเปน    เราจัก 
ไมเปน   เราจักตองเปนสัตวมีรูป   เราจักตองเปนสัตวไมมีรูป    เราจักตองเปน 
สัตวมีสัญญา    เราจักตองเปนสัตวไมมีสัญญา    เราจักตองเปนสัตวไมมีสัญญา 
ก็มิใชมีสัญญาก็มิใช.   ดกูอนภิกษุ   ความสําคัญตนจัดเปนโรค  เปนหัวผี  เปน 
ลูกศร    ก็ทานเรียกบุคคลวา   เปนมุนีผูสงบแลว     เพราะลวงความสําคัญตน 
ไดทั้งหมดเทียว   และมุนีผูสงบแลวแล    ยอมไมเกิดไมแก   ไมตาย   ไมกําเริบ. 
ไมทะเยอทะยาน.  แมมุนนีั้นก็ไมมีเหตุที่จะตองเกิดเม่ือไมเกิด   จักแกไดอยางไร 
เมื้อไมแก   จักตายไดอยาง ไร   เมื่อไมตาย   จักกําเริบไดอยางไร   เมื่อไมกําเริบ 
จักทะเยอทะยานไดอยางไร.    ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา    คนเรามีธรรมที่ควรต้ังไว 
ในใจ  ๔  อันเปนธรรมที่ผูต้ังอยูแลว  ไมมีกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่อง 
หมักหมม    เปนไป    ก็เม่ือกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม 
ไมเปนไปอยู   บัณฑิตจะเรียกเขาวา   มุนีผูสงบแลว    นั่นเราอาศัยเน้ือความ  
กลาวแลว.     ดูกอนภิกษุ   ทานจงทรงจําธาตุวิภังค ๖ โดยยอน้ีของเราไวเถิด.  
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          [๖๙๔]  ลําดับนั้นแล    ทานปุกกุสาติทราบแนนอนวา    พระศาสดา   
พระสุคต   พระสัมมาสัมพุทธเจา   เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ     จึงลุกจากอาสนะ 
ทําจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง   ซบเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
แลวทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     โทษลวงเกินไดตอง 
ขาพระองคเขาแลว  ผูมีอาการโงเขลา ไมฉลาด  ซึ่งขาพระองคไดสําคัญ ถอยคํา 
ที่เรียกพระผูมีพระภาคเจาดวยวาทะวา    ดูกอนทานผูมีอายุ     ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจงรับอดโทษลวงเกินแกขาพระองค    เพ่ือจะสํารวมตอไปเถิด. 
          [๖๙๕]  พ.  ดกูอนภิกษุ     เอาเถอะ      โทษลวงเกินไดตองเธอผูมี 
อาการโงเขลา   ไมฉลาด  ซึ่งเธอไดสําคัญ ถอยคําท่ีเรียกเราดวยวาทะวา  ดูกอน 
ทานผูมีอายุ      แตเพราะเธอเห็นโทษลวงเกินโดยความเปนโทษแลวกระทําคืน 
ตามธรรม   เราขอรับอดโทษนั้นแกเธอ    ดูกอนภิกษุ    ก็ขอท่ีบุคคลเห็นโทษ 
ลวงเกินโดยความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม      ถึงความสํารวมตอไปได 
นั้น  เปนความเจริญในอริยวินัย. 
          ป.ุ  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอขาพระองคพึงไดอุปสนบทในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด. 
          พ.  ดกูอนภิกษุ  ก็บาตรจีวรของเธอครบแลวหรือ. 
          ป.ุ  ยังไมครบ    พระพุทธเจาขา. 
          พ.  ดกูอนภิกษุ  ตถาคตท้ังหลาย    จะใหกุลบุตรผูมีบาตรและจีวรยัง 
ไมครบอุปสมบทไมไดเลย. 
          [๖๙๖]  ลําดับนั้น    ทานปุกกุสาติ   ยินด ี  อนุโมทนาพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   ลุกจากอาสนะ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจากระทํา 
ประทักษิณแลว  หลีกไปหาบาตรจีวร.     ทันใดนัน้แล   แมโคไดปลิดชีพทาน 
ปุกกุสาติ   ผูกําลังเที่ยวหาบาตรจีวรอยู.    ตอน้ัน   ภิกษุมากรูปดวยกัน   ไดเขา  
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ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   นั่ง   
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง      พอนั่งเรียบรอยแลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     กลุบุตรชื่อปุกกุสาติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวย 
พระโอวาทยอ ๆ คนนั้น    ทํากาละเสียแลว   เขาจะมีคติอยางไร   มีสัมปรายภพ 
 อยางไร. 
           [๖๙๗]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปุกกุสาติกุลบุตรเปนบัณฑิต   ได 
บรรลุธรรมสมควรแกธรรมแลว         ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปุกกสุาติกุลบุตร    เปนผูเขาถึงอุปปาติกเทพ    เพราะสิ้น 
สัญโญชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า  ๕    เปนอันปรินิพพานในโลกนั้น     มีความไม  
กลับมาจากโลกน้ันอีกเปนธรรมดา. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ัน ตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                    จบ  ธาตุวิภังคสูตร  ที ่ ๑๐  
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                       อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร    
 
          ธาตุวิภังคสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับอยางนี้:- 
          ในบทเหลาน้ัน   บทวา  จาริก  ไดแก  จาริกไปโดยรีบดวน.  บทวา 
สเจ  เต  อคร ุ  ความวา   ถาไมเปนความหนักใจ   คือ  ไมผาสุกอะไรแกทาน  
บทวา   สเจ  โส  อนุชานาติ    ความวา ไดยินวา ภัคควะมีความคิดอยางนี้วา 
ธรรมดาบรรพชิตท้ังหลาย   ยอมมีอัธยาศัยตางกัน   คนหน่ึงมีหมูเปนที่มายินดี 
คนหน่ึงยินดีอยูคนเดียว  ถาคนน้ันยินดีอยูคนเดียว  จักกลาววา  ดูกอนผูมีอายุ  
ทานอยาเขามา ขาพเจาไดศาลาแลว  ถาคนน้ียินดีอยูคนเดียว ก็จักพูดวา ดูกอน 
ผูมีอายุ   ทานจงออกไป   ขาพเจาไดศาลาแลว    เมื่อเปนเชนนี้     เราก็จักเปน 
เหตุใหคนทั้งสองทําการทะเลาะกัน    ธรรมดาสิ่งท่ีใหแลว   กค็วรเปนอันใหแลว 
เทียว   สิ่งท่ีทําแลว   ก็ควรเปนอันทําแลวแล.    เพราะฉะน้ัน    จึงกลาวอยางนี้. 
บทวา  กุลปุตฺโต  ไดแก  กุลบุตรโดยชาติบาง  กุลบุตรโดยมรรยาทบาง.  บท 
วา  วาสูปคโต  ไดแกเขาไปอยูแลว. ถามวา กุลบุตรนั้น มาจากไหน. ตอบวา 
จากนครตักกศิลา.  ในเรือ่งนั้นมีการเลาโดยลําดับดังน้ี. 
          ไดยินวา ครั้นเมื่อพระเจาพิมพิสารเสวยราชสมบัติในพระนครราชคฤห 
ในมัชฌิมประเทศ พระเจาปุกกุสาติเสวยราชสมบัติในพระนครตักกศิลา ในปจ- 
จันตประเทศ.   ครั้งน้ัน    พอคาท้ังหลายตางก็เอาสินคาจากพระนครตักกศิลามา 
สูพระนครราชคฤห นําบรรณาการไปถวายแตพระราชา. พระราชาตรัสถามพอคา 
เหลาน้ัน     ผูยืนถวายบังคมวา  พวกทานอยูที่ไหน.   ขอเดชะ   อยูในพระนคร. 
ตักกศิลา.  ลาํดับนั้น   พระราชาตรัสถามถึงความเกษม  และความท่ีภิกษาหาได 
งายเปนตน ของชนบทและประวัติแหงพระนครกะพอคาเหลาน้ันแลว   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.   ครั้งน้ัน  
พระราชาตรัสกะพอคาเหลาน้ันวา    ดกูอนพอท้ังหลาย  พระราชาของพวกทาน 
ดํารงอยูในธรรม     และทรงมีวัยเทากับเรา    พวกทานพึงอาจเพื่อทําพระราชา 
ของพวกทานใหเปนมิตรกับเราหรือ.  อาจ  พระพุทธเจาขา.  พระราชาทรงสละ 
ภาษีแกพอคาเหลาน้ัน ทรงไหพระราชทานเรือนแลวตรัสวา  พวกทานประสงค 
ในเวลาขายสินคากลับไป  พวกทานพึงพบเราแลวจึงกลับไปดังน้ี.   พอคาเหลา 
นั้น  ทําอยางนั้นแลว   เขาไปเฝาพระราชาในเวลากลับ.  พระราชาตรัสวา  พวก 
ทานจงกลับ ไป  พวกทานจงทูลถามถึงความไมมีพระโรคบอย ๆ ตามคําของเรา 
แลวทูลวา พระราชาทรงพระประสงคมิตรภาพกับพระองค.     พอคาเหลานั้น 
ทูลรับพระราชโองการแลว      ไปรวบรวมสินคา      รับประทานอาหารเชาแลว 
เขาไปถวายบังคมพระราชา.  พระราชาตรัสถามวา  แนะพนาย   พวกทานไปไหน 
ไมเห็นหลายวันแลว.   พวกพอคาทูลบอกเรื่องราวทั้งหมดแดพระราชา.   พระ- 
ราชาทรงมีพระหฤทัยยินดีวา ดูกอนพอท้ังหลาย เปนการดีเชนกับเรา  พระราชา 
ในมัชฌิมประเทศไดมิตรแลวเพราะอาศัยพวกทาน. 
           ในเวลาตอมา     พอคาท้ังหลายแมอยูในพระนครราชคฤห     ก็ไปสู 
พระนครตักกศิลา.      พระเจาปุกกุสาติตรัสถามพอคาเหลาน้ัน   ผูถือบรรณา- 
การมาวา     พวกทานมาจากไหน.      พระราชาทรงสดับวาจากพระนคร 
ราชคฤหจึงตรัสวา     พวกทานมาจากพระนครของพระสหายเรา.      อยางนั้น 
พระพุทธเจาขา.     พระราชาตรัสถามถึงความไมมีพระโรควา    พระสหายของ  
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เราไมมีพระโรคหรือ   แลวทรงใหตีกลองประกาศวา   จําเดิมแตวันนี้    พวกพอ   
คาเดินเทา  หรือ พวกเกวียนเหลาใด  มาจากพระนครของพระสหายเรา   จําเดิม 
แตกาลท่ีพอคาท้ังปวง   เขามาสูเขตแดนของเรา   จงไหเรือนเปนที่พักอาศัยและ 
เสบียงจากพระคลังหลวง    จงสละภาษี   อยาทําอันตรายใด ๆ แกพอคาเหลาน้ัน 
ดังน้ี.  ฝายพระเจาพิมพิสารก็ทรงใหตีกลองประกาศเชนนี้  เหมอืนกันในพระนคร 
ของพระองค.  ลําดับนั้น   พระเจาพิมพิสารไดทรงสงพระบรรณาการแกพระเจา 
ปุกกุสาติวา  รัตนะทั้งหลายมีแกวมณีและมุกดาเปนตน  ยอมเกิดในปจจันตประเทศ 
รัตนะใดที่ควรเห็น    หรอืควรฟง    เกิดข้ึนในราชสมบัติแหงพระสหายของเรา 
ขอพระสหายเราจงอยาทรงตระหนี่ในรัตนะนั้น .    ฝายพระเจาปุกกุสาติ   ก็ทรง 
สงพระราชบรรณาการตอบไปวา   ธรรมดามัชฌิมประเทศเปนมหาชนบท   รัตนะ 
เห็นปานน้ีใด     ยอมเกิดในมหาชนบทน้ัน        ขอพระสหายของเราจงอยาทรง 
ตระหน่ีในรัตนะนั้น.    เนื้อกาลลวงไป ๆ  อยางนี้    พระราชาเหลาน้ัน    แมไม 
ทรงเห็นกัน    ก็เปนมิตรแนนแฟน.   เมื่อพระราชาท้ังสองพระองคนั้น    ทรงทํา 
การตรัสอยูอยางนี้     บรรณาการยอมเกิดแกพระเจาปุกกุสาติกอน.      ไดยนิวา 
พระราชาทรงไดผากัมพล  ๘ ผืน   อันหาคามิได    มีหาสี.    พระราชานั้นทรง 
พระดําริวา   ผากัมพลเหลาน้ีงามอยางยิ่ง   เราจักสงใหพระสหายของเรา.   ทรง 
สงอํามาตยทั้งหลายดวยพระดํารัสวา      พวกทานจงใหทําผอบแข็งแรง  ๘  ผอบ 
เทากอนครั่งใสผากัมพลเหลาน้ัน ในผอบเหลาน้ัน    ใหประทับดวยครั้งพันดวยผา 
ขาว ใสในหีบพันดวยผา  ประทับดวยตราพระราชลัญจกรแลวถวายแกพระสหาย 
ของเรา   และไดพระราชทานพระราชสาสนวา   บรรณาการนี้  อันเราผูอํามาตย 
เปนตน แวดลอมแลว  เห็นในทามกลางพระนคร.  อํามาตยเหลาน้ัน ไปทูลถวาย 
แดพระเจาพิมพิสาร.  
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           พระเจาพิมพิสารน้ัน  ทรงสดับพระราชสาสน  ทรงใหตีกลองประกาศวา    
ชนทั้งหลายมีอํามาตยเปนตน   จงประชุม  ดังนี้  อันอํามาตยเปนตนแวดลอม 
แลวในทามกลางพระนคร  ทรงมีพระเศวตฉัตรกั้นประทับนั่งบนพระราชบัลลังก 
อันประเสริฐ  ทรงทําลายรอยประทับ    เปดผาออก  เปดผอบ  แกเครื่องภายใน 
ทรงเห็นกอนครั่ง   ทรงพระราชดําริวา   พระเจาปุกกุสาติพระสหายของเรา  คง 
สําคัญวา   พระสหายของเรามีพระราชหฤทัยรุงเรือง   จึงทรงสงพระราชบรรณา 
การน้ีไปใหดังน้ี.    ทรงจับกอนอันหน่ึงแลวทรงทุบดวยพระหัตถ    พิจารณาดู 
ก็ไมทรงทราบวา  ภายในมีเครื่องผา.  ลําดับนั้น    ทรงที่กอนน้ันที่เชิงพระราช- 
บัลลังก.  ทันใดน้ัน  ครั่งกแ็ตกออก.  พระองคทรงเปดผอบดวยพระนขา   ทรง 
เห็นกัมพลรัตนะภายในแลว   ทรงใหเปดผอบท้ังหลาย   แมนอกนี้.  แมทั้งหมด 
ก็เปนผากัมพล.   ลําดับนั้น   ทรงใหคลีผากัมพลเหลาน้ัน.   ผากัมพลเหลาน้ัน  
ถึงพรอมดวยสี  ถึงพรอมดวยผัสสะ  ยาว ๑๖ ศอก  กวาง ๘ ศอก.  มหาชนท้ัง 
หลาย   เห็นแลวกระดิกน้ิว   ทําการยกผาเล็ก  ๆ ข้ึน   พากันดีใจวา   พระเจา 
ปุกกุสาติ    พระสหายไมเคยพบเห็นของพระราชาแหงพวกเรา    ไมทรงเห็นกัน 
เลย   ยังทรงสงพระราชบรรณาการเห็นปานน้ี   สมควรแทเพ่ือทําพระราชาเห็น 
ปานน้ีใหเปนมิตร.  พระราชาทรงใหตีราคาผากัมพลแตละผืน.  ผากัมพลทุกผืน 
หาคามิได.   ในผากัมพลแปดผืนนั้น   ทรงถวายส่ีผืนแดพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
ทรงไวใชสี่ผืนในพระราชวังของพระองค.  แตนั้น    ทรงพระราชดําริวา  การท่ี  
เราเม่ือจะสงภายหลัง     ก็ควรสงบรรณาการดีกวาบรรณาการท่ีสงแลวกอน    ก ็
พระสหายไดสงบรรณาการอันหาคามิไดแกเรา   เราจะสงอะไรดีหนอ.  ก็ในกรุง 
ราชคฤหไมมีวัตถุที่ดียิ่งกวานั้นหรือ.  ไมมีหามิไดพระราชาทรงมีบุญมาก ก็อีก 
ประการหนึ่ง  จําเดิมแตกาลท่ีพระองคทรงเปนพระโสดาบันแลว  เวนจากพระ-  
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รัตนตรัยแลว ไมมีสิ่งใดอ่ืน   ทีช่ื่อวา   สามารถเพ่ือยังพระโสมนัสใหเกิดข้ึนได.   
พระองคจึงทรงปรารภเพ่ือทรงเลือกรัตนะ. 
         ธรรมดารัตนะ  มี ๒ อยางคือ  มีวิญญาณ  ไมมวิีญญาณ.  ในรัตนะ 
๒ อยางนั้น   รัตนะที่ไมมีวิญญาณ  ไดแก ทอง  และเงินเปนตน   ที่มีวิญญาณ 
ไดแกสิ่งท่ีเนื่องกับ อินทรีย.   รัตนะที่ไมมีวิญญาณเปนเครื่องใช    ดวยสามารถ 
แหงเครื่องประดับ เปนตน    ของรัตนะที่มีวิญญาณนั้นเทียว.  ในรัตนะ ๒ อยาง 
นี้   รัตนะที่มีวิญญาณประเสริฐที่สุด.  รัตนะแมมีวิญญาณมี  ๒  อยาง คือ  ติรัจ-  
ฉานรัตนะ  มนุษยรัตนะ.    ในรัตนะ ๒ อยางนั้น   ดิรัจฉานรัตนะ   ไดแก ชาง 
แกวและมาแกว.    ดิรัจฉานรัตนะแมนั้น      เกิดข้ึนเพ่ือเปนเครื่องใชของมนุษย 
ทั้งหลายน้ันเทียว. ในรัตนะ ๒ อยางนั้น มนุษยรตันะประเสริฐที่สุดดวยประการ 
ฉะน้ี .  แมมนุษยรัตนะก็มี ๒ อยางคือ  อิตถีรัตนะ  ปุริสรัตนะ.   ในรัตนะ ๒ 
อยางนั้น     แมอิตถีรัตนะ   ซึ่งเกิดแกพระเจาจักรพรรดิ     ยอมเปนอุปโ ภคของ 
บุรุษแล. ในรัตนะ ๒ อยางนี้ ปุริสรัตนะเทียว  ประเสริฐที่สุดดวยประการฉะน้ี. 
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 พระเสกขะต้ังแสนยอมไมถึงสวนแหงพระอเสกขะ. 
ในรัตนะ ๒ อยางแมนี้    อเสกขรัตนะเทาน้ัน    ประเสริฐที่สุด.    อเสกขรัตนะ 
แมนั้น     ก็ม ี๒ อยางคือ    พุทธรัตนะ    สาวกรัตนะ.    ในอเสกขรัตนะนั้น 
สาวกรัตนะแมต้ังแสน    ก็ไมถึงสวนของพุทธรัตนะ.    ในรัตนะ ๒ อยางแมนี้ 
พุทธรัตนะเทาน้ัน ประเสริฐที่สุดดวยประการฉะน้ี.  แมพุทธรตันะก็มี  ๒ อยาง 
ชื่อ  ปจเจกพุทธรัตนะ    สัพพัญูพุทธรัตนะ    ในพุทธรัตนะนั้น     ปจเจก  
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พุทธรัตนะแมต้ังแสน   กไ็มถึงสวนของสัพพัญูพุทธเจา.   ในรัตนะ ๒ อยาง   
แมนี้ สัพพัญูพุทธรัตนะเทาน้ัน  ประเสริฐที่สุดดวยประการฉะนี้.  ก็ข้ึนชื่อวา 
รัตนะที่เสมอดวยพุทธรัตนะยอมไมมีในโลกพรอมท้ังเทวโลก.      เพราะฉะนั้น 
จึงทรงพระราชดําริวา        เราจักสงรัตนะที่ไมมีอะไรเสมอเทานั้น  แกพระสหาย 
ของเรา จึงตรัสถามพวกพอคาชาวนครตักกศิลาวา  ดูกอนพอท้ังหลาย   รตันะ 
๓  อยางนี้คือ  พุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ  ยอมปรากฏในชนบทของพวกทานหรือ. 
ขาแตมหาราช   แมเสียงก็ไมมีในชนบทน้ัน  ก็การเห็นจักมีแตที่ไหนเลา. 
              พระราชาทรงยินดีแลว       ทรงพระราชดําริวา       เราอาจเพ่ือจะสง 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไปสูสถานที่เปนที่อยูของพระสหายเรา    เพ่ือประโยชนแก 
การสงเคราะหชน    แตพระพุทธเจาท้ังหลายจะไมทรงแรมคืนในปจจันตชนบท  
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้น  พระศาสดาจะไมอาจเสด็จไป  พึงอาจสงพระมหาสาวก 
มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน   แตเราฟงมาวา  พระเถระทั้งหลาย  
อยูในปจจันตชนบทสมควรเพื่อสงคนทั้งหลายไปนําพระเถระเหลาน้ันมาสูที่ใกล 
ตนแลว   บํารุงเทียว   เพราะฉะนั้น   แมพระเถระทั้งหลายไมอาจไป    ครัน้สง 
สาสนไปแลว   ดวยบรรณาการใด   พระศาสดาและพระมหาสาวกท้ังหลายก็เปน 
เหมือนไปแลว   เราจักสงสาสนดวยบรรณาการนั้น ดังน้ี ทรงพระราชดําริอีกวา 
เราใหทําแผนทองคํา   ยาว   สี่ศอก   กวางประมาณ   หน่ึงคืบ   หนาพอควร. 
ไมบางนัก    ไมหนานัก   แลวจักลิขิตอักษรลงในแผนทองคํานั้นในวันนี้   ทรง 
สนานพระเศียรต้ังแตเชาตรู   ทรงอธิษฐานองคพระอุโบสถทรงเสวยพระยาหาร 
เชา    ทรงเปลื้องพระสุคนธมาลาและอาภรณออก     ทรงถือชาดสีแดงดวยพระ- 
ขันทอง     ทรงปดพระทวารท้ังหลาย    ต้ังแตชั้นลาง    เสด็จข้ึนพระปราสาท 
ทรงเปดพระสีหบัญชรดานทิศตะวันออก   ประทับนั่งบนพ้ืนอากาศ    ทรงลขิิต  
พระอักษรลงในแผนทองคํา   ทรงลิขิตพระพุทธคุณโดยเอกเทศกอนวา    พระ-  
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ตถาคต  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เสด็จ    
ไปดี  ทรงรูแจงโลก   ทรงเปนสารถีฝกตนอยางยอดเยี่ยม   เปนพระศาสดาของ 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ทรงต่ืนแลว     ทรงจําแนกพระธรรม    เสด็จอุบัติ 
ในโลกน้ี   ดงัน้ี. 
                 ตอแตนั้น     ทรงลิขิตวา     พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญบารมี  ๑๐  ทัศ 
อยางนี้    ทรงจุติจากชั้นดุสิต     ทรงถอืปฏิสนธใินพระครรภพระมารดา    การ 
เปดโลกไดมแีลวอยางนี้     เมื่อทรงอยูในพระครรภมารดา  ชื่อน้ีไดมีแลว   เมื่อ 
ทรงอยูครอบครองเรือน    ชื่อน้ีไดมีแลว    เมื่อเสด็จออกพระมหาภิเนษกรมณ 
อยางนี้     ทรงเริ่มต้ังความเพียรอันยิ่งใหญอยางนี้     ทรงบําเพ็ญทุกรกริิยาอยางนี้ 
เสด็จข้ึนสูควงมหาโพธิ    ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังกแลว    ทรงแทงตลอด 
สัพพัญูตญาณ     เมื่อทรงแทงตลอดสัพพัญูตญาณ     เปนอันมีการเปดโลก 
แลวอยางนี้     ในชื่อวารตันะเห็นปานนี้   อ่ืนไมมีในโลกพรอมกับเทวโลก   ดังน้ี 
ทรงลิขิตพระพุทธคุณท้ังหลายโดยเอกเทศอยางนี้วา 
                           ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยาง- 
                  หน่ึงในโลกน้ี   หรือโลกอื่น  หรือรัตนะใด 
                   อันประณีตในสวรรค  ทรัพยและรัตนะน้ัน 
                   เสมอดวยพระตถาคตไมมี  พุทธรัตนะแมนี ้
                   เปนรัตนะอันประณีต        ดวยคําสัตยนี้ 
                   ขอความสวสัดีจงมี  ดังน้ี 
เมื่อจะทรงชมเชยธรรมรตันะที่สองวา     พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดี 
แลว ฯลฯ   อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน   ดงัน้ีแลว    ทรงลิขิตโพธิปก- 
ขิยธรรม ๓๗ ประการ    โดยเอกเทศวา  สติปฏฐานส่ี  ฯลฯ  มรรคมีองคแปด  
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อันประเสริฐ  ชื่อวา  พระธรรมอันพระศาสดาทรงแสดงแลว     เห็นปานน้ีและ   
เห็นปานน้ี  ดังน้ี  แลวทรงลิขิตพระธรรมคุณท้ังหลายโดยเอกเทศวา 
                           พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด      ทรง 
                      สรรเสริญแลว      ซึ่งสมาธิใดวาเปนธรรม 
                       อันสะอาด  บัณฑิตทั้งหลายกลาว  ซึง่สมาธิ  
                       ใดวา  ใหผลในลําดับ   สมาธิอื่นเสมอดวย 
                       สมาธินั้นยอมไมม ี     ธรรมรัตนะแมนี้เปน 
                      รัตนะอันประณีต  ดวยคําสัตยนี้   ขอความ 
                      สวัสดีจงม ี ดังน้ี 
ตอแตนั้น  เมื่อจะทรงชมเชยพระสังฆรัตนะที่สามวา    พระสงฆสาวกของพระ 
ผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี ฯลฯ เปนเนื้อนาบุญของโลก    ดงัน้ี     ทรงลขิิต  
จุลศีล    มัชฌิมศีล    และมหาศีลโดยเอกเทศวา      ธรรมดากุลบุตรทั้งหลาย  
ฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว   ออกบวชอยางนี้    บางพวกละเศวตฉัตรบวช 
บางพวกละความเปนอุปราชบวช  บางพวกละตําแหนงทั้งหลายมีตําแหนงเสนาบดี 
เปนตนบวช  ก็แล   ครั้นบวชแลว   บาํเพ็ญปฏิบัตินี้    ทรงลิขิตการสํารวมใน 
ทวารหก สติสัมปชัญญะ ความยินดีในการเจริญสันโดษดวยปจจัยสี่ การละนีวรณ 
บริกรรมฌานและอภิญญา    กรรมฐาน ๓๘ ประการ    จนถึงความส้ินไปแหง 
อาสวะโดยเอกเทศ  ทรงลิขิตอานาปานสติกรรมฐาน   ๖ ประการ   โดยพิสดาร 
เทียว  ทรงลขิิตพระสังฆคุณท้ังหลายโดยเอกเทศวา  ชื่อวา   พระสงฆสาวกของ 
พระศาสดาถึงพรอมดวยคุณท้ังหลายเห็นปานน้ี  และเห็นปานน้ี 
                           บุคคลเหลาใด  ๘  จาํพวก  ๔  คู   อัน 
                   สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญแลว        บคุคล  
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                   เหลาน้ันควรแกทักษิณาทาน     เปนสาวก    
                   ของพระสุคต        ทานท้ังหลายอันบคุคล 
                   ถวายแลว     ในทานเหลาน้ันยอมมีผลมาก 
                   สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต   ดวย 
                   คําสัตยนี้   ขอความสวัสดีจงมี  
          ทรงลขิิตวา   ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสดีแลว   เปนศาสนา 
นําสัตวออกจากทุกข ถาพระสหายของเราจะอาจไซร  ขอไดเสด็จออกทรงผนวช 
เถิด  ดังนี้  ทรงมวนแผนทองคํา  พันดวยผากัมพลเน้ือละเอียด  ทรงใสในหีบ 
อันแข็งแรง     ทรงวางหีบนั้นในหีบทองคํา     ทรงวางหีบทองคําลงในหีบเงิน 
ทรงวางหีบเงินลงในหีบแกวมณี       ทรงวางหีบแกวมณีลงในหีบแกวประพาฬ 
ทรงวางหีบแกวประพาฬลงในหีบทับทิม  ทรงวางหีบทับทิมลงในหีบแกวมรกต 
ทรงวางหีบแกวมรกตลงในหีบแกวผลึก   ทรงวางหีบแกวผลึกลงในหีบงา   ทรง 
วางหีบงาลงในหีบรัตนะทุกอยาง  ทรงวางหีบรัตนะทุกอยางลงในหีบเสื่อลําแพน 
ทรงวางหีบเส่ือลําแพนลงในผอบแข็งแรง 
          ทรงวางผอบแข็งแรงลงในผอบทองอีก  ทรงนําไปโดยนัยกอนน้ันเทียว 
กรงวางผอบท่ีทําดวยรัตนะทุกอยางลงในผอบที่ทําดวยเสื่อลําแพน.        แตนั้น 
กรงวางผอบท่ีทําดวยเสื่อลําแพนลงในหีบที่ทําดวยไมแกน     ทรงนําไปโดย 
นัยกลาวแลวอีกน้ันเทียว    ทรงวางหีบที่ทําดวยรัตนะทุกชนิดลงในหีบที่ทําดวย 
เสื่อลําแพน  ขางนอกทรงพันดวยผาประทับตราพระราชลัญจกร  ตรัสสั่งอํามาตย 
ทั้งหลายวา        ทานท้ังหลายจงตกแตงทางในสถานท่ีซึ่งอยูในอํานาจของเรา 
ทําใหกวางแปดอุสภะ    สถานที่สี่อุสภะ    ตองใหงามเสมอ   ทานท้ังหลายจงตก 
แตงสถานท่ีสี่อุสภะ   ในทามกลางดวยอานุภาพของพระราชา.   แตนั้น    ทรงสง  
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ทูตดวน  แกขาราชการภายในวา   จงประดับชางมงคล    จัดบัลลังกบนชางน้ัน    
ยกเศวตฉัตร  ทําถนนพระนครใหสวยงาม  ประดับประดาอยางดี  ดวยธงปฏาก 
อันงดงาม   ตนกลวย  หมอนํ้าท่ีเต็ม   ของหอม  ธูป   และดอกไมเปนตน  จง 
ทําบูชาเห็นปานนี้    ในสถานท่ีครอบครองของตน ๆ ดังน้ี     สวนพระองคทรง 
ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง    อันกองกําลังพรอมกับดนตรีทุกชนิดแวด- 
ลอม  ทรงพระราชดําริวา  เราจะสงบรรณาการไปดังน้ี  เสด็จไปจนสุดพระราช 
อาณาเขตของพระองคแลว        ไดพระราชทานพระราชสาสนสําคัญแกอํามาตย 
แลวตรัสวา    ดูกอนพอ     พระเจาปุกกุสาติพระสหายของเรา     เมื่อจะทรงรับ 
บรรณาการนี้     อยารับในทามกลางตําหนักนางสนมกํานัล      จงเสด็จข้ึนพระ 
ปราสาทแลวทรงรับเถิด.  ครั้นพระราชทานพระราชสาสนนี้แลว   ทรงพระราช 
ดําริวา  พระศาสดาเสด็จไปสูปจจันตประเทศ  ทรงนมัสการดวยพระเบญจางค- 
ประดิษฐแลวเสด็จกลับ.      สวนขาราชการภายในท้ังหลาย      ตกแตงทางโดย  
ทํานองนั้นเทียว  นําไปซ่ึงพระราชบรรณาการ. 
            ฝายพระเจาปุกกุสาติ  ทรงตกแตงทางโดยทํานองนั้น        ต้ังแตรัชสีมา 
ของพระองค  ทรงใหประดับประดาพระนคร   ไดทรงกระทําการตอนรับพระ- 
ราชบรรณาการ.    พระราชบรรณาการเมื่อถึงพระนครตักกศิลา    ไดถึงในวัน 
อุโบสถ.    ฝายอํามาตยผูรับพระราชบรรณการไปทูลบอกพระราชสาสนที่กลาว 
แตพระราชา.    พระราชาทรงสดับพระราชสาสนนั้นแลว     ทรงพิจารณากิจ   
ควรทําแกอํามาตยทั้งหลายผูมาพรอมกับพระราชบรรณาการ    ทรงถือพระราช 
บรรณาการ     เสด็จข้ึนสูพระปราสาทแลวตรัสวา      ใคร ๆ อยาเขามาในท่ีนี้ 
ทรงใหทําการรักษาที่พระทวาร     ทรงเปดพระสีหบัญชร      ทรงวางพระราช 
บรรณาการ  บนที่พระบรรทมสูง  สวนพระองคประทับนั่งบนอาสนะตํ่า   ทรง 
ทําลายรอยประทับ    ทรงเปลื้องเครื่องหอหุม    เมื่อทรงเปดโดยลําดับจําเดิมแต  
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หีบเส่ือลําแพน   ทรงเห็นหีบซึ่งทําดวยแกนจันทร  ทรงพระราชดําริวา  ชือ่วา   
มหาบริวารน้ี  จักไมมีแกรตันะอ่ืน  รัตนะที่ควรฟงไดเกิดข้ึนแลว     ในมัชฌมิ 
ประเทศแนแท.  ลําดับนั้น  ทรงเปดหีบนั้นแลว   ทรงทําลายรอยประทับ พระ- 
ราชลัญจนะ    ทรงเปดผากัมพลอันละเอียดทั้งสองขาง     ทรงเห็นแผนทองคํา. 
พระองคทรงคลี่แผนทองคําน้ันออก  ทรงพระราชดําริวา  พระอักษรท้ังหลาย 
นาพอใจจริงหนอ  มีหัวเทากัน   มรีะเบียบเรียบรอย มีมุมสี่  ดังน้ี  ทรงปรารภ 
เพ่ือจะทรงอานจําเดิมแตตน .       พระโสมนัสอัน มีกําลังไดเกิดข้ึนแกพระองคที่ 
ทรงอานแลวอานอีกซ่ึงพระพุทธคุณท้ังหลายวา     พระตถาคตทรงอุบัติข้ึนแลว 
ในโลกน้ี  ขุมพระโลมาเกาหมื่นเกาพันขุม  ก็มีปลายพระโลมชชูันข้ึน.   พระ- 
องคไมทรงทราบถึงความท่ีพระองค  ประทับยืน  หรือประทับนั่ง.   ลําดับนั้น 
พระปติอันมีกําลังอยางยิ่งไดบังเกิดข้ึนแกพระองควา   เราไดฟงพระศาสนาท่ีหา 
ไดโดยยากน้ี    แมโดยแสนโกฏิกัป.    เพราะอาศัยพระสหาย.  พระองคเมื่อไมอาจ 
เพ่ือทรงอานตอไป    ก็ประทับนั่งจนกวากําลังปติสงบระงับ    แลวทรงปรารภ 
พระธรรมคุณท้ังหลายตอไปวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวดังน้ี. 
พระองคก็ทรงมีพระปติอยางนั้นแมในพระธรรมคุณน้ันเทียว.  พระองคประทับ 
นั่งอีกจนกวาความสงบแหงกําลังปติ    ทรงปรารภพระสังฆคุณทั้งหลายตอไปวา 
พระสงฆสาวกเปนผูปฏิบัติดี.   ในพระสังฆคุณแมนั้น  พระองคก็ทรงมีพระปติ 
อยางนั้นเหมือนกัน.    ลําดับนั้น     ทรงอานอานาปานสติกัมมัฏฐาน   ในลําดับ 
สุดทาย   ทรงยังฌานหมวดสี่และหมวดหาใหเกิดข้ึน.     พระองคทรงยังเวลาให 
ลวงไป  ดวยความสุขในฌานนั้นและ.   ใครอ่ืนยอมไมไดเพ่ือเห็น.   มหาดเล็ก 
ประจําพระองคคนเดียวเทาน้ัน   ยอมเขาไปได.    ทรงยังเวลาประมาณก่ึงเดือน 
ใหผานไปดวยประการฉะน้ี.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 358 

           ชาวพระนครท้ังหลายประชุมกนัในพระลานหลวง     ไดทําการโหรอง       
ตะโกนวา  จําเดิมแตวันที่พระราชาทรงรับพระราชบรรณาการแลว     ไมมีการ 
ทอดพระเนตรพระนคร  หรือ  การทอดพระเนตรดูนางฟอนรํา  ไมมีการพระ 
ราชทานวินิจฉัย   พระราชาจงทรงพระราชทานพระราชบรรณาการที่พระสหาย 
สงมาใหแกผูรับไปเถิด  ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย  ยอมทรงพยายามเพ่ือหลอก 
ลวงแมดวยเครื่องบรรณาการ    ยึดพระราชสมบัติของพระราชาบางพระองคให 
แกตน    พระราชาของพวกเราทรงทําอะไรหนอ    ดังน้ี.    พระราชาทรงสดับ 
เสียงทะโกนแลวทรงพระราชดําริวา  เราจะธํารงไวซึ่งราชสมบัติหรือพระศาสดา. 
ลําดับนั้น  พระองคทรงมีพระราชดําริวา  ประธานและมหาอํามาตยของประธาน 
ยอมไมอาจเพ่ือจะนับความที่เราเสวยราชสมบัติได  เราจักธํารงไวซึ่งพระศาสนา 
ของพระศาสดา  ดังนี้.  ทรงจับพระแสงดาบท่ีทรงวางไวบนพระที่บรรทม   ตัด 
พระเกศาแลวทรงเปดพระสีหบัญชร   ทรงยังกําพระเกศาพรอมกับพระจุฑามณี 
ใหตกลงในทามกลางบริษัทวา      ทานทั้งหลายถือเอากําเกศาน้ีครองราชสมบัติ 
เถิด.   มหาชนยกกําพระเกศาน้ันข้ึนแลว   รองเปนเสียงเดียวกันวา   ขาแตพระ- 
สมมติเทพ    พระราชาทั้งหลายชื่อวาไดพระราชบรรณาการจากสํานักพระสหาย 
แลว   ยอมเปนเชนกับพระองค.    พระเกศาและพระมัสสุประมาณสององคุลีแม 
ของพระราชาไดมีแลว.       ไดยินวา      พระเกศาและพระมัสสุเกิดเปนเชนกับ 
บรรพชาของพระโพธิสัตวนั้นแล.  ลําดับนั้น    ทรงสงมหาดเล็กประจําพระองค 
ใหนําผากาสาวพัสตรสองผืน   และบาตรดินจากในตลาดทรงอุทิศตอพระศาสดา 
วา    พระอรหันตเหลาใดในโลก    เราบวชอุทิศพระอรหันตเหลาน้ัน       ดงัน้ี 
แลวทรงนุงผากาสาวะผืนหน่ึง ทรงหมผากาสาวะผืนหน่ึง  ทรงสะพายบาตรทรง 
ถือธารพระกร   ทรงจงกรมไปมา  สอง-สามครั้ง  ในพ้ืนใหญดวยพระราชดําริ 
วา   บรรพชาของเรางามหรือไม    ดังน้ี     ทรงทราบวา    บรรพชาของเรา  
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ดังน้ีแลว   ทรงเปดพระทวาร   เสด็จลงจากพระปราสาท.   ก็ประชาชนท้ังหลาย    
เห็นนางฟอนผูยืน  ที่ประตูทั้งสามเปนตน   แตจําพระราชาน้ันซึ่งเสด็จลงมาไม 
ได.  ไดยินวา  พากันคิดวา  พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง  มาเพ่ือแสดงธรรม 
กถาแกพระราชาของพวกเรา.      แตครั้นข้ึนบนพระปราสาทแลว       เห็นแตที่ 
ประทับยืนและที่ประทับนั่งเปนตนของพระราชารูวา   พระราชาเสด็จไปเสียแลว 
จึงพากันรองพรอมกันทีเดียว    เหมือนชนในเรือกาํลังอับปางจมน้ํา    ในทาม 
กลางสมุทรฉะน้ัน.   เสนีทั้งสิบแปด  ชาวนครท้ังหมด   และพลกายทั้งหลาย 
พากันแวดลอมกุลบุตร   ผูสักวาเสด็จลงสูพ้ืนแผนดินแลว   รองเสียงดัง. 
           ฝายอํามาตยทั้งหลายกราบทูลแดกุลบุตรนั้นวา    ขาแตเทวะ   ธรรมดา 
พระราชาทั้งหลายในมัชฌิมประเทศทรงมีมายามาก       ขอพระองคไดโปรดสง 
พระราชสาสนไปวา  ข้ึนชื่อวาพุทธรัตนะ  ไดเกิดข้ึนในโลกแลวหรือไม   ทรง 
ทราบแลวจักเสด็จไป    ขอเดชะ    ขอพระองคจงเสด็จกลับเถิด.    เราเธอพระ 
สหายของเรา      เรากับพระสหายน้ันไมมีความตางกัน      พวกเจาจงหยุดเถิด 
อํามาตยเหลาน้ัน  ก็ติดตามเสด็จน้ันเทียว.    กุลบุตรทรงเอาธารพระกรขีดเปน 
ตัวหนังสือ  ตรัสวา  ราชสมบัตินี้เปนของใคร.  ของพระองค  ขอเดชะ ผูใด 
ทําตัวหนังสือน้ีในระหวาง  บุคคลน้ัน    พึงใหเสวยพระราชอํานาจ.   พระเทวี 
พระนามวา  สีวลี   เมื่อไมทรงอาจเพ่ือทําพระอักษรท่ีพระโพธิสัตวกระทําแลว 
ในมหาชนกชาดก  ใหมรีะหวางก็เสด็จกลับไป.  มหาชนก็ไดไปตามทางท่ีพระ- 
เทวีเสด็จไป.     ก็มหาชนไมอาจเพ่ือทําพระอักษรน้ันใหมีในระหวาง.      ชาว 
นครทําพระอักษรน้ีไวเหนือศีรษะกลับ ไปรองแลว.    มหาชนคิดวากุลบุตรนี้จัก 
ใหไมสีฟนหรือนํ้าบวนปาก    ในสถานที่เราไปแลว     ดังน้ี     เม่ือไมไดอะไร 
โดยที่สุดแมเศษผาก็หลีกไป.  ไดยินวา  กุลบุตรนัน้มีความคิดอยางนี้วา   พระ 
ศาสดาของเราเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ    ทรงบรรพชาพระองคเดียว    เสด็จ  
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ไปพระองคเดียว  เราละอายตอพระศาสดา  ไดยินวา    พระศาสดาของเราทรง 
บรรพชาแลว     ไมเสด็จข้ึนยาน    และไมทรงสวมฉลองพระบาท     โดยที่สุด  
แมชั้นเดียวไมทรงกั้นรมกระดาษ.  มหาชนข้ึนตนไมกําแพง   และปอมเปนตน 
แลดูวา  พระราชาของเราเสด็จไปดังนี้.   กุลบุตรคิดวา   เราเดินทางไกล    ไม 
อาจเพ่ือจะไปทางหน่ึงได  จึงเสด็จติดตามพอคาพวกหนึ่ง.    เมื่อกุลบุตรผูสุขุม 
มาลไปในแผนดินที่รอนระอุ    พ้ืนพระบาททั้งสองขาง    ก็กลัดหนองแตกเปน 
แผล.   ทุกขเวทนาก็เกิดข้ึน. 
           ครั้นเมื่อพวกพอคาต้ังคายพักนั่งแลว     กลุบุตรก็ลงจากทาง    นั่ง ณ 
โคนตนไมตนหน่ึง.     ชือ่วาผูทําบริกรรมเทา     หรือนวดหลังในท่ีนั่ง  ไมมี. 
กุลบุตรเขาอานาปานจตุตถฌาน    ขมความลําบากในทางความเหน็จเหน่ือยและ 
ความเรารอน  ยังเวลาใหผานไปดวยความยินดีในฌาน.     ในวันรุงข้ึน    เมื่อ   
อรุณข้ึนแลวทําการปฏิบัติสรีระ  เดินติดตามพวกพอคาอีก.  ในเวลาอาหารเชา 
พวกพอคารับบาตรของกุลบุตรแลวใสขาทนียะและโภชนียะลงในบาตรถวาย. 
ขาทนียะและโภชนียะน้ันเปนขาวสารดิบบาง  เศราหมองบาง.  แข็งเสมอกับกอน 
กรวดบาง  จืด  และเค็มจัดบาง.  กุลบุตรพิจารณาสถานท่ีพัก   บริโภคขาทนียะ 
และโภชนียะนั้นดุจอมฤตโดยทํานองน้ัน     เดินไปส้ินทาง  ๒๐๐ โยชน    ตํ่ากวา 
๘ โยชน  (๑๙๒ โยชน)  แมจะเดินไปใกลซุมประตูพระเชตวันก็ตาม    แตกไ็ม 
ถามวา  พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ไหน.    เพราะเหตุไร.     เพราะเคารพใน 
พระศาสดา   และเพราะอํานาจแหงพระราชสาสน    ที่พระราชาทรงสงไป.    ก ็
พระราชาทรงสงพระราชสาสนไป ทรงทําดุจพระศาสดาทรงอุบัติในกรุงราชคฤห 
วา  พระตถาคตทรงอุบัติในโลกน้ี.    เพราะฉะนั้น    จึงไมถาม   เดินทางไปส้ิน 
๕ โยชน.  ในเวลาพระอาทิตยตก  กุลบุตรนั้นไปถงึกรุงราชคฤห   จึงถามวา 
พระศาสดาทรงประทับ  ณ ที่ไหน.  ทานมาจากท่ีไหนขอรับ.    จากอุตตรประ-  
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เทศน้ี  พระนครชื่อวา  สาวัตถี  มีอยูในทางที่ทานมา   ไกลจากพระนครราช-    
คฤหนี้ประมาณ ๔๕ โยชน   พระศาสดาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถีนั้น.  กุลบุตร 
นั้นคิดวา  บัดนี้ไมใชกาล  เราไมอาจกลับ   วันนี้เราพักอยูในที่นี้กอน  พรุงน้ีจัก 
ไปสูสํานักพระศาสดา.      แตนั้นจึงถามวา     เหลาบรรพชิตท่ีมาถึงในยามวิกาล 
พัก ณ ที่ไหน.     พัก ณ ศาลานายชางหมอนี้    ทาน.  ลําดับนั้น    กลุบุตรนั้น 
ขอพักกะนายชางหมอน้ันแลว    เขาไปน่ังเพ่ือประโยชนแกการพักอาศัยในศาลา 
ของนายชางหมอนั้น . 
            ในเวลาใกลรุงวันนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลก    ทรงเห็น 
กุลบุตรชื่อวา  ปุกกุสาติ  ทรงพระดําริวา   กลุบุตรนี้อานเพียงสาสนที่พระสหาย 
สงไป   ละราชสมบัติใหญ    เกินรอยโยชน    บวชอุทิศเจาะจงเรา    เดินทางส้ิน 
๑๙๒ โยชน   ถึงกรุงราชคฤห    ก็เม่ือเราไมไปจักไมแทงตลอดสามัญญผล ๓ 
จะทํากาลกิริยาไรที่พ่ึง   โดยการพักคืนเดียว    แตครั้นเมื่อเราไปแลว     จักแทง 
ตลอดสามัญญผล  ๓     กเ็ราบําเพ็ญบารมีทั้งหลายสิ้นสี่อสงไขยย่ิงดวยแสนกัป 
เพ่ือประโยชนแกการสงเคราะหชนเทาน้ัน        เราจักทําการสงเคราะหแกกุลบุตร 
ปุกกุสาตินั้น  ดังน้ี  ทรงทําการปฏิบัติพระสรีระ   แตเชาตรู    มีพระภิกษุสงฆ 
แวดลอม  เสด็จบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี  ภายหลังภัต   เสด็จกลบัจากบิณฑบาต 
เสด็จเขาพระคันธกุฏิ  ทรงระงับความลําบากในการเดินทางครูหน่ึง   ทรงพระ- 
ดําริวา  กุลบตุรไดทํากิจที่ทําไดยากเพราะความเคารพในเรา   ละราชสมบติัเกิน 
หน่ึงรอยโยชน  ไมถือเศษผา  โดยที่สุดแมคนผูใหน้ําบวนปาก  ออกไปเพียงคน 
เดียว  ดังนี้     ไมตรัสอะไรในพระเถระท้ังหลายมีพระสารีบุตรและพระโมคคัล- 
ลานะเปนตน    พระองคเองทรงถือบาตรและจีวรของพระองคเสด็จออกไปเพียง 
พระองคเดียว  และเม่ือเสด็จไป  ก็ไมไดทรงเหาะไป  ไมทรงยนแผนดิน.   ทรง 
พระดําริอีกวา   กลุบุตรละอายตอเราไมนั่งแมในยานหน่ึง    ในบรรดาชาง   มา  
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รถ   และวอทองเปนตน  โดยที่สุด   ไมสวมรองเทาชั้นเดียว  ไมกางรมกระดาษ    
ออกไป       แมเราก็ควรไปดวยเทาเทาน้ัน     ดังน้ี     จึงเสด็จไปดวยพระบาท. 
พระองคทรงปกปดพระพุทธสิรินี้   คือ อนุพยัญชนะ  ๘๐ รัศม ี ๑ วา  มหาปุริส 
ลักษณะ ๓๒ ประการ   เสด็จไปดวยเพศของภิกษุรูปหน่ึง    ดจุพระจันทรเพ็ญ 
ที่หมอกเมฆปกปดไวฉะน้ัน โดยปจฉาภัตเดียวเทานั้น  ก็เสด็จไปได  ๔๕ โยชน 
ในเวลาพระอาทิตยตก  ก็เสด็จถึงศาลาของนายชางหมอนั้น    ในขณะที่กุลบุตร 
เขาไปแลวน้ันแล.   ทานหมายถึงศาลาของนายชางหมอนั้น    จึงกลาววา  ก็โดย 
สมัยนั้นแล   กุลบุตรชื่อวาปุกกุสาติ   มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
อุทิศพระผูมีพระภาคเจา เขาเขาไปพักในนิเวศนของนายชางหมอน้ันกอน ดังน้ี 
             ก็พระผูมีพระภาคเจา    แมครัน้เสด็จไปอยางนี้แลว     กไ็มทรงขมขูวา 
เราเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา     เสด็จไปยังศาลาของนายชางหมอประทับ ยืนที่ 
ประตูนั้นแล   เมื่อจะใหกุลบุตรทําโอกาส    จึงตรัสวา  สเจ   เต  ภิกฺข ุ   ดังน้ี  
เปนตน.     บทวา   อุรุทฺท   ไดแก    สงัดไมคับแคบ.    บทวา      วิหรตายสฺมา 
ยถาสุข   ความวา   กุลบุตรทําโอกาสวา     ขอพระผูเปนเจาจงอยูเปนสุข   ตาม 
อิริยาบถที่มีความผาสุกเถิด.   ก็กุลบุตรละราชสมบัติเกินหน่ึงรอยโยชนแลวบวช 
จักตระหน่ีศาลาของนายชางหมอท่ีคนอ่ืนทอดท้ิง       เพ่ือพรหมจารีอ่ืนหรือ. 
ก็โมฆบุรุษบางพวกบวชในศาสนาแลว  ถกูความตระหน่ีทั้งหลายมีความตระหน่ี 
เพราะอาวาสเปนตนครอบงํา   ยอมตะเกียกตะกาย  เพราะอาวาสของบุคคลเหลา 
อ่ืนวา   สถานที่อยูของตน     เปนกุฏขิองเรา   เปนบริเวณของเรา  ดังนี้.  บทวา 
นิสีทิ    ความวา  พระโลกนาถทรงสุขุมาลชาติอยางยิ่ง  ทรงละพระคันธกุฏิเปน 
เชนกับ เทพวิมาน  ทรงปูลาดสันถัต   คือ  หญา   ในศาลาชางหมอ   ซึ่งมีข้ีเถา 
เรี่ยราดไปท่ัว    สกปรกดวยภาชนะแตก      หญาแหง      ข้ีไกและข้ีสุกรเปนตน 
เปนเชนกับที่ทิ้งขยะ  ทรงปูปงสุกุลจีวรประทับนั่ง    ดุจเสด็จเขาพระมหาคันธ-  
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กุฏิ  อันมีกลิน่ทิพยเชนกับเทพวิมานแลวประทบน่ังฉะน้ัน.    ดวยประการฉะน้ี    
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอุบัติในพระมหาสัมมตวงศอันไมเจือปน    แมกลุบุตร 
ก็เจริญแลวในขัตติยครรภ.       แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงถึงพรอมดวยพระ- 
อภินิหาร  แมกุลบุตรกถ็งึพรอมดวยอภินิหาร.  พระผูมีพระภาคเจาก็ดี   กลุบุตร 
ก็ดี    ตางก็ทรงสละราชสมบัติทรงผนวช.     แมพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระ- 
วรรณะดุจทอง   แมกุลบตุรก็มีวรรณะดุจทอง  พระผูมีพระภาคเจาก็ดี  กุลบุตร 
ก็ดี  ทรงมีลาภคือสมาบัติ.  ทั้งสองก็ทรงเปนกษัตริย     ทั้งสองก็ทรงถึงพรอม 
ดวยพระอภินิหาร  ทั้งสองก็ทรงผนวชจากราชตระกูล  ทั้งสองทรงมีพระวรรณะ 
ดุจทอง      ทัง้สองทรงมีลาภ   คือ   สมาบัติ     เสด็จเขาสูศาลาของชางหมอแลว 
ประทับนั่ง   ดวยประการฉะน้ี.   ดวยเหตุนั้น  ศาลาชางหมอ  จึงงดงามอยางยิ่ง. 
พึงนําสถานท่ีทั้งหลายเปนตนวา     ถ้าํท่ีพญาสัตวทั้งสองมีสีหะเปนตนเขาไป 
แสดงเปรียบเทียบเถิด.                                  
            ก็ในบุคคลท้ังสองน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยังแมพระหฤทัยให 
เกิดข้ึนวา   เราเปนผูสุขุมาล   เดินทางมาสิ้น  ๔๕  โยชน   โดยเวลาหลังภัตเดียว 
ควรสําเร็จสีหไสยาสักครูกอน    ใหหายเหน่ือยจากการเดินทาง  ดังน้ี    ประทับ 
นั่งเขาผลสมาบัติเทียว.   ฝายกุลบุตรก็ไมยังจิตใหเกิดข้ึนวา     เราเดินทางมาส้ิน 
๑๙๒ โยชน   ควรนอนพักบรรเทาความเหนื่อยในการเดินทางสักครูกอน  ก็นั่ง 
เขาอานาปานจตุตถฌานแล.     ทานหมายถึงการเขาสมาบัตินั้น     จึงกลาววา 
อถโข   ภควา   พหุเทว    รตฺตึ   เปนตน.   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา 
ดวยพระดําริวา   เราจักแสดงธรรมแกกุลบุตรมิใชหรือ    เพราะเหตุไร    จึงไม 
ทรงแสดงเลา.   ตอบวา  ไมทรงแสดงเพราะเหตุวา  กลุบุตรมีความเหน็จเหน่ือย 
ในการเดินทางยังไมสงบระงับ    จักไมอาจเพ่ือรับพระธรรมเทศนาได    ขอให 
ความเหน็จเหน่ือยในการเดินทางนั้นของกุลบุตรสงบระงับกอน.    อาจารยพวก  
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อ่ืนกลาววา  ธรรมดานครราชคฤหเกลอืนกลนดวยมนุษย  ไมสงัดจากเสียง ๑๐   
อยาง   เสียงนั้นจะสงบโดยประมาณสองยามคร่ึง    พระองคทรงรอการสงบเสียง 
นั้นจึงไมทรงแสดง.  นั้นไมใชการณ.  เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงสามารถเพ่ือ 
ยังเสียง    แมประมาณพรหมโลกใหสงบระงับได    ดวยอานุภาพของพระองค. 
พระองคทรงรอความสงบระงับจากความเหน็จเหน่ือยในการเดินทางกอน  จึงไม 
ทรงแสดง. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา พหุเทว   รตฺตึ  ไดแกประมาณสองยาม 
ครึ่ง.    บทวา   เอตทโหสิ    ความวา     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากผล 
สมาบัติแลว  ทรงลืมพระเนตรท่ีประดับประดาดวยประสาทหาอยาง    ทรงแลดู  
ดุจทรงเปดสีหบัญชรแกวมณี  ในวิมานทองฉะน้ัน. 
          ลําดับนั้น     พระองคทรงเห็นกุลบุตรปราศจากการคะนองมือ     การ 
คะนองเทาและการส่ันศีรษะ    นั่งเหมือนเสาเข่ือนที่ฝงไวอยางดีแลว      เหมือน 
พระพุทธรูปทองไมหว่ันไหว     เปนนิตย   จึงตรัสวา    เอต   ปาสาทิก   นโุข 
เปนตน .  บรรดาบทเหลานั้น    บทวา   ปาสาทิโก   คือนํามาซึ่งความเลื่อมใส. 
ก็คําน้ันเปนภาวนปุงสกลิงค.   ในคําน้ันมีเนื้อความดังน้ีวา  กุลบุตรยอมเปนไป 
ดวยอิริยาบถอันนาเลื่อมใส  เพราะฉะน้ัน      อิริยาบถเปนกิริยาที่นาเลื่อมใสโดย 
ประการใด  ก็ยอมเปนไปโดยประการนั้น.  ในอิรยิาบถทั้ง ๔ อยาง   อิริยาบถ 
๓ อยางยอมไมงาม.   จรงิอยู   ภิกษุเดินไป   มือทั้งหลายยอมแกวงเทาท้ังหลาย 
ยอมเคลื่อนไป  ศีรษะยอมสั่น.  กายของภิกษุผูยืน  ยอมแข็งกระดาง.  อิริยาบถ 
แมของภิกษุผนอน  ยอมไมนาพอใจ.  แตเมื่อภิกษุปดกวาดท่ีพักกลางวัน   ใน 
ปจฉาภัต   ปแูผนหนัง   มมีือและเทาชําระลางดีแลว    นั่งขัดสมาธิอันประกอบ  
ดวยสนธิสี่นั้นเทียว   อิริยาบถยอมงาม.    ก็กุลบุตรนี้ขัดสมาธินั่งเขาอานาปาน- 
จตุตถฌาน.  กุลบุตรประกอบดวยอิริยาบถดวยประการฉะน้ีแล.    พระผูมีพร- 
ภาคเจาทรงปริวิตกวา   กุลบุตรนาเลื่อมใสหนอแล.  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา  
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ทรงปริวิตกวา   เอาเถิดเราควรจะถามดูบาง  แลวตรัสถาม  เพราะเหตุไร   พระ-   
ผูมีพระภาคเจาไมทรงรูความที่กุลบุตรนั้น  เปนผูบวชอุทิศพระองคหรือ.  ตอบ      
วา   ไมทรงรูหามิได   แตเมื่อไมตรัสถาม  ถอยคําก็ไมต้ังข้ึน   เมื่อถอยคําไมต้ัง 
ข้ึนแลว   การแสดงยอมไมเกิดข้ึน เพราะฉะนั้น  จึงตรัสถาม   เพ่ือเริ่มต้ังถอยคํา 
ข้ึน.  บทวา   ทิสฺวาปาห   น  ชาเนยฺย   ความวา   ชนท้ังหมดยอมรูพระตถาคต 
ผูรุงโรจนดวยพุทธสิริวาน้ีพระพุทธเจา.   การรูนัน้ไมนาอัศจรรย.    แตพระผูมี 
พระภาคเจาทรงปกปดพระพุทธรัศมีเสด็จไปดวยอํานาจของภิกษุผูบิณฑบาตรูป 
หน่ึง  จึงรูไดยาก  ทานปุกกุสาติกลาวสภาพตามเปนจริงวา  เราไมรูดวยประการ 
ฉะน้ี.    ความจริงเปนอยางนั้น    ทานปุกสุสาติไมรูพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   แม 
ประทับนั่ง  ณ ศาลาชางหมอดวยกัน. 
           บทวา   เอตทโหสิ    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความเหน็จ- 
เหน่ือยในการเดินทางสงบระงับแลว    ทรงมีพระดําริ.    บทวา    เอวมาวุโส 
ความวา  กุลบุตรไดอานสักวาสาสนท่ีพระสหายสงไป   สละราชสมบัติออกบวช 
ดวยคิดวาเราจักไดฟงพระธรรมเทศนาอันไพเราะของพระทศพลครั้น บรรพชา 
แลวก็เดินทางไกลประมาณน้ี   ก็ไมไดพระศาสดา  ผูตรัสสักบทวา  ดูกอนภิกษุ 
เราจักแสดงธรรมแกทาน   กุลบุตรนัน้จักไมฟงคําท่ีตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เราจัก 
แสดงธรรมแกทาน โดยเคารพหรือ.  กลุบุตรนี้เปนเหมือนนักเลงสุราท่ีกระหาย 
และเหมือนชางท่ีตกมันฉะนั้น.  เพราะฉะนั้น กุลบุตรเมื่อปฏิญาณถึงการฟงโดย 
ความเคารพ  จึงทูลวา    เอวมาวุโส   ดงัน้ี.    บทวา   ฉธาตุโร   อย  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสขอปฏิบัติสวนเบื้องตนแกกุลบุตร  แตทรงปรารภเพื่อ 
ตรัสบอกวิปสสนาลักษณะเทาน้ัน     ซึ่งมีความวางเปลาอยางยิ่งอัน เปนปทัฏฐาน 
แหงพระอรหัต   แตเบื้องตน.   จริงอยู   บุพภาคปฏิปทาของผูใด  ยังไมบรสิุทธิ์ 
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสบอกบุพภาคปฏิปทาน้ี     คือ  ศีลสังวร  ความคุมครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลาย  ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ  การประกอบเนือง ๆ  
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ซึ่งความเพียรเปนเครื่องต่ืน   สัทธรรม ๗  ฌาน  ๘  แกผูนั้นกอนเทียว.     แต    
บุพภาคปฏิปทานั้น    ของผูใด    บริสทุธิ์    พระผูมีพระภาคเจาจะไมตรัสบุพ- 
ภาคปฏิปทานั้น แตจักตรัสบอกวิปสสนานั้นแล  ซึง่เปนปทัฏฐานแหงพระอรหัต  
แกผูนั้น  ก็บพุภาคปฏิปทาของกุลบุตรบริสุทธิ์แลว.    จริงอยางนั้น     กุลบุตร 
นั้นอานพระสาสนแลวข้ึนปราสาทอันประเสริฐนั้นเทียว  ยังอานาปานจตุตถฌาน 
ใหเกิดข้ึนแลว  จึงเดินทางไปตลอด  ๑๙๒  โยชน   ยังกิจในยานใหสําเร็จ.    แม 
สามเณรศีลของกุลบุตรนั้นก็บริบูรณ    เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงไม 
ตรัสบุพภาคปฏิปทา  แตทรงปรารภเพื่อจะตรัสบอกวิปสสนาลักษณะอันมีความ 
วางเปลาอยางยิ่ง     ซึ่งเปนปทัฏฐานแหงพระอรหัตเทาน้ัน      แกกุลบุตรนัน้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ฉธาตุโร   ไดแก    ธาตุ    ๖    มีอยู    บุรุษไมมี. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงส่ิงท่ีไมมี  ดวยส่ิงท่ีมีในที่ไหน ทรงแสดง 
สิ่งท่ีมีดวยส่ิงท่ีไมมีในที่ไหน  ทรงแสดงสิ่งท่ีมีดวยส่ิงที่มีในที่ไหน  ทรงแสดงสิ่ง 
ที่ไมมีดวยส่ิงที่ไมมีในที่ไหน  คําดังกลาวมานี้พึงใหพิสดารโดยนัยที่กลาวแลวใน 
สัพพาสวสูตรนี้นั้นแล.  แตในธาตุวิภังคสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง 
สิ่งท่ีมีดวยส่ิงท่ีไมมี  จึงตรัสอยางนั้น.   กถ็าพระผูมีพระภาคเจาทรงสละบัญญัติวา 
บุรุษ   ตรัสวา  ธาตุเทาน้ันแลวทรงวางพระหฤทัย  กุลบุตรก็พึงทําความสนเทห 
ถึงความงงงวยไมอาจเพ่ือรับเทศนาได.  เพราะฉะน้ัน พระตถาคตจึงทรงละบัญญัติ 
วา บุรุษโดยลําดับ    ตรัสสักวา บัญญติัวา สัตว หรือ บุรุษ หรือ บุคคล  เทาน้ัน 
โดยปรมัตถ  ชื่อวา  สัตว   ไมมี   ทรงวางพระทัยในธรรมสักวา   ธาตุเทาน้ัน 
ตรัสไวในอนังคณสูตรวา   เราจักใหแทงตลอดผลสาม ดังน้ี.  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอยางนี้  ดุจอาจารยใหเรียนศิลปะดวยภาษาน้ัน  เพราะเปนผูฉลาดในภาษา 
อ่ืน.    ในธาตุวิภังคสูตรนั้น    ธาตุ    ๖    ของบุคคลน้ัน   เพราะฉะนั้น   บคุคลน้ันจึง 
ชื่อวามีธาตุ ๖.    มีอธิบายวา    ทานยอมจําบุคคลใดวา    บรุุษ    บุคคลน้ันมธีาตุ 
๖  ก็ในท่ีนีโ้ดยปรมัตถกม็ีเพียงธาตุเทาน้ัน.    ก็บทวา   ปุริโส   คือ  เปนเพียง  
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บัญญัติ.  แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.    ปติฏฐาน  เรียกวา   อธิษฐาน     
ในบทนี้วา   จตุราธิฏาโน   ความวา  มีอธิษฐานส่ี.  มีอธิบายวา  ดูกอนภิกษุ 
บุรุษน้ีนั้นมีธาตุ  ๖  มีผัสสอายตนะ ๖  มีมโนปวิจาร ๑๘  ดังน้ี.    กลุบุตรนัน้ 
เวียนกลับจากธาตุนี้เทียว    ถือเอาอรหัตอันเปนสิทธิที่สูงสุด   ดาํรงอยูในฐานะ 
๔ นี้  ถือเอาพระอรหัต  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวามีอธิษฐาน ๔.   บทวา   ยตฺถฏ ิต 
ไดแก ดํารงอยูในอธิษฐานเหลาใด.    บทวา    มฺสฺสวา    นปฺปวตฺตนฺต 
ไดแก  ไมมกีิเลสเครื่องสําคัญคนเปนไป.  บทวา   มุน ิ  สนฺโตติ   วุจฺจติ    ไดแก 
มุนี  ผูพระขีณาสพ   เรียกวา   สงบแลว  คับแลว. 
            บทวา    ปฺ   นปฺปมชฺเชยฺย    ความวา ไมพึงประมาท สมาธิปญญา 
และวิปสสนาปญญา   ต้ังแตตนเทียว   เพ่ือแทงตลอดอรหัตผลปญญา.    บทวา 
สจฺจมนุรกฺเขยฺย     ความวา   พึงรักษาวจีสัจ     ต้ังแตตนเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึง 
ปรมัตถสัจ  คือ  นิพพาน.  บทวา   จาคมนุพฺรูเหยฺย   ความวา   พึงพอกพูน 
การเสียสละกิเลสแตตนเทียว     เพ่ือทําการสละกิเลสทั้งปวง     ดวยอรหัตมรรค.  
บทวา    สนติฺเมว   โส   สิกฺเขยฺย      ความวา  พึงศึกษาการสงบระงับ กิเลส 
ต้ังแตตนเทียว เพ่ือสงบระงับกิเลสทั้งหมด ดวยอรหัตมรรค.   พระผูมีพระภาค. 
เจาตรัสบุพภาคาธิษฐานท้ังหลาย      มสีมถวิปสสนาปญญาเปนตนนี้     เพ่ือ 
ประโยชนแกการบรรลุอธิษฐานทั้งหลายมีปญญาธิษฐานเปนตน    ดวยประการ 
ฉะน้ี.  บุทวา   ผสฺสายตน   ความวา  อายตนะ  คือ  อาการของผัสสะ.  บทวา 
ปฺาธิฏาโน  เปนตน    พึงทราบดวยอํานาจแหงปญญาท้ังหลายมีอรหัตผล 
ปญญาเปนตน  ซึ่งไดกลาวแลวในบทกอน.   บัดนี ้ เปนอันกลาวถึงบทวา  อัน 
เปนธรรมที่ผูต้ังอยูแลว    ไมมีกิเลสเคร่ืองสําคัญตน   และกิเลสเครื่องหมักหมม 
เปนไปดวยอํานาจแหงมาติกาท่ีต้ังไวแลว.     แตครัน้  บรรลุอรหัตแลว    กิจดวย 
คําวา  ไมพึงประมาทปญญาเปนตน    ยอมไมมีอีก.  พระผูมีพระภาคเจาทรงวาง  
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มาติกาที่มีธาตุกลับกันแลว      เมื่อจะทรงจําแนกวิภังคดวยอํานาจตามธรรม     
เทาน้ัน  จึงตรัสคําวา  ไมพึงประมาทปญญา  ดังนีเ้ปนตน  ดวยประการฉะน้ี. 
           ถามวา  ในบาทคาถานั้น ใครประมาทปญญา  ใครไมประมาทปญญา. 
ตอบวา   บุคคลใดบวชในศาสนาน้ีกอนแลว    สําเร็จชีวิตดวยอเนสนา ๒๑ วิธี 
ดวยอํานาจกรรมมีเวชกรรม เปนตน   ไมอาจเพ่ือต้ังจิตตุปบาทโดยสมควรแก 
บรรพชา  บคุคลน้ีชื่อวา  ประมาทปญญา.     สวนบุคคลใดบวชในศาสนาแลว 
ต้ังอยูในศีล    เลาเรียนพระพุทธพจน    สมาทานธุดงคอันเปนท่ีสบาย    ถอื 
กัมมัฏฐานอันชอบจิต  อาศัยเสนาสนะอันสงัด  กระทํากสิณบริกรรม  ยังสมาบัติ  
ใหเกิดข้ึน   เจริญวิปสสนาวาในวันนี้แล    พระอรหัตดังน้ี  เที่ยวไป  บุคคลน้ี 
ชื่อวาไมประมาทปญญา.    แตในสูตรนี้    ไดตรัสถึงความไมประมาทปญญาน้ัน 
ดวยอํานาจแหงธาตุกัมมัฏฐาน.  สวนคําใดพึงกลาวในธาตุกัมมัฏฐานน้ัน  คําน้ัน  
ไดกลาวไวแลวในสูตรทัง้หลาย  มีหัตถิปโทปมสูตรเปนตน  ในหนกอนน้ันแล. 
ในสูตรนี้ มีอนุสนธิ โดยเฉพาะวา  ตอนั้นสิ่งท่ีจะเหลืออยูอีก  คือวิญญาณ 
ดังน้ี.  เพราะไดตรัสรูปกมัมัฏฐานในหนกอนแลว. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงเปลี่ยนแสดงอรูปกัมมัฏฐาน ดวย 
อํานาจเวทนา จึงทรงปรารภเทศนาน้ี. ก็หรืออรูปกมัมัฏฐานน้ีใด อันเปนวิญญาณ   
ผูกระทํากรรม  ดวยอํานาจวิปสสนาที่ภิกษุนี้    พึงถึงในธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุ 
เปนตน     พระผูมีพระภาคเจาแมเมื่อจะทรงจําแนกแสดงอรูปกัมมัฏฐานน้ันดวย 
อํานาจวิญญาณธาตุ  จึงทรงปรารภเทศนาน้ี  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อว- 
สิสฺสติ    ความวาจะเหลือเพ่ือประโยชนอะไร.  จะเหลือเพ่ือประโยชนแกการ 
แสดงของพระศาสดา   และเพ่ือประโยชนแกการแทงตลอดของกุลบุตร.   บท  
ปริสุทธ  ไดแก ปราศจากอุปกิเลส.  บทวา  ปริโยทาต   ไดแก ประภัสสร. 
บทวา  สุขนติฺป    ปชานาติ   ความวา  ยอมรูชัดวา   เมื่อเราเสวยสุข  ชื่อวา  
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เสวยสุขเวทนา.    แมในบทท้ังสองที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.     กถ็าเวทนากถานี้   
ไมไดตรัสไวในหนกอนไซร   ก็ควรเปนไปเพ่ือตรัสไวในสูตรนี้     ก็เวทนากถา  
นั้นไดตรัสไวแลวในสติปฏฐานน้ันเทียว  เพราะฉะนั้น   พึงทราบโดยนัยที่กลาว 
แลวในสติปฏฐานน้ันแล.   บทเปนตนอยางนี้วา   สขุเวทนีย   ไดกลาวไวแลว 
เพ่ือแสดงความเกิดข้ึนและความดับ    ดวยอํานาจปจจัย.      บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา   สุขเวทนีย   คือ   เปนปจจัยแหงสุขเวทนา.   แมในบทที่เหลือท้ังหลาย 
ก็นัยนี้เหมือนกัน  บทวา   อุเปกฺขาเยว   อวสิสฺสติ   ความวา  ก็ศิษยจับมุกดา 
ที่อาจารยผูทําแกวมณีผูฉลาด         รอยเพชรดวยเข็มเอามาวางแลว วางอีกใหใน 
แผนหนังเมื่อทําการรอยดวยดาย   ชือ่วา   ทําเครื่องประดับมีตุมหูแกวมุกดาและ 
ขายแกวมุกดาเปนตน  ชื่อฉันใด กุลบุตรนี้เมื่อมนสิการซ่ึงกัมมัฏฐานท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสใหแลว    ชื่อวา   ไดกระทําใหคลองแคลว    ฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น  รูปกัมมัฏฐานก็ดี   อรูปกัมมัฏฐานก็ดี   ไดเกิดคลองแคลว   ดวย 
ประการเทานี้. 
        ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ตอน้ันสิ่งท่ีจะเหลืออยู  คือ 
อุเบกขา   ดังน้ี.    ถามวาจะเหลือเพ่ืออะไร.    ตอบวา   เพ่ือการทรงแสดงของ 
พระศาสดา.      อาจารยบางพวกกลาววา    เพ่ือแทงตลอดของกุลบุตรดังนี้บาง. 
คําน้ันไมควรถือเอา.  กลุบุตรไดอานสาสนของพระสหายไดยืนอยูบนพ้ืนปราสาท 
ยังอานาปานจตุตถฌาณใหเกิดแลว    ก็อานาปานจตุตถฌานน้ัน   ยอมยังยานกิจ 
ของกุลบุตรนั้น   ผูเดินทางมาประมาณน้ีใหสําเร็จ   เพราะฉะนั้น     จึงเหลือเพ่ือ 
การตรัสของพระศาสดาเทาน้ัน.  ก็ในฐานะน้ีพระศาสดาตรัสคุณในรูปาวจรฌาน 
แกกุลบุตร.   เพราะไดตรัสวาดูกอนภิกษุ   รูปาวจรจตุตถฌานน้ีคลองแคลว 
กอน  ดังนี้.        บทวา   ปริสุทฺธา    เปนตน   เปนการแสดงคุณแหงอุเบกขา  
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นั้นเทียว.  บทวา    อกฺก    พนฺเธยฺย    คือ  เตรียมเบาเพลิง.  บทวา   อาลิมฺเปยฺย   
ความวา     ใสถานเพลิงลงในเบานั้นแลวจุดไฟ      เปาดวยสูบใหไฟลุกโพลง. 
บทวา   อุกฺกามุเข    ปกฺขิเปยฺย    ความวา   คีบถานเพลิงวางไวบนถานเพลิง 
หรือใสถานเพลิงบนถานเพลิงน้ัน.  บทวา  นีหต คือ  มีมลทินอันนําออกไป 
แลว.   บทวา  นินฺนิตกสาว   ไดแก  มนี้ําฝาดออกแลว.  บทวา   เอวเมว   โข 
ความวา  ทรงแสดงคุณวา   จตุตถฌานเปกขาน้ี กอน   ยอมมีเพ่ือประโยชนแก 
ธรรมที่ทานปรารถนา      ในบรรดาธรรมนี้คือ    วิปสสนา   อภิญญา   นิโรธ  
ภโวกกันติ  เหมือนทองนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือชนิดแหงเครื่องประดับ  ที่ปรารถนา 
และตองการแลวฉะนั้น .      ถามวา   ก็เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงไม 
ตรัสโทษ  เพ่ือความผองแผวจากความใครในรูปาวจรจตุตถฌานแมนี้   แตตรัส 
คุณเลา.  ตอบวา  เพราะการยึดมั่นความใครในจตุตถฌานของกุลบุตร มกีําลัง. 
ถาจะพึงตรัสโทษไซร    กุลบุตรก็จะพึงถึงความสงสัย    ความงงงวยวา   เมื่อเรา 
บวชแลว     เดินทางมาตลอด ๑๙๒ โยชน    จตุตถฌานน้ียังยานกิจใหสําเร็จได 
เรามาสูหนทางประมาณเทาน้ี  ก็มาแลวเพ่ือความยินดีในฌานสุข   ดวยฌานสุข 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโทษแหงธรรมอันประณีตเห็นปานน้ี        ทรงรูหนอแล 
จึงตรัส   หรอืไมทรงรู   จึงตรัส  ดังนี้   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสคุณ.     ในบทน้ีวา     ตทนุธมฺม     ดังน้ี   อรูปาวจรฌาน    ชือ่วา   ธรรม. 
รูปาวจรฌาน  เรียกวาอนุธรรม   เพราะเปนธรรมคลอยตามอรูปาวจรฌานนั้น 
อีกประการหนึ่ง   วิปากฌาน   ชื่อวา   ธรรม  กุศลฌาน   ชื่อวา   อนุธรรม. 
บทวา   ตทุปาทานา    คือ  การถือเอาธรรมน้ัน.    บทวา    จริ   ทีฆมทฺธาน 
ไดแก   ตลอด   ๒๐,๐๐๐  กัป.     ก็คําน้ัน       ตรัสดวยอํานาจแหงวิบาก.    แม 
นอกจากน้ีก็มีนัยเหมือนกัน.  
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          พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสคุณของอรูปาวจรฌาน  โดยวาระ ๔ อยาง   
นี้แลว   บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดงโทษแหงอรูปาวจรฌานนั้น     จึงตรัสวา  เธอรู  
 ัชัดยางน้ี   เปนตน.     บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   สงฺขตเมต   ความวา 
ในปฐมพรหมโลกน้ัน      มีอายุ   ๒๐,๐๐๐  กัป    แมก็จริง   แตพระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงกระทําจิตนั้นไหเปนการปรับปรุง     คือความสําเร็จ      ความพอกพูน 
ก็ยอมทรงกระทํา.     อายนุั้นไมเที่ยง  ไมยั่งยืน   ไมแนนอน   ชั่วคราว   มกีาร 
เคลื่อนไป   แตกดับ    และกระจัดกระจายเปนธรรมดาคลอยตามความเกิด   ถูก 
ชราบันทอน  อันมรณะครอบงํา  ต้ังอยูในทุกข   ไมมีอะไรตานทาน   ไมเปน 
ที่เรนลับ    ไมเปนที่พ่ึง   ไมเปนที่พึงพาอาศัย.    แมในวิญญาณายตนะเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
          บัดนี ้  เมื่อจะทรงถือเอาเทศนาดวยยอดคือ  อรหัต   จึงตรัสวา  บุคคล 
นั้น  จะไมคํานึง  ดังนี้เปนตน.    เหมือนหมอ    ผูฉลาดเห็นความเปลี่ยน. 
แปลงแหงพิษแลว    กระทําใจใหพิษเคลื่อนจากฐานใหข้ึนขางบน   ไมใหเพ่ือ 
จับคอหรือศีรษะ  ใหพิษตกลงในแผนดินฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
คุณในอรูปาวจรฌานแกกุลบุตรฉันนั้นเหมือนกัน.     กุลบุตรครั้นฟงอรูปา- 
วจรฌานน้ันแลว    ครอบงําความใครในรูปาวจรฌาน    ต้ังความปรารถนาใน 
อรูปาวจรฌาน.  ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความท่ีกุลบุตรนั้นครอบงําความใคร 
ในรูปาวจรฌานนั้นแลว  จึงทรงแสดงโทษนั้นทั้งหมด   ดวยบทเดียวเทาน้ันวา 
สงฺขตเมต   แกภิกษุ  ผูยังไมบรรล ุ  ยงัไมไดอรูปาวจรฌานนั้นวา ชื่อวา 
สมบัติในอากาสานัญจายตนะเปนตนน้ันมีอยู   ก็อายุของผูไดอากาสานัญจายตนะ 
เปนตนนั้น      ในพรหมโลกท่ีหน่ึง  ม ี ๒๐,๐๐๐  กปั    ในพรหมโลกท่ีสองมี 
๔๐,๐๐๐   กปั     ในพรหมโลกท่ีสามมี   ๖๐,๐๐๐ กัป     ในพรหมโลกท่ีสี ่ มี 
๘๔,๐๐๐  กปั    แตอายุนั้น  ไมเทียง  ไมยังยืน   ไมแนนอน   เปนไปชั่วคราว  
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มีการเคลื่อนไป  แตกดับ  และกระจัดกระจายเปนธรรมดา   คลอยตามความเกิด    
ถูกชราบันทอน  อันมรณะครอบงํา  ต้ังอยูในทุกข  ไมมีอะไรตานทาน ไมเปน 
ที่เรนลับ  ไมเปนที่พ่ึง  ไมเปนที่พ่ึงพาอาศัย    แมไดเสวยสมบัติในพรหมโลก 
นั้น  ตลอดกาลประมาณเทานี้   ทํากาลกิริยาอยางปุถุชนแลว  พึงตกในอบายส่ีอีก. 
กุลบุตรไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว   ยึดมั่นความใครในอรูปาวจรฌาณ. 
            พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทราบความท่ีกุลบุตรนั้น        เปนผูยึดมั่น 
ความใครในรูปาวจร     และอรูปาวจรแลว     เมื่อจะทรงถือยอดคืออรหัต    จึง 
ตรัสวา บุคคลนั้นจะไมคํานึง ดังน้ีเปนตน.    ก็หรอืวามหาโยธะ  (นายทหาร 
ผูใหญ) คนหน่ึง    ยังพระราชาพระองคหน่ึงใหพอพระราชหฤทัยแลว    จึงได 
บานสวย  ซึ่งมีรายไดหน่ึงแสน.    พระราชาทรงระลึกถึงอานุภาพของมหาโยธะ 
นั้นวา   โยธะมีอานุภาพมาก    เขาไดทรัพยนอย  ดังน้ี    จึงพระราชทานอีกวา 
ดูกอนพอ   บานน้ีไมสมควรแกทาน    ทานจงรับเอาบานอ่ืน    ซึ่งมีรายไดต้ัง  
สี่แสน.   เขารับสนองพระบรมราชโอการวา  ดีละ พระพุทธเจาขา   ละบานนั้น 
แลวรับเอาบานน้ี.   พระราชาตรัสสั่งใหเรียกมหาโยธะนั้น  ผูยังไมถึงบานน้ันแล 
ทรงสงไปวา  ทานจะมีประโยชนอะไรดวยบานนั้น    อหิวาตกโรค    กําลงัเกิด 
ในบานน้ัน     แตในที่โนน  มีนครใหญ  ทานพึงยกฉัตรเสวยราชยในนครน้ัน เถิด 
ดังน้ี.  มหาโยธะนั้น   พึงเสวยราชยอยางนั้น.     ในขอน้ัน    พึงเห็นพระสัมมา-  
สัมพุทธเจาเหมือนพระราชา.   ปุกกุสาติกุลบุตรเหมือนมหาโยธะ.    อานาปาน- 
จตุตถฌาน  เหมือนบานที่ไดครั้งแรก.  การใหการทําการยึดมั่น  ซึ่งความใคร 
ในอานาปานฌานแลวตรัสอรูป       เหมือนกาลใหมหาโยธะสละบานน้ัน แลว. 
ตรัสวา  เจาจงถือเอาบานนี้ .  การท่ีใหกุลบุตรนั้นเปลี่ยนการปรารถนาในสมาบัติ 
เหลาน้ัน      ที่ยังไมถึง    ดวยการทรงแสดงโทษในอรูปวา   สงฺขตเมต   แลว  
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ทรงถือเอาเทศนาดวยยอดคืออรหัตในเบ้ืองสูง       เหมือนกาลท่ีตรัสสั่งใหเรียก   
มหาโยธะ    ซึ่งยังไมถึงบานน้ันแลว    ตรัสวา   ทานจะมีประโยชนอะไร   ดวย 
บานน้ัน    อหิวาตกโรคกําลังเกิดในบานน้ัน   ในทีโ่นนมีนคร    ทานจงยกฉัตร 
เสวยราชยในนครน้ันเถิด.                                                                   
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เนว   อภิสงฺขโรติ   คือไมสั่งสม  ไดแก 
ไมทําใหเปนกอง.    บทวา   น   อภิสฺเจตยติ   คือ  ไมใหสําเร็จ     บทวา 
ภวาย   วา   วิภวาย   วา     ไดแก  เพ่ือความเจริญ  หรือเพ่ือความเสื่อม      พึง 
ประกอบแมดวยอํานาจแหงสัสสตะและอุจเฉทะ. บทวา  น  กิฺจิ  โลเก   อปุาทิยติ 
ความวา    ไมถือ     ไมลบูคลํา     แมธรรมหนึ่งอะไร ๆ ในธรรมท้ังหลายมีรูป 
เปนตนในโลก    ดวยตัณหา.      บทวา     นาปร   อิตฺถตฺตายาติ    ปชานาติ 
ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังอยูในพุทธวิสัยของพระองค    ทรงถอืยอด 
คืออรหัต   ดวยเทศนา.  สวนกุลบุตรแทงตลอดสามัญผล ๓   ตามอุปนิสัยของตน. 
พระราชาเสวยโภชนะมีรสตางๆ ดวยภาชนะทองคําทรงปนกอนขาวโดยประมาณ 
ของพระองค     ครั้นเมื่อพระราชกุมารประทับนั่ง ณ พระเพลา      แสดงความ 
อาลัยในกอนขาวพึงทรงนอมกอนขาวน้ัน.   กุมารทรงทําคําขาว   โดยประมาณ 
พระโอษฐของพระองค    พระราชาทรงเสวยคําขาวท่ีเหลือดวยพระองคเองหรือ 
ทรงใสในจานฉันใด    พระตถาคตผูธรรมราชาก็ฉันนั้น      เมื่อทรงถือยอดคือ 
พระอรหัต     โดยประมาณพระองค    ทรงแสดงเทศนา.     กุลบุตรแทงตลอด 
สามัญญผล ๓  ตามอุปนิสัยของตน.   ก็ในกาลกอนแตนี้    กุลบุตรนั้นแสดงกถา 
อันประกอบดวยไตรลักษณ  อันมีความวางเปลาอยางย่ิง   เห็นปานน้ีวา   ขันธ 
ธาตุ   อายตนะ   ทั้งหลาย   ยอมไมกงัขา  ยอมไมสงสัยวา  นัยวาไมเปนอยางนั้น 
ขอน้ันอาจารยของเรากลาวแลวอยางนี้   ทราบวา  ความเปนคนเขลา  ความเปน  
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ผูผิด   ไมมีดวยประการฉะน้ี.   ไดยินวา   ในฐานะบางอยาง   พระพุทธเจาท้ัง    
หลาย  เสด็จไปดวยเพศอันบุคคลไมรูได.  ไดมีความสงสัย  มีความเคลือบแคลง 
วา  นั่นเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาหนอแล.   เพราะกุลบุตรนี้แทงตลอดอนาคามิ 
ผลแลวในกาลนั้น  จึงถึงความตกลงวา  บุคคลน้ีคือ พระศาสดาของเรา.  ถามวา 
เมื่อเปนเชนน้ัน  เพราะเหตุไร  กลุบตุรจึงไมแสดงโทษลวงเกินเลา.     ตอบวา 
เพราะไมมีโอกาส.     ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทําวาระอันไมตัดแลวดวยมาติกา 
ตามท่ีทรงยกข้ึนแลว  จึงทรงแสดงพระเทศนา   ดจุทรงใหหยั่งลงสูอากาศคงคา 
ฉะน้ันแล. 
            บทวา   โส   คือ  พระอรหันตนั้น.  บทวา    อนชฺโฌสิตา    ความวา 
รูชัดวา    ไมควรแลว   เพ่ือกลืน  ติดใจ    ถือเอา.  บทวา   อนภนินฺทิตา   คือ 
รูชัดวา     ไมควรแลวเพ่ือเพลิดเพลินดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฐิ.      บทวา 
วิสยุตฺโต   น   เวนิยติ   ความวา   ก็ถาวา   ราคานุสัยเพราะปรารภสุขเวทนา 
ปฏิฆานุสัยเพราะปรารภทุกขเวทนา      อวิชชานุสัยเพราะปรารภเวทนา 
นอกน้ี   พึงเกิดแกบุคคลน้ันไซร   บุคคลน้ันก็ชื่อวา   ประกอบพรอมแลวเสวย. 
แตเพราะไมเกิดจึงชื่อวาไมประกอบเสวยคือสลัดออกแลว      พนวิเศษแลว. 
บทวา  กายปริยนฺติก   ความวา  เวทนา   ซึ่งเกิดข้ึนมีกายเปนที่สุด   จนถึง 
ความเปนไปแหงกาย    ตอแตนั้น  ก็ไมเกิด.    แมในบทท่ีสองก็นัยนี้เหมือนกัน. 
บทวา   อภินนฺทิตานิ   สีติภวิสฺสนฺติ    ความวา   ความเสวยอารมณทั้งหมด 
เปนอันชื่อวาไมยินดีแลว    เพราะความท่ีกิเลสทั้งหลายไมมีพิเศษ   ในอายตนะ 
สิบสอง   จักดับในอายตนะสิบสองนี้นั้นเทียว.  กก็ิเลสทั้งหลายแมดับแลวเพราะ 
มาถึงนิพพาน  ยอมไมมใีนที่ใด   เรียกวา   ดับแลวในที่นั้น.   เน้ือความน้ีนั้น. 
พึงแสดงดวยสมุทยปญหาวา   ตัณหานั้น    เมื่อจะดับยอมดับในที่นั้น.    เพราะ 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ความเสวยอารมณทั้งหมดแมเปนธรรม  
ชาติสงบแลว   เพราะอาศัยนิพพาน   จักเปนของสงบในโลกน้ีแล.    ถามวา  ก ็ 
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเสวยอารมณทั้งหลาย   ในที่นี้มใิชหรือ   ทําไมจึง     
ไมตรัสกิเลสทั้งหลายเลา.      ตอบวา    เพราะแมความเสวยอารมณทั้งหลาย    จะ 
เปนของสงบ   เพราะไมมีกิเลสนั้นเทียว.   ธรรมดาความที่ความเสวยอารมณทั้ง  
หลายเปนของสงบ   ไมมีในฐานะนอกน้ี   เพราะฉะนั้น  คําน้ันกลาวดีแลว.   นี ้
เปนการเปรียบเทียบอุปมาในบทนี้วา  เอวเมว   โข   เหมือนบุรุษคนหนึ่ง  เมื่อ 
ประทีปน้ํามัน ไหมอยู   ครั้นน้ํามันหมดแลว  ก็เติมน้ํามันเหลานั้น  เมื่อไสหมด 
ก็ใสไส  เมื่อเปนเชนนั้นเปลวประทีปก็ไมดับฉันใด   ปุถชุนกฉั็นนั้นเหมือนกัน 
ต้ังอยูในภพหนึ่ง    ยอมทํากุศลและอกุศล    เขาก็จะเกิดในสุคติและในอบายท้ัง 
หลาย   เพราะกุศลและอกุศลน้ัน   เมือ่เปนเชนนั้น     เวทนาทั้งหลายก็ยังไมขาด 
สูญน้ันเทียว.  อน่ึง  คนหนึ่งกระสันในเปลวประทีปแอบซอนดวยคิดวา เพราะ 
อาศัยบุรุษนี้   เปลวประทปีจึงไมดับ   ดังน้ี    พึงตัดศีรษะของบุรุษนั้น.   เพราะ 
ไมใสไสและไมเติมน้ํามันอยางนี้      เปลวประทีปที่หมดเชื้อ     ก็ยอมดับฉันใด 
พระโยคาวจรผูกระสันในปวัตติกาลก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ยอมตัดขาดกุศลและ 
อกุศล   ดวยอรหัตมรรค.    เพราะความท่ีกุศลน้ัน ถูกตัดขาดแลว      ความเสวย 
อารมณทั้งหลายยอมไมเกิดข้ึนอีกแกภิกษุผูขีณาสพ     เพราะความแตกแหงกาย 
ดังน้ี 
           บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะอรหัตผลปญญา  ยิ่งกวาสมาธิปญญา 
และวิปสสนาปญญาในเบื้องตน .   บทวา   เอว   สมนฺนาคโต   ความวา     ผู 
ประกอบพรอมดวยอรหัตผลปญญาอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจ     อันสูงสุดนี้. 
ญาณในอรหัตมรรค  ชื่อวา  ญาณในความส้ินไปซ่ึงทุกขทั้งปวง   แตในสูตรนี้ 
ทรงประสงคญาณในอรหัตผล.   เพราะเหตุนั้นแล  จึงตรัสวา   ความหลุดพน 
ของเขาน้ัน   จัดวาต้ังอยูในสัจจะ    เปนคุณไมกําเริบ  ดังนี้.   ก็ในบทเหลาน้ัน   
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บทวา  วิมุตฺติ  ไดแก   อรหัตผลวิมุตติ.   บทวา   สจฺจ   ไดแก  ปรมัตถสัจ   
คือ  นิพพาน.    ความหลุดพนนั้นตรัสวา  ไมกําเริบ    เพราะทําอารมณอันไม 
กําเริบดวยประการฉะน้ี .  บทวา  มุสา  ไดแก  ไมจริง.   บทวา  โมสธมฺม 
ไดแก สภาพที่พินาศ.  บทวา   ต  สจจฺ   ความวา สัจจะน้ันเปนของแทมีสภาพ. 
บทวา   อโมสธมฺม  ไดแกมีสภาพไมพินาศ.  บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะ 
ปรมัตถสัจ   คือ   นิพพานน้ันแล   สูงกวาวจีสัจบาง   ทุกขสัจและสมุทัยสัจบาง 
ดวยอํานาจแหงสมถะและวิปสสนาแตตน.  บทวา  เอว  สมนฺนาคโต  ความวา 
ผูประกอบพรอมดวยปรมัตถสัจจาธิษฐานอันสูงสุดนี้.   บทวา  ปุพฺเพ  คือ ใน 
กาลเปนปุถุชน.  บทวา   อปธี    โหนฺติ    ไดแก  อุปธ ิ  เหลาน้ันคือ    ขันธูปธิ 
กิเลสูปธิ   อภิสังขารูปธิ   ปญจกามคุณูปธิ.     บทวา    สมตฺตา   สมาทินฺนา 
ความวา   บรบิูรณคือถือเอาแลว    ไดแกลูบคลําแลว.   บทวา   ตสฺมา   ความ 
วา   เพราะการสละกิเลสดวยอรหัตมรรคนั้นแลดีกวาการสละกิเลสดวยอํานาจ 
แหงสมถะ   และวิปสสนาแตตน    และกวาการสละกิเลสดวยโสดาปตติมรรคเปน 
ตน.    บทวา    เอว   สมนนฺาคโต    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  มฺ ิตเมต  ความวาความสําคัญ แม ๓ อยางคือ  ตัณหามัญญิตะ    
มานมัญญิตะ  ทฏิฐิมัญญติะ  ยอมเปนไป.   ก็บทนีว้า   อสฺสมห   ในบทนี้วา 
อหมสฺมิ   คือความสําคัญตัณหานั้นเทียว   ยอมเปนไป.   ชื่อวา  โรค  เพราะ 
อรรถวา   เบยีดเบียน  ในบทวา  โรโค   เปนตน.   ชือ่วา   คัณฑะ   เพราะ 
อรรถวา  ประทุษรายในภายใน.  ชื่อวา  สลัละ   เพราะอรรถวาเสียดแทงเนือง ๆ. 
บทวา   มุน ิ สนฺโตติ   วุจฺจติ    ความวาบุคคลน้ันเรียกวา  มุนีผูพระขีณาสพ 
ผูสงบแลว  คือ  ผูสงบระงับแลวดับทุกขแลว.   บทวา  ยตฺถ     ิต    คือ  ต้ังอยู 
ในฐานะใด.  บทวา   สงฺขตฺิเตน   ความวา  ก็พระธรรมเทศนาแมทั้งหมด  ของ 
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ยอแลวเทียว.  ชือ่วา  เทศนาโดยพิสดารไมมี.   แมสมนัต- 
ปฏฐานกถาก็ยอแลวน้ันแล.  พระผูมีพระภาคเจาทรงยังเทศนาใหถึงตามอนุสนธิ 
ดวยประการฉะน้ี.  ก็ในบุคคล  ๔  จําพวก  มีอุคฆฏิตัญูเปนตน   ปุกกุสาตีกุล- 
บุตร  เปนวิปจจิตัญู      พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธาตุวิภังคสูตรนี้  ดวย 
อํานาจแหงวิปจจิตัญู   ดวยประการฉะน้ี.     ในบทวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
บาตร   และ   จีวรของขาพระองค    ยงัไมครบแล    มีคําถามวา    เพราะเหตุไร 
บาตรและจีวรท่ีสําเร็จดวยฤทธิ์จึงไมเกิดข้ึนแกกุลบุตรเลา.  ตอบวา  เพราะความ 
ที่บริขาร ๘ อยาง  อันกุลบุตรไมเคยใหทานแลวในกาลกอน.  กุลบุตรมีทานเคย 
ถวายแลว   มีอภินิหารไดกระทําแลว    จึงไมควรกลาววา   เพราะความท่ีทานไม 
เคยใหแลว.   ก็บาตรและจีวรอันสําเร็จแตฤทธิ์   ยอมเกิดแกสาวกทั้งหลายผูมีภพ 
สุดทายเทาน้ัน.  สวนกุลบุตรนี้ยังมีปฏิสนธิอีก.   เพราะฉะนั้น  บาตรและจีวรที่ 
สําเร็จดวยฤทธ์ิ    จึงไมเกิดข้ึน.   ถามวา   ถาเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร   พระผู 
มีพระภาคเจาจึงไมทรงแสวงหาดวยพระองคเองใหถึงพรอมเลา.  ตอบวาเพราะ 
พระองคไมมีโอกาส.      อายุของกุลบุตรก็สิ้นแลว.     มหาพรหมผูอนาคามีชั้น  
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สุทธาวาส   ก็เปนราวกะมาสูศาลาชางหมอแลวน่ังอยู.   เพราะฉะน้ัน    จึงไมทรง   
แสวงหาดวยพระองคเอง.   บทวา    ปตฺตจีวร   ปริเยสน   ปกฺกามิ    ความวา 
ทานปุกกุสาติหลีกไปในเวลานั้น   เมือ่อรุณข้ึนแลว. 
            ไดยนิวา  การจบพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา  การข้ึนแหง 
อรุณ  และการเปลงพระรัศมี  ไดมีในขณะเดียวกัน.   นัยวาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงจบพระเทศนาแลว   ทรงเปลงพระรัศมี   มีสี  ๖ ประการ.   นิเวศนแหงชาง 
หมอทั้งส้ิน  ก็โชติชวงเปนอันเดียวกัน.  พระฉัพพัณณรัศมี     ชชัวาลยแผไป 
เปนกลุม ๆ ทําทิศทางทั้งปวงใหเปนดุจปกคลุมดวยแผนทองคํา  และดุจรุงเรื่อง 
ดวยดอกดําและรัตนะอันประเสริฐซึ่งมีสีตาง ๆ.   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง 
อธิษฐานวา   ขอใหชาวพระนครท้ังหลาย  จงเห็นเรา  ดังนี้.  ชาวพระนครท้ัง- 
หลายเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว   ตางก็บอกตอๆ กันวา  ไดยินวา พระศาสดา 
เสด็จมาแลว   นัยวา   ประทับ นั่ง ณ ศาลาชางหมอ   แลวกราบทูลแดพระราชา. 
พระราชาเสด็จไปถวายบังคมพระศาสดาแลวตรัสถามวา   พระองคเสด็จมาแลว 
เมื่อไร.   เมื่อเวลาพระอาทิตยตกวานน้ี    มหาบพิตร.    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
มาดวยกรรมอะไร.     พระเจาปุกกุสาติพระสหายของพระองคทรงฟงพระราช 
สาสนที่มหาบพิตรสงไปแลว   เสด็จออกบวช   เสด็จมาเจาะจงอาตมาภาพ   ลวง 
เลยกรุงสาวัตถีเสด็จมาสิ้น  ๕ โยชน.  เสด็จเขาสูศาลาชางหมอนี้แลวประทับ นั่ง 
อาตมภาพจึงมา    เพ่ือสงเคราะหพระสหายของมหาบพิตร     ไดแสดงธรรมกถา 
กุลบุตรทรงแทงตลอดผล  ๓  มหาบพิตร.    ขาแตพระองคผูเจริญ   เวลาน้ี  พระ- 
เจาปุกกุสาติประทับ อยูที่ไหน  พระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  พระเจา 
ปุกกุสาติกุลบุตรทรงขออุปสมบทแลว     เสด็จไปเพ่ือทรงแสวงหาบาตรและจีวร 
เพราะบุตรและจีวรยังไมครบบริบูรณ.   พระราชาเสด็จไปทางทิศทางที่กุลบุตร  
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เสด็จไป.   ฝายพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเหาะไปปรากฏ ณ  พระคันธกุฏีในพระ-    
เชตวันนั้นแล.   แมกุลบตุรเมื่อแสวงหาบาตรและจีวร   ก็ไมไปสูสํานักของพระ- 
เจาพิมพิสาร  และของพวกพอคาเดินเทา  ชาวเมืองตักกศิลา.   ไดยินวา กุลบุตร 
นั้นคิดอยางนี้วา  การท่ีเลือกแสวงหาบาตรและจีวรที่พอใจและไมพอใจในสํานัก 
นั้น  ๆ แล   ไมสมควรแกเราผูดุจไก   พระนครใหญ    จําเราจักแสวงหาที่ทานํ้า 
ปาชา   กองขยะ   และตามตรอก    ดังน้ี.     กลุบุตรปรารภเพ่ือแสวงหาเศษผาท่ี 
กองขยะในตรอกกอน. 
           บทวา   ชีวิตา   โวโรเปสิ   ความวา   แมโคลกูออนหมุนไปว่ิงมา  ขวิด 
กุลบุตรนั้น  ผูกําลังแลดูเศษผาในกองขยะแหงหน่ึง  ใหกระเด็นข้ึนถึงความตาย  
กุลบุตรผูถูกความหิวครอบงํา      ถึงความส้ินอายุในอากาศน่ันเทียว     ตกลงมา 
นอนควํ่าหนาในท่ีกองขยะ   เปนเหมือนรูปทองคําฉะนั้น.   ก็แลทํากาละแลวไป 
เกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา.  พอเกิดแลวก็บรรลพุระอรหัต.    ไดยินวา    ชนที ่
สักวาเกิดแลวในอวิหาพรหมโลกมี  ๗  คน     ไดบรรลุพระอรหัต     สมจริง 
ดังคําท่ีทานกลาวไววา  
                               ภิกษ ุ  รูป   เขาถึงอวิหาพรหมโลก 
                     แลว   หลุดพน   มีราคะและโทสะสิ้นแลว 
                     ขามตัณหาในโลก  และทานเหลาน้ัน ขาม 
                     เปลือกตม  บวงมัจจุราช   ซึ่งขามไดแสน 
                     ยาก    ทานเหลาน้ันละโยคะ     ของมนุษย 
                     แลว   เขาถึงโยคะอันเปนทิพย.   
                               ทานเหลาน้ัน    คือ  อุปกะ  ๑    ปล- 
                     คัณฑะ  ๑  ปุกกุสาติ  ๑  รวม ๓  ภัททิยะ ๑  
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                  ขนัฑเทวะ ๑    พาหุทัตติ  ๑     ปงคิยะ   ๑  
                  ทานเหลาน้ัน         ละโยคะของมนุษยแลว   
                  เขาถึงโยคะอันเปนทิพย  ดังน้ี. 
             ฝายพระเจาพิมพิสารทรงพระราชดําริวา       พระสหายของเราไดอาน 
สักวาสาลนที่เราสงไป  ทรงสละราชสมบัติ   ที่อยูในเง้ือมพระหัตถ  เสด็จมาทาง 
ไกลประมาณเทาน้ี       กิจท่ีทําไดยากอันกุลบุตรไดทําแลว      เราจักสักการะเขา 
ดวยเครื่องสักการะของบรรพชิต   ดังน้ีแลว    จึงตรัสวา    พวกทานจงไปตามหา 
พระสหายของเรา     ดังน้ี.    ราชบรวิารท้ังหลายที่ถูกสงไปในท่ีนั้น ๆ ไดเห็น 
กุลบุตรนั้น.   เห็นเขาลมลงที่กองขยะ   กลับมาทูลแดพระราชา.   พระราชาเสด็จ 
ไปทรงเห็นกุลบุตรแลว   ทรงคร่ําครวญวา  ทานทั้งหลาย     พวกเราไมไดเพ่ือ 
ทําสักการะแกพระสหายหนอ     พระสหายของเราไมมีที่พ่ึงแลว   ตรัสสั่งใหนํา 
กุลบุตรดวยเตียง   ทรงตั้งไวในโอกาสอันสมควร     ตรัสสั่งใหเรียกผูอาบนํ้าให 
และชางกัลบกเปนตน    โดยใหรูถึงการทําสักการะแกกุลบุตรผูยังไมไดอุปสมบท 
ทรงใหอาบพระเศียรของกุลบุตร  ทรงไหนุงผาอันบริสุทธิ์เปนตน    ทรงใหตก 
แตงดวยเพศของพระราชา   ทรงยกข้ึนสูวอทอง   ทรงใหทําการบูชา    ดวยวัตถุ 
ทั้งหลายมีดนตรี   ของหอมและมาลาทุกอยางเปนตน   ทรงนําออกจากพระนคร 
ทรงใหทํามหาจิตกาธาน  ดวยไมหอมเปนอันมาก    ครั้นทรงทําสรีรกิจของกุล- 
บุตรแลว   ทรงนําเอาพระธาตุมาประดิษฐไวในพระเจดีย.   คําที่เหลือในบททั้ง 
ปวงงายทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาธาตุวิภังคสูตรที่  ๑๐  
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                           ๑๑.  สัจจวิภังคสูตร   
 
            [๖๙๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน    เขต 
เมืองพาราณสี.      สมัยนัน้แล      พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารสัแลว. 
            [๖๙๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ไดประกาศธรรมจักรอัน ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน  เขตเมืองพาราณสี  อันสมณะ    หรือพราหมณ  หรอื 
เทวดา หรือมาร  หรือพรหม  หรือใคร ๆ ในโลก  ยังไมเคยประกาศ   ไดทรง      
บอก   แสดง   บัญญัติ     แตงต้ัง     เปดเผย      จําแนก   ทําใหงายซึ่งอริยสัจ  ๔ 
อริยสัจ  ๔ เหลาไหน   คือ  ทรงบอก  แสดง  บัญญติั   แตงต้ัง  เปดเผย   จําแนก 
ทําใหงายซึ่งทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทัยอริยสัจ   ทกุขนิโรธอริยสัจ     ทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทาอริยสัจ   ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ไดประกาศธรรมจักร 
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาท่ีปาอิสิปตนมิคทายวัน   เขตเมืองพาราณสี    อันสมณะ 
หรือพราหมณ   หรือเทวดา    หรือมาร    หรือพรหม    หรือใคร ๆ ในโลก 
ยังไมเคยประกาศ   ไดทรง   บอก   แสดง   บัญญติั   แตงต้ัง  เปดเผย    จําแนก 
ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ นี.้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงเสพ     จงคบสารี 
บุตรและโมคคัลลานะเถิด    ทั้งสองรูปนี้เปนบัณฑิตภิกษุ    ผูอนุเคราะหผูรวม 
ประพฤติพรหมจรรย   สารีบุตรเปรียบเหมือนผูใหกําเนิด   โมคคัลลานะเปรียบ 
เหมือนผูบํารุงเลี้ยงทารกท่ีเกิดแลว  สารีบุตรยอมแนะนําโสดาปตติผล   โมคคัล- 
ลานะ  ยอมแนะนําในผลชั้นสูง  สารบีุตรพอท่ีจะบอก  แสดงบัญญัติ  แตงต้ัง  
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เปดเผย  จําแนก  ทําใหงายซึ่งอริยสัจ ๔ ไดโดยพิสดาร.   พระผูมีพระภาคเจา    
ผูพระสุคต  ไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว   เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร. 
            [๗๐๐]   ขณะนั้น      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน 
พระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุเหลา 
นั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว  ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังน้ีวา   ดูกอนทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ไดประกาศธรรมจักร 
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาท่ีปาอิสิปตนมิคทายวัน    เขตเมืองพาราณสี    อันสมณะ 
หรือพราหมณ   หรือเทวดา   หรือมาร   หรือพรหม   หรือใคร ๆ   ในโลก   ยัง 
ไมเคยประกาศ   ไดทรงบอก    แสดง    บัญญัติ     แตงต้ัง    เปดเผย    จําแนก 
ทําใหงายซึ่งอริยสัจ  ๔   อริยสัจ  ๔  เหลาไหน   คือ   ทรงบอก   แสดง  บญัญัติ 
แตงต้ัง     เปดเผย     จําแนก    ทําใหงายซึ่งทุกขอริยสัจ      ทุกขสมุทัยอริยสัจ 
ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 
           [๗๐๑]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน     คือ 
ชาติก็เปนทุกข    ชราก็เปนทุกข    มรณะก็เปนทุกข  โสกะ   ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส   และอุปายาส    ก็เปนทุกข  ความไมไดสมปรารถนากเ็ปนทุกข โดย  
ประมวลแลว   อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ก็ชาติเปนไฉน   ไดแก   ความเกิด  ความ 
เกิดพรอม   ความหย่ังลง   ความบังเกิด   ความบังเกิดเฉพาะ  ความปรากฏแหง 
ขันธ  ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะ   ในหมูสัตวนั้น ๆ    ของสัตวทั้งหลายน้ัน ๆ   
นี้เรียกวา  ชาติ.  
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ก็ชราเปนไฉน  ไดแก  ความแก   ความ 
คร่ําครา  ความเปนผูมีฟนหัก  มีผมหงอก  มีหนังยน  ความเส่ือมอายุ  ความ 
หงอมแหงอินทรียในหมูสัตวนั้น  ๆ   ของสัตวทั้งหลายนั้น  ๆ  นี้เรียกวา ชรา  
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           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กม็รณะเปนไฉน  ไดแก ความจุติ  ความ   
เคลื่อนไปความแตก   ความอันตรธาน   ความตาย  ความมรณะ  การทํากาละ 
ความสลายแหงขันธ    ความทอดท้ิงราง    ความขาดชีวิตนทรีย    จากหมูสัตว 
นั้น  ๆ   ของสัตวทั้งหลายนั้น  ๆ  นี้เรยีกวา  มรณะ. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็โสกะเปนไฉน    ไดแก    ความโศก 
ความเศรา   ความเห่ียวแหงใจ   ความเที่ยวแหงภายใน   ความเท่ียวแหงรอบใน 
ภายใน  ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง  อันเหตุแหงทุกข 
อยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว    นี้เรียกวา   โสกะ.  
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กป็ริเทวะเปนไฉน   ไดแก   ความรําพัน 
ความร่ําไร  กิริยารําพัน   กิริยาร่ําไร  ลักษณะท่ีรําพัน    ลกัษณะท่ีร่ําไร   ของ 
บุคคลท่ีประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง   อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยาง 
หน่ึงถูกตองแลว   นี้เรียกวา   ปริเทวะ. 
          ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กท็ุกขะเปนไฉน ไดแก ความลําบากกาย 
ความไมสบายกาย   ความเสวยอารมณที่ลําบาก   ทีไ่มสบาย    อันเกิดแตสัมผัส 
ทางกาย   นี้เรียกวา   ทุกขะ. 
          ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โทมนัสเปนไฉน ไดแก ความลําบากใจ 
ความไมสบายใจ    ความเสวยอารมณที่ลําบาก    ทีไ่มสบาย    อันเกิดแตสัมผัส 
ทางใจ   นี้เรียกวา   โทมนัส. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ก็อุปายาสเปนไฉน   ไดแก   ความคับใจ 
ความแคนใจ    ลักษณะท่ีคับใจ    ลักษณะท่ีแคนใจ   ของบุคคลผูประจวบกับ 
ความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง       อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว 
นี้ เรียกวา   อุปายาส.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 384 

           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      ก็ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขเปน    
ไฉน  ไดแก   สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา     เกิดความปรารถนาข้ึน 
อยางนี้วา  โอหนอ   ขอเราอยาตองเกิดเปนธรรมดา   และความเกิดอยาพึงมาถึง 
เราเลย   อันขอน้ี    ใคร ๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย    แมนี้กช็ื่อวา 
ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข   สตัวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา    เกิด 
ความปรารถนาข้ึนอยางนี้วา   โอหนอ    ขอเราอยาตองแกเปนธรรมดา      และ 
ความแกอยาพึงมาถึงเราเลย   อันขอน้ี    ใคร  ๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไม 
ไดเลย   แมนี้ก็ชื่อวา   ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข   สัตวทัง้หลายผูมีความ 
เจ็บไขเปนธรรมดา   เกิดความปรารถนาข้ึนอยางนี้วา   โอหนอ  ขอเราอยาตอง 
เจ็บไขเปนธรรมดา    และความเจ็บไขอยาพึงมาถึงเราเลย    อันขอน้ี    ใคร ๆ  
จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย   แมนี้กช็ื่อวา     ความไมไดสมปรารถนา 
เปนทุกข   สตัวทั้งหลายผูมีความตายเปนธรรมดา   เกิดความปรารถนาข้ึนอยาง 
นี้วา   โอหนอ   ขอเราอยาตองตายเปนธรรมดา    และความตายอยาพึงมาถึงเรา 
เลย   อันขอน้ี     ใคร ๆ     จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย    แมนี้กช็ื่อวา  
ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข    สตัวทั้งหลายผูมีโสกะ    ปรเิทวะ    ทุกขะ 
โทมนัส   และอุปายาสเปนธรรมดา   เกิดความปรารถนาข้ึนอยางนี้วา    โอหนอ 
ขอเราอยาตองมีโสกะ   ปริเทวะ   ทุกขะ    โทมนัส    และอุปายาสเปนธรรมดา 
และโสกะ   ปริเทวะ   ทกุขะ   โทมนสั    และอุปายาสอยาพึงมาถึงเราเลย      อัน  
ขอน้ี    ใคร ๆ   จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย   แมนี้กช็ื่อวา    ความไม 
ไดสมปรารถนาเปนทุกข. 
             ดูกอนทานผูมอีายุทั้งหลาย   ก็โดยประมวลแลว  อุปาทานขันธ  ๕ เปน 
ทุกข  เปนไฉน  คืออยางนี้   อุปาทานขันธ    คือรูป    คือเวทนา    คือสัญญา  
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คือสังขาร  คือวิญญาณ   เหลาน้ัน  โดยประมวลแลว  ชื่อวา  อุปาทานขันธ  ๕       
เปนทุกข. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  นีเ้รียกวาทุกขอริยสัจ. 
           [๗๐๒]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      ก็ทกุขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน 
ไดแกตัณหาท่ีนําไปสูภพใหม    สหรคตดวยความกําหนัด    ดวยอํานาจความ 
ยินดี  อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้น  ๆ    คือ    กามตัณหา    ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  นี้เรียกวา  ทกุขสมุทัยอริยสัจ. 
           [๗๐๓]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      ก็ทกุขนิโรธอริยสัจเปนไฉน 
ไดแก ความดับดวยอํานาจคลายกําหนัดไมมีสวนเหลือ   ความสละ   ความสลัด 
คืน  ความปลอย   ความไมมีอาลัย  ซึง่ตัณหานั้นนั่นแล  นี้เรยีกวา  ทุกขนิโรธ 
อริยสัจ. 
          [๗๐๔]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
เปนไฉน  ไดแก มรรคมีองค  ๘  อันประเสริฐนี้แล   ซึ่งมีดังน้ี  (๑)  สัมมาทิฐิ 
(๒) สัมมาสังกัปปะ  (๓)  สัมมาวาจา  (๔)  สัมมากมัมันตะ  (๕) สัมมาอาชีวะ 
(๖)  สัมมาวายามะ   (๗)  สัมมาสติ   (๘)  สัมมาสมาธิ.  
          ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กส็ัมมาทิฐิเปนไฉน  ไดแก   ความรูใน 
ทุกข  ความรูในทุกขสมุทัย  ความรูในทุกขนิโรธ  ความรูในทุก นิโรธคามินี 
ปฏิปทา  นี้เรยีกวาสัมมาทิฐิ. 
          ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กส็ัมมาสังกัปปะเปนไฉน ไดแกความดําริ 
ในเนกขัมมะ   ความดําริในอันไมพยาบาท   ความดําริในอันไมเบียดเบียน   นี้ 
เรียกวาสัมมาสังกัปปะ.  
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            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็สัมมาวาจาเปนไฉน    ไดแก    เจตนา   
เปนเครื่องงดเวนจากพูดเท็จ   จากพูดสอเสียด     จากพูดคําหยาบ    จากเจรจา. 
เพอเจอ   นี้เรยีกวา   สัมมาวาจา. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน   ไดแก   เจตนา 
เปนเครื่องงดเวน  จากปาณาติบาต   จากอทินนาทาน    จากกาเมสุมิจฉาจาร    นี ้ 
เรียกวา   สัมมากัมมันตะ. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กส็ัมมาอาชีวะเปนไฉน  คือ    อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้   ละมิจฉาชีพแลว   สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาชีพ   นี้เรียกวา 
สัมมาอาชีวะ. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กส็ัมมาวายามะเปนไฉน    คือ    ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมใหเกิดฉันทะ    พยายาม    ปรารภความเพียร    ประคองจิต 
ต้ังจิตไว  เพ่ือไมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดไดเกิดข้ึน ๑  เพ่ือละอกุศล 
ธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย  ๑   เพ่ือใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนไดเกิดข้ึน. 
เพ่ือความต้ังมั่น  ไมฟนเฝอ  เพ่ิมพูน  ไพบูลย  เจริญ  และบริบรูณของกุศล- 
ธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ๑   นีเ้รียกวา  สัมมาวายามะ. 
           ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กส็ัมมาสติเปนไฉน   คือ    ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย   มีความเพียร    รูสึกตัว    มีสติ   กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู      เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตะ.    เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม    มีความ 
เพียร    รูสกึตัว    มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู     นี้เรยีกวา 
สัมมาสติ.  
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          ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน    คือ    ภิกษุใน    
ธรรมวินัยนีส้งัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   เขาปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร 
มีปติและสุข     เกิดแตวิเวกอยู     เขาทุติยฌาน . . . อยู     เปนผูวางเฉย    เพราะ 
หนายปติ    มีสัมปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวยนามกาย    เขาตติยฌาน. . .อยู 
เขาจตุตถฌาน . . .อยู   นี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ. 
          ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  นี้เรียกวา  ทุกขนิโรธคานินีปฏิปทาอริยสัจ. 
          [๗๐๕]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม-  
พุทธเจา      ไดทรงประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา      ที่ปาอิสิปตน 
มิคทายวัน   เขตเมืองพาราณสี  อันสมณะ หรือพราหมณ  หรือเทวดา หรือมาร 
หรือพรหม   หรือใคร ๆ  ในโลก   ยังไมเคยประกาศ  ไดแก ทรงบอก  ทรง 
แสดง   ทรงบัญญัติ    ทรงแตงต้ัง   ทรงเปดเผย   ทรงจําแนก  ทรงทําใหงายซึ่ง 
อริยสัจ  ๔ นี.้ 
           ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังน้ีแลว ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชมยินดีภาษิต 
ของทานพระสารีบุตรแล.                                    
                                จบ   สัจจวิภังคสูตร  ที ่  ๑๑  
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                   อรรถกถาสัจจวิภังคสูตร    
 
            สัจจวิภังคสูตร   เริมตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อาจิกฺขนา   ความวา  นี้ชือ่วา  ทุกข 
อริยสัจ ฯลฯ    นี้ชื่อวา    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.    แมในบทที่เหลือ 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  อน่ึง   ในที่นี้  การต้ังสัจจะมีทุกขสัจเปนตน   ชื่อวา  การ 
บัญญัติ.  ก็บคุคลท้ังอาสนะ  เรียกวา  บัญญัติอาสนะ.  บทวา   ปฏปนา   คือ 
การบัญญัติ.    บทวา  วิวรณา  คือ  การทําเปดเผย.   บทวา    วิภชฺนา    คือ 
ทําการจําแนก. บทวา   อตฺุตานีกมฺม   ไดแกทําใหปรากฏ. บทวา  อนุคฺครหกา 
ความวา   อนุเคราะหดวยการสงเคราะห    แม ๒ อยาง   คือ   อามิสสงเคราะห 
ธรรมสงเคราะห.  บทวา    ชเนตา   คือ  มารดาผูใหเกิด.  บทวา  อาปาเทตา 
คือ   ผูเลี้ยง   ทรงแสดงวา    โมคคัลลานะดุจมารดาผูเลี้ยง.    ก็มารดาผูใหเกิด. 
งดเวนของเค็มและของเปร้ียวเปนตน     ตลอด  ๙  เดือนหรือ  ๑๐  เดือน    ทรง 
ทารกไวในทอง  ใหมารดาเลี้ยง คือ แมนม  รับทารกที่ออกจากทอง.  มารดานั้น  
เลี้ยงทารกดวยนํ้านม  และเนยสด  เปนตนใหเจริญ.   ทารกน้ันอาศัยความเจริญ 
เที่ยวไปตามสบาย.     พระสารีบุตรเถระก็เปนอยางนั้น     สังเคราะหบรรพชิต 
ทั้งหลาย  ในสํานักของตน  หรือของภิกษุเหลาอ่ืน   ดวยการสงเคราะห  ๒ อยาง 
ปฏิบัติบรรพชิตผูไข     ชกัชวนในกัมมัฏฐาน     รูความเปนพระโสดาบันแลว  
จําเดิมแตกาลบรรพชิตเหลาน้ันออกจากภัยในอบายท้ังหลาย   บัดนี้  ก็เปนผูไม 
สนใจในบรรพชิตเหลาน้ันวา      พวกเขาจักยังมรรคเบ้ืองสูงใหเกิดข้ึนดวยการ  
กระทําของบุรุษ  เฉพาะตนแลว   กลาวส่ังสอนบรรพชิตใหม ๆ เหลาอ่ืน.  ฝาย 
พระมหาโมคคัลลานะ   สงเคราะหบรรพชิตทั้งหลายในสํานักของตน   หรือของ  
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ภิกษุเหลาอ่ืนเชนนั้นเหมือนกัน   ชกัชวนในกัมมัฏฐาน   ยอมไมถึงความเปนผู   
ไมสนใจในบรรพชิตท้ังหลาย     แมบรรลุแลวซ่ึงผล  ๓ ในเบือ้งตํ่า.    ทราบวา 
เพราะเหตุไร  พระมหาโมคคัลลานะนั้น  จึงมีความคิดอยางนี้.   สมดังพระดํารัส 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คูถแมมีประมาณนอยก็มี 
กลิ่นเหม็น   มูตร  น้ําลาย  น้ําหนอง  เลือด   แมมีประมาณนอยก็มีกลิ่นเหม็น 
แมฉันใด     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรายอมไมสรรเสริญภพแมมีประมาณนอย 
โดยที่สุด  แมสักวาแอบอิงนางฟา   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ดังนี้.    เพราะฉะนั้น 
พระมหาโมคคัลลานะจึงไมถึงความเปนผูไมสนใจในบรรพชติเหลาน้ัน   จนกวา 
พวกเขายังไมบรรลุอรหัต       ยอมถงึความเปนผูไมสนใจในบรรพชิตท้ังหลาย 
แมผูบรรลุอรหัตแลว.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   สารีบุตรเหมือนมารดาผูบังเกิดเกลา  โมคคัลลานะเหมือนมารดาเลี้ยง 
ทารกที่เกิดแลว     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สารีบุตรยอมแนะนําในโสดาปตติผล 
โมคคัลลานะยอมแนะนําในผลท่ีสูงข้ึนไป  ดังนี้.   
         บทวา   ปโหติ   ไดแก   ยอมอาจ.     บทวา   ทกฺุเข   าณ   ไดแก 
ญาณในการแทงตลอดดวยการฟงและการพิจารณา.        ในทุกขสมุทัยก็เหมือน 
อยางนั้น.   ปฏิเวธญาณในการฟง   ยอมควรในทุกขนิโรธ.   ยอมควรในทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทาเหมือนกัน.   ในสังกัปปะท้ังหลายมีเนกขัมมสังกัปปะเปนตน   ความ 
ดําริวา   สังกัปปะเกิดข้ึนแลวแกผูพิจารณากาม    ดวยอรรถวา    กามเปนขาศึก 
หรือโดยความสลัดออกจากกามก็ดี   สังกัปปะทําการกําจัดกาม  คือ  ความเขาไป 
สงบระงับกามเกิดข้ึนแลวก็ดี     สังกัปปะเกิด  ข้ึนในที่สุดแหงการสงบจากกามก็ดี 
ชื่อวา เนกขัมมสังกัปปะ.  แมในบททัง้สองท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน .  ก็สังกัปปะ 
เหลาน้ันแมทั้งหมด   ในบุพภาคไดในจิตตาง ๆ   ในขณะแหงมรรคยอมไดใน  
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จิตเดียว    จรงิอยู     ยอมไดสังกัปปะเดียวเทาน้ัน     ที่ทําลายมิจฉาสังกัปปะ   
เจตนาในเอกจิตน้ัน  ยอมไมไดสังกัปปะตางๆ.  แมสัมมาวาจาเปนตน    ก็ยอมได 
ในนิดเดียว ในขณะแหงมรรคโดยนัยกลาวแลว  ในบรรดาจิตตาง ๆ ในบุพภาค 
ในที่นี้    มีความสังเขปเพียงเทาน้ี.      สวนความพิสดารไดกลาวแลวในสัจจกถา 
วิสุทธิมรรค  และในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นเทียวแล. 
                                    จบอรรถกถาสัจจวิภังคสูตรที่  ๑๑  
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                      ๑๒.   ทักษณิาวิภังคสูตร    
 
           [๗๐๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารนิโครธาราม  เขต  
พระนครกบิลพัสดุ   ในสกักชนบท.    สมัยนั้นแล  พระนางมหาปชาบดีโคตมี 
ทรงถือผาคูหน่ึง   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ     แลวถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจา  ประทับนั่ง  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  พอประทับนั่งเรียบรอย 
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ผาใหม 
คูนี้   หมอมฉันกรอดาย  ทอเอง  ต้ังใจอุทิศพระผูมีพระภาคเจา    ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห  โปรดรับผาใหมทั้งคูของหมอมฉันเถิด.  
           [๗๐๗]   เมื่อพระนางกราบทูลแลวอยางนี้    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ดังน้ีวา   ดูกอนโคตมี  พระนางจงถวายสงฆเถิด   เมื่อถวายสงฆแลว  จักเปนอัน 
พระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ      พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ผาใหมคูนี้  หมอมฉันกรอดาย 
ทอเอง   ต้ังใจอุทิศพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความ 
อนุเคราะห   โปรดรับผาใหมทั้งคูนี้ของหมอมฉันเถิด    แมในครั้งท่ี  ๒   แมใน 
ครั้งท่ี  ๓   แล     พระผูมพีระภาคเจาก็ตรัสกะพระนาง   แมในครั้งท่ี  ๒   แมใน 
ครั้งท่ี  ๓   ดงัน้ีวา   ดูกอนโคตมี    พระนางถวายสงฆเถิด    เมื่อถวายสงฆแลว 
จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ. 
         [๗๐๘]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้        ทานพระอานนทได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค- 
เจา  โปรดรบัผาท้ังคู   ของพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถิด  พระนางมหาปชาบดี  
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โคตมี  มีอุปการะมาก  เปนพระมาตุจฉาผูทรงบํารุงเลี้ยง    ประทานพระขีรรส   
แดพระผูมีพระภาคเจา    เมื่อพระชนนีสวรรคตแลว    ไดโปรดใหพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงดื่มเตาพระถัน     แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงมีอุปการะมากแก 
พระนางมหาปชาบดีโคตมี    พระนางทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงถึง 
พระพุทธะ   พระธรรม   พระสงฆ   เปนสรณะไดทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงงดเวน จากปาณาติบาต  จากอทินนาทาน  จากกาเมสุมิจฉาจาร  จากมุสาวาท 
จากฐานะเปนที่ต้ังแหงความประมาทเพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยได     ทรง 
อาศัยพระผูมีพระภาคเจา     จึงทรงประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหว่ันไหว 
ในพระพุทธะ  พระธรรม   พระสงฆ   ทรงประกอบดวยศีลท่ีพระอริยะมุงหมาย 
ได  ทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา    จึงเปนผูหมดความสงสัยในทุกข   ในทุกข- 
สมุทัย  ในทุกขนิโรธ    ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได    ขาแตพระองคผูเจริญ  
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงมีพระอุปการะมากแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี. 
        [๗๐๙]   พ.   ถกูแลว ๆ อานนท   จริงอยู   บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว 
เปนผูถึงพระพุทธะ   พระธรรม   พระสงฆ   เปนสรณะได  เราไมกลาวการท่ี 
บุคคลน้ีตอบแทนตอบุคคลน้ีดวยดี   เพียงกราบไหว   ลุกรับ    ทําอัญชลี   ทาํ 
สามีจิกรรมดวยเพิ่มใหจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชบริขาร 
บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแลว    งดเวน จากปาณาติบาต    จากอทินนาทาน    จาก 
กาเมสุมิจฉาจาร      จากมุสาวาท      จากฐานะเปนที่ต้ังแหงความประมาทเพราะ 
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยได  เราไมกลาวการท่ีบุคคลน้ีตอบแทนตอบุคคลน้ีดวย 
ดี  เพียงกราบไหว  ลุกรบั  ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม  ดวยเพิ่มใหจีวร  บิณฑ- 
บาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจยเภสัชบริขาร.   บคุคลอาศัยบุคคลใดแลว  เปน 
ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหว่ันไหวในพระพุทธะ พระธรรม พระสงฆ  
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ประกอบดวยศีลที่พระอริยะมุงหมายได       เราไมกลาวการท่ีบุคคลน้ีตอบแทน    
บุคคลน้ีดวยดี   เพียงกราบไหว  ลุกรบั   ทําอัญชล ี ทําสามีจิกรรม  ดวยเพิ่มให 
จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชบริขาร.   บุคคลอาศัยบุคคล 
ใดแลว    เปนผูหมดความสงสัยในทุกข    ในทุกขสมุทัย    ในทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาได  เราไมกลาวการท่ีบุคคลน้ีตอบแทนบุคคลน้ีดวยดี    เพียงกราบไหว 
ลุกรับ   ทําอัญชล ี ทําสามีจิกรรม  ดวยเพิ่มใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ  และ 
คิลานปจจยเภสัชบริขาร. 
          [๗๑๐]  ดูกอนอานนท   ก็ทักษิณาเปนปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อยาง   คือ 
ใหทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ 
ที่ ๑.  ใหทานในพระปจเจกสัมพุทธะ  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๒. 
ใหทานในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ 
ที่ ๓.  ใหทานในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง     นี้เปนทักษิณาปาฏิปุค- 
คลิกประการท่ี ๔.  ใหทานแกพระอนาคามี  นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการ 
ที่ ๕.    ใหทานในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง    นี้เปนทักษิณาปาฏิ-  
ปุคคลิกประการท่ี ๖.    ใหทานแกพระสาทกคามี    นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิก 
ประการที่ ๗.     ใหทานในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําสกทาคามิผลใหแจง     นี้เปน 
ทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี  ๘.  ใหทานในพระโสดาบัน  นี้เปนทักษิณาปาฏิ- 
ปุคคลิกประการท่ี ๙.    ใหทานในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง    นี ้ 
เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี  ๑๐.     ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจาก 
ความกําหนัดในกาม     นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๑.    ใหทานใน 
ปุถุชนผูมีศีล      นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๒.    ใหทานในปุถุชน 
ผูทุศีล    นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๓    ใหทานในสัตวเดียรัจฉาน 
นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการท่ี ๑๔.  
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          [๗๑๑]  ดูกอนอานนท  ใน ๑๔ ประการนั้น     บุคคลใหทานในสัตว   
เดียรัจฉาน  พึงหวังผลทักษิณาไดรอยเทา  ใหทานในปุถุชนผูทุศีล  พึงหวังผล 
ทักษิณาไดพันเทา     ใหทานในปุถุชนผูมีศีล    พึงหวังผลทักษิณาไดแสนเทา. 
ใหทานในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม   พึงหวังผลทักษิณาได 
แสนโกฏิเทา.    ใหทานในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง    พึงหวังผล 
ทักษิณาจะนับไมได     จะประมาณไมได    จะปวยกลาวไปไยในพระโสดาบัน 
ในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําสกทาคามิผลใหแจง   ในพระสกทาคามี   ในทานผูปฏิบัติ 
เพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง    ในพระอนาคามี    ในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําอรหัตผล 
ใหแจง   ในสาวกของตถาคตผูเปนพระอรหันต    ในปจเจกสัมพุทธะ    และใน 
ตถาคตอรหันต  สัมมาสัมพุทธเจา. 
           [๗๑๒]  ดูกอนอานนท  ก็ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆมี ๗ อยาง คือ  ให 
ทานในสงฆ ๒ ฝาย  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  นี้เปนทักษิณาท่ีถึงแลวในสงฆ 
ประการที่  ๑.  ใหทานในสงฆ ๒  ฝาย  ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว   เปน 
ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆทั้ง ๒ ฝาย    ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว    นี้เปน 
ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๒.    ใหทานในภิกษุสงฆ    นี้เปนทักษิณาที่ 
ถึงแลวในสงฆประการที่ ๓.    ใหทานในภิกษุณีสงฆ   นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลว 
ในสงฆประการที่ ๔.     เผดียงสงฆวา   ขอไดโปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจํานวน 
เทาน้ี      ข้ึนเปนสงฆแกขาพเจาแลวใหทาน     นี้เปนทักษิณาท่ีถึงแลวในสงฆ  
ประการที่ ๕.     เผดียงสงฆวา   ขอไดโปรดจัดภิกษุจํานวนเทานี้ข้ึนเปนสงฆแก 
ขาพเจา  แลวใหทาน   นี้เปนทักษิณาท่ีถึงแลวในสงฆประการท่ี ๖.   เผดียงสงฆ 
วา  ขอไดโปรดจัดภิกษุณีจํานวนเทาน้ีข้ึนเปนสงฆแกขาพเจา   แลวใหทาน      
เปนทักษิณาท่ีถึงแลวในสงฆประการท่ี  ๗.  
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          [๗๑๓]  ดูกอนอานนท   ก็ในอนาคตกาล    จักมีแตเหลาภิกษุโคตรภู    
มีผากาสาวะพันคอ  เปนคนทุศีล  มีธรรมลามก  คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะ 
สงฆไดในเหลาภิกษุทุศีลนั้น     ดูกอนอานนท   ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆแมใน 
เวลาน้ันเราก็กลาววา  มีผลนับไมได  ประมาณไมได  แตวาเราไมกลาวปาฏิปุค- 
คลิกทานวามีผลมากกวาทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆโดยปริยายไร ๆ เลย              
          [๗๑๔]  ดูกอนอานนท    ก็ความบริสุทธิ์แหงทักษิณานี้มี  ๔  อยาง.    ๔ 
อยาง  เปนไฉน.  ดูกอนอานนท  ทักษิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบรสิุทธิ์ 
ฝายปฏิคาหก  บางอยางบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก  ไมบริสุทธิ์ฝายทายก  บางอยางฝาย 
ทายกก็ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์     บางอยางบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและ 
ฝายปฏิคาหก. 
          [๗๑๕]  ดูกอนอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทาหก  ไมบริสุทธิ์ 
ฝายปฏิคาหกอยางไร  ดูกอนอานนท  ในขอน้ี  ทายกมีศีล  มีธรรมงาม  ปฏ-ิ 
คาหกเปนผูทุศีล    มีธรรมลามก   อยางนี้แล   ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก 
ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก. 
          [๗๑๖]  ดูกอนอานนท    ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก    ไม 
บริสุทธิ์ฝายทายกอยางไร.  ดูกอนอานนท   ในขอน้ี   ทายกเปนผูทุศีล  มธีรรม 
ลามก ปฏิคาหกเปนผูมีศีล   มีธรรมงาม  อยางนี้แล  ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝาย 
ปฏิคาหก  ไมบริสุทธิ์ฝายทายก.                                                       
          [๗๑๗]  ดูกอนอานนท     ก็ทักษิณาชื่อวาฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์    ฝาย 
ปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์อยางไร.  ดูกอนอานนท  ในขอน้ี   ทายกก็เปนผูทุศีล  ม ี
ธรรมลามก   ปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล   มีธรรมลามก  อยางนี้แล  ทักษิณาชื่อวา 
ฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์  ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์.  
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           [๗๑๘]  ดกูอนอานนท  ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก   และฝาย   
ปฏิคาหกอยางไร.    ดูกอนอานนทในขอน้ี    ทายกก็เปนผูมีศีล   มีธรรมงาม 
ปฏิคาหกก็เปนผูมีศีล   มีธรรมงาม   อยางนี้แล    ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝาย 
ทายกและฝายปฏิคาหก. 
           ดูกอนอานนท  นี้แล   ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา  ๔ อยาง. 
           [๗๑๙]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี  
แลวไดตรัสคาถาประพันธดังนี้  ตอไปอีกวา 
                            (๑)  ผูใดมีศีล    ไดของมาโดยธรรม          
                 มจีิตเลื่อมใสดี  เชื่อกรรมและผลแหงธรรม 
                 อยางย่ิง   ใหทานในคนทุศีล    ทักษิณาของ 
                 ผูนั้น  ชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก. 
                            (๒)  ผูใดทุศีล     ไดของมาโดยไม 
                 เปนธรรม     มีจิตไมเลื่อมไสไมเชื่อธรรม 
                 และผลของธรรมอยางย่ิง    ใหทานในคน 
                มศีีล  ทักษณิาของผูนั้นชื่อวา  บริสุทธิฝ์าย 
                ปฏิคาหก. 
                           (๓)  ผูใดทุศีล     ไดของมาโดยไม 
                เปนธรรม     มจีิตไมเลื่อมใสไมเชื่อกรรม 
                และผลของธรรมอยางย่ิง   ใหทานในคน 
                ทศุีล   เราไมกลาวทานของผูนั้นวา   มีผล 
                ไพบูลย.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 397 

                (๔)  ผูใดมีศีล  ไดของมาโดยธรรม   
         มีจิตเลือ่มใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรม 
         อยางย่ิง    ใหทานในคนมีศีล     เรากลาว 
         ทานของผูนั้นแลวา  มีผลไพบลูย. 
                (๕)  ผูใดปราศจากราคะแลว     ได 
         ของมาโดยธรรม     มีจิตเลื่อมใสดี     เชื่อ 
         กรรมและผลของกรรมอยางย่ิง     ใหทาน 
         ในผูปราศจากราคะ  ทานของผูนั้นนั่นแล 
         เลิศกวาอามิสทานท้ังหลาย. 
               จบ  ทักขิณาวิภังคสูตร  ที่  ๑๒ 
                      จบ  วิภังควรรค   ที่   ๔  
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             อรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตร                 
 
           ทักขิณาวิภังคสูตร   มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
          ในทักขิณาวิภังคสูตรนั้น    บทวา    มหาปชาปตี  โคตมี    ไดแก 
พระโคตรวา    โคตมี.   กใ็นวันขนานพระนาม  พราหมณทั้งหลายไดรับสักการะ 
แลว    เห็นพระลักษณสมบัติของพระนางแลว    ไดพยากรณวา   ถาพระนางน้ี 
จักไดพระธิดา  พระธิดาจักเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ   ถาจักไดพระ 
โอรส    พระโอรสจักเปนพระเจาจักรพรรดิ    พระปชาของพระนาง   จักเปน 
ผูยิ่งใหญ    โดยประการแมทั้งสองน้ันเทียว   ดังน้ี.       พระญาติทั้งหลายจึงได 
ขนานพระนามของพระนางวา   ปชาบดี    ดวยประการฉะน้ี.      แตในสูตรนี้  
           ทานรวมเอาพระโคตรดวย  จึงกลาววา  มหาปชาบดีโคตมี.    บทวา 
นว   ไดแก  ใหม.   บทวา   สาม   วายิต   คือทรงทอเองดวยพระหัตถ.   ก็ใน 
วันนั้น  พระนางมหาปชาบดีโคตมี   อันหมูพระพี่เลี้ยงนางนม    แวดลอมแลว 
เสด็จมาสูโรงงานทอผาของศิลปนทั้งหลาย    ทรงจับปลายกระสวย    ไดทรงทํา 
อาการแหงการทอผา.   คําน้ัน    ทานกลาวหมายถึงการทอผาน้ัน.   ถามวา  พระ 
นางโคตมีทรงเกิดพระทัย   เพ่ือถวายผาคูหน่ึง   แตพระผูมีพระภาคเจา  ในกาล 
ไหน.      ตอบวา   ในกาลท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแลว 
เสด็จมาสูกรุงกบิลพัสดุ  โดยการเสด็จครั้งแรก.  จริงอยางนั้น  พระเจาสุทโธทน- 
มหาราชทรงพาพระศาสดาซึ่งเสด็จบิณฑบาต ใหเสด็จไปยังพระราชนิเวศนของ 
พระองค.   ครั้งน้ัน   พระนางมหาปชาบดีโคตมี    ทรงเห็นพระรูปโสภาของพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลว      ทรงพระดําริวา       พระอัตภาพของบุตรเรางดงามหนอ 
ดังน้ี .  ลําดับนั้น    พระนางก็เกิดพระโสมนัสเปนกําลัง.  แตนัน้    ทรงพระดําริวา  
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เมื่อบุตรของเราอยูในทามกลางวัง    ตลอด ๒๙ ป    วัตถุที่เราใหแลวโดยท่ีสุด     
แมสักวาผลกลวยน้ันเทียว     ไมมีเลย     แมบัดนี้เราจักถวายผาจีวรแกบุตรน้ัน. 
ทรงยังพระหฤทัยใหเกิดข้ึนวา  ก็ในกรงุราชคฤหนี้มีผาราคาแพงมาก   ผาเหลา- 
นั้น  ยอมไมยังเราใหดีใจ   ผาท่ีเราทําเองน้ันแล   ยอมยังเราใหดีใจได    เราจําจะ 
ตองทําผาเองถวาย   ดังน้ี. 
           ครั้งน้ัน     พระนางทรงใหนําฝายมาจากตลาด      ทรงขยําทรงยีดวย 
พระหัตถ   กรอดายอยางละเอียด  ทรงใหสรางโรงงานทอผาในภายในพระราช- 
วังนั้นเทียว  ทรงใหเรียกชางศิลปทั้งหลาย  พระราชทานเครื่องบริโภค ขาทนียะ 
และโภชนียะ        ของพระองคนั้นแลใหแกชางศิลปทั้งหลายแลวทรงใหทอผา. 
ก็พระนางอันคณะพระพ่ีเลี้ยงนางนม   แวดลอมแลว    เสด็จไปจับปลายกระสวย 
ตามสมควรแกกาลเวลา.   ในกาลท่ีผาน้ันทอเสร็จแลว   ทรงทาํการสักการะใหญ 
แกชางศิลปทั้งหลายแลว   ทรงใสผาคูหน่ึงในหีบอันมีกลิ่นหอม   ทรงใหถอืผา 
ทูลแดพระราชาวา   หมอมฉันจักถือผาจีวรไปถวายแกบุตรเรา.   พระราชาตรัส 
สั่งใหเตรียมทางเสด็จ.     ราชบริวารท้ังหลายปดกวาดถนน     ต้ังหมอนํ้าเต็ม 
ยกธงผาท้ังหลาย     ตกแตงทางต้ังแตพระทวารพระราชวัง     จนถึงพระวิหาร 
นิโครธาราม  ทําทางใหเกลื่อนกลนดวยดอกไม.   ฝายพระนางมหาปชาบดีทรง 
ประดับเครื่องอลังการทุกอยาง        ผูอันคณะพระพ่ีเลี้ยงนางนมแวดลอมแลว 
ทรงทูลหีบผา      เสด็จไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว      กราบทลูวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ผาใหมคูนี้เปนของหมอมฉัน     ดังน้ีเปนตน      บทวา 
ทุติยมฺป    ความวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนโคตมี   พระนาง 
จงถวายสงฆเถิด  พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดกราบทูลออนวอนวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ        หมอมฉันอาจเพ่ือถวายผาจีวรทั้งหลายจากคลังผาแกภิกษุ 
รอยรูปบาง  พันรูปบาง  ก็ผาใหมคูนี้หมอมฉันกรอดายเอง ทอเอง ต้ังใจอุทิศ  
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พระผูมีพระภาคเจา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับผา    
ใหมคูนั้นของหมอมฉันเถิด.  พระนางกราบทูลอยางน้ีถึง  ๓  ครั้ง.   แมพระผูมี 
พระภาคเจาก็ตรัสหามอยางนั้นเทียว.    ถามวา   กเ็พราะเหตุไร    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงทรงใหถวายผาใหมคูที่พระนางจะถวายแดพระองค   แกพระภิกษุสงฆ 
เลา.     ตอบวา   เพราะเพ่ือทรงอนุเคราะหพระมารดา.    ก็ไดยนิวา    พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงมีพระดําริวา   เจตนา  ๓  อยางคือ    บุพเจตนา 
มุญจนเจตนา  อปราปรเจตนา  ของพระนางมหาปชาบดีนี้    เกดิข้ึนปรารภเรา 
แลว   จงเกิดข้ึนปรารภพระภิกษุสงฆบาง   เมื่อเปนเชนนี้     เจตนาท้ัง ๖ อยาง 
ก็จะรวมเปนอันเดียวกัน   จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุข   ตลอด 
กาลนานแกพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น  ดังนี้.    ฝายวิตัณฑวาที    (ผูพูดให 
หลงเชื่อ)    กลาววา   ทานท่ีถวายสงฆมีผลมาก.    พึงทวงติงวิตัณฑวาทีนั้น  วา 
เพราะเหตุไรจึงกลาวอยางนั้น  ทานยอมกลาวถึงทานที่ถวายสงฆ  มีผลมากกวา 
ทานท่ีถวายแกพระศาสดาหรือ.   เออขอรับ   เรากลาว.  ทานจงอางพระสูตรมา. 
ทานวิตัณฑวาทีอางพระสูตรวา    ดกูอนโคตมี    พระนางถวายสงฆเถิด    เมื่อ 
ถวายสงฆแลว   จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ.   ก็พระสูตรนี้ 
มีเนื้อความเพียงเทาน้ีหรือ.   เออ   เพียงเทาน้ี.   ผิวาเปนเชนนั้น     ทานท่ีใหแก 
คนกินเดนท้ังหลายก็พึงมีผลมาก   ตามพระดํารัสวา ดูกอนอานนท  ถาอยางนั้น  
เธอจงใหขนมแกคนกินเดนท้ังหลาย   และวา  ดกูอนกัจจานะ  ถาอยางนั้น  เธอ   
จงใหงบนํ้าออยแกคนกินเดนท้ังหลาย  ดังนี้.   ก็เม่ือเปนอยางนั้น  พระศาสดา 
จึงทรงยังผาที่จะถวายพระองคใหถึงสงฆแลว  ดังนี้.  ก็ชนท้ังหลายแมมีพระราชา 
และมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน       ยอมส่ังใหบรรณาการที่นํามาเพ่ือ 
ใหแกชนทั้งหลายมีตนเลี้ยงชางเปนตน       ชนเหลาน้ันก็พึงใหญกวาพระราชา 
เปนตน.   จรงิอยู   ทักขิไณยบุคคลท่ียอดเย่ียมกวาพระศาสดาไมมี    ตามพระ-  
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บาลีวา    เพราะฉะน้ัน      ทานอยาถืออยางนั้น    ทักขิไณยบุคคลท่ีถึงความเปน      
ผูเลิศแหงอาหุไนยบุคคลท้ังหลาย   ผูตองการบุญ   แสวงผลไพบูลยที่ประเสริฐ 
ที่สุด เชนกับ พระพุทธเจาไมมีในโลกนี้  หรือในโลกอ่ืน.  พระเจตนา ๖ ประการ 
ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี  นั้นรวมเขากันแลว    จักมีเพ่ือประโยชนเกือ้กุล  
เพ่ือความสุข   ตลอดกาลนานอยางนี้. 
            ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงหามถึง ๓ ครั้งแลว        ทรงใหถวายแกสงฆ 
ทรงมุงหมายอะไร.   ตรัสอยางนั้น    เพ่ือชนรุนหลงั    และเพ่ือทรงใหเกิดความ 
ยําเกรงในสงฆดวย.   นัยวาพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดําริอยางนี้วา  เราไม 
ดํารงอยูนาน  แตศาสนาของเราจักต้ังอยูในพระภิกษุสงฆ  ชนรุนหลังจงยังความ 
ยําเกรงในสงฆใหเกิดข้ึน  ดังนี้   จึงทรงหามถึง  ๓  ครั้งแลว   ทรงใหถวายสงฆ  
ก็เมื่อเปนเชนนั้น      พระศาสดาจึงทรงใหถวายผาใหมคูหน่ึง    แมที่พระนางจะ 
ถวายแดพระองคใหแกสงฆ    ทักขิไณยบุคคลชื่อวา  สงฆ  เพราะฉะนั้น   ชน 
รุนหลังยังความยําเกรงใหเกิดข้ึนในสงฆ  จักสําคัญปจจัยสี่เปนส่ิงพึงถวายสงฆ 
เมื่อไมลําบากดวยปจจัยสี่  จักเรียนพระพุทธวจนะทําสมณธรรม  เมื่อเปนอยาง 
นั้น  ศาสนาของเราจักต้ังอยูถึง  ๕,๐๐๐ ป ดังน้ี.  กคํ็าวา  ธรรมดา   ทักขิไณย 
บุคคลท่ียอดเยี่ยมกวาพระศาสดาไมมีนั้น   ควรกลาวแมโดยคําวา  ขาแตพระองค  
ผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับเถิด  ดังน้ี    ก็พระอานนทเถระไมมี 
ความอาฆาต       หรือเวรในพระนางมหาปชาบดี     ทั้งพระเถระไมตองการวา 
ทักขิณาของพระนางอยาไดมีผลมาก.   จริงอยู   พระเถระเปนบัณฑิต    พหสููต 
บรรลุเสกขปฏิปทา     พระเถระนั้น  เมื่อเห็นความท่ีผาใหมคูหน่ึงท่ีพระนางถวาย 
พระศาสดาน้ันมีผลมาก    จึงกราบทูลขอเพ่ือทรงรับวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับเถิด  ดงัน้ี.  วิตัณฑวาทีกลาวอีกวา  พระศาสดา  
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ทรงนับเนื่องกับสงฆ    เพราะพระดํารัสวา     เมื่อถวายสงฆแลว      จักเปนอัน   
พระนางไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆดังน้ี.  วิตัณฑวาทีนั้น  ควรถูกทวงติงวา 
ก็ทานรูหรือวา  สรณะมีเทาไร  ความเล่ือมใสแนนแฟนมีเทาไร.   วิตัณฑวาที 
เมื่อรู  ก็จะกลาววา  สรณะมี  ๓  ความเลื่อมใสแนนแฟนมี  ๓.   แตนั้น ก็ควรถูก 
กลาววา    ตามลัทธิของทานสรณะก็คงมี  ๒  อยางเทาน้ัน     เพราะความท่ีพระ 
ศาสดานับเนื่องกับสงฆ.    เมื่อเปนอยางนั้น    บรรพชาที่ทรงอนุญาตอยางนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท  ดวยไตรสรณคมน   ดังนี้ 
แมอุปสมบทก็ไมเจริญข้ึน.  แตนั้น   ทานก็จะไมเปนบรรพชิต  คงเปนคฤหัสถ. 
ครั้นแมพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎี    ภิกษุทั้งหลายกระทํา 
อุโบสถบาง  ปวารณาบาง   สังฆกรรมท้ังหลายบาง   กรรมเหลาน้ันก็พึงกําเริบ 
เพราะความท่ีพระศาสดาทรงนับเนื่องกับสงฆ   และจะไมมี.   เพราะฉะนั้นจึง 
ไมควรกลาวคําน้ีวา    พระศาสดาทรงนับเนื่องกับสงฆ.    บทวา   อาปาทิตา 
ไดแก  ทรงใหเจริญพรอมแลว    อธิบายวา    ครัน้  พระหัตถและพระบาทของ 
พระองคไมยังกิจดวยพระหัตถและพระบาทใหสําเร็จ  พระนางก็ทรงใหพระหัตถ 
และพระบาทใหเจริญปรนปฏิบัติ.  บทวา  โปสิกา   ความวา  พระนางทรงเล้ียง 
พระองค   โดยใหอาบนํ้า   ทรงใหเสวย   ทรงใหดืม่  วันละ ๒ ครั้ง  ๓  ครั้ง. 
บทวา   ถฺ    ปาเยสิ   ความวา ไดยินวา นันทกุมารโพธิสัตว  ทรงเปนหนุม 
เพียงสอง -  สามวันเทาน้ัน    ครั้น  เมือ่นันทกุมารประสูติแลว   พระนางมหาปชาบดี 
ทรงไหพระโอรสของพระองค  ใหแกพระพี่เลี้ยงนางนม   พระองคเองใหหนาที่   
นางนมใหสําเร็จ     ประทานพระขีรรสแดพระโพธิสัตว    พระเถระหมายถึงการ 
ประทานพระขีรรสนั้น  จึงกราบทูลอยางนี้. 
            พระเถระครั้นแสดงความท่ีพระนางมหาปชาบดีทรงมีพระอุปการะมาก 
ดวยประการฉะน้ันแลว  บัดนี้   เมื่อจะแสดงความท่ีพระตถาคตทรงมีพระอุปการ   
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มาก    จึงกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    แมพระผูมีพระภาคเจา    ดังนี้    
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   ภควนฺต   อาคมฺม   คือ   ทรงอาศัย   คือ 
ทรงพึ่งพา    ทรงมุงหมายพระผูมีพระภาคเจา.  ลําดับ นั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงอนุโมทนาถึงพระอุปการะย่ิง ๆ ข้ึนไป  ในพระอุปการะทั้งสอง  จึง 
ตรัสวา   ขอนั้นเปนอยางน้ัน    เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ย  หานนฺท 
ปุคฺคโล   ปุคฺคล   อาคมฺม   ความวา  บุคคลผูอันเตวาสิกอาศัยบุคคลผูอาจารย 
ใด.   บทวา  อิมสฺสานนฺท   ปุคฺคลสฺส   อิมินา   ปุคฺคเลน    ความวา    บุคคล 
ผูอันเตวาสิกนี้ตอบแทนตอบุคคลผูอาจารยนี้.   บทวา    น   สุปฏิการ    วทาม ิ
ความวา  เราไมกลาวการตอบแทนอุปการะเปนการทําดวยดี.   ในกรรมท้ังหลาย 
มีการอภิวาทนะเปนตน        การเห็นอาจารยแลวทําการกราบไหว     ชื่อวา 
อภิวาทนะ   ไดแก  เมื่อจะสําเร็จอิริยาบถทั้งหลาย      ผินหนาไปทางทิศาภาคที่ 
อาจารยอยู   ไหวแลวเดิน   ไหวแลวยืน   ไหวแลวน่ัง    ไหวแลวนอน      สวน 
การเห็นอาจารยแตที่ไกลแลว     ลุกข้ึนทําการตอนรับ   ชื่อวา    ปจจุฏฐานะ.  ก ็
กรรมน้ีคือ   เห็นอาจารยแลว  ประคองอัญชลีไวเหนือศีรษะ   นมัสการอาจารย 
หรือแมผินหนาไปทางทิศาภาคที่อาจารยนั้นอยู   นมัสการอยางนั้นแล   เดนิไป 
ก็ดี  ยืนก็ดี  นั่งก็ดี  นอนก็ดี    ประคองอัญชลีแลวนมัสการนั้นเทียว    ชื่อวา 
อัญชลีกรรม.  การทํากรรมอันสมควร  ชื่อวา  สามจิีกรรม.    ในวัตถุทั้งหลาย 
มีจีวรเปนตน   เมื่อจะถวายจีวร   ไมถวายตามมีตามเกิด.   ถวายจีวรอันมีคามาก 
มีมูลคา   ๑๐๐   บาง   ๒๐๐   บาง   ๑,๐๐๐   บาง.   ในวัตถุทั้งหลายแมมีบิณฑบาต 
เปนตน  มีนัยนี้เหมือนกัน .   ดวยปจจัยมากอยางไร.   แมเม่ือยังระหวางจักรวาล 
ใหเต็มดวยปจจัยอันประณีต  ๔   ถือเอายอดเทาสิเนรุบรรพตถวาย    ยอมไมอาจ 
เพ่ือทํากิริยาท่ีสมควรแกอาจารยเลย.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 404 

            เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภวา     ก็ทักขิณา ๑๔   
นี้แล.  สูตรนีเ้กิดข้ึนปรารภทักขิณาเปนปาฏิบุคคลิก.   ฝายพระอานนทเถระถือ 
ทักขิณาเปนปาฏิบุคคลิกอยางเดียววา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาโปรดรับ   ดังน้ี.   แตพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเทศนี้     เพ่ือทรง 
แสดงวา  ทานที่บุคคลใหแลว  ในฐานะสิบสี่ชื่อวา  เปนปาฏิบุคคลิก.   บทวา 
อย ปมา  ความวา  ทักขิณานี้ประการท่ี ๑ ดวยอํานาจคุณบาง   ดวยอํานาจ 
เปนทักขิณาเจริญท่ีสุดบาง    จริงอยู   ทักขิณานี้  ที่หน่ึงคือ  ประเสริฐ  ไดแก 
เจริญท่ีสุด  ชื่อวา  ประมาณแหงทักขิณานี้ ไมมี.    ทักขิณาแมประการที่  ๒๓ 
เปนทักขิณาอยางยิ่งเหมือนกัน.    ทักขิณาทั้งหลายที่เหลือ  ยอมไมถึงความเปน 
ทักขิณาอยางยิ่งได.    บทวา    พาหริเก    กาเมส ุ  วีตราเค   ไดแก  ผูกัมมวาที 
ผูกิริยวาที  ผูมีอภิญญา  ๕  อันเปนโลกิยะ.   บทวา    ปุถุชฺชนสีลวา   ความวา 
ปุถุชนผูมีศีล  โดยชื่อเปนผูมีศีลเปนพ้ืนไมโออวด  ไมมีมายา  ไมเบียดเบียน 
คนอ่ืน  สําเร็จชีวิตดวยกสิกรรมหรือพาณิชกรรม  โดยธรรม  โดยชอบ.  บทวา 
ปุถุชฺชนทุสฺสีเล   ความวาบุคคลท้ังหลายมีนายเกวัฏฏะ   และผูจับปลาเปนตน 
ชื่อวา  ปุถชุนผูทุศีล.  เลีย้งชีวิต  ดวยการเบียดเบียนสัตวอ่ืน. 
           บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงกําหนดวิบากของทักขิณา   เปน 
ปาฏิบุคคลิก    จึงตรัสวา    ตตฺรานนฺท    เปนตน.     ในบทเหลาน้ัน    บทวา 
ติรจฺฉานคเต   ความวา   ทานใดท่ีบุคคลใหแลว   เพ่ือเลี้ยงดวยอํานาจแหงคุณ 
ดวยอํานาจแหงอุปการะ    ทานน้ีไมถอืเอา.     ทานแมใดสักวาขาวคําหน่ึงหรือ 
ครึ่งคําอันบุคคลใหแลว   ทานแมนั้น     ไมถือเอาแลว.     สวนทานใดอันบุคคล 
หวังผลแลวใหตามความตองการแกสัตวทั้งหลายมีสุนัข  สุกร ไก  และกาเปนนี้ 
ตัวใดตัวหนึ่งท่ีมาถึง   ทรงหมายถึงทานน้ี   จึงตรัสวา   ใหทานในสัตวดิรัจฉาน  
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ดังน้ี.   บทวา  สตคุณา  ไดแกมีอานิสงสรอยเทา.   บทวา   ปาฏกิงฺขิตพฺพา   
คือ  พึงปรารถนา.  มีอธิบายวา   ทักขิณานี้ยอมใหอานิสงสหารอยเทา    คือ  
อายุรอยเทา   วรรณะรอยเทา    สุขรอยเทา   พละรอยเทา  ปฏิภาณรอยเทา. 
ทักขิณาใหอายุในรอยอัตภาพ   ชื่อวา  อายุรอยเทา   ใหวรรณะในรอยอัตภาพ 
ชื่อวา  วรรณะรอยเทา  ใหสุขในรอยอัตภาพ  ชื่อวา  สุขรอยเทา   ใหพละใน 
รอยอัตภาพ    ชื่อวา     พละรอยเทา    ใหปฏิภาณ    ทําความไมสะดุงในรอย- 
อัตภาพ   ชื่อวา   ปฏิภาณรอยเทา.   แมในภพรอยเทาท่ีกลาวแลว   ก็มีเน้ือความ 
อยางนี้แล.  พึงทราบนัยทุกบท   ดวยทํานองนี้.  ในบทน้ีวา  ผูปฏิบัติ    เพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล       แมอุบาสกผูถึงไตรสรณะโดยท่ีสุดเบ้ืองตํ่า    ชือ่วา 
ปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล.   แมทานท่ีใหในอุบาสก   ผูปฏิบัติเพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลนั้น   นับไมได  ประมาณไมได.  สวนทานท่ีใหแกบุคคล 
ผูต้ังอยูในศีลหา   มีผลมากกวาน้ัน  ทานท่ีใหแกบุคคลผูต้ังอยูในศิลสิบ   มผีล 
มากกวาน้ันอีก.  ทานท่ีถวายแกสามเณรที่บวชในวันนั้น   มีผลมากกวาน้ัน  ทาน 
ที่ถวายแกภิกษุผูอุปสมบท    มีผลมากกวาน้ัน     ทานท่ีถวายแกภิกษุผูอุปสมบท 
นั้นแล   ผูถึงพรอมดวยวัตรมีผลมากกวาน้ัน   ทานใหแกผูปรารภวิปสสนา  ม ี
ผลมากกวาน้ัน.    ก็สําหรบัผูมรรคสมังคีโดยที่สุดชั้นสูง  ผูปฏบิัติเพ่ือทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผล   ชื่อวา  ปฏิบัติแลว.     ทานท่ีใหแกบุคคลน้ัน    มีผลมากกวา 
นั้นอีก   ถามวา  ก็อาจเพ่ือใหทานแกภิกษุผูมรรคสมังคี  หรือ.     ตอบวา  เออ 
อาจเพ่ือให.  ก็ภิกษุผูปรารภวิปสสนา  ถือบาตรและจีวร   เขาบานเพ่ือบิณฑบาต 
เมื่อภิกษุผูมรรคสมังคีนั้น    ยืนที่ประตูบาน    ชนทัง้หลายรับบาตรจากมือก็ใส 
ขาทนียะและโภชนียะ.          การออกจากมรรคของภิกษุยอมมีในขณะนั้น. 
ทานน้ีชื่อวา   เปนอันใหแลวแกภิกษุผูมรรคสมังคี.     ก็อีกประการหน่ึง  ภิกษุ 
นั้นนั่ง  ณ  โรงฉัน.     มนุษยทั้งหลายไปแลววางขาทนียะ    โภชนียะในบาตร.  
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การออกจากมรรคของภิกษุนั้น  ยอมมีในขณะนั้น.     ทานแมนี้    ชื่อวาใหแลว    
แกภิกษุผูมรรคสมังคี.   อีกอยางหนึ่ง  เมื่อภิกษุนั้นน่ัง ณ วิหาร หรือ  โรงฉัน 
อุบาสกท้ังหลายถือบาตรไปสูเรือนของตนแลว   ใสขาทนียะและโภชนียะ.    การ 
ออกจากมรรคของภิกษุนั้น ยอมมีในขณะนั้น .  ทานแมนี้    ชื่อวาใหแลวแกภิกษุ 
ผูมรรคสมังคี.    พึงทราบความท่ีทานอันบุคคลใหแลวแกผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผลนั้น    เหมือนนํ้าในลํารางไมอาจนับไดฉะนั้น.  พึงทราบความท่ี 
ทานอันบุคคลใหแลวในบุคคลท้ังหลาย  มีพระโสดาบันเปนตน    ดุจนํ้าในมหา- 
สมุทรแล  ในบรรดามหานทีนั้น ๆ เปนอันนับไมได.      พึงแสดงเน้ือความนี้ 
แมโดยความท่ีทําฝุนในสถานสักวาลานขาวแหงแผนดินเปนตน       จนถึงฝุนทั้ง 
แผนดิน  อันประมาณไมได. 
            เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภวา  ก็ทักขิณา  ๗  อยางนี้. 
ทรงปรารภเทศนานี้   ที่ตรัสวา  ดูกอนโคตมี   พระนางจงถวายสงฆเถิด  เมื่อ 
ถวายสงฆแลว      จักเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตมาภาพและสงฆ    เพื่อทรง 
แสดงวา   ทานท่ีใหในฐานะ ๗ นั้น   เปนอันชื่อวาถวายสงฆแลว.    บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา   พุทฺธปฺปมุเข    อุภโตสงฺเฆ    ความวา  สงฆนี้คือ    ภิกษุสงฆ 
ฝายหน่ึง   ภิกษุณีสงฆฝายหนึ่ง    พระศาสดาประทับนั่ง   ณ   ทามกลาง   ชื่อวา 
สงฆ  ๒  ฝาย  มีพระพุทธเจาเปนประมุข.    บทวา    อย ปมา    ความวา  ชื่อวา 
ทักขิณา  มีประมาณเสมอดวยทักขิณาน้ีไมมี.   ก็ทกัขิณาทั้งหลายมีทักขิณาท่ีสอง 
เปนตน  ยอมไมถึงทักขิณาแมนั้น.   ถามวา  ก็เมือพระตถาคตปรินิพพานแลว 
อาจเพ่ือถวายทานแดพระสงฆ   ๒   ฝายมีพระพุทธเจาเปนประมุขหรือ.     ตอบวา 
อาจ.    อยางไร.    ก็พึงต้ังพระพุทธรูปที่มีพระธาตุในฐานะประมุขของสงฆ  ๒  ฝาย 
ในอาสนะ วางต้ัง  ถวายวัตถุทั้งหมดมีทักขิโณทกเปนตนแดพระศาสดากอนแลว 
ถวายแดพระสงฆ  ๒  ฝาย.   ทานเปนอันชื่อวาถวายสงฆ  ๒   ฝาย   มีพระพทุธเจา  
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เปนประมุข  ดวยประการฉะน้ี.       ถามวา  ในพระสงฆ  ๒  ฝายนั้น    ทานใด   
ถวายพระศาสดา  ทานน้ันพึงทําอยางไร.  ตอบวา พึงถวายภิกษุผูถึงพรอมดวย 
วัตร     ผูปฏบิัติพระศาสดา    ดวยวา    ทรัพยอันเปนของบิดายอมถึงแกบุตร  
แมการถวายทานแกภิกษุสงฆ  ก็ควร.       กถ็ือเนยใสและนํ้ามัน พึงตามประทีป 
ถือผาสาฏกพึงยกธงปฏาก.   บทวา    ภิกฺขุสงฺเฆ   ไดแก ภิกษุสงฆสวนมากยัง 
ไมขาดสาย.   แมในภิกษุณีสงฆก็นัยน้ีเหมือนกัน.  บทวา   โคตฺรภุโน  ไดแก 
เสวยสักวา   โคตรเทาน้ัน  อธิบายวา  เปนสมณะแตชื่อ.   บทวา   กาสาวกณฺา 
คือผูมีชื่อวามีผากาสาวะพันคอ.   ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันพันผากาสาวะผืนหน่ึง 
ที่มือ   หรือท่ีคอเที่ยวไป.       ก็ประตูบาน    แมกรรมมีบุตรภรยิากสิกรรมและ 
วณิชกรรม    เปนตนทั้งหลาย  ของภิกษุผูทุศีลเหลานั้น     ก็จักเปนปกติเทียว. 
ไมไดตรัสวา   สงฆทุศีล   ในบทนี้วา   คนทั้งหลายจักถวายทาน  เฉพาะสงฆได 
ในเหลาภิกษุทุศีลนั้น   จรงิอยู   สงฆชือ่วาทุศีลไมมี  แตอุบาสกท้ังหลายชื่อวา 
ทุศีล  จักถวายทานดวยคิดวา    เราจักถวายเฉพาะสงฆในเหลาภิกษุทุศีลนั้น   
         แมทักขิณาที่ถวายสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  อันพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา  มีผลนับไมได  ดวยการนับคุณ  ดวยประการฉะน้ี.    แมทักขิณาที่ 
ใหในสงฆซึ่งมีภิกษุมีผากาสาวะพันคอ     ตรัสวามีผลนับไมได  ดวยการนับคุณ 
เหมือนกัน.  ก็ทักขิณาที่ถึงสงฆยอมมีแกบุคคลผูอาจเพ่ือทําความยําเกรงในสงฆ  
แตความยําเกรงในสงฆ    ทําไดยาก.       ก็บุคคลไดเตรียมไทยธรรมดวยคิดวา 
เราจักใหทักขิณาถึงสงฆ  ไปวิหารแลวเรียนวา   ขาแตทานผูเจริญ    ขอทานจง 
ใหพระเถระรูปหน่ึงเจาะจงสงฆเถิด.      ลําดับนั้น  ไดสามเณรจากสงฆยอมถึง 
ความเปนประการอ่ืนวา    เราไดสามเณรแลว   ดังน้ี.     ทักขิณาของบุคคลน้ัน 
ยอมไมถึงสงฆ.      เมื่อไดพระมหาเถระแมเกิดความโสมนัสวา   เราไดมหาเถระ 
แลว   ดังน้ี   ทักขิณาก็ไมถึงสงฆเหมือนกัน.   สวนบุคคลใดไดสามเณร  ผูอุป-  
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สมบทแลว   ภิกษุหนุม   หรือเถระ   ผูพาลหรือ   บณัฑิต   รูปใดรูปหน่ึงจาก    
สงฆแลว   ไมสงสัย   ยอมอาจเพื่อทําความยําเกรงในสงฆวา    เราจะถวายสงฆ. 
ทักขิณาของบุคคลน้ันเปนอัน ชื่อวาถึงสงฆแลว.       ไดยินวา  พวกอุบาสกชาว 
สมุทรฝงโนน กระทําอยางนี้.      ก็ในอุบาสกเหลานั้น     คนหน่ึงเปนเจาของวัด 
เปนกุฏมพี     เจาะจงจากสงฆวา     เราจักถวายทักขิณาที่ถึงสงฆ     จึงเรียนวา 
ขอทานจงใหภิกษุรูปหน่ึง.  อุบาสกนั้น ไดภิกษุทุศีลรูปหน่ึง  พาไปสูสถานที่นั่ง 
ปูอาสนะผูกเพดานเบื้องบน       บูชาดวยของหอม   ธูป   และดอกไม  ลางเทา 
ทาดวยนํ้ามัน   ไดถวายไทยธรรมดวยความยําเกรงในสงฆ  ดุจทําความนอบนอม 
แดพระพุทธเจา.  ภิกษุรูปนั้น  มาสูประตูเรือนวาทานจงใหจอบเพ่ือประโยชน 
แกการปฏิบติัวัดในภายหลังภัต.  อุบาสกนั่งเข่ียจอบดวยเทาแลวใหวา   จงรับไป. 
มนุษยทั้งหลายไดกลาวกะเขานั้นวา   ทานไดทําสักการะแกภิกษุนี้แตเชาตรูเทียว 
ไมอาจเพ่ือจะกลาว  บัดนี้   แมสักวา  อุปจาระ  (มรรยาท)  ก็ไมมีนี้ชื่อวาอะไร 
ดังน้ี.   อุบาสก   กลาววา   แนะนาย    ความยําเกรงน้ันมีตอสงฆ   ไมม ี
แกภิกษุนั้น.  ถามวา  กใ็ครยอมยังทักขิณาที่ถวายสงฆ  ซึ่งมีภิกษุมีผากาสาวะ 
พันคอใหหมดจด.     ตอบวา    พระมหาเถระ   ๘๐   รูปมีพระสารีบุตรและพระ- 
โมคคัลลานะเปนตน    ยอมใหหมดจดได.   อน่ึง   พระเถระทั้งหลายปรินิพพาน 
นานแลว  พระขีณาสพท้ังหลายท่ียังมีชีวิตอยูต้ังแตพระเถระเปนตน    จนถงึทุก 
วันนี้   ยอมใหหมดจดเหมือนกัน. 
          ในบทน้ีวา   ดูกอนอานนท   แตวา   เราไมกลาวปาฏิบุคคลิก  
ทานวามีผลมากกวาทักขณิาท่ีถึงแลวในสงฆโดยปริยายไร ๆ   เลย 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขมีอยู      สงฆปจจุบันนี้มีอยู      สงฆซึ่งมีภิกษุมีผา 
กาสาวะพันคอในอนาคตก็มีอยู      สงฆที่มีพระพุทธเจาเปนประมุขไมพึงนําเขา 
ไปกับสงฆในปจจุบันนี้   สงฆในปจจุบันนี้ก็ไมพึงนําเขาไปกับสงฆซึ่งมีภิกษุมีผา  
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กาสาวะพันคอในอนาคต   พึงกลาวตามสมัยนั้นเทาน้ัน.   ก็สมณปุถุชนซ่ึงนําไป    
เฉพาะจากสงฆ   เปนปาฏิบุคคลิกโสดาบัน     เมื่อบุคคลอาจเพ่ือทําความยําเกรง 
ในสงฆ  ทานท่ีใหในสมณะผูปุถุชน  มีผลมากกวา.  ในคําแมมีอาทิวา  โสดาบัน 
อันทายกถือเอาเจาะจง   เปนปาฏิบุคคลิกสทาคามี   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   จริงอยู 
เมื่อบุคคลอาจเพ่ือทําความยําเกรงในสงฆ     ใหทานแมในภิกษุทุศีล 
ซึ่งเจาะจงถือเอา   มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายในพระขีณาสพนั้น 
แล.   ก็คําใดท่ีกลาววา   ดูกอนมหาบพิตร    ทานท่ีใหแกผูมีศีลแล    มีผลมาก 
ทานท่ีใหในผูทุศีลหามีผลมากอยางน้ันไม    คําน้ันพึงละนัยนี้แลว     พึงเห็นใน 
จตุกะน้ีวา   ดูกอนอานนท     ก็ความบริสุทธิ์แหงทักขิณาน้ีมี   ๔   อยาง.  
บทวา   ทายกโต   วิสุชฺฌติ    ความวา   ทักขิณาบางอยางบริสุทธิ์  โดยความมี 
ผลมาก อธิบายวา เปนทาน มีผลมาก. บทวา   กลฺยาณธมฺโม   ไดแก  มีสุจิธรรม  
บทวา   ปาปธมฺโม   คือมีธรรมอันชั่ว.   ก็พึงแสดงพระเวสสันดรมหาราชใน 
บทนี้วา ทักขิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก.  ก็พระเวสสันดรมหาราชน้ัน   ทรง 
ใหพระโอรสพระธิดาแกพราหมณชูชกแลว   ยังแผนดินใหหว่ันไหว    พึงแสดง 
นายเกวัฏฏะ   ผูอาศัยอยูที่ประตูปากนํ้ากัลยาณนทีในคําน้ีวา   ทักขิณาบางอยาง 
บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก.   ไดยินวา   เกวัฏฏะน้ัน   ไดถวายบิณฑบาตแกพระทีฆ- 
โสมเถระถึง  ๓   ครั้ง   นอนบนเตียงเปนที่ตายไดกลาววา    บณิฑบาตท่ีถวายแก 
พระผูเปนเจาทีฆโสมเถระ      ยอมยกขาพเจาข้ึน.      พึงแสดงถึงพรานผูอยูใน 
วัฑฒมานะในบทวา    เนว   ทายกโต    นี.้  ไดยินวา นายพรานน้ันเมื่อใหทุกขิณา 
อุทิศถึงผูตายไดใหแกภิกษุผูทุศีลรูปหน่ึงนั้น  แลถงึ ๓ ครั้ง.  ในครั้งท่ี  ๓  อมนุษย 
รองข้ึนวา   ผูทุศีลปลนฉัน    ดังน้ี.   ในเวลาท่ีพรานน้ันถวายแกภิกษุผูมีศีลรูป 
หน่ึงมาถึง   ผลของทักขิณาก็ถึงแกเขา.   พึงแสดงอสทิสทานในคําน้ีวา  ทักขิณา 
บางอยางบริสุทธิ์  ฝายทายกเทาน้ัน.  
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           ในคําวา  ทักขิณาน้ันบริสุทธิ์ฝายทายกน้ี    พึงทราบความบริสุทธิ์แหง    
ทานในบทท้ังปวง   โดยทํานองนี้วา   ชาวนาผูฉลาดไดนาแมไมดี   ไถในสมัย 
กําจัดฝุน  ปลูกพืชที่มีสาระ ดูแลตลอดคืนวัน  เมื่อไมถึงความประมาท  ยอมได 
ขาวดีกวานาท่ีไมดูแลของคนอ่ืน  ชื่อฉันใด  ผูมีศลีแมใหทานแกผูทุศีลยอมไดผล 
มากฉันนั้น.  ในบทวา   วตีราโค    วีตราเคสุ   พระอนาคามี   ชือ่วา    ปราศ 
จากราคะ สวนพระอรหันที่เปนผูปราศจากราคะโดยส้ินเชิงทีเดียว  เพราะฉะนั้น 
ทานท่ีพระอรหันตใหแกพระอรหันตนั่นแหละ เปนทานอันเลิศ.  เพราะเหตุไร. 
เพราะไมมีความปรารถนาภพของผูอาลัยในภพ.   ถามวา   พระขีณาสพยอมไม 
เชื่อผลทานมิใชหรือ.  ตอบวา  บุคคลท้ังหลายเธอผลทาน  ที่เปนเชนกับพระ- 
ขีณาสพเทียว   ไมม ี  ก็กรรมที่พระขีณาสพทําแลว  ไมเปนกุศล    หรืออกศุล 
เพราะเปนผูปราศจากฉันทราคะแลว     ยอมต้ังอยูในฐานกิริยา     ดวยเหตุนั้น 
บัณฑิตทั้งหลายจึงกลาววา   ทานของพระขีณาสพน้ันมีผลเลิศ   ดังน้ี.   ถามวา 
ก็ทานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหแกพระสารีบุตรเถระมีผลมาก   หรือวาทาน 
ที่พระสารีบุตรเถระถวายแดพระสัมมมาสัมพุทธเจามีผลมาก.   ตอบวา   บัณฑิต 
ทั้งหลายกลาววาทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหแกพระสารีบุตรมีผลมาก. 
เพราะเหตุไร.   เพราะบุคคลอ่ืนเวน พระสัมมาสัมพุทธเจา   ชื่อวาสามารถใหผล 
ทานใหเกิดข้ึนไมมี. จริงอยางนั้น ทานยอมใหผลแกผูอาจเพ่ือทําดวยสัมปทา  ๔  
ในอัตภาพนั้นแล.    สัมปทาในสูตรนี้มีดังน้ี  คือความท่ีไทยธรรมไมเบียดเบียน 
ผูอ่ืนเกิดข้ึน   โดยธรรม   โดยชอบ,    ความท่ีเจตนาดวยอํานาจแหงบุพเจตนา 
เปนตน  เปนธรรมใหญ,  ความเปนผูมีคุณอันเลิศยิ่ง โดยความเปนพระขีณาสพ. 
ความถึงพรอมดวยวัตถุ  โดยความเปนผูออกแลว จากนิโรธในวันนั้น  ดังน้ี. 
                     จบอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรท่ี   ๑๒ 
                                     จบวรรคท่ี    ๔  
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                   รวมพระสูตรและอรรถกถาในวิภังควรรค   

         ๑.    ภัทเทกรัตตสูตร                        พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๒.   อานันทภัทเทกรัตตสูตร                    "            
        ๓.    มหากัจจานภัตเทกรัตตสูตร                    "            
        ๔.    โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร                    "            
        ๕.    จูฬกัมมวิภังคสูตร                               "    
        ๖.    มหากัมมวิภังคสูตร                               "    
        ๗.    สฬายตนวิภังคสูตร                               "    
        ๘.    อุทเทสวิภังคสูตร                            "            
        ๙.    อรณวิภังคสูตร                            "    
        ๑๐.  ธาตุวิภังคสูตร                            "    
        ๑๑.  สจัจวิภังคสูตร                            "    
        ๑๒.  ทกัขิณาวิภังคสูตร                               "     
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                                  สฬายตนวรรค   
 
                 ๑.    อนาถปณฑิโกวาทสูตร 
 
           [๗๒๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
          สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี    กส็มัยนั้นแล    อนาถบิณฑิก 
คฤหบดีปวย   ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก  จึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา  มา 
เถิดพอมหาจําเริญ     พอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ    แลวจง 
ถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาตามคําของเรา      แลวจง 
กราบทูลอยางน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย    ทน 
ทุกขเวทนา      เปนไขหนัก      ขอถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวย 
เศียรเกลา   อนึ่ง   จงเขาไปหาทานพระสารีบุตรยังท่ีอยู     แลวจงกราบเทาทาน 
พระสารีบุตรตามคําของเรา    และเรียนอยางนี้วา    ขาแตทานผูเจริญ    อนาถ- 
บิณฑิกคฤหบดีปวย  ทนทุกขเวทนาเปนไขหนัก  ขอกราบเทาทานพระสารีบุตร 
ดวยเศียรเกลา    และเรียนอยางนี้อีกวา    ขาแตทานผูเจริญ    โอกาสเหมาะแลว 
ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห  เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิก 
คฤหบดีเถิด      บุรุษน้ันรบัคําอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจายังท่ีประทับ  ถวายอภิวาทแลว  นั่ง   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
            [๗๒๑]   พอนั่งเรียบรอยแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก 
ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา     ตอน้ัน    เขาไปหาทาน  
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พระสารีบุตรยังท่ีอยู    กราบทานพระสารีบุตรแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    
พอนั่งเรียบรอยแลว      จึงเรียนทานพระสารีบุตรดังนี้วา      ขาแตทานผูเจริญ 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย    ทนทุกขเวทนา    เปนไขหนัก     ขอกราบเทาทาน 
พระสารีบุตรดวยเศียรเกลาและส่ังมาอยางนี้วา       ขาแตทานผูเจริญ      โอกาส 
เหมาะแลว     ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของ 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยดุษณีภาพ  ครั้งนั้นแล 
ทานพระสารีบุตรนั่งสบงทรงบาตรจีวร       มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ 
เขาไปยังนิเวศนชองอนาถบิณฑิกคฤหบดี   แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว 
          [๗๒๒]  พอนั่งเรียบรอยแลว  จึงกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังน้ีวา 
ดูกอนคฤหบดี  ทานพอทน   พอเปนไปไดหรือ   ทกุขเวทนาทุเลา   ไมกําเริบ 
ปรากฏความทุเลาเปนที่สุด  ไมปรากฏความกําเริบละหรือ. 
          อ.  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ    กระผมทนไมไหว     เปนไปไมไหว 
ทุกขเวทนาของกระผมหนัก   กําเริบ   ไมทุเลา    ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด 
ไมปรากฏความทุเลาเลย. 

                                 ความเปนไปแหงอาพาธ 
          [๗๒๓]   ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ       ลมเหลือประมาณกระทบขมอม 
ของกระผมอยู    เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมท่ิมขมอมฉะนั้น   กระผม 
จึงทนไมไหว  เปนไปไมไหว   ทุกขเวทนาของกระผมหนัก   กาํเริบ  ไมทุเลา 
ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด   ไมปรากฏความทุเลาเลย. 
          [๗๒๔]   ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ       ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะ 
กระผมอยู    เหมือนบุรุษมีกําลังขันศีรษะดวยชะเนาะม่ันฉะนั้น     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  ไมทเุลา   ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด   ไมปรากฏความ 
ทุเลาเลย. 
            [๗๒๖]  ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ       ความรอนในกายของกระผม 
เหลือประมาณ    เหมือนบุรุษมีกําลัง  ๒  คน    จับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีอวัยวะ 
ปองกัน ตัวตาง ๆ  แลว   นาบ   ยาง  ในหลุมถานเพลิง  ฉะนั้น กระผมจึงทน 
ไมไหว  เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนาของกระผมหนัก  กําเริบ  ไมทุเลา ปรากฏ 
ความกําเริบเปนที่สุด  ไมปรากฏความทุเลาเลย. 
            [๗๒๗]  สา.  ดูกอนคฤหบดี    เพราะฉะนั้นแล    ทานพึงสําเหนียก 
อยางนี้วา   เราจักไมยึดมั่นจักษุ   และวิญญาณที่อาศัยจักษุจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา   เราจักไมยึดมั่นโสต    และวิญญาณที่อาศัยโสต  
จักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นฆานะ    และวิญญาณที่อาศัย 
ฆานะจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นชวิหา    และวิญญาณที่อาศัย 
ชิวหาจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา   เราจักไมยึดมั่นกาย   และวิญญาณที่อาศัยกาย 
จักไมมีแกเรา.  
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           พึงสําเหนียกอยางนี้วา   เราจักไมยึดมั่นมโน   และวิญญาณท่ีอาศัยมโน   
จักไมมีแกเรา. 
          ดูกอนคฤหบดี  ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด. 

                                 วาดวยพาหริายตนะ 
           [๗๒๘]  ดกูอนคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจักไมยึดม่ันรูป   และวิญญาณที่อาศัยรูปจักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดมั่นเสียง   และวิญญาณที่อาศัยเสียง 
จักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดมั่นกลิ่น  และวิญญาณท่ีอาศัยกลิ่น 
จักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา   เราจักไมยึดมั่นรส     และวิญญาณท่ีอาศัยรส 
จักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นโผฏฐัพพะ     และวิญญาณที่  
อาศัยโผฏฐัพพะจักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นธรรมารมณ    และวิญญาณที่ 
อาศัยธรรมารมณจักไมมีแกเรา. 
           ดูกอนคฤหบดี  พานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด. 
           [๗๒๙]   ดูกอนคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจักไมยึดม่ันจักษุวิญญาณ  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]  ดกูอนคฤหบดี  เพราะฉะนั้นแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจักไมยึดม่ันจักษุสัมผัส   และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุสัมผัสจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นโสตสัมผัส     และวิญญาณที่ 
อาศัยโสตสัมผัสจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นฆานสัมผัส    และวิญญาณที่ 
อาศัยฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา   เราจักไมยึดมันชวิหาสัมผัส    และวิญญาณที่ 
อาศัยชิวหาสัมผัสจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดมั่นกายสัมผัส  และวิญญาณที่อาศัย 
กายสัมผัสจักไมมีแกเรา. 
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นมโนสัมผัส  และวิญญาณที่อาศัย 
มโนสัมผัสจักไมมีแกเรา. 
            ดูกอนคฤหบดี  ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด.  
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            [๗๓๑]  ดูกอนคฤหบดี  เพราะฉะนั้นแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา     
เราจักไมยึดม่ันเวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส   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  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจักไมยึดม่ันปฐวีธาตุ   และวิญญาณท่ีอาศัยปฐวีธาตุจักไมมีแกเรา  
           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  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจัก ไมยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นเวทนา    และวิญญาณท่ีอาศัย 
เวทนาจักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นสัญญา    และวิญญาณที่อาศัย 
สัญญาจักไมมีแกเรา.                                                                      
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราจักไมยึดมั่นสังขาร    และวิญญาณที่อาศัย 
สังขารจักไมมีแกเรา.                                                                          
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดมั่นวิญญาณ   และวิญญาณที่อาศัย 
วิญญาณจักไมมีแกเรา. 
           ดูกอนคฤหบดี  ทานพึงสําเนียกไวอยางนี้เถิด. 

                                    วาดวยอรูป  ๔ 
           [๗๓๔]  ดกูอนคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจักไมยึดม่ันอากาสานัญจายตนฌาน   และวิญญาณท่ีอาศัยอากาสานัญจายตนะ 
ฌานจักไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา       เราจักไมยึดมั่นวิญญาณัญจายคนฌานและ 
วิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนฌานจัก  ไมมีแกเรา. 
           พึงสําเหนียกอยางนี้วา        เราจักไมยึดมั่นอากิญจัญญายตนฌานและ 
วิญญาณที่อาศัยอากิญจัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา.  
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            พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนฌานและ    
วิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา. 
            ดูกอนคฤหบดี  ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด. 
            [๗๓๕]  ดูกอนคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
เราจักไมยึดม่ันโลกนี ้  และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไมมีแกเรา  
            พึงสําเหนียกอยางนี้วา  เราจักไมยึดมั่นโลกหนา   และวิญญาณที่อาลัย 
โลกหนาจักไมมีแกเรา.   ดูกอนคฤหบดี   ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด  
            [๗๓๖]   ดกูอนคฤหบดี  เพราะฉะน้ันแล  ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
อารมณใดท่ีเราไดเห็น  ไดฟง  ไดทราบ  ไดรูแจง   ไดแสวงหา   ไดพิจารณา 
ดวยใจแลว   เราจักไมยึดม่ันอารมณแมนั้น     และวิญญาณที่อาศัยอารมณนั้นจัก 
ไมมีแกเรา   ดูกอนคฤหบดี   ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด. 
           [๗๓๗]  เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้      อนาถบิณฑิกคฤหบดี 
รองไห  น้ําตาไหล   ขณะนั้น  ทานพระอานนทไดกลาวกะนาถบัณฑิกคฤหบดี 
ดังน้ีวา  ดูกอนคฤหบดี  ทานยังอาลัยใจจดใจจออยูหรือ. 
            อ.    ขาแตพระอานนทผูเจริญ     กระผมมิไดอาลัย     มิไดใจจดใจจอ 
แตวากระผมไดนั่งใกลพระศาสดาและหมูภิกษุที่นาเจริญใจมาแลวนาน   ไมเคย 
ไดสดับธรรมมีกถาเห็นปานน้ี. 
           อา.  ดกูอนคฤหบดี   ธรรมกถาเห็นปานน้ี    มิไดแจมแจงแกคฤหัสถ 
ผูนุงผาขาว   แตแจมแจงแกบรรพชิต 
           อ.    ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ   ถาอยางนั้น    ขอธรรมีกถาเห็นปานน้ี  
จงแจมแจงแกคฤหัสถผูนุงผาขาวบางเถิด       เพราะมีกุลบุตรผูเกิดมามีกิเลส- 
ธุสีในควงตานอย   จะเสื่อมคลายจากธรรม   จะเปนผูไมรูธรรม   โดยมิไดสดบั.   
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           ครั้นนั้นแล    ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทกลาวสอนอนาถ-  
บิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทนี้แลว   จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.   

                         การเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
          [๗๓๘]   ตอน้ัน   อนาถบิณฑิกคฤหบดีเม่ือทานพระสารีบุตรและทาน 
พระอานนทหลีกไปแลวไมนาน     กไ็ดทํากาลกิริยาเขาถึงชั้นดุสิตแล   ครัง้น้ัน 
ลวงปฐมยามไปแลว    อนาถบิณฑิกเทพบุตรมีรัศมีงามสองพระวิหารเชตวัน ให 
สวางทั่ว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ     แลวถวายอภิวาทพระผูมี- 
พระภาคเจายืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอยืนเรียบรอยแลว    ไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาคเจาดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                        พระเชตวนันี้มีประโยชน   อันสงฆผู 
                     แสวงบุญอยูอาศัยแลว   อันพระองคผูเปน 
                      ธรรมราชาประทับ      เปนที่เกิดปติแกขา- 
                   พระองค     สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวย 
                     ธรรม  ๕  อยางน้ี   คือ  กรรม  ๑   วชิชา  ๑ 
                     ธรรม  ๑   ศลี  ๑  ชีวิตอุดม  ๑   ไมใชบริสุทธิ ์
                       ดวยใครหรือดวยทรัพย   เพราะฉะน้ันแล 
                          บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน 
                    ของตน     พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย 
                    จะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นไดดวยอาการนี้ 
                    พระสารีบุตรน้ันแล    ยอมบริสุทธิ์ไดดวย 
                    ปญญา      ดวยศีล       และดวยความสงบ  
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                   ความจริง    ภิกษุผูถึงฝงแลว     จะอยางย่ิง   
                   ก็เทาพระสารีบุตรน้ี. 
          อนาถบิณฑิกเทวบุตรกลาวดังน้ีแลว  พระศาสดาทรงพอพระทัยตอน้ัน 
อนาถบิณฑิกเทวบุตรทราบวา    พระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทพระ  
ผูมีพระภาคเจา   แลวกระทําประทักษิณ  หายตัวไป  ณ ที่นั้นเอง. 
           [๗๓๙]   ครั้งน้ันแล    พอลวงราตรีนั้นไปแลว     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือคืนนี้ลวงปฐมยามไปแลว 
มีเทวบุตรตนหนึ่ง   มีรัศมีงาม   สองพระวิหารเชตวันใหสวางท่ัว   เขามาหาเรา 
ยังที่อยู    อภิวาทแลว    ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     พอยืนเรียบรอยแลว 
ไดกลาวกะเราดวยคาถามีวา 
                          พระวหิารเชตวันนี้มีประโยชน    อัน 
                   สงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว  อันพระองค 
                   ผูเปนธรรมราชาประทับ อยูเปนที่เกิดปติ 
                   แกขาพระองค    สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ 
                   ไดดวยธรรม     อยางน้ี    คือ    ธรรม  ๑ 
                   วิชชา  ๑    ธรรม  ๑    ศีล  ๑    ชีวิตอุดม ๑ 
                  ไมใชบริสุทธดิวยโคตร   หรือดวยทรพัย  
                   เพราะฉะน้ันแล  บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อ 
                   เล็งเห็นประโยชนของตน     พึงเลือกเฟน 
                   ธรรมโดยแยบคาย  จะบรสิุทธิ์ในธรรมนั้น 
                  ไดดวยอาการนี้   พระสารบีุตรน้ันแล ยอม 
                   บริสุทธิ์ไดดวยปญญา   ดวยศีล   และดวย  
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                   ความสงบ    ความจริง    ภิกษุผูถึงฝงแลว     
                   จะอยางย่ิงก็เทาพระสารีบุตรน้ี. 
            ภิกษุทั้งหลาย  เทวบุตรนั้นไดกลาวดังน้ีแลว   รูวาพระศาสดาทรงพอ 
พระทัย  จึงอภิวาทเรา  แลวกระทําประทักษิณ   หายตัวไป ณ ที่นั้นแล. 
            [๗๔๐]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้    ทานพระอานนทได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็เทวบุตรนั้น   คง 
จักเปนอนาถบิณฑิกเทวบุตรแน    เพราะอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเปนผูเลื่อมใส 
แลวในทานพระสารีบุตร. 
           พ.  ดกูอนอานนท  ถูกแลว  ๆ เทาท่ีคาดคะเนนั้นแล  เธอลําดับเรื่อง 
ถูกแลว  เทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกเทวบุตร  มิใชอ่ืน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว  ทานพระอานนทจึงชื่นชม 
ยินดี  พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                        จบ   อนาถปณฑิโกวาทสูตร  ที ่ ๑  
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                            สฬายตนวรรค   
 
       อรรถกถาอนาถปณฑิโกวาทสูตร 
 
           อนาถบิณฑิโกวาทสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-.  
           ในบทเหลาน้ัน    คําวา  ปวยหนัก   คือปวยเหลือขนาด   เขาถึงการ 
นอนรอความตาย.   คําวา   เรียกหาแลว   คือ   เลากันมาวา   ตราบใดท่ีเทา 
ของคฤหบดี  ยังพาไปได   ตราบน้ัน  คฤหบดี  ก็ไดทําการบํารุง  พระพุทธเจา 
วันละครั้งสองครั้งหรือสามครั้งไมขาด  และทานบํารุงพระศาสดาเทาใด  ก็บํารุง 
พวกพระมหาเถระเทานั้นเหมือนกัน    วันนี้   ทานเขาถึงการนอนชนิดที่ไมมีการ 
ลุกข้ึนอีก  เพราะเทาเดินไมไดแลว   อยากสงขาวไปจึงเรียกหาชายคนใดคนหนึ่ง 
มา.  คําวา  เขาไปแลวโดยสวนแหงทิศน้ัน  คือครั้นทูลอําลาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   ก็เขาไปหาในเวลาพระอาทิตยตก.   คําวา  คอยยังชั่ว  คือ  ทุเลา 
เบาลง.   คําวา  หนักขึ้น   คือ เจริญยิ่งไดแกเพียบลง  คือเปนเวทนาที่กลาแข็ง  
คําวา.   มีแตความหนักขึน้เปนที่สุดปรากฏ  ไมมีความทุเลาลง  คือก็ใน 
สมัยที่เกิดเวทนาชนิดที่มีความตายเปนที่สุดข้ึนมาน้ัน     ยอมเปนเหมือนกระพือ 
ลมบนไฟที่ลกุโพลง     ตลอดเวลาที่ไออุนยังไมดับ     ตอใหใชความเพียรใหญ 
ขนาดไหน  ก็ไมอาจทําใหเวทนาน้ันระงับไปได   แตจะระงับไปไดก็คือเม่ือไอ 
อุนดับไปแลว    ที่นั้น   ทานพระสารีบุตรคิดวา   เวทนาของมหาเศรษฐี   เปน 
เวทนาชนิดมีความตายเปนที่สุด  ไมมใีครสามารถหามได  ถอยคําท่ีเหลือ   ใช 
ประโยชนไมได  เราจักกลาวธรรมกถาแกมหาเศรษฐีนั้น. 
           และแลวเมื่อกลาวธรรมกถามานี้     กะคฤหบดีนั้น   จึงกลาวข้ึนตน   วา 
เพราะเห็นในกรณีนี้.    ในคําเหลาน้ัน       คําวา       เพราะฉะน้ัน   คือเพราะ  
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ข้ึนชื่อวาผูที่ถือเอาจักษุดวยการถือเอาท้ังสามอยางอยู    สามารถปองกันเวทนาที่   
 ีมีความตายเปนที่สุดที่บังเกิดข้ึนแลวไมมี.  คําวา   จักไมยึดมั่นจักษุ   คือจัก 
ไมถือเอาจักษุดวยการถือเอาทั้งสามอยาง.   คําวา    และความรูแจงท่ีอาศัยจักษ ุ
ของเราก็ไมมี  คือ และความรูแจงท่ีอาศัยจักษุของเราก็จักไมมี.   รูปในอายตนะ 
ทานไดแสดงในหนหลังวา   รูป  ก็ไมมี  แลว.   ในท่ีนี้เมื่อจะแสดงแมรูปใน 
กามภพทั้งหมด  ทานจึงกลาวอยางนี้. 
           คําวา  โลกนี้   ก็ไมมี   หมายความวา  ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย  หรือ 
อาหารการกินตลอดถึงเคร่ืองนุงหม   กระผมไมยึดติดทั้งน้ัน.   ก็แหละคําน้ีทาน 
แสดงเพ่ือการไมมีความสะดุงในปจจัยทั้งหลาย.  สวนในคําวา  โลกหนา   ก็ไม 
นี้   หมายความวา  ยกโลกมนุษยออกแลว  ที่เหลือ  ชื่อวา  โลกหนา  หรือโลก 
อ่ืน  คํานี้   ทานกลาวเพ่ือการละความสะดุงน้ีวาเรา  เมื่อเกิดในเทวโลกโนนแลว 
จะเปนในฐานะชื่อโนน    เราจะขบจะกินจะนุงจะหม   สิ่งชื่อน้ี.   พระเถระปลด 
เปลื้องจากความยึดถือท้ังสามอยาง   อยางนี้วา   ถึงสิ่งน้ัน   กระผมก็จะไมยึดติด 
และความรูแจงท่ีอาศัยความยึดติดนั้น  ก็จะไมมีแกกระผมดวย   แลวจึงจบเทศน 
ลงดวยยอดคือ  พระอรหัต. 
             คําวา   แชลง  คือ   ทานไดเห็นสมบัติของตนแลว   ยอมเกิด   ยอม 
แชแฉะในอารมณทั้งหลาย.   เมื่อทานพระอานนทวาดังท่ีกลาวมาน้ีแลว  กส็ําคัญ 
อยูวา   ขนาดคฤหบดีนี้    ซึ่งมีความเช่ือความเลื่อมใสอยางนี้    ยังกลัวตาย  แลว 
คนอ่ืนใครเลา   จะไมกลัว  เมื่อจะทําใหแนใจแลวใหโอวาทแกคฤหบดีนั้นจึงได 
กลาวอยางนี้.     คําวา      ธรรมกถาทํานองน้ี       กระผมยังไมเคยไดฟงเลย. 
คือ  อุบาสกน้ีกลาววา    ธรรมกถาทํานองนี้   แมจากสํานักพระศาสดา   กระผม   
ก็ยังไมเคยไดฟงเลย.     ถามวา    พระศาสดาไมทรงแสดงถอยคําท่ีละเอียดลึกซ้ึง  
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แบบน้ีหรือ.    ตอบวา     ไมทรงแสดงก็หาไม.     แตทวาถอยคําที่ทรงแสดงถึง   
อายตนะภายใน ๖  อายตนะภายนอก  ๖  พวกวิญญาณ  ๖  พวกผัสสะ  ๖  พวก 
เวทนา ๖ ธาตุ  ๖ ขันธ   ๕  อรูป ๔ โลกน้ีและโลกหนา   แลวตรัสใสไวในความ 
เปนพระอรหันตดวยอํานาจรูปที่ตาไดเห็นแลว  เสียงที่หูไดยินแลว     กลิน่รส- 
โผฏฐัพพะท่ีจมูกลิ้นกายไดทราบแลวและธรรมารมณที่ใจไดรูแจงแลว      ทาน 
คฤหบดีนี้ยังไมเคยฟง.  เพราะฉะน้ัน  จึงกลาวอยางนั้น. 
          อีกอยางหน่ึง  อุบาสกน้ี      ยินดียิ่งในทาน    เมื่อจะไปสํานักพระ- 
พุทธเจาจึงไมเคยไปมือเปลา      เมื่อจะไปกอนฉันก็ใหคนเอาขาวตมและ 
ของขบเค้ียวเปนตนแลวจึงไป    เม่ือจะไปหลังฉันแลว     ก็ใหเอาเนยใส   น้าํผ้ึง 
และน้ําออยเปนตนแลวจึงไป   เมื่อไมมีสิ่งน้ัน    กใ็หแบกหามทรายเอาไปเกลี่ย 
ลงในบริเวณพระคันธกุฎี   ครั้นใหทาน    รกัษาศีลเสร็จแลวจึงกลับไปสูเรือน. 
เลากันวา   อุบาสกน้ีมีคติแบบโพธิสัตว   ฉะนั้น   ตลอดเวลา ๒๔ ป   โดยมาก 
พระผูมีพระภาคเจาตรัส   แตทานกถาเทาน้ันแกอุบาสกวา    อุบาสก     ธรรมดา 
วาทานนี้   เปนทางดําเนินของเหลาโพธิสัตว   เปนทางดําเนินของเราดวย   เรา 
ไดใหทานมาเปนเวลาสี่อสงไขยย่ิงดวยแสนกัป   ทานก็ชื่อวาดําเนินตามทางท่ีเรา 
ไดดําเนินมาแลวโดยแท.  ถึงพระมหาสาวกมีพระธรรมเสนาบดีเปนตน   ในเวลา 
ที่อุบาสกมาสูสํานักของตน ๆ ก็แสดงแตทานกถาแกทานเหมือนกัน .  เพราะเหตุ 
นั้นแล  ทานจึงวา  คฤหบดีธรรมกถาเห็นปานน้ี  ยอมไมปรากฏแกพวกคฤหัสถ 
ผูนุงหมขาวเลย.  มีคําที่ทานอธิบายไวอยางนี้วา  คฤหบดีสําหรับ พวกคฤหัสถ 
มีความพัวพันเหนียวแนนแตในนา  สวน  เงิน  ทอง  คนใชหญิง  ชาย  บุตร 
และภรรยาเปนตน     เอาแตความพอใจและความกลุมรุมอยางแรง     ถอยคําวา 
อยาทําความอาลัยใยดีในส่ิงเหลาน้ี     อยาไปทําความพออกพอใจ   ดังน้ี   จึงไม 
ปรากฏ  คือ  ยอมไมชอบใจแกคฤหัสถเหลาน้ัน   ดวยประการฉะน้ี.  
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          คําวา    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ความวา    
ทําไมจึงเขาไปเฝา.   เลากนัมาวา  พอคฤหบดีนั้นเกิดในชั้นดุสิตเทาน้ัน    ก็เห็น 
อัตภาพขนาดสามคาวุต โชติชวงเหมือนกองทอง  และสมบัติมีอุทยานและวิมาน 
เปนตน   จึงสํารวจดูวา   สมบัติของเราน้ียิ่งใหญ   เราไดทําอะไรไวในถิ่นมนุษย 
หนอแล    เห็นการกระทําอยางยิ่งในไตรรัตน    จึงคิดวา   ความเปนเทพน้ีเปน 
ที่ต้ังแหงความประมาท     เพราะวาเมื่อเรามัวชื่นชมสมบัตินี้       ก็จะตองมีความ 
หลงลืมสติบางก็ได  เอาละ  เราจะไปกลาวชมพระเชตวันของเรา   พระภิกษุสงฆ 
พระตถาคตเจา    อริยมรรค    และพระสารีบุตรเถระ    มาจากน้ันแลวจึงจะคอย 
เสวยสมบัติ   เทพบุตรนั้นจึงไดทําอยางนั้น.    เพ่ือแสดงขอความนั้น    ทานจึง 
กลาวคําวา   ครั้งน้ันแล  อนาถบิณฑิกะ  เปนตน.  ในคําเหลาน้ัน  คําวา 
ที่พวกฤษีสรองเสพแลว    ไดแก    ที่หมูภิกษุสรองเสพแลว. 
           ครั้น กลาวชมพระเชตวันดวยคาถาแรกอยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะกลาวชม 
อริยมรรค  จึงไดกลาวคําวา  การงานและความรู  เปนตน.  ในคําเหลาน้ัน 
คําวา  การงาน  หมายถึงมรรคเจตนา.  คําวา  ความรู   หมายถงึมรรคปญญา. 
คําวา    ธรรม   หมายถึงธรรมที่เปนฝกฝายแหงสมาธิ.   ทานแสดงวา   ชีวิตของ 
ผูที่ต้ังอยูในศีลวาเปนชีวิตท่ีสูงสุด  ดวยคําวา  ศีล   ชีวิตที่สูงสุด. 
           อีกอยางหนึ่ง  ความเห็นและความดําริ  ชื่อวา ความรู.  ความพยายาม 
ความระลึก   และความต้ังใจมั่น    ชื่อวา    ธรรม.   การพูด   การงาน   และการ 
เลี้ยงชีพ  ชื่อวา  ศีล.   ชีวิตของผูต้ังอยูในศีลนี้   เปนชีวิตท่ีสูงสุด  ชื่อวา  ชีวติ 
อุดม.  คําวา หมูสัตวยอมหมดจดดวยส่ิงน้ี  คือ  หมูสัตวยอมบริสุทธิ์  ดวย  
มรรคท่ีประกอบดวยองค   ๘  นี้.  
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          คําวา   เพราะเหตุนั้น      คือเพราะเหตุที่หมดจดดวยมรรค      มิใช    
เพราะดวยโคตรหรือทรัพย.  บาทคาถาวา  พึงเลือกเฟนธรรมโดยอุบายท่ี  
แยบคาย    คือพึงเลือกเฟนธรรมอันเปนฝกฝายแหงสมาธิอยางแนบเนียน. 
บาทคาถาวา    อยางน้ีจงจะหมดจดในธรรมน้ัน   คือดวยลักษณะเชนนี้จึง 
จะหมดจดในอริยมรรคน้ัน.  อีกอยางหนึ่ง   บาทคาถาวา  พึงเลือกเฟนธรรม 
โดยอุบายท่ีแยบคาย   คือ   พึงเลือกเฟนธรรมคือขันธ  ๕ อยางแนบเนียน. 
บาทคาถาวา  อยางนี้จึงจะหมดจดในธรรมน้ัน  คือ  อยางนี้จึงจะหมดจด 
ในสัจจะท้ัง ๔ ขอน้ัน. 
          บัดนี ้  อนาถบิณฑิกเทพบุตร  เมื่อจะกลาวชมพระสารีบุตรเถระ    จึง 
ไดกลาววา พระสารีบุตรน่ันแหละ  เปนตน.   ในบทเหลาน้ัน   คําวา พระ- 
สารีบุตรน่ันแหละ    เปนคําอวธารณะ   (หามขอความอ่ืน)    อนาถบิณฑิก 
เทพบุตรยอมกลาววา  พระสารีบุตรเทาน้ัน   เปนผูเลิศดวยปญญาเปนตนเหลาน้ี. 
คําวา  ดวยความสงบระงับ  คือ  ดวยความเขาไปสงบกิเลส.  คําวา  ถึงฝง 
คือถึงพระนิพพาน.    อนาถบิณฑิกเทพบุตรยอมกลาววา    ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
บรรลุพระนิพพาน     ภิกษุรูปนั้นอยางมากก็เทาน้ี    ไมมีใครท่ีเกินเลยพระเถระ 
ไปได.   ที่เหลือในที่ทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
                    จบอรรถกถาอนาถปณฑิโกวาทสูตร   ที่  ๑  
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                             ๒.  ฉันโนวาทสูตร   
 
           [๗๔๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเวฬุวัน   อันเคย 
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต    เขตพระนครราชคฤห    สมัยนั้นแล 
ทานพระสารีบุตร    ทานพระมหาจุนทะ    และทานพระฉันนะ    อยูบนภูเขา 
คิชฌกูฏ  เฉพาะทานพระฉันนะอาพาธ   ทนทุกขเวทนา  เปนไขหนัก. 
           [๗๔๒]  ครั้งน้ันแล  ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น 
เขาไปหาทานพระมหาจุนทะยังท่ีอยู   แลวไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะดังน้ีวา 
ดูกอนทานจุนทะ   มาเถดิ   เราจะเขาไปหาทานพระฉันนะยังที่อยู    ไดถามถึง 
ความไข    ทานพระมหาจุนทะรับคําทานพระสารีบุตรแลว  ตอน้ัน    ทานพระ- 
สารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ     ไดเขาไปหาทานพระฉันนะยังท่ีอยู     แลว 
ทักทายปราศรัยกับทานพระฉันนะ  ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ทานพระสารีบุตร 
ไดกลาวกะทานพระฉันนะดังน้ีวา   ดกูอนทานฉันนะ  ทานพอทน  พอเปนไป 
ไดหรือ  ทุกขเวทนาทุเลา  ไมกําเริบ  ปรากฏความทุเลาเปนที่สุด   ไมปรากฏ 
ความกําเริบหรือ. 
           ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร      กระผมทนไมไหว      เปนไปไมไหว 
ทุกขเวทนาของกระผมหนัก   กาํเริบ    ไมทุเลา    ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด 
ไมปรากฏความทุเลาเลย. 
           [๗๔๓]  ขาแตทานพระสารีบุตร  ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของ   
กระผม   เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมท่ิมขมอม   ฉะน้ัน   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   ลมเหลอืประมาณปนปวนทองของ 
กระผม  เหมือนคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด  เอามีดแลโคอันคม 
ควานทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว  เปนไปไมไหว  ทุกขเวทนาของกระผม 
หนัก  กําเริบ  ไมทุเลา   ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด   ไมปรากฏความทุเลาเลย  
            [๗๔๖]   ขาแตทานพระสารีบุตร    ความรอนในกายของกระผมเหลือ 
ประมาณ  เหมือนบุรุษมีกําลัง ๒ คน    จับบุรุษมีกําลังนอยท่ีอวัยวะปองกันตัว 
ตาง ๆ แลว  นาบ   ยาง  ในหลุมถานเพลิง      ฉะน้ัน   กระผมจึงทนไมไหว 
เปนไปไมไหว    ทุกขเวทนาของกระผมหนัก  กําเริบ  ไมทุเลา  ปรากฏความ 
กําเริบเปนที่สุด   ไมปรากฏความทุเลาเลย   ขาแตทานพระสารีบุตร   กระผมจัก 
หาศาสตรามาฆาตัว   ไมอยากจะไดเปนอยูเลย. 
           [๗๔๗]  สา.  ทานฉันนะอยาไดหาศาสตรามาฆาตัวเลย     จงเปนอยู 
กอนเถิด  พวกเรายังปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู   ถาทานฉันนะไมมีโภชนะ 
เปนที่สบาย  ผมจักแสวงหามาให   ถาทานฉันนะไมมีเภสัชเปนที่สบาย   ผมจัก 
แสวงหามาให    ถาทานฉันนะไมมีคนบํารุงท่ีสมควร    ผมจักคอยบํารุงทานเอง 
ทานฉันนะอยาไดหาศาสตรามาฆาตัวเลย      จงเปนอยูกอนเถิด      พวกเรายัง 
ปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู.  
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        [๗๔๘]  ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  ไมใชกระผมไมมีโภชนะเปนที่    
สบาย  ไมใชไมมีเภสัชเปนที่สบาย  ไมใชไมมีตนบํารุงท่ีสมควร  ก็แหละกระผม 
ไดปรนนิบัติพระศาสดามาตลอดกาลนาน     ดวยความพอพระทัย      มิใชดวย 
ความไมพอพระทัย     ความจริง   การท่ีภิกษุปรนนิบัติพระศาสดาดวยความพอ 
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  ธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณวา 
นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเราหรือ. 
           ฉ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  กระผมพิจารณาเห็นจักษุ  จักษุวิญญาณ 
ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา    นัน่ไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา นั่นไมใชอัตตา 
ของเรา.  
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           กระผมพิจารณาเห็นโสต   โสตวิญญาณ...    
           กระผมพิจารณาเห็นฆานะ  ฆานวิญญาณ... 
           กระผมพิจารณาเห็นชิวหา  ชิวหาวิญญาณ... 
           กระผมพิจารณาเห็นกาย  กายวิญญาณ... 
           กระผมพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยมโนวิญญาณ 
วา  นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นัน่ไมใชอัตตาของเรา. 

                         ปญหาของพระสารีบุตร 
           [๗๕๐]  สา.   ดูกอนทานฉันนะ   ทานเห็นไดอยางไร   รูไดอยางไร 
ในจักษุ  ในจักษุวิญญาณ   ในธรรมท่ีรูไดดวยจักษุวิญญาณ   จึงพิจารณาเห็น 
จักษุ  จักษุวิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยจักษุวิญญาณวา 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   ธรรมท่ีรูไดดวย 
มโนวิญญาณวา  นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา. 
           ฉ.   ขาแตทานพระสารีบุตร  กระผมเห็นความดับ   รูความดับในจักษุ 
ในจักษุวิญญาณ  ในธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ  จึงพิจารณาเห็นจักษุ  จักษุ 
วิญญาณ  ธรรมท่ีรูไดดวยจักษุวิญญาณวา  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   ธรรมท่ีรูไดดวย 
มโนวิญญาณวา  นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา. 
           [๗๕๑]  เม่ือทานพระฉันนะกลาวแลวอยางนี้    ทานพระมหาจุนทะได 
กลาวกะทานพระฉันนะดังน้ีวา  ดูกอนทานฉันนะ  เพราะฉะนั้นแล    ทานควร 
ใสใจคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจาน้ันไวตลอดกาลเนืองนิตยแมดังนี้วา 
บุคคลผูอันตัณหาและทิฐิอาศัยอยูแลว    ยอมมีความหว่ันไหว    สําหรับผูไมมี 
ตัณหาและทิฐิอาศัย  ยอมไมมีความหว่ันไหว  เม่ือไมมีความหว่ันไหว ก็มีความ 
สงบ  เมื่อมีความสงบก็ไมมีตัณหานําไปสูภพ  เมื่อไมมีตัณหานําไปสูภพ  ก็ไมมี  
การมาเกิด ไปเกิด เมื่อไมมีการมาเกิดไปเกิด  ก็ไมมีจุติและอุปบัติ   เมื่อไมมีจุติ 
และอุปบัติก็ไมมีโลกนี้   ไมมีโลกหนา   ไมมีระหวางกลางทั้งสองโลก  นีแ้หละ 
ที่สุดแหงทุกข  ครั้นทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ    กลาวสอนทาน 
พระฉันนะดวยโอวาทน้ีแลว  จึงลุกจากอาสนะ  หลีกไป. 
            [๗๕๒]  ครั้งน้ันแล  ทานพระฉันนะ  เมื่อทานพระสารีบุตรและทาน 
พระมหาจุนทะหลีกไปแลวไมนาน    ไดหาศาสตรามาฆาตัวเสียทันทีนั้น    ทาน 
พระสารีบุตรจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ   แลวถวายอภิวาทพระ 
ผูมีพระภาคเจา  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  พอนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทานพระฉันนะหาศาสตรา 
มาฆาตัวเสียแลว   ทานจะมีคติอยางไร   มีสัมปรายภพอยางไร.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนสารีบุตร     ฉันนภิกษุพยากรณ   
ความเปนผูไมดวยตําหนิตอหนาเธอแลวมิใชหรือ.   
           สา.   ขาแตพระองคผูเจริญ        มีบานในแควนวัชชีนามวาปุพพชิระ 
ที่หมูบานนั้น     ทานพระฉันนะยังมีสกุลมิตร    สกุลสหาย    และสกุลคนที่คอย 
ตําหนิอยู. 
          [๗๕๓]   พ.  ดูกอนสารีบุตร    ฉันนภิกษุยังมีสกุลมิตร    สกุลสหาย 
และสกุลท่ีคอยตําหนิอยูก็จริง    แตเราหาเรียกบุคคลวา    ควรถูกตําหนิดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ีไม     ดูกอนสารีบุตร     บคุคลใดแล     ทั้งกายนี้และยึดมั่นกายอ่ืน 
บุคคลน้ันเราเรียกวา  ควรถูกตําหนิ  ฉันนภิกษุหามีลักษณะน้ันไม  ฉันนภิกษุ 
หาศาสตรามาฆาตัวอยางไมควรถูกตําหนิ.                
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว        ทานพระสารีบุตรจึง 
ชื่นชมยินด ี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                    จบ  ฉันโนวาทสูตร  ที ่ ๒  
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                    อรรถกถาฉันโนวาทสูตร   
 
             ฉันโนวาทสูตร  ข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
             ในคําเหลาน้ัน  คําวา  ฉันนะ  ไดแกพระเถระมีชื่ออยางนั้น  ไมใช 
เปนพระเถระที่ออกไปดวยกันกับพระพุทธเจา    ตอนออกอภิเนษกรมณ.   คําวา 
จากการหลีกเรน   คือจากผลสมาบัติ.  คําวา  ไตถามถึงความเปนไข  ไดแก 
การบํารุงภิกษุไข   ที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ  ทรงพรรณนาไวเพราะฉะน้ัน 
ทานจึงกลาวอยางนั้น.   คําวา  ศัสตรา  ไดแกศัสตราท่ีคราชีวิต.  คําวา ไมหวัง 
คือไมอยาก.  คําวา ไมเขาไปถึง  คือไมเกิด ไมมีปฏสินธิ.  คําวา นั่นของเรา 
เปนตน  ทานกลาวไวดวยอํานาจความยึดถือดวยตัณหา   มานะและทิฐิ.   คําวา 
เห็นความดับอยางส้ินเชิง    คือทราบความส้ินและความเสื่อมไป.    คําวา 
ขาพเจาพิจารณาเห็นวา    นั่นไมใชของเรา     นั่นไมใชเรา     นัน่ไมใชตัว    
ตนของเรา  คือขาพเจาพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง  เปนทุกข   ไมใชตัวตน   คํา 
วา   เพราะเหตุนั้น    คือเพราะเหตุที่พระเถระกลาววา    เม่ือขาพเจาอดกลั้น 
เวทนาท่ีมีความตายเปนที่สุดไมได.    จึงไดนําเอาศัสตรามาน้ัน   ทานเปนปุถุชน 
จึงชี้แจงวา  เพราะฉะนั้น  ทานจงใสใจแมขอน้ี.   คําวา  ตลอดกาลเนืองนิตย  
คือนิจกาล. คําวา  ที่อาศัยแลว  คือตัณหาและทิฐิอิงแลว.  คําวา  หวั่นไหว 
ไดแกเปนของกวัดแกวง.  คําวา ความสงบ คือความสงบกายสงบจิต  อธิบายวา 
ถึงความสงบกิเลส  ก็ยอมมี.  คําวา  นติ  ไดแกตัณหา. คําวา นติยา    อสติ   คือ 
เมื่อไมมีความกลุมรุมเพราะความอาลัยใยดีเพ่ือประโยชนแกภพ.    คําวา   ไมม ี
การมาและการไป  คือ   ชือ่วาการมาดวยอํานาจปฏิสนธิ    ยอมไมมี   ชื่อวา 
การไปดวยอํานาจจุติ   ก็ยอมไมมี.   คําวา  จุติและอุปบัติ   คือ   ชื่อวาจุติดวย 
อํานาจความเคลื่อน  ชื่อวาอุปบัติดวยอํานาจการเกิดข้ึน.  คําวา  ไมมีในโลกนี ้ 
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ไมมีในโลกหนา  ไมมีโดยระหวางโลกท้ังสอง  คือในโลกนี้ก็ไมมี   ใน   
โลกหนาก็ไมมี  ในโลกทั้งสองก็ไมมี.   คําวา  นี่แลเปนที่สุดของทุกข   คือ 
นี้เทาน้ันเปนท่ีสุดของวัฏทุกขและกิเลสทุกข   นี้เปนกําหนดโดยรอบ   เปนทาง 
โดยรอบ.  เพราะนี้เทาน้ันเปนความประสงคในขอนี้.   สําหรับทานผูใดถือคําวา 
ไมมีโดยระหวางโลกท้ังสอง  แลวตองการระหวางภพ  ขอคําท่ียิ่งไปสําหรับ 
ทานเหลาน้ัน    ก็กลาวในหนหลังเสร็จแลวแล.  คําวา  นําศัสตรามาแลว  คือ 
เอาศัสตราสําหรับคราชีวิตมาแลว   ตัดกานคอแลว. 
           ก็ขณะน้ัน   ความกลัวตายของทานก็กาวลง   คตินิมิตปรากฏข้ึน.  ทาน 
รูวาตัวยังเปนปุถุชน   เกิดสลดใจ   ต้ังวิปสสนา   พิจารณาสังขาร   สําเร็จเปน 
พระอรหันต   เปนสมสีสแีลวก็ปรินิพพาน.   คําวา   ทรงพยากรณความไม 
เกิดตอหนาท่ีเดียว  คือ ถึงแมวาการพยากรณนี้   มีในเวลาท่ีพระเถระยังเปน 
ปุถุชนก็จริง  ถึงอยางนั้น  การปรินิพพานที่ไมมีอะไรมาแทรกแซงไดของทานก็ 
ไดมีตามคําพยากรณนี้   เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงถือเอาคําพยากรณ 
นั่นแหละมาตรัส.   คําวา   ตระกูลท่ีพึงเขาไป   คือตระกูลที่ควรเขาไป  ดวย 
คําวา  ตระกูลท่ีพึงเขาไป  นี ้ พระเถระยอมทูลถามวา  พระเจาขา   เมื่อยังมี 
พวกอุปฏฐากและพวกอุปฏฐายิกาอยูอยางนี้    ภิกษุนั้น    จะปรินิพพานในพระ- 
ศาสนาของพระองคหรือ   ครั้งน้ัน  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงความท่ี 
ภิกษุนั้น  ไมมีความคลุกคลีในตระกุลทั้งหลาย    จึงตรัสคําวา  สารีบุตร  กแ็ล 
เหลานี้  ยอมมี   ดังน้ีเปนตน.   เลากันมาวา   ในฐานะน้ี    ความไมของเกี่ยว 
ในตระกูลทัง้หลายของพระเถระไดเปนที่ปรากฏแลว.      คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
ต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาฉันโนวาทสูตรที่   ๒  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 436 

                             ๓.   ปุณโณวาทสูตร   
 
           [๗๕๔]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ันแล    ทานพระปุณณะ 
ออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ   แลว 
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอนั่งเรียบรอยแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระ 
ภาคเจาไดโปรดสั่งสอนขาพระองค    ดวยพระโอวาทยอ ๆ พอท่ีขาพระองคได 
สดับ ธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลวจะเปนผู ๆ เดียวหลีกออก     ไมประมาท 
มีความเพียร  สงตนไปในธรรมอยู. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนปุณณะ    ถาอยางนั้น     เธอจงพึง 
จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ทานปุณณะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  ชอบ 
แลว   พระพุทธเจาขา 
           [๗๕๕]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา   ดูกอนปุณณะ  มีรปูที่ 
รูไดดวยจักษุ   อันนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   เปนที่รัก   ประกอบดวย 
กาม   เปนทีต้ั่งแหงความกําหนัดอยูแลว   ถาภิกษุเพลิดเพลิน   พูดถึง   ดํารงอยู 
ดวยความติดใจรูปนั้น  นนัทิยอมเกิดข้ึนแกเธอผูเพลิดเพลิน   พูดถึง  ดํารงอยู 
ดวยความติดใจรูปนั้นได  เพราะนันทิเกิด  เราจึงกลาววา  ทุกขเกิดนะ ปุณณะ. 
           ดูกอนปุณณะ  มีเสียงที่รูไดดวยโสต... 
           ดูกอนปุณณะ  มีกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ... 
           ดูกอนปุณณะ  มีรสที่รูไดดวยชิวหา... 
           ดูกอนปุณณะ  มีโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย...  
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           ดูกอนปุณณะ  มีธรรมารมณที่รูไดดวยมโน  อันนาปรารถนา  นาใคร   
นาพอใจ   เปนที่รัก   ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยูแล   ถา 
ภิกษุเพลิดเพลิน  พูดถึง   ดํารงอยูดวยติดใจธรรมารมณนั้น    นนัทิยอมเกิดแก 
เธอผูเพลิดเพลิน   พูดถึง   ดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนัน้ได   เพราะ 
เหตุคือนันที่เกิด  เราจึงกลาววา  ทุกขเกิดนะ  ปุณณะ. 
           [๗๕๖]  ดูกอนปุณณะ  มีรูปที่รูไดดวยจักษุอัน  นาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจ   เปนที่รัก   ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด อยูแล    ถา 
ภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง  ไมดํารงอยูดวยความติดใจรูปนั้น    นันทิของเธอ 
ผูไมเพลิดเพลิน    ไมพูดถึง    ไมดํารงอยูดวยความติดใจรูปนั้น     ยอมดับไป 
เพราะนันทิดับ   เราจึงกลาววา  ทุกขดับนะ  ปุณณะ. 
           ดูกอนปุณณะ  มีเสียงที่รูไดดวยโสต...  
           ดูกอนปุณณะ  มีกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ... 
           ดูกอนปุณณะ  มีรสที่รูไดดวยชิวหา... 
           ดูกอนปุณณะ  มีโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย... 
           ดูกอนปุณณะ  มีธรรมารมณที่รูไดดวยมโน  อันนาปรารถนา  นาใคร 
นาพอใจ  เปนที่รัก  ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยูแล   ถา 
ภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง  ไมดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้น นันทิ 
ของเธอผูไมเพลิดเพลิน  ไมพูดถึง  ไมดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้น 
ยอมดับไป  เพราะนันทิดับ  เราจึงกลาววา  ทุกขดับนะ   ปุณณะ. 
          ดูกอนปุณณะ   ก็เธออันเรากลาวสอนดวยโอวาทยอ ๆ นี้แลว   จักอยู 
ในชนบทไหน.  
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          ป.ุ  ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคอันพระผูมีพระภาคเจาทรง   
สั่งสอนดวยโอวาทยอ ๆ นี้แลว   มีชนบทชื่อสุนาปรันตะ   เปนที่ที่ขาพระองค 
จักไปอยู. 
          [๗๕๗]   พ.   ดูกอนปุณณะ    พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุราย 
หยาบชานัก  ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา  จักบริภาษเธอ   เธอจัก 
มีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน. 
          ป.ุ   ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา 
จักบริภาษขาพระองค  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา  พวกมนุษย 
ชาวสุนาปรันตชนบทนี้   ยังดีนักหนาท่ีไมใหการประหารเราดวยฝามือ   ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต   ขาพระองคมีความคิดในมนุษยพวกน้ันอยางนี้. 
         [๗๕๘]  พ.  ดกูอนปุณณะ  ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก 
ใหการประหารเธอดวยฝามือ  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน. 
         ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักให 
การประหารขาพระองคดวยฝามือ  ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา 
พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้       ยังดีนักหนาท่ีไมใหการประหารเราดวย 
กอนดิน   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต   ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษย 
พวกน้ัน  อยางนี้.  
         [๗๕๙]  พ.  ดกูอนปุณณะ     ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท 
จักใหการประหารเธอดวยกอนดิน  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน. 
         ปุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท  จักให 
การประหารขาพระองคดวยกอนดิน     ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยาง 
นี้วา  พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้    ยังดีหนักหนาท่ีไมใหการประหารเรา  
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ดวยทอนไม ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษย 
พวกน้ันอยางนี้.    

                            ทรงแสดงความดุราย  
          [๗๖๐]  พ.  ดกูอนปุณณะ     กถ็าพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท 
จัก ใหการประหารเธอดวยทอนไม   เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน. 
          ป.ุ  ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท   จัก 
ใหการประหารขาพระองคดวยทอนไม       ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขา 
อยางนี้วา  พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้  ยังดีนักหนาท่ีไมใหการประหาร 
เราดวยศาสตรา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต   ขาพระองคจักมีความคิดใน 
มนุษยพวกน้ันอยางนี้. 
          [๗๖๑]  พ.  ดกูอนปุณณะ    กถ็าพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท 
จักใหการประหารเธอดวยศาสตรา  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน. 
          ป.ุ  ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท   จัก 
ใหการประหารขาพระองคดวยศาสตรา       ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขา 
อยางนี้วา  พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้    ยงัดีนักหนาท่ีไมปลิดชีพเราเสีย 
ดวยศาสตราอันคม    ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต   ขาพระองคจักมีความคิด 
ในมนุษยพวกน้ันอยางนี้. 
          [๗๖๒]  พ.  ดกูอนปุณณะ  ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก 
ปลิดชีพเธอเสียดวยศาสตราอันคม  เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน. 
          ป.ุ   ขาแตพระองคผูเจริญ       ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก 
ปลิดชีพขาพระองคดวยศาสตราอันคม       ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขา 
อยางนี้วา    มีเหลาสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ที่อึดอัดเกลยีดชังรางกายและ  
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ชีวิต   พากันแสวงหาศาสตราสังหารชีพอยูแล    เราไมตองแสวงหาสิ่งดังน้ันเลย     
ก็ไดศาสตราสังหารชีพแลว    ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต   ขาพระองคจักมี 
ความคิดในมนุษยพวกน้ันอยางนี้. 
          [๗๖๓]  พ.  ดลีะ ๆ ปุณณะ.   เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะดังน้ี  
แลว   จักอาจเพ่ือจะอยูในสุนาปรันตชนบทไดแล  ดูกอนปุณณะ  เธอจงสําคัญ 
กาลท่ีควรในบัดนี้เถิด. 
          ครั้งน้ันแล    ทานพระปุณณะยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมี-  
พระภาคเจาแลว  ลุกจากอาสนะ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณ 
แลวเก็บเสนาสนะ   ถือบาตรจีวรเดินทางจาริกไปยังท่ีต้ังสุนาปรันตชนบท   เมื่อ 
จาริกไปโดยลําดับ  ไดลถุงึสุนาปรันตชนบทแลว. 
          [๗๖๔]  เปนอันวา  ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทนั้น ครั้ง 
นั้นแล   ทานพระปุณณะไดใหพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทกลับใจแสดงตน 
เปนอุบาสกประมาณ   ๕๐๐ คน    ภายในพรรษานั้นเอง    กลับใจแสดงตนเปน 
อุบาสิกาประมาณ   ๕๐๐  คน   ภายในพรรษานั้นเอง    และตัวทานไดทําใหแจง 
ซึ่งวิชชา ๓ ภายในพรรษานั้นเหมือนกัน    ครั้นสมัยตอมา   ทานไดปรินิพพาน 
แลว. 
          ครั้งน้ันแล  ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ 
แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     พอนัง่ 
เรียบรอยแลว    ไดกราบ  ทูลพระผูมพีระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
กุลบุตรชื่อปุณณะท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงส่ังสอนดวยพระโอวาทยอ ๆ นั้น 
ทํากาละเสียแลว   เธอมีคติเปนอยางไร   มีสัมปรายภพเปนอยางไร.  
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                              ทรงแสดงถึงปรินิพพาน  

         [๗๖๕]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปุณณกุลบุตร  เปนบณัฑิต  ได  
บรรลุธรรมสมควรแกธรรมแลว         ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปุณณกุลบุตรปรนิิพพานแลว. 
          พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                               จบ  ปณุโณวาทสูตร  ที ่ ๓  
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                อรรถกถาปุณโณวาทสูตร    
 
             ปุณโณวาทสูตร  ข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
             ในพระสูตรนั้น  ความอยูผูเดียว  ชื่อวา  การหลีกเรน.  คําวา ถา 
หากวา    นั้น   ไดแก   ตาและรูปนั้น.  คําวา  เพราะความเพลินเกิด  ทุกข 
จึงเกิดขึ้น  คือการรวมเอาทุกขในขันธ ๕   ยอมมีดวยการรวมเอาความเพลิน 
อันไดแกตัณหามาอยูดวยกัน.    ดวยประการฉะน้ี    ก็เปนอันทรงทําใหวัฏฏะถึง 
ที่สุดดวยอํานาจแหงสัจจะท้ัง ๒ คือ   ทุกข    เหตุใหเกิดทุกข    ในทวารทั้ง ๖ 
แลวจึงทรงแสดง.        ในนัยที่ ๒ ทรงทําวิวัฏฏะ ใหถึงท่ีสุดดวยอํานาจสัจจะ ๒ 
ขอคือ  นิโรธ   มรรค   แลวจึงทรงแสดง.   อนุสนธิที่แยกไวโดยเฉพาะ.  คือคําวา 
และดวยอาการอยางน้ี  ปุณณะเธอ.    ครั้นทรงใสเทศนาดวยอํานาจวัฏฏะ 
และวิวัฏฏะในพระอรหัตอยางนี้กอนแลว      บัดนี้    เพ่ือจะทรงใหทาน 
ปุณณเถระเปลงสีหนาทในฐานท้ัง ๗  จึงไดตรัสคําวา  และดวยอาการอยาง 
นี้   เธอ   ดังน้ีเปนตน.   คําวา  ดุ   คือดุราย   รายกาจ.    คําวา  หยาบคาย 
คือหยาบชา.  คําวา  ยอมดา   คือยอมดาดวยเรื่องสําหรับดา  ๑๐  อยาง.  คําวา 
ยอมตะคอก  คือยอมขูตะคอกวา  แกนี่เปนสมณะไดอยางไร    ขาจะเลนงาน 
แกอยางนี้และอยางนี้.     คําวา  อยางน้ีในกรณีนี้  คือสิ่งอยางนี้   ในกรณีนี ้ 
จะมีแกขาพระพุทธเจา.    คําวา  ดวยกระบอง  คือดวยกระบองยาว  ๔  ศอก 
หรือดวยทอนไมและไมคอน.  คําวา  ดวยศัสตรา คือดวยอาวุธท่ีมีคมขางเดียว 
เปนตน.  คําวา  แสวงหาเครื่องประหารคือศัสตรา  คือ  แสวงหาศัสตรา 
เครื่องคราชีวิต.   ขอน้ีพระเถระกลาวหมายถึงพวกภิกษุที่ฟงเรื่องไมงามในวัตถุ 
แหงปาราชิกขอท่ี ๓   เกิดความสะอิดสะเอียนรางกาย     แลวแสวงหาเครื่องครา 
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ชีวิตคือศัสตรา.     คําวา  ขมใจ  ในคําวา  ดวยความขมใจและความเขา    
ไปสงบ  นี้    เปนชื่อแหงการสํารวมอินทรียเปนตน.     จริงอยู   ความสํารวม 
อินทรียในคําวา     ขมแลวดวยสัจจะเขาถึงการขมใจ   ถึงท่ีสุดพระเวท 
อยูจบพรหมจรรยแลว   นี้    ทานกลาววาเปนความขมใจ.     ปญญาในคําวา 
หากยังมีอะไรที่ยิ่งกวา   สัจจะ  ทมะ  จาคะ   ขันติในกรณีนี้   นี ้   ทาน 
กลาววาเปนความขมใจ.  อุโบสถกรรมในคําวา   ดวยทาน   ดวยทมะ  ดวย 
สัญญมะ  ดวยการกลาวคําจริง  นี้   ทานกลาววา   เปนความขมใจ     แต 
ในพระสูตรนี้  พึงทราบวา  ความอดทน  คือความขมใจ.   คําวา  ความเขา- 
ไประงับ  เปนคําใชแทน  คําวา  ความขมใจ  นั้นเอง. 
          คําวา ครั้งน้ันแล  ทานปุณณะ ความวา อยากทราบวาก็ทานปุณณะ 
นี้เปนใคร  และทําไมจึงอยากไปในท่ีนั้น.  ทานรูปนี้   ก็คือชาวเมืองสุนาปรันตะ 
นั่นแหละ.    ก็ทานกําหนดวา  ในกรุงสาวัตถี   อยูไมสบาย   จึงอยากจะไปเมือง 
สุนาปรันตะน้ัน .  ตอไปนี้   เปนลําดับถอยคําในเรื่องนั้น. 
           เลามาวา ในแควนสุนาปรันตะ  มีสองพ่ีนองในหมูบานพอคาแหงหนึ่ง 
ในสองพี่นองนั้น    บางทีพ่ีชายก็นําเกวียน  ๕๐๐ เลม    ไปชนบทแลวก็บรรทุก 
สินคามา.    บางทีก็นองชาย.      สวนในอันนี้    พ่ีชายใหนองชายอยูเฝาบาน 
แลวตัวเองก็นําเอาเกวียน  ๕๐๐  เลม    เที่ยวไปตามหัวเมือง    มาถึงกรุงสาวัตถี 
โดยลําดับ   พักกองเกวียนอยูใกล ๆ พระเชตวัน    กินอาหารม้ือเชาแลว  อันผู 
ติดตามลอมแลวน่ังพักผอนตามสบาย. 
           ก็แลสมัยนั้น     ชาวกรุงสาวัตถี   กินอาหารม้ือเชาแลว   อธิษฐานองค 
อุโปสถสวมเส้ือสะอาด  ถือของหอมและดอกไมเปนตน    โนมนอมโอนเง้ือมไป 
ยังที่ซึ่งมีพระพุทธเจา    พระธรรม   พระสงฆ    อยู     แลวพากันออกไปทาง 
ประตูทิศใตไปสูพระเชตวัน.    เมื่อเขาเห็นคนเหลาน้ัน    จึงถามชายคนหน่ึงวา  
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พวกน้ีไปไหนกัน. นี่นาย คุณไมรูอะไรเลยหรือ แกวคือพระพุทธะ  พระธรรม    
พระสงฆ  เกิดข้ึนแลวในโลก  เพราะเหตุนี้    มหาชนน้ี    จึงพากันไปฟงธรรม. 
กถาในสํานักของพระศาสดา.   คําวา  พุทธะ   ของชายคนนั้น   ทําลายผิวหนัง 
เปนตน    เขาไปจรดเยื่อกระดูก   ต้ังอยู.    ตอมา   เขามีบริวารของตนแวดลอม 
ไดไปสูวิหารกับบริษัทนัน้    ยืนอยูทายสุดของบริษัทฟงธรรมของพระศาสดาที่  
กําลังแสดงธรรมอยูดวยพระสูตรเสียงที่ไพเราะ       แลวเกิดความคิดอยากจะบวช 
ข้ึนมา.      เมื่อบริษัทที่พระตถาคตเจาทรงทราบเวลาแลวสงไปแลว     ก็เขาเฝา 
พระศาสดา ถวายบังคมแลว  ทลูอาราธนาเสวยพระกระยาหารในวันพรุง  ในวัน 
ที่สองใหสรางปะรํา  แตงต้ังอาสนะ  ถวายมหาทานแตพระสงฆมีองคพระพุทธ- 
เจาเปนพระประมุขในท่ีสุดภัตกิจ  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาเสด็จกลับ 
รับประทานอาหารเชาแลวอธิฐานองคอุโบสถ   แลวใหเรียกเจาหนาท่ีคุมของมา 
บอกทุกสิ่งทุกอยางวา  ของเทาน้ีไดจําหนายไปแลว  ไดมอบหมายทุกสิ่งทุกอยาง 
วา  จงใหสมบัตินี้แกนองชายฉัน   แลวก็บวชในสาํนักพระศาสดา  ต้ังหนาต้ังตา 
ทํากัมมัฏฐาน.  ครั้งน้ัน   เมื่อทานเอาใจใสทํากัมมัฏฐานอยูกัมมัฏฐานก็ไมปรากฏ 
ตอมาทานจึงคิดวา  ชนบทนี้ไมสะดวกแกเรา  อยางไรเส่ีย  เราตองรับกัมมัฏฐาน 
ในสํานักพระศาสดาแลวไปสูถิ่นเดิมของเรา        จึงเมื่อทานเท่ียวบิณฑบาตใน 
ตอนเชาแลวออกจากการหลีกเรนในตอนบายแลว  ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ขอใหทรงบอกกัมมัฏฐาน    ไดเปลงสีหนาท  ๗  อยางแลวจึงหลีกไป.     เพราะ 
เหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  ครั้งน้ันแล  ทานพระปุณณะ ฯลฯ อยู  ดังน้ี. 
           ก็ทานปุณณะน้ี   อยูที่ไหน.  ทานอยูในที่   แหง.  ตอนแรกทานเขาสู 
แควนสุนาปรันตะแลวเขาไปสูอัมพหัฏฐบรรพ       เขาสูหมูบานพอคาเพ่ือ 
บิณฑบาต   ทีนั้นนองชายจําทานได  จึงถวายอาหาร   แลวเรียนทานวา  ทาน  
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ครับ   ทานไมตองไปที่อ่ืน  นิมนตอยูที่นี้แหละ    ใหทานรับคําแลวก็นิมนตให  
อยูในที่นั้นนั่นแหละ.  
            ตอจากนั้น   ทานไดไปสูวัดสมุทรคิรี.   ในท่ีนั้นมีที่สําหรับ เดินจงกรม 
ที่เขาตัดเอาแผนหินที่เสียบเหล็กไวตรงปลายมาทํา.  ไมมีใครเดินเหยียบแผนหิน 
นั้นได.      ในที่นั้น  คลืน่ทะเลซัดมากระทบแผนหินที่เสียบเหล็กตรงปลายเกิด 
เสียงดังมาก.   พระเถระคิดวาจงเปนที่อยูสําราญสําหรับผูเอาใจใสทํากัมมัฏฐาน 
เถิด   แลวก็อธิษฐานทําใหทะเลสงบเสียง.  
            ตอจากนั้นทานไดไปยังมาตุลคิรี.  ในที่นั้นมีพวกนกชุกชุม  เสียงอึกทึก 
ทั้งคืนทั้งวัน.     พระเถระคิดวา  ที่นี้ไมสําราญ     ตอจากนั้นก็ไปวัดมกุฬการาม. 
วัดนั้นอยูไมไกล   ไมใกลหมูบานพอคามากนัก  ไปมาสะดวกเงียบ   ไมมีเสยีง. 
พระเถระคิดวา    ที่นี้สําราญ    จึงใหสรางที่พักกลางคืนและกลางวันพรอมกับที่ 
จงกรม  เปนตนแลว  ก็เขาจําพรรษาในที่นั้น. ทานอยูในที่แหง ดังกลาวมานี้. 
           ตอมาอีกวันหน่ึง    ภายในพรรษาน่ังเอง    มีพอคา  ๕๐๐   คน    ต้ังใจ 
วา  พวกเราจะไปทะเลอ่ืน  จึงเอาสินคาบรรทุกลงเรือ     ในวันลงเรือ  นองชาย 
ของพระเถระเลี้ยงพระเถระแลวรับสกิขาบทในสํานักพระเถระไหวเสร็จแลว  เมื่อ 
จะไปไดเรียนทานวา  ทานขอรับ    ข้ึนชื่อวาทะเลหลวงมีอันตรายมากมายเหลือ 
จะประมาณได  ขอใหทานชวยสอดสองพวกกระผมดวย   แลวก็ลงเรือ.    เรอืก็ 
แลนไปดวยความเร็วสูงจนถึงเกาะหนึ่ง.  พวกคนคิดวา  พวกเราจะกินอาหารเชา 
แลวก็พากัน ข้ึนเกาะ.  บนเกาะนั้นอะไร ๆ อยางอ่ืน หามีไม  มแีตปาจันทนทั้ง 
นั้น.  ตอนน้ัน  คนหน่ึงเอามีดฟนตนไม   ก็รูวาเปนจันทนแดง   จึงกลาววานี่ 
แนะ.   พวกเราไปสูทะเลอ่ืนเพ่ือประโยชนแกลาภ   ข้ึนชื่อวาลาภท่ียิ่งกวานี้ไมมี 
อีกแลว    ไมทอนขนาดยาว  ๔ นิ้ว  กร็าคาต้ังแสนแลว   เราเอาแตของท่ีควรแก 
ของท่ีจะตองเอาไปแลว ก็เอาไมจันทนบรรทุกใหเต็ม. พวกเขาก็กระทําอยางนั้น.  
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          พวกอมนุษยที่สิ่งในปาจันทนโกรธ  พากันคิดวา  คนพวกนี้มัน ทําปา    
จันทนของพวกเราใหฉิบหายแลว   พวกเราจะฆาพวกมัน   แลวพูดวา  เมื่อพวก 
มันถูกฆาในท่ีนี้   ปาท้ังหมดก็จะกลายเปนซากศพไปหนึ่งปาท่ีเทียว   พวกเราจะ 
ใหเรือมันจมกลางทะเล. แลวตอมาในเวลาที่คนพวกน้ันข้ึนเรือแลวแลนไปไดครู 
เดียวเทาน้ัน ก็ทําใหเกิดพายุลมอยางแรง  แลวพวกอมนุษยเหลานั้นเองก็พากัน 
แสดงรูปที่นากลัวตาง  ๆ  นานา.     พวกคนก็กลัวพากัน ไหวเทพเจาของตน ๆ. 
จูฬปุณณกุฎมพี    นองชายพระเถระคิดวา    ขอใหพ่ีชายของขาจงเปนที่พ่ึงดวย 
เถิดแลวก็ยืนระลึกถึงพระเถระอยู. 
           ไดยินวา    ในขณะนั่งเอง    พระเถระพิจารณาดูก็ไดทราบวาพวกเขา 
กําลังตกอยูในความฉิบหาย    จึงเหาะข้ึนสูฟามายืนอยูตรงหนา.    พวกอมนุษย 
เห็นพระเถระพูดวา  พระคุณเจา   ปุณณเถระมา  แลวพากันหลีกไป.  พายุราย 
ก็สงบทันที.  พระเถระปลอบคนเหลาน้ันวา ไมตองกลัว แลวถามวา อยากจะไป 
ไหนกัน . พวกกระผมจะไปท่ีเดิมของตัวเองน่ันแหละครับทาน.  พระเถระเหยียบ 
แผนเรือแลวอธิษฐานวา  จงไปสูที่ที่คนพวกน้ีตองการ.  พวกพอคาเมื่อไปถึงท่ี 
ของตนแลว   ก็เลาเรื่องนั้นใหลูกเมียฟงแลวชวนวา  มาเถิด พวกเราจงถึงพระ 
เถระเปนที่พ่ึงเถิด  จึงทั้ง  ๕๐๐  คน  พรอมกับพวกแมบานของตนอีก  ๕๐๐ คน 
ต้ังอยูในสรณะสาม  ประกาศตัวเปนอุบาสก.  ตอจากน้ันก็ใหขนสินคาลงจากเรือ 
แบงถวายพระเถระสวนหน่ึงเรียนทานวาทานครับ  นี้เปนสวนของพระคุณทาน. 
พระเถระตอบวา    อาตมาไมมีกิจดวยสวนหนึ่งตางหากหรือก็    แตพวกคุณเคย 
เห็นพระศาสดาแลวหรือ.   ยังไมเคยเห็นเลยทาน.  ถาอยางนั้น ขอใหพวกคุณเอา 
สวนน้ีไปสรางโรงปะรําถวายพระศาสดา   แลวพวกคุณจะไดเห็นพระศาสดาดวย 
อาการอยางน้ี.   พวกน้ันก็รับวาดีแลวทาน   แลวก็เริ่มสรางโรงปะรําดวยสวนน้ัน 
และดวยสวนของตนอีกมาก.  
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             เลากันวา    แมพระศาสดา    กไ็ดทรงกระทําการบริโภคต้ังแตเวลาเริ่ม   
งาน.   พวกคนยามไดเห็นแสงในเวลากลางคืนเขาใจกันวา    มีเทพเจาผูยิ่งใหญ  
พวกอุบาสกชวยกันสรางโรงปะรําและเสนาสนะสําหรับพระภิกษุสงฆจนสําเร็จ 
แลวเตรียมเครื่องทาน   แลวกราบเรียนพระเถระวา   พระคุณเจา   พวกกระผม 
ไดทํากิจเสร็จแลว     ขอใหพระคุณเจาโปรดทูลพระศาสดามาเถิด.     ตอนบาย 
พระเถระไปถึงกรุงสาวัตถีดวยฤทธิ์  แลวกราบทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจาวา 
ชาวหมูบานพอคาอยากเฝาพระองค  พระพุทธเจาขา  ขอพระองคไดโปรดกระทํา 
อนุเคราะหแกพวกเขาเถิด.     พระผูมพีระภาคเจาทรงรับแลว    พระเถระทราบวา 
 พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ แลวก็กลับไปยังถีนของตนตามเดิม. 
           แมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาสั่งวา อานนท 
พรุงน้ีพวกเราจะเที่ยวบิณฑบาตท่ีหมูบานพอคาในแควนสุนาปรันตะ      เธอจง 
ใหสลากแกภิกษุ  ๔๙๙  รูป.  พระเถระสนองพระพุทธบัญชาวา  ดีแลว  พระ- 
เจาขา  บอกเรื่องนั้นแกภิกษุสงฆ แลวพูดวา ขอใหพวกภิกษุที่เที่ยวไปบิณฑบาต 
จงอยาจับสลาก.   ในวันนัน้  ทานกุณฑธานเถระ.  ไดจับสลากแรก.  ฝายชาวหมู 
บานพอคาทราบวา    นัยวาพรุงน้ี พระศาสดาจะเสด็จมาถึง    จึงสรางปะรํากลาง 
บาน      ตระเตรียมของถวายทานชั้นเลิศ.      พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการ 
ปฏิบัติพระสรีระต้ังแตเชาเสด็จเขาพระคันธกุฎี      ประทับนั่งเขาผลสมาบัติ. 
ปณฑุกัมพลสิลาสนะของทาวสักกะเกิดรอนข้ึนมา.    ทาวสักกะนั้นทรงพิจารณา 
วา  อะไรน้ี  ทรงเห็นวาพระศาสดาจะเสด็จไปแควน สุนาปรันตะ   จึงรับสั่งเรียก 
พระวิศวกรรมมาส่ังวา   พอ    วันนี้พระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จเที่ยวบิณฑบาต 
ระยะทางไกลประมาณสามรอยโยชน๑    พอจงเนรมิตเรือนยอดไว  ๕๐๐  หลัง 
ทําการเตรียมระยะทางเสด็จท่ีทายสุดซุมประตูพระเชตวัน    ต้ังไวใหพรอมพระ- 
๑.   กมฺพุช.     สามพันโยชน  
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วิศวกรรมนัน้ไดการทําอยางน้ันแลว.     เรือนยอดสําหรับพระผูมีพระภาคเจามี    
๔ มุข.   ของสองพระอัศรสาวก   ม ี๒ มุข.   ที่เหลือมีมุขเดียว.   พระศาสดา 
เสด็จออกจากพระคันธกุฎี  ทรงเขาสูเรือนยอดอันประเสริฐในหมูเรือนยอดท่ีทั้ง 
ไวตามลําดับ.  เหลาภิกษุ  ๔๙๙  รูปเริ่มแตพระอัครสาวกทั้งสองตางก็ไปสูเรือน 
ยอด   ๔๙๙  หลัง.    มีเรือนยอดวางอยูหลังหนึ่ง.     เรือนยอดท้ัง  ๕๐๐  หลัง 
ลอยไปในอากาศ. 
            พระศาสดา   เสด็จถึงภูเขาชื่อ  สัจจพันธ  แลวทรงหยุดเรือนยอดไวใน 
อากาศ.  ที่ภูเขานั้น  มีดาบสมิจฉาทิฐิ   ชื่อวา  สัจจพันธ  ทําใหมหาชนถือเอา 
ความเห็นผิดเปนผูถึงลาภเลิศและยศเลิศอยู.  ก็ภายในตัวดาบสน้ันมีอุปนิสัยแหง 
พระอรหัต  โชติชวงอยูเหมือนประทีปที่อยูในตุม.   ครั้นทรงเห็นดาบสน้ันแลว 
ทรงพระดําริวา  เราจะแสดงธรรมแกเขา   จึงเสด็จไปทรงแสดงธรรม.  เมื่อทรง 
เทศนจบ   ดาบสก็สําเร็จเปนพระอรหันต.    อภิญญาของทานก็มากับมรรคนั่น 
เอง.  ทานเปนเอหิภิกษุ  ทรงบาตรจีวรท่ีสําเร็จเพราะฤทธิ์แลวเขาสูเรือนยอด. 
            พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปถึงหมูบานพอคาพรอมกับภิกษุ  ๕๐๐  รูป 
ที่อยูในเรือนยอด  ทรงทําใหใครๆ มองไมเห็นเรือนยอดแลวเสด็จไปสูหมูบาน 
พอคา. พวกพอคาไดถวายทานใหญแกหมูภิกษุซึ่งมีพระพุทธเจาทรงเปนประมุข 
แลวทูลอาราธนาพระศาสดาเสด็จไปยังมกุฬการาม.      พระศาสดาทรงเขาสูโรง 
ปะรํา.  มหาชนรอเวลาจนพระศาสดาดับความกระวนกระวายเกี่ยวกับพระอาหาร 
ใหสงบตางรับประทานอาหารม้ือเชาเสร็จแลวสมาทานองคอุโบสถถือของหอม. 
และดอกไมเปนอันมากกลับมาวัดเพ่ือตองการฟงธรรม.    พระศาสดาทรงแสดง 
ธรรม.      การหลุดพนจากกิเลสเครื่องผูกเกิดแกมหาชนแลว.     ความโกลาหล 
เกี่ยวกับพระพุทธเจา   ขนานใหญไดมีแลว. 
            เพ่ือสงเคราะหมหาชน    พระศาสดา   ประทับ ๒ - ๓ วัน ในที่นั้นเอง. 
และก็ทรงยังอรุณใหต้ังข้ึนในพระมหาคันธกุฎีนั่นแหละ.     เมือ่ประทับในที่นั้น  
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๒ - ๓ วันแลว ก็เสด็จเท่ียวบิณฑบาตในหมูบานพอคาแลวตรัสส่ังใหพระปุณณะ   
เถระกลับวาเธอจงอยูในที่นี้แหละ  ในระหวางทางมีแมน้ําชื่อ นิมมทา ไดเสด็จ 
ไปถึงฝงของแมน้ํานั้น.     นิมมทานาคราชถวายการตอนรับ  พระศาสดาทูลเสด็จ 
เขาสูภพนาคไดกระทําสักการะพระรัตนตรัยแลว.   พระศาสดาทรงแสดงธรรม 
แกนาคราชน้ันแลว  ก็เสด็จออกจากภพนาค.  นาคราชน้ันกราบทูลขอวาไดโปรด 
ประทานส่ิงที่พึงบําเรอแกขาพระองคดวยเถิด พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาค. 
เจา จึงทรงแสดงบทเจดีย  รอยพระบาท ไวที่ฝงแมน้ํานิมมทา  รอยพระบาท 
นั้น     เมื่อคลื่นซัดมาก็ถกูปด     เมื่อคลื่นเลยไปแลวก็ถูกเปด.    กลายเปนรอย 
พระบาทท่ีถึงสักการะอยางใหญ.    เมือ่พระศาสดาทรงออกจากน้ันแลวก็เสด็จถึง 
ภูเขาสัจจพันธ     ตรัสกับพระสัจจพันธวา      มหาชนถูกเธอทําใหจมลงในทาง 
อบาย   เธอตองอยูในที่นี้แหละ  แกลทัธิของพวกคนเหลาน้ีเสีย  แลวใหพวกเขา 
ดํารงอยูในทางพระนิพพาน.  แมทานพระสัจจพันธนั้น  ก็ทลูชือ่ส่ิงท่ีจะตองบํารุง.  
พระศาสดาก็ทรงแสดงรอยพระบาทไวบนหลังแผนหินทึบเหมือนประทับตรา 
ไวบนกอนดินเหนียวสด ๆ  ฉะน้ัน.     ตอจากนั้นก็เสด็จไปถึงพระเชตวันที่ 
เดียว.  ทานหมายเอาขอความน้ี  จึงกลาวคําเปนตนวา  ดวยภายในพรรษานั้นเอง 
ดังน้ี. 
           คําวา  ปรินิพพานแลว  คือปรนิิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพาน- 
ธาตุ.   มหาชน   ทําการบูชาสรีระของพระเถระตลอด  ๗  วัน     แลวเอาไมหอม 
เปนอันมากมากองเผาสรีระ   เก็บธาตุ   (กระดูก)   แลวสรางเจดีย   บรรจุ    คํา 
วา  ภิกษุมากหลาย  คือพวกภิกษุที่อยูในที่ฌาปนกิจศพของพระเถระ   คําท่ี 
เหลือในที่ทุกแหงลวนแตต้ืน ๆ ทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาปุณโณวาทสูตรที่  ๓  
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                           ๔.  นันทโกวาทสูตร   
 
           [๗๖๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี   ครัง้น้ันแล   พระมหาปชาบดี 
โคตมี  พรอมดวยภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายัง 
ที่ประทับ   ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว  ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
พอยืนเรียบรอยแลว     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงโอวาทส่ังสอนพวกภิกษุณี    จงตรัสสั่ง 
แสดงธรรมแกพวกภิกษุณีเถิด. 
           [๗๖๗]  ก็สมยันัน้แล   ภิกษุผูเถระทั้งหลาย   ยอมโอวาทพวกภิกษุณี 
โดยเปนเวรกัน     แตทานพระนันทกะ    ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดย 
เปนเวรกัน     ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถามทานพระอานนทวา 
ดูกอนอานนท  วันนี้   เวรโอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกัน  ของใครหนอแล. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุทั้งปวงทํา 
เวรโอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกัน หมดแลว      แตทานพระนันทกะรูปนี้      ไม 
ปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเปนเวรกัน   ตอน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
กะทานพระนันทกะวา ดูกอนนันทกะ  เธอจงโอวาทส่ังสอนพวกภิกษุณี  ดูกอน 
พราหมณ    เธอจงกลาวแสดงธรรมกถาแกพวกภิกษุณีเถิด    ทานพระนันทกะ 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว   พระพุทธเจาขา   แลวนุงสบงทรงบาตร 
จีวร   เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีในเวลาเชา    ครั้นกลบัจากบิณฑบาต 
ภายหลังเวลาอาหารแลว   เขาไปยังวิหารราชการามแตรูปเดียว  ภิกษุณีเหลาน้ัน  
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ไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล      พากันแตงต้ังอาสนะและต้ังนํ้าสําหรับ   
ลางเทาไว    ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลว     จึงลางเทา    แม 
ภิกษุณีเหลานั้น ก็ถวายอภิวาททานพระนันทกะ  แลวน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
           [๗๖๘]  พอนั่งเรยีบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังน้ีวา ดูกอน 
นองหญิงท้ังหลาย   จักตองมีขอสอบถามกันแล   ในขอสอบถามน้ัน   นองหญิง 
ทั้งหลายรูอยู    พึงตอบวารู   ไมรูอยู.   ก็พึงตอบวาไมรู.    หรือนองหญิงรูปใด 
มีความเคลือบแคลงสงสัย   นองหญิงรูปนั้น    พึงทวนถามขาพเจาในเรื่องนั้นวา 
ขาแตทานผูเจริญ   ขอน้ีเปนอยางไร  ขอน้ีมีเนื้อความอยางไร. 
          ภิกษุณีเหลาน้ันกลาววา     ขาแตทานผูเจริญ     พวกดิฉันยอมพอใจ 
ยินดีตอพระผูเปนเจานันทกะ    ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะ    ปวารณาแก 
พวกดิฉันเชนนี้. 

                            วาดวยอายตนะภายใน 
          [๗๖๙]  น.  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน  
เปนไฉน  จักษุเพียงหรือไมเที่ยง. 
           ภิกษุณี.  ไมเที่ยง  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.  ไมควรเลย  เจาขา. 
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย   พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
โสตเท่ียงหรือไมเที่ยง.  
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            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา  ฯลฯ     
            น.  ฆานะเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา ฯลฯ 
            น.  ชวิหาเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา  ฯลฯ 
            น.   กายเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง  เจาขา ฯลฯ 
            น.   มโนเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา. 
            น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
            ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
            น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
            ภิกษุณี.   ไมควรเลย   เจาขา. 
            น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
            ภิกษุณี.  เพราะเมื่อกอน   พวกดิฉันมิไดเห็นขอน้ันดีดวยปญญาชอบ 
ตามความเปนจริงวา    อายตนะภายใน  ๖  ของเรา    ไมเที่ยง    แมเพราะเหตุนี้ 
เจาขา. 
            น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ถกูละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย 
ปญญาชอบ   ตามความเปนจริง  ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
          [๗๗๐]  น.   ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน  
เปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.  
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           ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา.   
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.   ไมควรเลย   เจาขา.           
           น.   ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย   พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
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.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  น่ันเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.  ไมควรเลย  เจาขา 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร.  
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           ภิกษุณี.   เพราะเม่ือกอน   พวกดิฉันมิไดเห็นขอน้ันดีดวยปญญาชอบ   
ตามความเปนจริงวา     อายตนะภายนอก ๖ ของเราไมเที่ยง     แมเพราะเหตุนี้  
เจาขา. 
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย    ถูกละ ๆ   พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ 
ดวยปญญาชอบ  ตามความเปนจริง   ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 

                         วาดวยกองแหงวิญญาณ 
           [๗๗๑]  น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  จักษุวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.  ไมเที่ยง   เจาขา. 
            น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
            ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
            น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา   นั่น ของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
            ภิกษุณี.  ไมควรเลย  เจาขา. 
            น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย   พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
โสตวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.  ไมเที่ยง  เจาขา ฯลฯ 
            น.  ฆานวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา   ฯลฯ. 
            น.  ชวิหาวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.  ไมเที่ยง  เจาขา   ฯลฯ. 
            น.  กายวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง.  
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           ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา   ฯลฯ.   
           น.  มโนวิญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
           ภิกษุณี.  ไมเที่ยง.    เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.  ไมควร  เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.  เพราะเมื่อกอน    พวกดิฉันมิไดเห็นขอน้ันดีดวยปญญาชอบ 
ตามความเปนจริงวา      หมวดวิญญาณ ๖ ของเราไมเที่ยง      แมเพราะเหตุนี้  
เจาขา. 
            น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ถกูละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย 
ปญญาชอบ  ตามความเปนจริง  ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
          [๗๗๒]  น.  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย    เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน 
กําลังติดไฟอยู    มีน้ํามันก็ไมเที่ยง    แปรปรวนไปเปนธรรมดา    ไสก็ไมเที่ยง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา     เปลวไฟก็ไมเที่ยง     แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
แสงสวางก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ผูใด 
กลาวอยางนี้วา        ประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน         มนี้ํามันก็ไมเที่ยง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ไสก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟ 
ก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   แตวาแสงสวางของประทีปนั้นแล เทีย่ง 
ยั่นยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ผูที่กลาวนั้นชือ่วา 
พึงกลาวชอบหรือหนอแล.  
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           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา.   
           น.  นัน้เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.   ขาแตทานผูเจริญ   เพราะประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน 
มีน้ํามันก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   ไสก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา  เปลวไฟก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   แสงสวางของประทีป 
นั้น  ก็ตองไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เชนกัน. 
           [๗๗๓]  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล    บุคคลใด 
พึงกลาวอยางนี้วา   อายตนะภายใน  ๖  ของเรา   ไมเที่ยง    แตเราอาศัยอายตนะ 
ภายในเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม    เปนทุกขก็ตาม    มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
เวทนาน้ัน  เที่ยง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
บุคคลผูกลาวอยางนั้น  ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล. 
           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.   ขาแตทานผูเจริญ  เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายในน้ันๆ 
อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในน้ัน ๆ แลว    จึงเกิดข้ึนได    เพราะปจจัยที่ 
เกิดแตอายตนะภายในน้ัน  ๆ ดับ        เวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ จึง 
ดับไป. 
            น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ถกูละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย 
ปญญาชอบ   ตามความเปนจริง  ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
           [๗๗๔]  น.  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย     เปรียบเหมือนตนไมใหญมี 
แกนต้ังอยู     มีรากก็ไมเที่ยง      แปรปรวนไปเปนธรรมดา     ลําตนก็ไมเที่ยง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา    กิ่งและใบก็ไมเที่ยง     แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
เงาก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา    ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย    ผูใดพึง  
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กลาวอยางนี้วา   ตนไมไหญ   มีแกนต้ังอยูโนน    มีรากก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไป   
เปนธรรมดา   ลําตนก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   กิ่งและใบก็ไมเที่ยง 
แปรปรวนไปเปนธรรมดา    แตวาเงาของตนไมนั้นแล   เที่ยง   ยั่งยืน   เปนไป 
ติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  ผูที่กลาวอยูนั้นชื่อวาพึงกลาวชอบ 
หรือหนอแล. 
            ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
            น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
            ภิกษุณี.  ขาแตทานผูเจริญ     เพราะตนไมใหญ     มีแกนต้ังอยูโนน 
มีรากก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา    ลําตนก็ไมเที่ยง    แปรปรวนไป 
เปนธรรมดา   กิ่งและใบก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา     เงาของตนไม 
ก็ตองไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   เชนกนั  

                         วาดวยอายตนะภายนอก  ๖ 
           [๗๗๕]   พ.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  บุคคล 
ใดพึงกลาวอยางนี้วา   อายตนะภายนอก ๖ ของเรา      ไมเที่ยง      แตเราอาศัย 
อายตนะภายนอกเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม   เปนทุกขก็ตาม   มิใชทุกขมิใช 
สุขก็ตาม  เวทนานั้น  เท่ียง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ   ไมมีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา  บุคคลผูกลาวนั้นชื่อวา  กลาวชอบหรือหนอแล                         
           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.  ขาแตทานผูเจริญ     เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอก 
นั้น  ๆ  อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกน้ัน   ๆ แลว   จึงเกิดข้ึนได  เพราะ  
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ปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกน้ัน ๆ ดับ        เวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอก 
นั้น ๆ จึงดับไป.   
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ถกูละ ๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย 
ปญญาชอบ   ตามความเปนจริง   ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
           [๗๗๖]  น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  เปรยีบเหมือนคนฆาโค  หรอื 
ลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด    ฆาโคแลว     ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค    แยก 
สวนเนื้อขางใน    แยกสวนหนังขางนอกไว   ในสวนเนื้อน้ัน   สวนใดเปนเนื้อ 
ล่ําในระหวาง   เอ็นในระหวาง   เครื่องผูกในระหวาง    ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ 
แลควานสวนนั้น  ๆ ครัน้แลวคลี่สวนหนังขางนอกออก  เอาปดโคนั้นไว   แลว 
กลาวอยางนี้วา      โคตัวน้ีประกอบดวยหนังผืนนี้       เหมือนอยางเดิมนั่นเอง 
นองหญิงทั้งหลายคนฆาโค   หรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้นชื่อวา   กลาว 
ชอบหรือหนอแล. 
           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
           น.  นัน่ เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.  ขาแตทานผูเจริญ   เพราะคนฆาโค  หรือลูกมือของคนฆาโค 
ผูฉลาดโนน     ฆาโคแลว   ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค   แยกสวนเนื้อขางใน 
แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเนื้อน้ัน   สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง เอ็นใน 
ระหวาง   เครื่องผูกในระหวาง   ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ   แล   ควานสวนน้ันๆ 
ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก    เอาปดโคนั้นไว    แมเขาจะกลาวอยางนี้วา 
โคตัวน้ีประกอบดวยหนังผืนนี้   เหมือนอยางเดิมน่ันเอง   ก็จรงิ   ถึงกระน้ันแล 
โคนั้นก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น. 
           [๗๗๗]  น.  นองหญิงท้ังหลาย   เราเปรียบอุปมานี้เพ่ือใหเขาใจเน้ือ    
ความชัด  เนื้อความในอุปมานั้น    มดีังตอไปนี้   นองหญิงท้ังหลาย   ขอวาสวน  
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เนื้อขางในน้ัน    เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกนั้น    เปนชื่อ   
ของอายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่ําในระหวาง  เอ็นในระหวาง  เครื่องผูกในระหวาง 
นั้นเปนชื่อของนันทิราคะ  มีดแลโคอันคมน้ัน    เปนชื่อของปญญาอันประเสริฐ 
ซึ่งใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวางเครื่องผูกในระหวาง 
ได. 

                              วาดวยโพชฌงค  ๗ 
           [๗๗๘]  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  โพชฌงคที่ภิกษุเจริญแลว   ทําให 
มากแลว     เปนเหตุ    ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป        ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู 
เหลาน้ี    มี ๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  คือ  ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้. 
           (๑)   ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัย 
นิโรธ  อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย 
           (๒)  ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค... 
           (๓)  ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค... 
           (๔)  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค... 
           (๕)  ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค... 
           (๖)   ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค... 
           (๗)  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  เหลาน้ันแล 
โพชฌงค  ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว  ทําใหมากแลว  เปนเหตุ   ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ทําใหแจงเพราะ 
รูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 460 

          [๗๗๙]  ครั้นทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลาน้ันดวยโอวาทน้ี    
แลว จึงสงไปดวยคําวา  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจงไปเถิด  สมควร 
แกเวลาแลว  ลําดับนั้น  ภิกษุณีเหลาน้ัน   ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระ- 
นันทกะแลว    ลุกจากอาสนะ    อภิวาททานพระนันทกะ    กระทําประทักษิณ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ    แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
ยืน  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอยืนเรียบรอยแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย  พวกเธอจงไปเถิด  สมควรแกเวลาแลว  ตอน้ัน 
ภิกษุณีเหลานั้น ไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา        กระทําประทักษิณแลว 
หลีกไป. 
           [๗๘๐]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อภิกษุณีเหลาน้ันหลีก 
ไปแลวไมนาน    ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ในทกุวัน 
อุโบสถ  ๑๔  คํ่าน้ัน     ชนเปนอันมากไมมีความเคลือบแคลง     หรือสงสัยวา 
ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ    แตแทที่จริง     ดวงจันทรก็ยังพรองอยูที่เดียว 
ฉันใด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีเหลาน้ัน   ยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนา 
ของนันทกะ  ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความดําริบริบูรณเลย   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ใน 
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระนันทกะวา    ดูกอนนันทกะ 
ถาเชนนั้น วันพรุงน้ี เธอก็พึงกลาวสอนภิกษุณีเหลาน้ันดวยโอวาทน้ัน เหมือนกัน 
ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว  พระพทุธเจาขา. 
           [๗๘๑]  ครั้งน้ันแล  ทานพระนันทกะ  พอลวงราตรีนั้นไปแลว  ถึง 
เวลาเชา   จึงนุงสบงทรงบาตรจีวร   เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  ครั้น 
กลับจากบิณฑบาต     ภายหลังเวลาอาหารแลว       เขาไปยังวิหารราชการามแต 
รูปเดียว   ภิกษุณีเหลาน้ันไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล   จึงพากันแตง 
ต้ังอาสนะและต้ังนํ้าลางเทาไว      ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลว  
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จึงลางเทา   แมภิกษุณีเหลาน้ันก็อภิวาททานพระนันทกะแลว    นั่ง  ณ  ทีค่วร    
สวนขางหน่ึง. 
           [๗๘๒]  พอนึ่งเรียบรอยแลว        ทานพระนันทกะไดกลาวดังน้ีวา 
ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย      จักตองมีขอสอบถามกันแล       ในขอสอบถามนั้น 
นองหญิงท้ังหลายรูอยู   พึงตอบวารู   ไมรูอยู   ก็พึงตอบวาไมรู  หรือนองหญิง 
รูปใด  มีความเคลือบแคลงสงสัย  นองหญิงรูปนั้น  พึงทวนถามขาพเจาในเรื่อง 
นั้นวา   ขาแตทานผูเจริญ   ขอน้ีเปนอยางไร   ขอน้ีมีเนื้อความอยางไรเถิด. 
           ภิกษุณีเหลาน้ันกลาววา     ขาแตทานผูเจริญ     พวกดิฉันยอมพอใจ 
ยินดีตอพระผูเปนเจานันทกะ   ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะปวารณาแกพวก 
ดิฉัน เชนนี้. 

                             วาดวยอายตนะภายใน   ๖ 
          [๗๘๓]  น.  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา   นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.   ไมควรเลย   เจา. 
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย   พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
โสตเท่ียงหรือไมเที่ยง.   
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           ภิกษุณี.  ไมเที่ยง  เจาขา ฯลฯ.   
           น.   ฆานะเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
          ภิกษุณี.  ไมเที่ยง  เจาขา ฯลฯ. 
          น.  ชิวหาเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
          ภิกษุณี.  ไมเที่ยง  เจาขา ฯลฯ. 
          น.   กายเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
          ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา ฯลฯ 
          น.  มโนเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
          ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา. 
          น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
          ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
          น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.   ไมควรเลย   เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.  เพราะเมื่อกอน   พวกดิฉันมิไดเห็นขอน้ันดีดวยปญญาชอบ 
ตามความเปนจริงวา    อายตนะภายใน  ๖  ของเรา    ไมเที่ยง    แมเพราะเหตุนี้ 
เจาขา. 
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย     ถูกละ ๆ  พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้  
ดวยปญญาชอบ  ตามความเปนจริง  ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
          [๗๘๔]  น.  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน.  
เปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง  เจาขา.  
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           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข.    
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.   ไมควรเลย   เจาขา. 
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย   พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
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.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิกษุณี.  ไมควรเลย   เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร.  
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         ภิกษุณี.  เพราะเม่ือกอน   พวกดิฉันมิไดเห็นขอน้ันดีดวยปญญาชอบ   
ตามความเปนจริงวา   อายตนะภายนอก ๖ ของเรา    ไมเที่ยง    แมเพราะเหตุนี้ 
เจาขา. 
           น.  ดกูอนนองหญิงท้ังหลาย  ถกูละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวย 
ปญญาชอบ  ตามเปนจริง   ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 

                          วาดวยกองแหงวิญญาณ  ๖ 
           [๗๘๕]  น.   ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย    พวกทานจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน  จักษุวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.  ไมเที่ยง   เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
           น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ัน วา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
            ภิกษุณี.  ไมควรเลย   เจาขา. 
            น.  นองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน   โสต 
วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา. 
            น.  ฆานวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา. 
           น.  ชวิหาวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.  ไมเที่ยง   เจาขา. 
            น.  กายวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง.  
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            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา.     
            น.  มโนวิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ภิกษุณี.   ไมเที่ยง   เจาขา. 
            น.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
            ภิกษุณี.  เปนทุกข  เจาขา. 
            น.   ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  
            ภิกษุณี.   ไมควรเลย   เจาขา. 
            น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
            ภิกษุณี.  เพราะเมื่อกอน   พวกดิฉันมิไดเห็นขอน้ันดีดวยปญญาชอบ 
ตามความเปนจริงวา    กองวิญญาณ ๖ ของเรา     ไมเที่ยง     แมเพราะเหตุนี้ 
เจาขา. 
             น.   นองหญิงท้ังหลาย  ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวยปญญา 
ชอบ   ตามความเปนจริง   ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
            [๗๘๖]  นองหญงิท้ังหลาย    เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟ 
อยู   มีน้ํามันก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรนดา   ไสก็ไมเที่ยง    แปรปรวน 
ไปเปนธรรมดา     เปลวไฟก็ไมเที่ยง    แปรปรวนไปเปนธรรมดา    แสงสวาง 
ก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   นองหญิงท้ังหลาย    ผูใดกลาวอยางนี้วา 
ประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน  มีน้ํามันก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ไสก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เปลวไฟก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา   แตวาแสงสวางของประทีป  นั้นแล   เท่ียง   ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมม ี
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   ผูทีก่ลาวนั้น  ชือ่วา  พึงกลาวชอบหรือหนอแล.  
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           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา.   
           น.  นัน่เพราะอะไร. 
           ภิกษุณี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะประทีปน้ํามัน ที่กําลังติดไฟอยูโนน 
มีนํามันก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ไสกไ็มเที่ยง  แปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา   เปลวไฟก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา  แสงสวางของประทีป 
นั้นก็ตองไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปนธรรมดา  เชนกนั. 
           [๗๘๗]  น.  นองหญิงท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล   บุคคลใดพึง 
กลาวอยางนี้วา   อายตนะภายใน  ๖  ของเรา     ไมเท่ียง     แตเราอาศัยอายตนะ 
ภายในเสวยเวทนาใด   เปนสุขก็ตาม   เปนทุกขก็ตาม   มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
เวทนาน้ัน  เที่ยง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
บุคคลผูกลาวนั้น   ชื่อวา  กลาวชอบหรือหนอแล.  
            ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
            น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
            ภิกษุณี.  ขาแตทานผูเจริญ  เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายในน้ัน  ๆ 
อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในน้ัน ๆ  แลว   จึงเกิดข้ึนได  เพราะปจจัยที่เกิด 
แตอายตนะภายในนั้น  ๆ ดับ    เวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายในนั้น ๆ จึงดับไป. 
           น.  นองหญิงท้ังหลายถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวยปญญา 
ชอบ    ตามความเปนจริง   ยอมมีความเห็นอยางนี้แล. 
           [๗๘๘]   นองหญงิท้ังหลาย      เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนต้ังอยู 
มีรากก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปนธรรนดา  ลําตนก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา   กิ่งและใบก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา   เงาก็ไมเที่ยง   แปร 
ปรวนไปเปนธรรมดา  นองหญิงท้ังหลาย   ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา    นี้ไมใหญ 
มีแกนต้ังอยูโนน    มรีากก็ไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ลําน้ีก็ไมเที่ยง  
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แปรปรวนไปเปนธรรมดา    กิ่งและใบก็ไมเที่ยง     แปรปรวนไปเปนธรรมดา     
แตวาเงาของตนไมนั้นแล   เที่ยง   ยั่งยนื   เปนไปติดตอ   ไมมีความแปรปรวน 
ไปเปนธรรมดา  ผูที่กลาวนั้น     ชื่อวา  พึงกลาวชอบหรือหนอแล. 
           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร 
           ภิกษุณี.   ขาแตทานผูเจริญ    เพราะตนไมใหญ    มีแกนต้ังอยูโนน 
มีรากกไ็มเทียง   แปรปรวนไปเปนธรรมดา  ลําตนก็ไมเที่ยง  แปรปรวนไปเปน 
ธรรมดา   กิ่งและใบก็ไมเที่ยง    แปรปรวนไปเปนธรรมดา    เงาของตนไมนั้น 
ก็ตองไมเที่ยง   แปรปรวนไปเปนธรรมดาเชนกัน. 

                       วาดวยอายตนะภายนอก   ๖ 
          [๗๘๙]  น.  นองหญิงท้ังหลาย    ฉันนั้นเหมือนกันแล     บุคคลใด 
พึงกลาวอยางนี้วา  อายตนะภายนอก ๖ ของเราไมเที่ยง   แตเราอาศัยอายตนะ 
ภายนอกเสวยเวทนาใด  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขกต็าม   มิใชทกุขมิใชสุขก็ตาม 
เวทนาน้ัน  เที่ยง  ยั่งยืน  เปนไปติดตอ  ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
บุคคลผูกลาวนั้น   ชื่อวา  กลาวชอบหรือหนอแล. 
           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.   ขาแตทานผูเจริญ       เพราะเวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอก 
นั้น ๆ อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกน้ัน   ๆ แลว  จึงเกิดข้ึนได   เพราะ 
ปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกน้ัน ๆ ดับ  เวทนาท่ีเกิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ 
จึงดับไป.  
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           น.  นองหญิงท้ังหลาย  ถูกละ ๆ พระอริยสาวกผูเห็นเรื่องนี้ดวยปญญา    
ชอบ   ตามความเปนจริง   ยอมมีความเห็นอยางนี้แล.   
           [๗๙๐]  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย   เปรียบเหมือนคนฆาโค   หรือลูก 
มือของคนฆาโคผูฉลาด   ฆาโคแลว    ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค   แยกสวน 
เนื้อขางในแยกสวนขางนอกไว   ในสวนเนื้อน้ัน  สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวาง 
เอ็นในระหวาง   เครื่องผูกในระหวาง   ก็ใชมีดแลโคอันคมเถือ  แล  ควานสวน 
นั้น  ๆ ครั้นแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก    เอาปดโคนั้นไว    แลวกลาวอยางนี้  
วา  โคตัวนี้ประกอบดวยหนังผืนนี้    เหมือนอยางเดิมนั้นเอง   ดูกอนนองหญิง 
ทั้งหลาย    คนฆาโคหรือลูกมือของตนฆาโคผูกลาวนั้น  ชื่อวา  กลาวชอบหรือ 
หนอแล. 
           ภิกษุณี.  หามิได  เจาขา. 
           น.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           ภิกษุณี.  ขาแตทานผูเจริญ   เพราะคนฆาโค  หรือลูกมือของตนฆาโค 
ผูฉลาดโนน    ฆาโคแลว    ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค    แยกสวนเนื้อขางใน 
แยกสวนหนังขางนอกไว  ในสวนเนื้อน้ัน   สวนใดเปนเนื้อล่ําในระหวา เอ็นใน 
ระหวาง   เครื่องผูกในระหวาง  ก็ใชมดีแลโคอันคมเถือ   แล   ควานสวนน้ันๆ 
ครั้น  แลวคลี่สวนหนังขางนอกออก    เอาปดโคนั้นไว    แมเขาจะกลาวอยางนี้วา 
โคตัวน้ีประกอบดวยหนังผืนนี้    เหมอืนอยางเดิมน่ันเอง  ก็จริง  ถึงกระน้ันแล 
โคนั้น ก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น. 
           [๗๙๑]  น.  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  เราเปรียบอุปมาน เพ่ือใหเขาใจ 
เนื้อความชัด    เนื้อความในอุปมานั้น     มีดังตอไปนี้    ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย 
ขอวาสวนเนื้อขางในน้ัน    เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกน้ัน 
เปนชื่อของอายตนะภายนอก ๖  เนื้อล่าํในระหวาง   เอ็นในระหวาง  เครื่องผูก  
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ในระหวาง  นั้นเปนชื่อของนันทิราคะ  มีดแลโคอันคมน้ัน  เปนชื่อของปญญา  
อันประเสริฐ    ซึ่งใชเถือ  แล  ควานกิเลสในระหวาง    สัญโญชนในระหวาง 
เครื่องผูกในระหวางได. 

                            วาดวยโพชฌงค   ๗ 
            [๗๙๒]  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  โพชฌงคที่ภิกษุเจริญแลว   ทําให 
มากแลว    เปนเหตุ    ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง     ดวยตนเองในปจจุบันอยู 
เหลาน้ี  มี ๗ อยางแล  ๗  อยางเปนไฉน  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  คือ  ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้. 
            (๑)  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ    อาศัย 
นิโรธ  อันนอมไปเพื่อความปลดปลอย 
           (๒)  ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค... 
           (๓)  ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค... 
           (๔)  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค... 
           (๕)  ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค... 
           (๖)  ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค... 
           (๗)  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค     อันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ 
อาศัยนโิรธ  อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย  ดกูอนนองหญิงทั้งหลาย  เหลาน้ีแล 
โพชฌงค  ๗   ที่ภิกษุเจริญแลว   ทําใหมากแลวเปนเหตุ   ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ทําใหแจงเพราะ 
รูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู.  
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          [๗๙๓]  ครั้นทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลาน้ัน ดวยโอวาทน้ี     
แลว  จึงสงไปดวยคําวา  ดูกอนนองหญิงท้ังหลาย  พวกทานจงไปเถิดสมควร 
แกเวลาแลว   ลําดับนั้น  ภิกษุณีเหลานั้น   ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระ 
นันทกะแลว     ลุกจากอาสนะ    อภิวาททานพระนันทกะ    กระทําประทักษิณ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ   แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   พอยืนเรียบรอยแลว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส    
ดังน้ีวา ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย  พวกเธอจงไปเถิด  สมควรแกเวลาแลว   ตอน้ัน 
ภิกษุณีเหลานั้นไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา        การทําประทักษิณแลว 
หลีกไป. 
           [๗๙๔]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือภิกษุณีเหลาน้ันหลีก 
ไปแลวไมนาน    ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ในทกุวัน 
อุโบสถ  ๑๕  คํ่าน้ัน     ชนเปนอันมากไมมีความเคลือบแคลง     หรือสงสัยวา 
ดวงจันทรพรองหรือเต็มหนอ  แตแทที่จริงดวงจันทรก็เต็มแลวท่ีเดียว  ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีเหลาน้ันยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ 
และมีความดําริบริบูรณแลว       ฉันนั้นเหมือนกันแล.      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุณีทั้ง  ๕๐๐ รูปนั้น   รูปสุดทายยังเปนถึงพระโสดาบัน    มีความไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา  แนนอนท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ัน  ตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                             จบ  นนัทโกวาทสูตร  ที ่ ๔  
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               อรรถกถานันทโกวาทสูตร  
 
            นันทโกวาทสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
            ในสตูรนั้น   คําวา  ก็โดยสมัยนั้นแล  ความวา  เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงไดรับการขอรองจากพระมหาปชาบดีโคตมีแลว  กท็รงสงภิกษุณีสงฆ 
ไป.  แลวรับสั่งใหภิกษุสงฆเขาประชุม   ทรงกระทําการแกสงฆวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ที่เปนเถระจงเปลี่ยนเวรกันสอนพวกภิกษุณี     พระอานนทกลาวหมายเอาความ 
ขอน้ัน    จึงกลาวคําวาน้ี.    ในสูตรนัน้        คําวา   ปริยาเยน   หมายถึงโดยวาระ. 
คําวา   ไมปรารถนา  คือเม่ือถึงเวรของตนแลว   ผูสอนภิกษุณีจะไปบานไกล 
หรือเอาเข็มมาเย็บผาเปนตน  แลวสูงใหพูดแทนวา   นี้คงจะเปนความลาชาของ 
ภิกษุนั้น   แตการเปลี่ยนเวรกันสอนน้ี    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําการะ 
เพราะเหตุแหงพระนันทกเถระเทาน้ัน.   เพราะเหตุไร    เพราะเม่ือพวกภิกษุณี 
เหลาน้ีไดเห็นพระเถระแลว   จิตก็จะเลื่อมใสแนวแน.  เพราะเหตุนั้น  พวกนาง 
ภิกษุณีเหลานั้นจึงอยากรับคําสอนของทาน    ประสงคจะฟงธรรมกถา    ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงทําโอวาทโดยวาระวา     เมื่อถึงเวรของคนแลว 
นันทกะจะแสดงโอวาทจะกลาวธรรมกถา     ฝายพระเถระไมยอมทําเวรของตน. 
หากมีคําถามวา   เพราะเหตุไร  ก็ตอบวา   นัยวาภิกษุณีเหลาน้ัน  เมื่อพระเถระ 
เสวยราชสมบัติในชมพูทวีปเมื่อชาติกอน     เปนนางสนม.  พระเถระไดทราบ 
เหตุการณนั้นดวยบุพเพนิวาสญาณ   จึงคิดวา   ภิกษุอ่ืนที่ไดบุพเพนิวาสญาณ 
เมื่อไดเห็นเรานั่งกลางภิกษุณีสงฆนี้ชักเอาขอเปรียบเทียบและเหตุการณตาง ๆ 
มากลาวธรรมอยู    ก็จะพึงมองเหตุการณนี้แลวสําคัญคําท่ีจะพึงกลาววา    ทาน 
นันทกะไมยอมท้ังพวกนางสนมจนกระท่ังถึงทุกวันนี้    ทานนันทกะที่มีนางสนม  
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หอมลอมน้ี   ชางงามแท.  เม่ือพิจารณาเห็นความขอน้ี    พระเถระจึงไมยอมทํา    
เวรของตน.    และเลากันมาวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา   ธรรมเทศนา 
ของพระเถระเทาน้ัน    จึงจะเปนที่สบายแกภิกษุณีเหลาน้ัน    จึงรับสั่งเรียกพระ- 
นันทกะมาในครั้งน้ันแล.      เพ่ือรูวาภิกษุณีเหลาน้ันเมื่อชาติกอนเปนนางสนม 
ของพระเถระมา  จึงมีเรื่องดังตอไปนี้. 
            มีเรื่องเลากันมาวา   ครั้งกอน  ที่กรุงพาราณสีมีพวกทํางานดวยลําแขง 
อยู ๑,๐๐๐ คน   คือ ทาส  ๕๐๐  คน ทาสี  ๕๐๐  คน ทํางานดวยกัน  พักอยูใน 
ที่เดียวกัน .     พระนันทกเถระน้ีเปนหัวหนาทาสในเวลาน้ัน      พระโคตมีเปน 
หัวหนาทาสี   นางเปนภรรยาที่ฉลาดสามารถของหัวหนาทาส.   แมพวกทํางาน 
ดวยลําแขงท้ัง ๑,๐๐๐ คน    เมื่อจะทําบุญกรรม    ก็ทําดวยกัน  ตอมาเวลาเชา 
พรรษา มีพระปจเจกพุทธเจา ๕ องค  จากเง้ือมเขานันทมูลกะมาลงที่อิสิปตนะ 
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงแลวก็ไปสูอิสิปตนะน่ันแหละ    คิดวา    พวกเราจะขอ 
หัตถกรรมเพือ่ประโยชนแกกุฏิอยูจําพรรษา      หมจีวรเขาไปสูกรุงในตอนเย็น 
ยืนที่ประตูเรือนเศรษฐี. นางหัวหนาทาสี กระเคียดหมอน้ําไปทานํ้าไดเห็นพวก 
พระปจเจกพุทธเจาท่ีกําลังเขาสูกรุง.        เศรษฐีไดฟงเหตุการณที่พระปจเจก 
พุทธเจาเหลาน้ันมา  ก็พูดวา  พวกเราไมมีเวลาวางนิมนตไปเถอะ. 
            ครั้งน้ัน   นางหัวหนาทาสี กําลังทูนหมอน้ําเขาไปก็เห็นพวกพระปจเจก 
พุทธเจาเหลาน้ัน  กําลังออกมาจากกรุง  จึงยกหมอน้ําลง นอมไหว  ปดหนาแลว 
ทูลถามวา  พวกพระผูเปนเจาสักวาเขาสูกรุงแลวก็ออกมา   อะไรกันหนอ. 
            ปจ.   พวกอาตมา  มาเพ่ือขอหัตถกรรมแหงกุฏิจําพรรษา. 
            ทา.   ไดหรือเปลา   เจาคะ. 
            ปจ.   ไมไดหรอก  อุบาสิกา.  
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           ทา.  ก็แหละกุฏินัน้  พวกคนใหญคนโตเทาน้ัน  จึงจะทําได    หรือแม   
แตพวกคนยากจนก็ทําได. 
           ปจ.  ใครผูใดผูหน่ึงอาจทําได. 
           ทา.   ดีละ  เจาคะ  พวกดิฉันจะทําถวาย    พรุงน้ีนิมนตรับภิกษาของ 
ดิฉันนะคะ  นิมนตไวแลวก็เอานํ้าไป  แลวกระเดียดหมอน้ํามายืนที่ทางทาน้ําอีก 
พูดกับพวกทาสีที่เหลือซ่ึงพากันมาแลววา   พวกเธอจงอยูนี้แหละ  ในเวลาท่ีทุก 
คนมาแลวก็พูดวา  แม  นี่พวกเธอจะทํางานเปนข้ีขาคนอ่ืนตลอดไปหรือ  หรือ 
อยากจะพนจากความเปนข้ีขา.  พวกทาสีตอบวา  อยากจะพนในวันนี้แหละ  แม 
เจา   นางจึงวา  ถาเม่ือเปนอยางนั้น       พรุงน้ีฉันไดนิมนตพระปจเจกพุทธเจา 
ทั้ง ๕ องคที่ไมไดหัตถกรรมมาฉัน     ขอใหพวกเธอจงใหพวกสามีของพวกเธอ 
ใหหัตถกรรมสักวันเถิด.  พวกนางเหลาน้ัน  กร็ับวา  ได   แลวก็บอกแกสามีใน 
เวลาท่ีมาจากดงในตอนเย็น. 
           พวกเขาก็รับวา  ตกลง  แลวกพ็ากันไปประชุมที่ประตูเรือนของพวกหัว 
หนาทาสี.  ลาํดับนั้น   นางหัวหนาทาสีกลาวก็พวกเขาเหลาน้ันวา  พอทั้งหลาย 
พรุงน้ีขอใหพวกคุณจงใหหัตถกรรมแกพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเถิดนะคะ 
แลวก็บอกอานิสงส  ขูแลว      ปกปองพวกท่ีไมอยากทําดวยโอวาทที่หนักแนน  
วันรุงข้ึน  นางไดถวายอาหารแตพวกพระปจเจกพุทธเจาแลวใหสัญญาณแกพวก 
ลูกทาสทุกคน.  ทันใดนัน้  พวกลกูทาสเหลาน้ันก็เขาปา    รวบรวมเครื่องเครา 
รอยก็ทั้งรอยสรางกุฏิกัน แตละหลัง ๆ  มีบริวารคือที่จงกรมเปนตน หลังละแหง ๆ 
วางเตียง   ต่ัง  น้ําดื่มและภาชนะสําหรับใสของท่ีตองฉันเปนตนไว   ขอใหพวก 
พระปจเจกพุทธเจาทําปฏิญญาเพ่ือประโยชนอยูในกุฏินั้นตลอดสามเดือน   แลว 
ต้ังเวรถวายอาหารกัน .  ในวันเวรตน  ใครไมสามารถ     นางหัวหนาทาสีก็ขน 
เอาจากเรือน่ังเองมาถวายแทนผูนั้น.    เมื่อนางหัวหนาทาสีปรนนิบัติตลอดสาม  
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เดือนอยางนี้เสร็จแลว  กใ็หทาสแตละคนสละผากันคนละผืน    ไดผาเนื้อหยาบ   
๕๐๐  ผืน  ใหพลิกแพลงผาเหลาน้ัน    ทําเปนไตรจีวรถวายพระปจเจกพุทธเจา 
ทั้ง  ๕ องค.  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายก็หลีกไปตามสําราญ.   แมคนผูทํางาน 
ดวยลําแขงท่ังพันคนน้ันไดทํากุศลมาดวยกัน    ตายแลวก็เกิดในเทวโลก.     แม 
บานท้ัง ๕๐๐   คนนั้น  บางทีก็เปนภรรยาของชายทั้ง  ๕๐๐ คนนั้น.    บางทีแม 
ทั้งหมดก็เปนภรรยาของลูกทาสผูเปนหัวหนาเทานั้น.    ตอมา  ในกาลครั้งหนึ่ง 
ลูกหัวหนาทาสเคลื่อนจากเทวโลกมาบังเกิดในราชตระกูล.       ถึงเทวกัญญาท้ัง 
๕๐๐  นั้น   ก็มาเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมาก     เมือ่เจาชายน้ันไดเสวยราชยก็ไป 
สูพระราชวัง     เปนนางสนม.     เมื่อพวกนางทองเท่ียวอยูโดยทํานองน้ี     ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา  ก็มาเกิดในตระกูลกษัตริยในโกลิยนคร 
บาง  ในเทวทหนครบาง. 
            แมพระนันทกะเลา  เมื่อบวชแลวก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต.   ลูกสาว 
หัวหนาทาสี    เจริญวัยแลว      ก็ดํารงอยูในตําแหนงอัครมเหสี      ของพระเจา 
สุทโธทนมหาราช.  ถึงหญิงนอกน้ีก็ไปสูวัง   (คือเปนพระชายา)   ของราชบุตร 
เหลาน้ัน.  เจาชาย ๕๐๐ องค  ซึ่งเปนพระสวามีของพวกพระนางเหลาน้ัน  ได 
ทรงฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาในเพราะการทะเลาะกันเกี่ยวกับแยงนํ้า 
แลวก็ทรงผนวช.   พวกเจาหญิงก็ทรงสงพระสาสน  เพ่ือใหพวกเจาชายเหลาน้ัน 
กระสัน. พระผูมีพระภาคเจาทรงพาพวกทานผูกระสันเหลาน้ันไปสระดุเหวาแลว 
ทรงใหดํารงอยูในโสดาปตติผล       ในวันประชมุใหญก็ทรงใหต้ังอยูในความ 
เปนพระอรหันต.    แมเจาหญิงท้ัง  ๕๐๐ องคนั้นเลา   ก็พากนัออกไปบวชใน 
สํานักพระมหาประชาบดี.  
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            พึงแสดงเรื่องนี้อยางนี้วา  หัวหนาทาสนี้คือ  ทานพระนันทกะ    นาง    
ทาสีเหลาน้ีแหละ  คือภิกษุณีเหลาน้ัน    ดังน้ี. คําวา  ราชการาโม  ไดแก  วัดที ่
พระเจาปเสนทิโกศลทรงสรางไวในสถานที่คลายถูปาราม     ที่สวนทิศใตของ 
พระนคร   คําวา   สมฺมปฺปฺาย   สทุฏ   คือท่ีเห็นตามเหตุ    ตามการณ 
ดวยวิปสสนาปญญา  คือตามความเปนจริง.  คําวา   ตชฺช   ตชชฺ   คือมีปจจัย 
นั้นเปนตัวแท   มีปจจัยนั้นเปนสภาพ.    มีคําท่ีอธิบายวา  ก็แล   เวทนาน้ัน ๆ 
เพราะอาศัยปจจัยนั้น ๆ  จึงเกิดข้ึน.     คําวา      ปเควสฺส   ฉายา     ความวา 
ความท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยรากเปนตนก็ไมเที่ยง     ทั้งแตเริ่มแรกทีเดียว    คําวา 
อนุปหจฺจ     คือไมเขาไปประหาร    บคุคลทําเนื้อใหเห็นกอน ๆ  แลวปลอย 
ใหหนังหอยยอยมา    ชื่อวายอมเขาไปกําจัดกายคือเน้ือ    ในคําวา    ไมเขาไป 
กําจัด    นั้น      บุคคลทําใหหนังติดกันเปนพืด      แลวปลอยใหเนื้อท้ังหลาย 
หอยยอยมาชื่อวายอมเขาไปกําจัดกายคือหนัง     ไมทําอยางนั้น.     คําวา 
วิลิมสมหารุ    พนฺธน   ไดแก     เนื้อท่ีพอกท่ีติดที่หนังทั้งหมดน่ันเอง.     ทาน 
กลาวหมายเอากิเลสในระหวางทุกอยางนั้นแหละวา       มีเครื่องผูกคือกิเลส 
สังโยชนในระหวางดังน้ี. 
            ถามวา   ทําไม   ทานจึงกลาวคําวา    ก็เจ็ดอยางเหลาน้ีแล.      ตอบวา 
เพราะปญญาใดท่ีทานวา   ปญญานี้ยอมตัดกิเลสทั้งหลายได    ปญญาน้ัน  ลําพัง 
อยางเดียวแท ๆ ไมอาจตัดไดโดยธรรมดาของคน.     ก็เหมือนอยางวา.    ขวาน 
โดยธรรมดาของตนแลวจะตัดสิ่งท่ีตองตัดใหขาดไมได       ตอเม่ืออาศัยความ 
พยายามที่เกิดจากคนน้ันของบุรุษแลว    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       แลวจบเทศนาลงดวยความส้ินไปแหงอาสวะดวยโพชฌงค   
๗ อยาง   เพราะเหตุใด   เพราะเหตุนั้น  แมพรุงน้ี  เธอก็พึงสั่งสอนพวกภิกษุณี 
เหลาน้ันดวยโอวาทนั้นแล. 
           คําวา  สา   โสตาปนฺนา   ความวา   ภิกษุณีที่ตํ่ากวาเขาหมดทางคุณ 
ธรรมก็เปนโสดาบัน.  ที่เหลือก็เปนสกทาคามินี  อนาคามินี  และขีณาสพ.  ถาม 
วา  ถาเม่ือเปนอยางนั้น   จะมีความดําริบริบรูณไดอยางไร.   ตอบวา  จะมีความ 
ดําริบริบูรณไดดวยความบริบูรณแหงอัธยาศัย.    จริงอยูภิกษุณีรูปใดมีความคิด 
อยางนี้วา     เมื่อไรหนอแล      เรากําลังฟงธรรมเทศนาของพระคุณเจานันทกะ 
พึงทําใหแจงโสดาปตติผลในอาสนะนั่นแล.        ภิกษุณีนั้นก็ไดทําใหแจงโสดา 
ปตติผล.  ภิกษุณีรูปใดมีความคิดวา  สกทาคามิผล   อนาคามิผล    อรหัตตผล 
นางภิกษุณีรูปนั้น      ก็ทาํความเปนพระอรหันตใหแจมแจง.      เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   เปนผูชื่นใจและมีความดําริที่บริบูรณแลวแล. 
                        จบอรรถกถานันโกวาทสูตรที่   ๔  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 477 

                         ๕.   จูฬราหุโลวาทสูตร   
 
            [๗๙๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน      อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหลีกเรนประทับอยูในที่รโหฐาน  ไดเกิดพระปริวิตกทางพระหฤทัยข้ึนอยาง 
นี้วา   ราหุลมีธรรมที่บมวิมุตติแกกลาแลวแล   ถากระไร     เราพึงแนะนําราหุล 
ในธรรมท่ีสิน้อาสวะยิ่งข้ึนเถิด. 
           [๗๙๖]  ตอนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงครองสบง     ทรงบาตรจีวร 
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีในเวลาเชา  ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว    ไดตรัสกะทานพระราหุลวา    ราหุล    เธอจง 
ถือผารองน่ัง เราจักเขาไปยังปาอันธวัน  เพื่อพักผอนกลางวันกัน ทานพระราหุล 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา    ชอบแลว   พระพุทธเจาขา   แลวจึงถือผารองน่ัง 
ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค    ก็สมัยน้ันแล     เทวดา 
หลายพันคนไดติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปดวยทราบวา   วันนี้    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจักทรงแนะนําทานพระราหุลในธรรมที่สิน้อาสวะยิ่งข้ึน     ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาถึงปาอันธวันแลว    จึงประทับนั่ง ณ อาสนะท่ีทาน 
พระราหุลปูลาด  ณ  ควงไมแหงหน่ึง      แมทานพระราหุลก็ถวายอภิวาทพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๗๙๗]  พอนั่งเรียบรอยแลว       พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา 
ราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ร.  ไมเที่ยง  พระพุทธเจาขา.   
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           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.   
           ร.   เปนทุกข  พระพุทธเจาขา.  
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
            ร.   ไมควรเลย   พระพุทธเจาขา. 
           [๗๙๘]  พ.  ราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง. 
            ร.   ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
            พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
            ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
            พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปร  ปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
             ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจาขา. 
           [๗๙๙]  พ. ราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  จักษุวิญญาณ  
เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
             ร.  ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
             พ.  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข. 
             ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
             พ.   ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
              ร.  ไมควรเลย   พระพุทธเจาขา. 
           [๘๐๐]   พ.  ราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน   จักษุสัมผัส 
เที่ยงหรือไมเที่ยง.  
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            ร.   ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา.  
            พ.  สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น  เปนทุกขหรือเปนสุข.                  
            ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
            ก็สิ่งใดไมเที่ยง   เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควรหรอื 
ที่จะตามเห็นส่ิงน้ันวา   นั่นของเรา   นัน่เรา   นั่นอัตตาของเรา. 
            ร.  ไมควรเลย    พระพุทธเจาขา. 

                            วาดวยเวทนาเปนตน 
           [๘๐๑]  พ.   ราหุล      เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน     เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยแมนั้น    เทีย่ง 
หรือไมเที่ยง. 
           ร.  ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเทียง   เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
            ร.  ไมควรเลย  พระพุทธเจา. 
           [๘๐๒]  พ.   ราหุล   เธอจะสําคัญความขอนั้น  เปนไฉน     โสตเท่ียง 
หรือไมเที่ยง. 
           ร.  ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา ฯลฯ 
           พ.  ราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฆานะเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
           ร.   ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ชิวหาเท่ียงหรือไมเที่ยง.  
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          ร.  ไมเที่ยง  พระพุทธเจา ฯลฯ   
          พ.  ราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  กายเท่ียงหรือไมเที่ยง.  
          ร.  ไมเที่ยง  พระพุทธเจาขา ฯลฯ 
          [๘๐๓]  พ.   ราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  มโนเที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง. 
           ร.   ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา.   นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
           ร.   ไมควรเลย   พระพุทธเจาขา. 
          [๘๐๔]  พ.  ราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ธรรมารมณ 
เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ร.  ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
           ร.   เปนทุกข   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา. 
            ร.  ไมควรเลย   พระพุทธเจาขา. 
           [๘๐๕]  พ.  ราหุล  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  มโนวิญญาณ 
เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ร.  ไมเที่ยง  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.  
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            ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา.    
            พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  
            ร.   ไมควรเลย   พระพุทธเจาขา. 
           [๘๐๖]  พ.   ดูกอนราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    มโน 
สัมผัสเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
            ร.  ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
            พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้น  เปนทุกขหรือเปนสุข  
            ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
            พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  
            ร.   ไมควรเลย   พระพุทธเจาขา. 
          [๘๐๗]  พ.    ราหุล     เธอจะสําคัญความขอนั้น  เปนไฉน     เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ    ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย   แมนั้น     เทีย่ง 
หรือไมเที่ยง. 
             ร.   ไมเที่ยง   พระพุทธเจาขา. 
             พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น  เปนทุกขหรือเปนสุข  
             ร.  เปนทุกข  พระพุทธเจาขา. 
             พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควร 
หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเรา  นั่นอัตตาของเรา  
             ร.  ไมควร  พระพุทธเจาขา. 
          [๘๐๘]   พ.    ราหุล   อริยสาวกผูสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้    ยอมเบื่อ- 
หนายแมในจักษุ   ยอมเบื่อหนายแมในรูป    ยอมเบื่อหนายแมในจักษุวิญญาณ  
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ยอมเบื่อหนายแมในจักษุสัมผัส    ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา    สัญญา   สังขาร   
วิญญาณ  ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยนั้น. 
            ความเบื่อหนายแมในโสต   ยอมเบื่อหนายแมในเสียง... 
            ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ   ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น... 
            ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา    ยอมเบื่อหนายแมในรส... 
            ยอมเบื่อหนายแมในกาย       ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะ... 
            ยอมเบื่อหนายแมในมโน      ยอมเบื่อหนายแมในธรรมารมณ   ยอมเบื่อ 
หนายแมในมโนวิญญาณ    ยอมเบื่อหนายแมในมโนสัมผัส   ยอมเบื่อหนายแม 
ใน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้น. 
            เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัด  จึงหลุดพน   เมื่อ 
หลุดพนแลว   ยอมมีญาณรูวา   หลุดพนแลว    และทราบชัดวา   ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยาง 
นี้มีไดมี. 
           [๘๐๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว   ทานพระราหุล  
จึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาและ 
           ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสคําเปนไวยากรณนี้อยู   จิตของทาน 
พระราหุลหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย    เพราะไมถือม่ัน      และเทวดาหลาย 
พันองคนั้น ไดเกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีหมดมลทินวา สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นลวนมีความดับไปเปนธรรมดา. 
                          จบ  จูฬราหุโลวาทสูตร  ที ่  ๕  
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                    อรรถกถาราหุโลวาทสูตร   
 
           ราหุโลวาทสูตร    ข้ึนตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
          ในพระสูตรนั้น     คําวา    บมวมิุตติ    มีวิเคราะหวา    ทีช่ื่อวา 
บมวิมุตติ     ก็เพราะทําวิมุตติใหสุกงอม.      คําวา     ธรรม    ไดแก ธรรม 
๑๕ อยาง.    ธรรมเหลาน้ัน       พึงทราบดวยอํานาจแหงของความหมดจดแหง 
อินทรียมีความเชื่อเปนตน .   สมจริง  ดังคําที่ทานกลาวไววา 
            (๑)   อินทรียคือความเธอยอมหมดจดดวยอาการ  ๓  อยางเหลาน้ี คือ 
                    ก.   เวนบุคคลผูไมมีความเชื่อ. 
                    ข.   เสพ  คบ  เขานั่งใกล  บุคคลผูมีความเชื่อ. 
                    ค.  พิจารณาสูตรที่เปนเหตุใหเกิดความเลื่อมใส. 
           (๒)   อินทรียคือความเพียรยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลาน้ี  คือ 
                     ก.   เวนบุคคลเกียจคราน. 
                     ข.   เสพ   คบ   เขานั่งใกลบุคคลผูปรารภความเพียร. 
                     ค.  พิจารณาถึงความเพียรชอบ. 
           (๓)   อินทรียคือความระลึกยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลาน้ัน คือ 
                     ก.  เวนบุคคลผูหลงลืมสติ. 
                     ข.   เสพ   คบ  เขานั่งใกลบุคคลผูต้ังสติมั่น. 
                     ค.  พิจารณาหลักการต้ังสติ   (สติปฏฐาน). 
          (๔)    อินทรียคือความต้ังใจม่ันยอมหมดจดดวยอาการ ๓ อยางเหลานั้น 
คือ 
                     ก.  เวนบุคคลผูไมต้ังใจมั่น. 
๑.  บาลี  จูฬราหุโลวาทสูตฺต  
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                   ข.  เสพ  คบ  เขานั่งใกลบุคคลผูต้ังใจม่ัน.    
                   ค.   พิจารณาฌานและวิโมกข. 
           (๕)  อินทรียคือความรูชัดยอมหมดจดดวยอาการ  ๓  อยางเหลาน้ี  คือ 
                   ก.  เวนบุคคลผูมีปญญาทราม. 
                   ข.  เสพ  คบ  เขานั่งใกลบุคคลผูมีปญญา. 
                   ค.  พิจารณาญาณจริยาที่ลึกซึ้ง. 
           เมื่อเวนบุคคล ๕ พวก เสพ คบ เขานั่งใกลบุคคล ๕ พวก  พิจารณา 
กองสูตร ๕ กองเหลาน้ี    ดังวามานี้   ดวยอาการ ๑๕ อยางเหลานี้    อินทรียทั้ง 
๕ อยางก็ยอมหมดจด.   ยังมีธรรมสําหรับ บมวิมตุติอีก ๑๕ อยางคือ    อินทรีย 
มีความเธอเปนตน เหลาน้ัน ๕ อยาง   ความสําคัญอันเปนสวนแหงการแทงตลอด 
(นิพเพธภาคิยสัญญา) ๕ อยางเหลาน้ีคือ  ความสําคัญวาไมเที่ยง ความสําคัญวา 
เปนทุกขในสิ่งท่ีไมเที่ยง    ความสําคัญวาไมใชตัวตนในส่ิงท่ีเปนทุกข    ความ 
สําคัญในการละ     ความสําคัญในวิราคะ     และธรรมอีก  ๕  อยางมีความเปน 
ผูมีมิตรดีงามเปนตน   ที่ตรัสแกพระเมฆิยเถระ. 
            ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดําริอยางนี้ในเวลาใดเลา. 
ตอบวา เมื่อพระองคทรงตรวจดูโลก  ในสมัยใกลสวาง  ก็ทรงมีพระดําริอยางนี้. 
คําวา   เทวดาหลายพันองค     ความวา   ทานพระราหุลต้ังความปรารถนาไว 
แทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ  ในครั้งท่ีเปน 
พญานาคชื่อปาลิต  พรอมกับเทวดาท่ีต้ังความปรารถนาไวเหมือนกัน.  ก็แหละ 
บรรดาเทวดาเหลาน้ัน    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 
จํานวนเทวดาเหลาน้ันวาเทาน้ัน  เทาน้ีไมมี. คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
                             จบอรรถกถาราหุโลวาทสูตร  ที่  ๕  
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                                ๖.  ฉฉักกสูตร   
 
           [๘๑๐]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  สมยันั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัส 
แลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรม 
แกเธอทั้งหลาย  อันไพเราะในเบ้ืองตน  ในทามกลางในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถ 
ทั้งพยัญชนะ  ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง คือ  ธรรมหมวด 
หก ๖ หมวด   พวกเธอจงพึงธรรมนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป  ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว  พระพุทธเจาขา. 
           [๘๑๑]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา        พวกเธอพึงทราบ 
อายตนะภายใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖  หมวดวิญญาณ  ๖   หมวดผัสสะ  ๖ 
หมวดเวทนา ๖  หมวดตัณหา ๖. 
           [๘๑๒]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั้น  เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว    ไดแก  อายตนะคือจักษุ   อายตนะคือโสต  อายตนะคือ 
ฆานะ   อายตนะคือชิวหา   อายตนะคือกาย   อายตนะคือมโน   ขอท่ีเรากลาว 
ดังนี้วา    พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น    เราอาศัยอายตนะนี้   กลาวแลวน้ี  
ธรรมหมวดหก  หมวดท่ี ๑. 
            [๘๑๓]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  ไดแก อายตนะคือรูป  อายตนะคือเสียง   อายตนะคือกลิ่น 
อายตนะคือรส  อายตนะคือโผฏฐัพพะ   อายตนะคือธรรมารมณ  ขอที่เรากลาว  
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ดังน้ีวา   พึงทราบอายตนะภายนอก  ๖  นั่น     เราอาศัยอายตนะน้ี     กลาวแลว  
นี้ธรรมหมวด ๖  หมวดที่  ๑.   
           [๘๑๔]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบหมวดวิญญาณ  ๖  นั่น   เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  คือ  บุคคลอาศัยจักษุและรูป   จึงเกิดจักษุวิญญาณ   อาศัย 
โสตและเสียง   จึงเกิดโสตวิญญาณ   อาศัยฆานะและกลิ่น   จึงเกิดฆานวิญญาณ 
อาศัยชิวหาและรส   จึงเกิดชิวหาวิญญาณ   อาศัยกายและโผฏฐัพพะ   จึงเกิดกาย 
วิญญาณ  อาศัยมโนและธรรมารมณ  จึงเกิดมโนวิญญาณ ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา 
พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั้น    เราอาศัยวิญญาณนี้      กลาวแลว    นี้ธรรม 
หมวดหก  หมวดที่ ๓. 
           [๘๑๕]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น   เราอาศัย 
อะไรกลาวแลว  คือ  บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ  ความประจวบ 
ของธรรมท้ัง   ๓  เปนผัสสะ   อาศัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณ    ความประ- 
จวบของธรรมทั้ง   ๓  เปนผัสสะ  อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ    ความ 
ประจวบของธรรมทั้ง  ๓  เปนผัสสะอาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณความ 
ประจวบของธรรมทั้ง  ๓  เปนผัสสะ     อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ 
ความประจวบของธรรมทั้ง  ๓  เปนผัสสะ     อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโน 
วิญญาณ     ความประจวบของธรรมทั้ง  ๓  เปนผัสสะ     ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา 
พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น  เราอาศัยผัสสะน้ี   กลาวแลว      นี้ธรรมหมวดหก 
หมวดท่ี ๔. 
           [๘๑๖]   ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา     พึงทราบหมวดเวทนา ๖ นั่น  เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว   คือ   บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ    ความ 
ประจวบของธรรมทั้ง  ๓  เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา  
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           อาศัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณ. . .       
           อาศัยฆานะและกล่ินเกิดฆานวิญญาณ. . . 
           อาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ . . . 
           อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ. . . 
           อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ    ความประจวบของธรรม 
ทั้ง  ๓  เปนผัสสะ.  เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงมีเวทนา   ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา 
พึงทราบหมวดเวทนา ๖ นั่น    เราอาศัยเวทนานี้     กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก 
หมวดท่ี  ๕. 

                         วาดวยกองแหงตัณหา 
           [๘๑๗]  ก็ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา     พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น  เรา 
อาศัยอะไรกลาวแลว  คือ   บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ     ความ 
ประจวบของธรรมทั้ง ๓  เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนาเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา 
            อาศัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณ... 
            อาศัยฆานะและกล่ินเกิดฆานวิญญาณ... 
            อาศัยชิวหาและลิ้นเกิดชิวหาวิญญาณ ... 
            อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ... 
            อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ    ความประจวบของธรรม 
ทั้ง ๓ เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา   เพราะเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา  ขอท่ีเรากลาวดังน้ีวา  พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น    เราอาศัยตัณหา 
นี้  กลาวแลว   นี้ธรรมหมวดหก  หมวดที่ ๖.  
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           [๘๑๘]  ผูใดกลาวอยางนี้วา     จักษุเปนอัตตา    คําของผูนั้นไมควร    
จักษุยอมปรากฏแมความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิง่ใดแล    ปรากฏแมความเกิด 
แมความเสื่อม   สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น   คําของผูที่กลาววาจักษุเปนอัตตานั้นจึงไมควร  ดวยประการฉะน้ี  
จักษุจึงเปนอัตตา. 
           ผูใดกลาววา  รูปเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร     รูปยอมปรากฏแม 
ความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิ่งใดแล     ปรากฏแมความเกิด     แมความเสื่อม 
สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา    อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป   เพราะฉะน้ัน 
คําของผูที่กลาววา  รูปเปนอนัตตานั้นจึงไมควร  ดวยประการฉะน้ี    จักษุจึงเปน 
อนัตตา  รูปจึงเปนอนัตตา. 
           ผูใดกลาววา     จักษุวิญญาณเปนอัตตา     คําของผูนั้น ไมควร  จักษุ 
วิญญาณยอมปรากฏแมความเกิด   แมความเส่ือม  ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด 
แมความเสื่อม   สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา    อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น   คําของผูที่กลาววาจักษุวิญญาณเปนอัตตาน้ัน     จึงไมควร  ดวย 
ประการฉะน้ี   จักษุจึงเปนอนัตตา     รูปจึงเปนอนัตตา    จักษุวิญญาณจึงเปน 
อนัตตา 
           ผูใดกลาววา  จักษุสัมผัสเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร    จักษุสัมผัส 
ยอมปรากฏแมความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิ่งใดแล   ปรากฏแมความเกิด   แม 
ความเส่ือม      สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา     อัตตาของเราเกิด  ในแลเสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น      คําของผูที่กลาววาจักษุสัมผัสเปนอัตตาน้ัน      จึงไมควร   ดวย 
ประการฉะน้ี  จักษุจึงเปนอนัตตา     รูปจึงเปนอนัตตา    จักษุวิญญาณจึงเปน 
อนัตตา  จักษุสัมผัสจึงเปนอนัตตา.  
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           ผูใดกลาววา   เวทนาเปนอัตตา     คําของผูนั้นไมควร    เวทนายอม  
ปรากฏแมความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิ่งใดแล   ปรากฏแมความเกิด  แมความ 
เสื่อม   สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป   เพราะ 
ฉะน้ัน  คําของผูที่กลาววาเวทนาเปนอัตตา  นั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะน้ี 
จักษุจึงเปนอนัตตา  รูปจึงเปนอนัตตาจักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา  จักษุสัมผัส 
จึงเปนอนัตตา  เวทนาจึงเปนอนัตตา. 
           ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา  คําของผูนั้นไมควร  ตัณหายอมปรากฏ 
แมความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิ่งใดแล   ปรากฏแมความเกิด  แมความเสื่อม 
สิ่งน้ัน  ตองกลาวไดอยางนี้วา    อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป    เพราะฉะนั้น  
คําของผูที่กลาววา  ตัณหาเปนอัตตานั้น    จึงไมควร    ดวยประการฉะน้ี    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 
สิ่งน้ัน  ตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป    เพราะฉะนั้น 
คําของผูที่กลาววา  มโนเปนอัตตานั้น  จึงไมควร  ดวยประการฉะน้ี     มโนจึง 
เปนอนัตตา.  
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           ผูใดกลาววา  ธรรมารมณเปนอัตตา  คําของผูนั้น ไมควรธรรมารมณ  
ยอมปรากฏแมความเกิด   แมความเสื่อม     ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด    แม   
ความเสื่อม     สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา    อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น    คําของผูที่กลาววาธรรมารมณเปนอัตตา  นั้น  จึงไมควร   ดวย 
ประการฉะน้ี    มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา. 
           ผูใดกลาววา     มโนวิญญาณเปนอัตตา     คําของผูนั้นไมควร   มโน 
วิญญาณยอมปรากฏแมความเกิด   แมความเส่ือม  ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด 
แมความเสื่อม   สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น     คําของผูที่กลาววา    มโนวิญญาณเปนอัตตา  นั้น  จึงไมควร 
ดวยประการฉะน้ี  มโนจึงเปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา  มโนวิญญาณ 
จึงเปนอนัตตา. 
           ผูใดกลาววา  มโนสัมผัสเปนอัตตา  คําของผูนั้น   ไมควร    มโนสัมผัส 
ยอมปรากฏแมความเกิด     แมความเส่ือม      ก็สิ่งใดแล      ปรากฏแมความเกิด 
แมความเสื่อม   สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป 
เพราะฉะนั้น    คําของผูที่กลาววา   มโนสัมผัสเปนอัตตา  นั้น    จึงไมควร  ดวย 
ประการฉะน้ี   มโนจึงเปนอนัตตา  ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา    มโนวิญญาณ 
จึงเปนอนัตตา   มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา. 
            ผูใดกลาววา   เวทนาเปนอัตตา     คําของผูนั้นไมควร     เวทนายอม 
ปรากฏแมความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิ่งใดแล   ปรากฏแมความเกิด แมความ 
เสื่อม   สิ่งน้ันตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเส่ือมไป   เพราะ 
ฉะน้ัน  คําของผูที่กลาววา  เวทนาเปนอัตตา  นั้น    จึงไมควร    ดวยประการ 
ฉะน้ี   มโนจึงเปนอนัตตา    ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา     มโนวิญญาณจึงเปน 
อนัตตา    มโนสัมผัสจึงเปนอนัตตา  เวทนาจึงเปนอนัตตา.  
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           ผูใดกลาววา  ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้น ไมควร  ตัณหายอมปรากฏ   
แมความเกิด   แมความเสื่อม   ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด   แมความเสื่อม 
สิ่งน้ัน  ตองกลาวไดอยางนี้วา   อัตตาของเราเกิดข้ึนและเสื่อมไป    เพราะฉะนั้น  
คําของผูที่กลาววา  ตัณหาเปนอัตตา  นั้นจึงไมควร  ดวยประการฉะน้ี  มโนจึง 
เปนอนัตตา   ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา   มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา   มโน- 
สัมผัสจึงเปนอนัตตา  เวทนาจึงเปนอนัตตา   ตัณหาจึงเปนอนัตตา. 

           ปฏปิทาอันใหถึงความตั้งขึ้นแหงสักกายะ 
           [๘๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ปฏิปทาอันใหถึงความต้ังข้ึนแหงสัก- 
กายะดังตอไปนี้แล   บุคคลเล็งเห็นจักษุวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา 
เล็งเห็นรูปวา  นั่นของเรา   นั่นเรา   นัน่อัตตาของเรา  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  เล็งเห็นมโน- 
สัมผัสวา  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  นัน่ไมใชของเรา   นั่นไมใชเรา    นั่นไมใชอัตตาของเรา    
เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา  นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา 
เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา   นัน่ไมใชของเรา   นั่นไมใชเรา    นั่นไมใชอัตตาของเรา 
เล็งเห็นเวทนาวา   นั่นไมใชของเรา   นั่นไมใชเรา   นั่นไมใชอัตตาของเรา   เล็ง 
เห็นตัณหาวา  นั่นไมใชของเรา   นั่นไมใชเรา   นั่นไมใชอัตตาของเรา   เล็งเห็น 
โสตวา   นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นฆานะวา  นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นกายวา 
นั่นไมใชของเรา... เล็งเห็นมโนวา   นัน่ไมใชของเรา   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     บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุ- 
วิญญาณ    ความประจวบของธรรมท้ัง  ๓ เปนผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัย 
ยอมเกิดความเสวยอารมณ   เปนสุขบาง   เปนทุกขบาง   มิใชทุกขมิใชสุขบาง 
เขาอันสุขเวทนาถูกตองแลว   ยอมเพลิดเพลิน  พูดถึง   ดํารงอยูดวยความติดใจ 
มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู   อันทุกขเวทนาถูกตองแลว   ยอมเศราโศก    ลําบาก 
ร่ําไห    คร่ําครวญทุมอก     ถึงความหลงพรอม     มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู 
อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว  ยอมไมทราบชัดความต้ังข้ึน   ความดับไป คุณ  
โทษ   และทีส่ลัดออกแหงเวทนาน้ัน     ตามความเปนจริง   จึงมีอวิชชานุสัยนอน 
เนื่องอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบคุคลน้ันยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา  
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ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา   ยังไมถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขม     
สุขเวทนา   ยังไมทําวิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย    และจักเปนผูกระทําท่ี 
สุดแหงทุกขในปจจุบันได   นั่นไมใชฐานะที่มีได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลอาศัยโสตแลเสียง  เกิดโสตวิญญาณ... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกิดฆานวิญญาณ... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลอาศัยชิวหาและรส  เกิดชิวหาวิญญาณ... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ     เกิดมโน- 
วิญญาณ  ความประจวบของธรรมท้ัง ๓  เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย  ยอม 
เกิดความเสวยอารมณ   เปนสุขบาง    เปนทุกขบาง   มิใชทุกขมิใชสุขบาง   เขา 
อันสุขเวทานาถูกตองแลว    ยอมเพลิดเพลิน   พูดถงึ   ดํารงอยูดวยความติดใจ 
จึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู   อันทุกขเวทนาถูกตองแลว   ยอมเศราโศก  ลําบาก 
ร่ําไห  คร่ําครวญทุมอก  ถึงความหลงพรอม  จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู   อัน 
อทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว   ยอมไมทราบชัดความต้ังข้ึน   ความดับไป   คุณ 
โทษ   และทีส่ลัดออกแหงเวทนาน้ัน    ตามความเปนจริง  จึงมีอวิชชานุสัยนอน 
เนื่องอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบคุคลน้ันยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา 
ยังไมบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา    ยังไมถอนวิชชานสุัยเพราะอทุกขม 
สุขเวทนา   ยังไมทําวิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย   แลวจักเปนผูกระทําที่ 
สุดแหงทุกขในปจจุบันได  นั่นไมใชฐานะที่มีได. 
           [๘๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ 
ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  ยอมเกิดความ 
เสวยอารมณ   เปนสุขบาง    เปนทุกขบาง   มิใชทกุขมิใชสุขบาง    เขาอันสุข 
เวทนาถูกตองแลว   ยอมไมเพลิดเพลิน   ไมพูดถึง   ไมดํารงอยูดวยความติดใจ  
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จึงไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู     อันทุกขเวทนาถูกตองแลว    ยอมไมเศราโศก      
ไมลําบาก    ไมร่ําไห   ไมคร่ําครวญทุมอก    ไมถึงความหลงพรอม    จึงไมมี 
ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู   อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว   ยอมทราบชัดความ 
ต้ังข้ึน  ความดับไป  คุณ  โทษ  และที่สลัดออกแหงเวทนาน้ัน   ตามความเปน 
จริง  จึงไมมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีบุคคลน้ันละ 
ราคานุสัยเพราะสุขเวทนา บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัย 
เพราะอทุกขมสุขเวทนา   ยังวิชชาใหเกิดข้ึนเพราะละอวิชชาเสียได  แลวจักเปน 
ผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบันได  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    ยอมไมเพลดิเพลิน   ไมพูดถึง   ไมดาํรงอยูดวยความติดใจ   จึง 
ไมมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู   อันทุกขเวทนาถูกตองแลว    ยอมไมเศราโศก   ไม 
ลําบาก  ไมร่าํไห   ไมคร่ําครวญทุมอก   ไมถึงความหลงพรอม   จึงไมมีปฏิฆา- 
นุสัยนอนเนื่องอยู   อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว   ยอมทราบชัดความต้ังข้ึน 
ความดับไป  คุณ  โทษ  และที่สลัดออกแหงเวทนาน้ัน   ตามความเปนจริงจึง 
ไมมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบุคคลน้ัน ละราคานุสัย 
เพราะสุขเวทนา  บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา   ถอนอวิชชานุสัยเพราะ 
อทุกขมสุขเวทนา     ยังวิชชาใหเกิดข้ึนเพราะละอวิชชาเสียได     แลวจักเปนผู 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบันได  นั้นเปนฐานะที่มีได.  
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           [๘๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูสดับแลว    เห็นอยูอยางนี้     
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ    ยอมเบื่อหนายแมในรูป    ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ 
วิญญาณ   ยอมเบื่อหนายแมในจักษุสัมผัส   ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา   ยอม 
เบื่อหนายแมในตัณหา 
            ยอมเบื่อหนายแมในโสต    ยอมเบ่ือหนายแมในเสียง... 
            ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ   ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น ... 
            ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา   ยอมเบื่อหนายแมในรส ... 
            ยอมเบื่อหนายแมในกาย   ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะ... 
            ยอมเบื่อหนายแมในมโน  ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมารมณ  ยอมเบื่อ- 
หนายแมในมโนวิญญาณ     ยอมเบือ่หนายแมในมโนสัมผัส      ยอมเบื่อหนาย 
แมในเวทนา  ยอมเบื่อหนายแมในตัณหา  เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ 
คลายกําหนัดจึงหลุดพน     เมื่อหลุดพนแลว     ยอมมีญาณรูวา    หลุดพนแลว 
และทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จ 
แลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว     ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา     และเม่ือพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัส 
ไวยากรณภาษิตน้ีอยู     ภิกษุประมาณ   ๖๐  รูป     ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ 
เพราะไมถือม่ันแล. 
                                    จบ  ฉฉักกสูตร  ที ่  ๖  
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                         อรรถกถาฉฉักกสูตร   
 
            ฉฉักกสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
            บรรดาคําเหลาน้ัน      คําวา   อาทิกลฺยาณ    ความวา  เราจะทําให 
ไพเราะคือใหปราศจากโทษ    ใหดีในเบ้ืองตน      แลวแสดง.    แมที่ไพเราะใน 
ทามกลางและท่ีสุดก็ทํานองเดียวกันนี้.   พระผูมีพระภาคเจาทรงชมเชยอริยวงศ- 
สูตรดวย  ๙  บท  มหาสติปฏฐานสูตรดวย  ๗  บท  มหาอัสสปุรสูตรดวย  ๗  บท 
เหมือนกัน    ดวยประการฉะน้ี .    สําหรับพระสูตรนี้    ทรงชมเชยดวย   ๙   บท  
คําวา    พึงทราบ     คือพึงทราบดวยมรรคพรอมกบัวิปสสนา.     จิตท่ีเปน 
ไปในภูมิสามเทาน้ันทรงแสดงดวยมนายตนะ.        และธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๓ 
ขางนอกทรงแสดงดวยธรรมายตนะ.    ยกเวนทวิปญจวิญญาณ  (วิญญาณ ๕ คู 
รวม  ๑๐  ดวง)   โลกิยวิบากจิต   ๒๐  ดวงที่เหลือ  ทรงแสดงดวยมโนวิญญาณ. 
ผัสสะและเวทนาเปนธรรมที่สัมปยุตดวยวิบากวิญญาณตามท่ีกลาวไวแลว  คําวา 
ตัณหา  ไดแกตัณหาที่เกิดข้ึนในขณะแหงชวนะ  อันมีวิบากเวทนาเปนปจจัย  
คําวา  จักษุเปนตัวตน มีคําเชื่อมตอเปนแผนกหน่ึงโดยเฉพาะ.  ก็แลเพ่ือแสดง 
ความท่ีสัจจะ ๒  ขอท่ีตรัสไวในหนหลังไมเปนตัวตน  จึงทรงเร่ิมเทศนาน้ี   ใน 
บทเหลาน้ัน     บทวา  ไมควร  หมายถงึไมเหมาะ.      คําวา  เสื่อมไป  คือ 
ปราศไป  ดบัไป.  คําวา   อย    โข   ปน   ภิกฺขเว   คือ   แมนี้ก็เปนคําเชื่อมตอท่ี 
เปนแผนกหน่ึงโดยเฉพาะ.   จริงอยู  เพ่ือทรงแสดงวัฏฏะดวยอํานาจความถือม่ัน 
๓ อยาง  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเร่ิมเทศนาน้ี.   บางทานวา   เพ่ือทรงแสดง 
วัฏฏะดวยสัจจะ  ๒  ขอ   คือ  ทกุข  สมุทยั    ดังน้ีก็มีเหมือนกัน.       ในคําวา 
นั่นของเรา  เปนตน  พึงทราบความถือมั่น  ดวยตัณหามานะ    และทิฐินั่นแล. 
คําวา  ยอมเลง็เห็น  คือยอมเห็นดวยอํานาจความถือมั่นทั้ง  ๓  อยาง.  
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             ครั้นทรงแสดงวัฏฏะอยางนี้แลว   คราวนี้   เพ่ือจะทรงแสดงวิวัฏฏะดวย   
อํานาจปฏิปกษตอความถือม่ันทั้ง  ๓  อยาง  หรือเพ่ือทรงแสดงวิวัฏฏะดวยอํานาจ   
สัจจะ ๒ ขอ  คือ  นิโรธ  มรรค  เหลาน้ัน  จึงตรัสวา  อย โข ปน ดังน้ี   เปนตน. 
คําวานั่นไมใชของเรา  เปนตน   เปนคําปฏิเสธตัณหาเปนตน.    คําวา  ยอม 
เล็งเห็น   คือ  ยอมเห็นวา   เปนของไมเที่ยง   เปนทุกขและไมใชตัวตน. 
              ครัน้ทรงแสดงวิวัฏฏะอยางนี้แลว  คราวนี้    เพ่ือจะทรงแสดงวัฏฏะดวย 
อํานาจอนุสัยทั้งสามอยางอีก      จึงตรัสคําเปนตนวา    จกขฺฺุจ    ภิกขฺเว 
ในคําเหลาน้ัน       คําเปนตนวา   ยอมเพลิดเพลิน    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดวยอํานาจตัณหาและทิฐิเทาน้ัน.    คําวา  นอนเนือง  คือยังละไมได.  คําวา 
แหงทุกข   ไดแกแหงวัฏฏทุกขและกิเลสทุกข.  
             ครั้นทรงแสดงวัฏฏะดวยอํานาจอนุสัยสามอยางอยางน้ีแลว  คราวนี้เมื่อ 
จะทรงแสดงวิวัฏฏะดวยอํานาจเปนนัยที่ตรงกันขามแหงอนุสัยทั้งสามอยางนั้น 
จึงตรัสคําเปนตนวา    จกขฺฺุจ    อีกครั้งหนึ่ง.     คําวา   ละอวิชชา    คือ 
ละความไมรูอันเปนรากเงาของวัฏฏะไดแลว.    คําวา   ยังวิชชา  คือยังความรู 
คืออรหัตตมรรคใหเกิดข้ึนแลว. 
           คําวา นั่น  ยอมเปนฐานะที่มีได คือดวยกถามรรคเพียงเทาน้ีแหละ 
พระองคก็ทรงเทศนาดวยอํานาจวัฏฏะและวิวัฏฏะใหถึงยอดไดแลว    เมื่อจะทรง 
รวบรวมพระธรรมเทศนานั้นเอง  ก็ไดตรัสคําเปนตนวา   เอว  ปสฺส   ภกิฺขเว 
อีกครั้งหนึ่ง.     ในคําวา   ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูป  นี้    นั้นไมนาอัศจรรย 
เลย   ที่เมื่อพระตถาคตเจาทรงแสดงเองแท ๆ   ภิกษุ   ๖๐ รูป   ไดสําเร็จเปน 
พระอรหันต.    เพราะวา   แมเม่ือทานธรรมเสนาบดีแสดงสูตรนี้    ก็มีภิกษุ  ๖๐ 
รูปบรรลุเปนพระอรหันต    ถึงแมพระมหาโมคคัลลานะแสดงก็ดี   พระมหาเถระ  
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๘๐ รูป   แสดงก็ดี   ก็มีภิกษุ  ๖๐ รูป   สําเร็จเหมือนกันนั่นแหละ   แมขอนี้ก็ไม    
นาอัศจรรย.  เพราะพระสาวกเหลาน้ัน    ทานบรรลอุภิญญาใหญ   (กันทั้งน้ัน ). 
              ก็แลในเวลาภายหลัง      พระมาไลยเทพเถระในเกาะลังกา    ก็ไดแสดง 
พระสูตรนี้ภายใตโลหปราสาท.  ถึงครัง้น้ันก็มีภิกษุ  ๖๐  รูปสําเร็จเปนพระอรหันต. 
และพระเถระก็แสดงพระสูตรนี้ในประรําใหญเหมือนพระมาไลยเทพเถระแสดง 
ในโลหปราสาทเหมือนกัน. พระเถระเมื่อออกจากมหาวิหารแลวก็ไปเจดียบรรพต 
ในที่นั้น    ทานก็แสดงเหมือนกัน.   ตอจากนั้น      ทานก็ไปแสดงท่ีวัดสากิยวงก 
ที่วัดกูฏาสี   ที่ระหวางหนอง  ที่ลานมุกดา  ที่เขาปาตกา  ที่ปาจีนฆรกะ (เรือน 
ตะวันออก)    ทีฆวาป     (หนองแวง)    ที่ซอกเขาหมูบานและพื้นที่เลี้ยงแพะ 
แมในท่ีเหลาน้ัน .   ก็มีภิกษุ   ๖๐  รูป ๆ  สําเร็จเปนพระอรหันตเหมือนกัน . 
และเม่ือออกจากท่ีนั้นแลวพระเถระก็ไปสูจิตตลบรรพต.     และคราวน้ัน  ที่วัด 
จิตตลบรรพต     มีพระมหาเถระมีพรรษากวา  ๖๐.     ใกลสระบัวใหญมีทาลึก 
ชื่อวา   ทากุรวัุก.   ที่ทาน้ันพระเถระคิดวาเราจะอาบนํ้าจึงลงไป.   พระเทวเถระ 
ไปหาทานแลว   เรียนวา   กระผมจะตักน้ําสรงถวายทาน  ขอรับ.  ดวยการปฏ-ิ 
สันถารนั่นเอง    พระเถระก็ทราบไดวา    พวกคนเขาวา     มีพระมหาเถระชื่อ 
มาไลยเทพ  ทานคงเปนทานรูปนี้  จึงถามวา  ทานเปนทานเทพหรือ.  ครับทาน 
คุณไมมีใครท่ีใชมือถูรางของเราต้ัง  ๖๐ ปแลว       แตคุณกลับจะอาบนํ้าใหเรา 
แลวก็ข้ึนไปน่ังท่ีตลิ่ง. 
            พระเถระก็ทําบรกิรรมมือและเทาจนทั่วแลวก็สรงน้ําถวายพระมหาเถระ. 
และวันนั้นเปนวันฟงธรรม.  ที่นั้น   พระมหาเถระจึงวา คุณเทพ คุณควรใหธรรม 
ทานแกเราทั้งหลาย.   พระเถระรับวา    ตกลง   ครบัทาน.   ครัน้เมื่อพระอาทิตย 
ตกแลว  พวกคนก็ไปปาวรองฟงธรรมกัน.  พวกทานพระมหาเถระ ๖๐ รปู  ลวน 
แตเลย   ๖๐  พรรษาทั้งน้ัน     ไดพากันมาฟงธรรม.    พระเทพเถระ   ก็เริม่สูตรนี้   
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เมื่อจบสวดทํานองแลว.      และเม่ือจบพระสูตร   พระมหาเถระ  ๖๐  รูป    ก็ได    
สําเร็จเปนพระอรหันต.  ตอจากนั้นทานก็ไปแสดงท่ีติสสมหาวิหาร.   แมในวัด 
นั้นก็มีพระเถระ ๖๐ รูป (ไดเปนพระอรหันต).   ตอจากนั้นก็แสดงท่ีนาคมหา- 
วิหาร  ใกลหมูบานกลกัจฉะ.  แมในทีน่ั้นก็มีพระเถระ  ๖๐.  รปู   (ไดเปนพระ 
อรหันต).   ตอจากนั้น  ก็ไปวัดกัลยาณี      ในวัดนั้นทานก็แสดงภายใตปราสาท 
ในวันที่ ๑๔ คํ่า.  แมในทีน่ั้นก็มีพระเถระ ๖๐  รูป (ไดสําเร็จเปนพระอรหันต). 
ในวันอุโบสถก็แสดงบนปราสาท.     ที่บนปราสาทน้ัน    ก็มีพระเถระ  ๖๐ รูป 
(สําเร็จเปนพระอรหันตเหมือนกัน )   เมื่อพระเทพเถระนั่นแล  แสดงพระสูตรนี้  
อยางนี้    ในที่   ๖๐  แหง     ก็มีผูสําเร็จเปนพระอรหันตแหงละ  ๖๐  รูป   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         แตเมื่อทานจุลลนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก      แสดงพระสูตรนี้ในวัด 
อัมพิลกฬกวิหาร    มีบริษัทคนสามคาวุต.    บริษัทเทวดาหน่ึงโยชน.   เมื่อจบ 
พระสูตร      มีภิกษุหน่ึงพันรูปไดเปนพระอรหันต.      สวนในหมูเทวดาจาก 
จํานวนนั้น  ๆ แตละจํานวน  มีปุถชุนเพียงจํานวน  ๑  องคเทาน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาฉฉักกสูตรที่   ๖  
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                     ๗.   สฬายตนวิภังคสูตร   
 
           [๘๒๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
          สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน      อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  สมยันั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันทูลรบัพระดํารัสแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา    ภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงธรรมอันเนื่อง 
ดวยมหาสฬายตนะแกเธอทั้งหลาย      พวกเธอจงพึงธรรมนั้น      จงใสใจใหดี 
เราจักกลาวตอไป        ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา      ชอบแลว 
พระพุทธเจาขา. 
             [๘๒๖]  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา ภิกษุทั้งหลายบุคคล 
เมื่อไมรูไมเห็นจักษุ  ตามควานเปนจริง    เมื่อไมรูไมเห็นรูป    ตามความเปน 
จริง  เมื่อไมรูไมเห็นจักษุวิญญาณ     ตามความเปนจริง   เมื่อไมรูไมเห็นจักษุ 
สัมผัส    ตามความเปนจริง    เมื่อไมรูไมเห็นความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม 
เปนทุกขก็ตาม    นิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม    ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย 
ตามความเปนจริงยอมกําหนัดในจักษุ  กําหนัดในรูป  กําหนัดในจักษุวิญญาณ 
กําหนัดในจักษุสัมผัส  กาํหนัดในความเสวยอารมณเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ 
ตาม  มิใชทกุขมิใชสุขก็ตาม  ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย   เมื่อบุคคล 
นั้นกําหนัดนักแลว    ประกอบพรอมแลว     ลุมหลง    เล็งเห็นคุณอยู    ยอมมี 
อุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูนตอไป      และเขาจะมีตัณหาท่ีนําไปสูภพใหม 
สหรคตดวยความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณ 
นั้น ๆ เจริญท่ัว   จะมีความกระวนกระวายแมทางกาย   แมทางใจเจริญท่ัว   จะมี  
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ความเดือดรอนแมทางกาย     แมทางใจเจริญท่ัว    จะมีความเรารอนแมทางกาย   
แมทางใจเจริญท่ัว   เขายอมเสวยทุกขทางกายบาง    ทุกขทางใจบาง. 
           [๘๒๗]  ภิกษุทั้งหลาย    บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นโสต    ตามความเปน 
จริง... 
           ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อไมรูไมเห็นฆานะ  ตามความเปนจริง ... 
           ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อไมรูไมเห็นชิวหา  ตามความเปนจริง... 
           ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อไมรูไมเห็นกาย     ตามความเปนจริง... 
           ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อไมรูไมเห็นมโน    ตามความเปนจริง    เม่ือ 
ไมรูไมเห็นธรรมารมณ  ตามความเปนจริง  เมื่อไมรูไมเห็นมโนวิญญาณ ตาม 
ความเปนจริง   เมื่อไมรูไมเห็นมโนสัมผัส   ตามความเปนจริง  เมื่อไมรูไมเห็น 
ความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม    ที่ 
เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย     ตามความเปนจริง     ยอมกําหนัดในมโน 
กําหนัดในธรรมารมณ  กาํหนัดในมโนวิญญาณ  กาํหนัดในมโนสัมผัส  กําหนัด 
ในความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม    เปนทุกขก็ตาม    มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย    เมื่อบุคคลน้ันกําหนัดนักแลว     ประกอบ 
พรอมแลว   ลุมหลง  เล็งเห็นคุณอยู   ยอมมีอุปาทานขันธ ๕  ถงึความพอกพูน 
ตอไป     และเขาจะมีตัณหาที่นําไปสูภพใหม      สหรคตดวยความกําหนัด ดวย 
อํานาจความยินดี  อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ เจรญิท่ัว   จะมีความ 
กระวนกระวายแมทางกาย   แมทางใจเจริญท่ัว    จะมีความเดือนรอนแมทางกาย 
แมทางใจเจริญท่ัว   จะมีความเรารอนแมทางกาย   แมทางใจเจริญท่ัว    เขายอม 
เสวยทุกขทางกายบาง   ทกุขทางใจบาง.  
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                    วาดวยมรรคบริบรูณดวยความเจริญ    

           [๘๒๘]  ภิกษุทั้งหลาย  สวนบุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นจักษุ  ตามความเปน 
จริง  เมื่อรูเมื่อเห็นรูป  ตามความเปนจริง  เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุวิญญาณ    ตาม 
ความเปนจริง    เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุสัมผัส     ตามความเปนจริง    เมื่อรูเมื่อเห็น 
ความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม   เปนทุกขก็ตาม   มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม    ที ่  
เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  ตามความเปนจริง    ยอมไมกําหนัดในจักษุ 
ไมกําหนัดในรูป    ไมกําหนัดในจักษุวิญญาณ    ไมกําหนัดในจักษุสัมผัส   ไม 
กําหนัดในความเสวยอารมณ   เปนสุขก็ตาม   เปนทุกขก็ตาม   มิใชทุกขมิใชสุข 
ก็ตาม    ที่เกดิข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย   เมื่อบุคคลน้ันไมกําหนัดนักแลว 
ไมประกอบพรอมแลว  ไมลุมหลง    เล็งเห็นโทษอยู    ยอมมีอุปาทานขันธ  ๕ 
ถึงความไมพอกพูนตอไป    และเขาจะละตัณหาที่นําไปสูภพใหม    สหรคตดวย 
ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี   อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้น   ๆ ได 
จะละความกระวนกระวาย   แมทางกาย   แมทางใจได   จะละความเดือดรอนแม 
ทางกาย   แมทางใจได   จะละความเรารอนแมทางกาย   แมทางใจได    เขายอม 
เสวยสุขทางกายบาง   สุขทางใจบาง  บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว  มีความเห็นอันใด 
ความเห็นอันนั้นยอมเปนสัมมาทิฐิ   มคีวามดําริอันใด  ความดําริอันนั้นยอมเปน 
สันมาสังกัปปะ     มีความพยายามอันใด     ความพยายามอันนั้น ยอมเปนสัมมา- 
วายามะ    มคีวามระลึกอันใด    ความระลึกอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ     มีความ 
ต้ังใจม่ันอันใด   ความต้ังใจมั่นอันนั้น  ยอมเปนสมัมาสมาธิ   สวนกายกรรม  วจี 
กรรม    อาชวีะของเขา    ยอมบริสุทธิ์ดีในเบื้องตนเทียว    ดวยอาการอยางน้ี 
เขาชื่อวามีอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ. 
           [๘๒๙]  เม่ือบุคคลน้ันเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐนี้อยูอยางนี้ชื่อ 
วามีสติปฏฐาน ๔  สัมมปัปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔ อินทรีย  ๕  พละ๕ โพชฌงค  ๗  
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ถึงความเจริญบริบูรณ  บุคคลน้ันยอมมีธรรมทั้งสองดังน้ี  คือสมถะและวิปสสนา    
คูเคียงกันเปนไป  เขาชื่อวากําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง   ละ 
ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง  เจริญธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ทําให 
แจงธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง. 
           ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน    ขอ 
ที่เรากลาวไววา  อุปาทานขันธ  ๕ ไดแกอุปาทานขันธ  คือรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ    เหลาน้ันชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง. 
            ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน    คืออวิชชา 
และภวตัณหา  เหลาน้ีชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง. 
            ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คือสมถะ 
และวิปสสนา  เหลาน้ีชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง. 
            ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน   คือ 
วิชชาและวิมุตติ   เหลาน้ันชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง. 
            [๘๓๐]  ภิกษุทั้งหลาย     บุคคลเมื่อรู   เมือ่เห็นโสต   ตามความเปน 
จริง. 
            ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อรูเมื่อเห็นฆานะ  ตามความเปนจริง... 
            ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อรูเมื่อเห็นชิวหา   ตามความเปนจริง... 
            ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อรูเมื่อเห็นกาย      ตามความเปนจริง... 
            ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อรูเมื่อเห็นมโน     ตามความเปนจริง    เม่ือรู 
เมื่อเห็นธรรมารมณ   ตามความเปนจริง  เมื่อรูเมื่อเห็นมโนวิญญาณ  ตามความ 
เปนจริง    เม่ือรูเมื่อเห็นมโนสัมผัส     ตามความเปนจรงิ     เมื่อรูเมื่อเห็นความ 
เสวยอารมณ    เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม   มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  ที่เกิดข้ึน  
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เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  ตามความเปนจริง    ยอมไมกําหนัดในมโน    ไม     
กําหนัดในธรรมารมณ   ไมกําหนัดในมโนวิญญาณ    ไมกําหนัดในมโนสัมผัส 
ไมกําหนัด. ในความเสวยอารมณ  เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุข 
ก็ตาม  ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย   ตามความเปนจริง   เมื่อบุคคลน้ัน 
ไมกําหนัดนักแลว   ไมประกอบพรอมแลว   ไมลุมหลง  เล็งเห็นโทษอยู   ยอม 
มีอุปาทานขันธ ๕  ถึงความไมพอกพูนตอไป   และเขาจะละตัณหาที่นําไปสูภพ 
ใหม    สหรคตดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความยินดี    อันมคีวามเพลิดเพลิน 
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  ความต้ังใจอันนั้นยอมเปนสัมมาสมาธิ   สวนกาย 
กรรม  วจีกรรม  อาชีวะของเขายอมบริสุทธิ์ในเบื้องตนเทียว  ดวยอาการอยางนี้  
เขาชื่อวามีอฏัฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ. 
           [๘๓๑]  เม่ือบุคคลน้ันเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐอยูอยางนี้  ชื่อ 
วา   มีสติปฏฐาน  ๔   สัมมัปปธาน  ๔   อิทธิบาท  ๔   อินทรีย   ๕    พละ ๕ 
โพชฌงค  ๗   ถึงความเจริญสมบูรณ    บุคคลน้ันยอมมีธรรมทัง้สองดังนี้     คือ 
สมถะและปสสนาคูเคียงกันเปนไป  เขาชื่อวากําหนดรูธรรมทีค่วรกําหนดรูดวย 
ปญญาอันยิ่ง   ละธรรมทีค่วรละดวยปญญาอันยิ่ง    เจริญธรรมที่ควรเจริญดวย 
ปญญาอันยิ่ง  ทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.  
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           ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  มีขอ   
ที่เรากลาวไววา  อุปาทานขันธ ๕  ไดแกอุปาทานขันธคือรูป   เวทนา   สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ    เหลาน้ีชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง. 
           ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน   คืออวิชชา 
และภวตัณหา  เหลาน้ีชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง  
           ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน  คือสมถะ 
และวิปสสนา  เหลาน้ีชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง. 
           ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน   คือ 
วิชชาและวิมุตติ   เหลาน้ี ชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                   จบ  สฬายตนวิภังคสูตรที่  ๗  
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           อรรถกถามหาสฬายตนสูตร๑   
 
            มหาสฬายตนสูตร  ข้ึนตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
            ในพระสูตรนั้น    คําวา  มหาสฬายตนิก   เปนธรรมบรรยายสอง 
ถึงอายตนะที่สําคัญทั้ง ๖ อยาง.  คําวา  เมื่อไมรู คือไมรูดวยมรรคท่ีพรอมกับ 
วิปสสนา.     คําวา ถึงความพอกพูน    คือยอมถึงความเจริญ    หมายความ 
วา   ยอมถึงความชํานิชํานาญ   คําวา   ทางกาย   ไดแก ความกระสับกระสาย 
ทางทวารท้ัง ๕.   คําวา   ทางใจ   ไดแก   ความกระสับกระสายทางมโนทวาร. 
แมในคําวา ความเรารอน เปนตน  กท็ํานองเดียวกันนี้เหมือนกัน.  บทวา สุข 
ทางกาย  ไดแก สุขทางทวาร ๕.   คําวา สุขทางใจ  ไดแกสุขทางมโนทวาร. 
และในคําวา สุขทางใจ   นี้   ไมมีการเขาหรือการออกดวยชวนะทางทวาร ๕.  คือ 
ความสุขทางใจนี้สักวาเกิดข้ึนเทาน้ันเอง.     ทกุอยางยอมมีไดทางมโนทวาร. 
ก็แหละวิปสสนาที่มีกําลังน้ียอมเปนปจจัยแกมรรควุฏฐาน.  วิปสสนาที่มีกําลังน้ัน 
จึงมีไดทางมโนทวารเหมือนกัน .                        
            คําวา   ตถาภูตสฺส    คือ   เปนผูพรั่งพรอมดวยความสุขทางใจ    ที ่
ประกอบพรอมดวยกุศลจิต.     คําวา   ปุพฺเพว   โข  ปนสฺส       คือ  วาจา 
การงานและอาชีพ   ของภิกษุนั้น ชื่อวา    สะอาดมากอนแลว    คือยอมเปนของ 
หมดจดต้ังแตเริ่มตน   สวนอีก  ๕  องค  คือความเห็น  ความดําริ  ความพยายาม 
ความระลึก  ความต้ังม่ัน  ชื่อวาเปนองคที่สนับสนุนในทุกกรณี. ดวยประการ 
ฉะน้ี   โลกุตตรมรรค  จึงมีองค ๘  หรอืองค ๗ ก็ได.    สวนผูที่ชอบพูดเคาะ 
(แซว)    จับเอาเนื้อพระสูตรนี้แหละวา   ความเห็นของภิกษุผูเปนอยางนั้นใด 
๑.   บาลี    เปนสฬายตนวภิงัคสูตร  
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แลวกลาววา    โลกุตตรมรรคมีองค  ๕  ก็ไมมี.    พึงคัดคานผูชอบพูดเคาะน้ัน  
ดวยคําพูดสวนทันควันนี้วา  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของเธอน้ี   ยอมถึง 
ความบริบูรณแหงการอบรมดวยอาการอยางนี้.    และก็พึงใหตกลงย่ิง ๆ ข้ึนไป 
อยางนี้ . ข้ึนชื่อวาโลกุตตรมรรคนั้นมอีงค  ๕ ไมมีหรือก็สวนองคที่สนับสนุนใน 
ทุกกรณีเหลาน้ี   ยอมใหเต็มดวยอํานาจวิรติเจตสิกในขณะแหงมรรค   เพราะวา 
วิรติเจตสิกในวิรติเจตสิกที่กลาวอยางนี้วา    ความงดเวนจากวจีทุจริตท้ัง ๔ อัน 
ใด    ยอมละการพูดผิด    ทําการพูดชอบใหเจริญ      เมื่ออบรมวาจาชอบ 
อยูอยางนี้   องคทั้ง ๕ ก็ไมขาดตกบกพรอง  ยอมบริบูรณพรอมกับความงดเวน 
นั้นเอง.     แมในการงานชอบและในการเลี้ยงชีพชอบก็ทํานองน้ีแหละ.    ดวย 
ประการฉะน้ี    วจีกรรมเปนตน กเ็ปนของหมดจดต้ังแตแรกเริ่มทีเดียว. 
          สวนองคที่สนับสนุนในทุกกรณีทั้ง ๕   เหลาน้ันยอมบริบูรณดวยอํานาจ 
วิรติเจตสิก.     จึงเปนอันวา    มรรคท่ีมีองค  ๕  ไมมี.     และแมในสุภัททสูตร 
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนี้วา   สุภัททะในธรรมวินัยใดแล     มีอริยมรรค 
ประกอบดวยองค ๘.    และพระสูตรอ่ืนทั้งหลายรอยสูตร    กม็าแลวแตมรรคท่ี 
มีองค  ๘  เทาน้ัน.     คําวา   สติปฏฐานแม   ๔  อยาง     คือสติปฏฐาน     ๔ 
ที่ประกอบพรอมดวยมรรคน่ันเอง.  แมในความพยายามชอบเปนตน  ก็ทํานอง 
เดียวกันนี้แหละ.  คําวา  ยุคนทฺธา    คือ  คูเคียง  ประกอบดวยขณะเดียวกัน. 
ธรรมะเหลาน้ัน    แมจะมีขณะตางกันอยางนี้   คือ    ในขณะหน่ึงเปนสมาบัติ 
ในขณะอ่ืนเปนวิปสสนา.  แตในอริยมรรค   ธรรมเหลาน้ันประกอบในขณะ 
เดียวกัน.    คําวา  วิชชา  และ  วมิุตติ  ไดแกวิชชาในอรหัตตมรรค  และ 
ผลวิมุตติ.  คําท่ีเหลือทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
                       จบอรรถกถามหาสฬายตนสูตรที่  ๗  
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                      ๘.   นครวินเทยยสูตร   
  
             [๘๓๒]   ขาพเจาไดสดับอยางนี้:- 
            สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท    พรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ     ทรงแวะยังบานพราหมณแหงโกศลชนบทชื่อวานคร 
วินทะ  พวกพราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะไดทราบขาววา  พระสมณะผู 
ศากยบุตรเสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว  เสด็จจาริกไปในโกศลชน- 
บทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ไดเสด็จถึงบานนครวินทะโดยลําดับ   พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้นแล     มีกิตติศัพทงามฟุงไปอยางน้ีวา   แมเพราะเหตุดัง 
นี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ี 
ควรฝกอยางหาคนอ่ืนยิ่งกวามิได    เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปน 
ผูต้ืนแลว เปนผูแจกธรรม พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทําใหแจงดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลว    สอนโลกน้ีทั้งเทวดา  มาร  พรหม   ทุกหมูสัตวทั้งสมณะและ 
พราหมณ  ทั้งเทวดาและมนุษย  ใหรูทั่ว   ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน 
ในทามกลาง    ในที่สุด  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ    ทรงประกาศพรหมจรรย 
บริสุทธิ์ บรบิูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน ยอมเปน 
การดีแล  ครัง้น้ันแล  พราหมณ  คฤหบดีชาวบานนครวินทะ  พากันเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ  ครัน้แลวบางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    บางพวกประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับ     แลวน่ัง ณ ที่ควรขางหน่ึง  บางพวกประกาศชื่อและโคตรใน  
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สํานักของพระผูมีพระภาคเจา    แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    บางพวกมี   
อาการเฉย ๆ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 

                    วาดวยความเปนผูไมควรสักการะ 
           [๘๓๓]  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณคฤหบดีชาวบานนคร 
วินทะผูนั่งเรียบรอยแลวดังน้ีวา   คฤหบดีทั้งหลาย   ถาปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนถาม 
ทานท้ังหลายอยางน้ีวา  คฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ไมควรสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว   พึงพยากรณอยางนี้วา 
สมณพราหมณเหลาใด  ยงัมีความกําหนัด    ความขัดเคือง   ความลุมหลงในรูป 
ที่รูไดดวยจักษุ    ไมไปปราศแลว    ยงัมีจิตไมสงบภายใน    ยงัประพฤติลุม ๆ 
ดอน ๆ  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจอยู   สมณพราหมณเชนนี้  ไมควรสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  นั่นเพราะเหตุไร   เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนัด 
ความขัดเคือง  ความลุมหลงในรูป  ที่รูไดดวยจักษุ  ไมไปปราศแลว   ยังมีจิต 
ไมสงบภายใน  ยังประพฤติลุม ๆ ดอน ๆ ทางกาย   ทางวาจา ทางใจอยู  ก็เม่ือ 
เราทั้งหลายไมเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกน้ันที่ยิ่งข้ึนไป 
ดังน้ี   ฉะน้ัน  ทานสมณพราหมณเหลานั้น  จึงไมควรสักการะ  เคารพ นับถือ 
บูชา.         
           สมณพราหมณเหลาใด    ยังมคีวามกําหนัด    ความขัดเคือง    ความ 
ลุมหลง   ในเสียงที่รูไดดวยโสต  ไมไปปราศแลว... 
           สมณพราหมณเหลาใด    ยังมคีวามกําหนัด    ความขัดเคือง    ความ 
ลุมหลง  ในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ  ไมไปปราศแลว ... 
           สมณพราหมณเหลาใด    ยังมคีวามกําหนัด     ความขัดเคือง    ความ 
ลุมหลง   ในรสท่ีรูไดดวยชิวหา  ไมไปปราศแลว ...  
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           สมณพราหมณเหลาใด    ยังมคีวามกําหนัด     ความขัดเคือง    ความ   
ลุมหลง  ในโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย  ไมไปปราศแลว... 
           สมณพราหมณเหลาใด    ยังมคีวามกําหนัด     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    ก็เม่ือเราทั้งหลายไมเห็นแมความพระพฤติสงบของสมณ- 
พราหมณพวกนั้นที่ยิ่งข้ึนไป  ดังนี้  ฉะน้ัน  ทานสมณพราหมณเหลาน้ัน   จึง 
ไมควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา  ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย  ทานทั้งหลาย 
ถูกถามอยางนี้แลว   พึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนเหลานั้นอยางนี้เถิด. 
            [๘๓๔]  ดกูอนคฤหบดีทั้งหลาย       ถาปรพิาชกเจาลัทธิอ่ืนถามทาน 
ทั้งหลายอยางนี้วา  ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย  สมณพราหมณเชนไร ควรสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว   พึงพยากรณอยางนี้วา 
สมณพราหมณเหลาใด   ไปปราศความกําหนัด   ความขัดเคือง   ความลุมหลง 
ในรูปที่รูไดดวยจักษุแลว  มีจิตสงบแลวภายใน  ประพฤติสงบทางกาย  ทางวาจา 
ทางใจอยู    สมณพราหมณเชนนี้     ควรสักการะ  เคารพ  นับถอื  บูชา  นั่น 
เพราะเหตุไร    เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนัด    ความขัดเคือง    ความ 
ลุมหลงในรปูที่รูไดดวยจักษุ    ไมไปปราศแลว    ยังมีจิตไมสงบภายใน    ยงั 
ประพฤติลุม ๆ  ดอน ๆ  ทางกาย   ทางวาจา   ทางใจอยู   ก็เม่ือเราทั้งหลายเห็น 
แมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกน้ันที่ยิ่งข้ึนไป    ดังน้ี     ฉะน้ัน 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น  จึงควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา.  
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           สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนัด   ความขัดเคือง  ความ  
ลุมหลง   ในเสียงที่รูไดดวยโสตแลว... 
           สมณพราหมณเหลาใด   ไปปราศความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความ 
ลุมหลง  ในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะแลว... 
           สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนัด   ความขัดเคือง  ความ 
ลุมหลง   ในรสท่ีรูไดดวยชิวหาแลว ... 
           สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความ 
ลุมหลง   ในโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกายแลว... 
           สมณพราหมณเหลาใด  ไปปราศความกําหนัด  ความขัดเคือง  ความ 
ลุมหลง  ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโนแลว  มีจิตสงบแลวภายใน  ประพฤติสงบ 
ทางกาย   ทางวาจา   ทางใจอยู   สมณพราหมณเชนนี้   ควรสักการะ   เคารพ 
นับถือ   บูชา   นั่นเพราะเหตุไร   เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนัด    ความ 
ขัดเคือง  ความลุมหลง  ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน  ไมไปปราศแลว  ยงัมี 
จิตไมสงบภายใน  ยังประพฤติลุม ๆ  ดอน ๆ  ทางกาย   ทางวาจา   ทางใจอยู 
ก็เม่ือเราทั้งหลายเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกน้ัน ที่ยิ่งข้ึนไป 
ดังน้ี  ฉะนั้น  ทานสมณพราหมณเหลานั้น    จึงควรสักการะ   เคารพ   นับถือ 
บูชา   ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย   ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว    พึงพยากรณ 
แกปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนเหลาน้ันอยางนี้เถิด. 

                          วาดวยอาการและอันวยปญหา 
           [๘๓๕]  ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย       ถาปรพิาชกเจาลัทธิอ่ืนถามทาน 
ทั้งหลายอยางนี้วา       ก็อาการและความเปนไปของทานผูมีอายุทั้งหลายเชนไร 
จึงเปนเหตุใหพวกทานกลาวถึงทานผูมีอายุทั้งหลายอยางน้ีวา     ทานผูมีอายุ 
เหลาน้ัน   เปนผูปราศจากราคะแลว   หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศราคะแน   เปนผู  
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ปราศจากโทสะแลว    หรอืปฏิบัติเพ่ือนําปราศโทสะ   เปนผูปราศจากโมหะแลว    
หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศโมหะแน  ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว   พึงพยากรณ 
อยางนี้วา  ความจริง ทานผูมีอายุเหลาน้ัน ยอมเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัด  คือ 
ปาดง    เปนที่ไมมีรูปอันรูไดดวยจักษุ   ซึ่งคนท้ังหลายเห็นแลว ๆ   จะพึงยินดี 
เชนนั้นเลย   เปนที่ไมมีเสียงอันรูไดดวยโสต   ซึ่งคนท้ังหลายพึงแลว ๆ   จะพึง 
ยินดีเชนนั้นเลย    เปนที่ไมมีกลิ่นอันรูไดดวยฆานะ   ซึ่งคนท้ังหลายดมแลว ๆ 
จะพึงยินดีเชนนั้นเลย  เปนที่ไมมีรสอันรูไดดวยชิวหา  ซึ่งคนท้ังหลายลิ้มแลว ๆ 
จะพึงยินดีเชนนั้นเลย    เปนที่ไมมีโผฏฐัพพะอันรูไดดวยกาย    ซึ่งคนท้ังหลาย 
สัมผัสแลว  ๆ  จะพึงยินดีเชนนั้นเลย     นี้แลอาการและความเปนไปของทานผูมี 
อายุทั้งหลายของพวกขาพเจา      ซึ่งเปนเหตุใหพวกขาพเจากลาวถึงทานผูมีอายุ 
ทั้งหลายไดอยางนี้วา    ทานผูมีอายุเหลาน้ัน    เปนผูปราศจากราคะแลว    หรือ 
ปฏิบัติเพ่ือนําปราศราคะแน     เปนผูปราศจากโทสะแลว    หรอืปฏิบัติเพ่ือนํา 
ปราศโทสะแน    เปนผูปราศจากโมหะแลว     หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศโมหะแน 
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย      ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว      พึงพยากรณแก 
ปริพาชกเจาลัทธิอ่ืนเหลาน้ันอยางนี้เถิด. 
           [๘๓๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     พราหมณคฤหบดี 
ชาวบานนครวินทะ     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา     แจมแจงแลว 
พระเจาขา   แจมแจงแลว   พระเจาขา   พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดย 
ปริยายมิใชนอย   เปรยีบเหมือนหงายของที่ควํ่า  หรือเปดของท่ีปด   หรือบอก 
ทางแกคนหลงทาง   หรอืตามประทีปในที่มืด   ดวยหวังวา   ผูมีตาดีจักเห็นรูป 
ทั้งหลายได    ฉะนั้น    พวกขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ    พระธรรม 
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  ขอพระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําพวกขาพระองค 
วา  เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
                       จบ   นครวินเทยยสูตร  ที่  ๘  
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             อรรถกถานครวินเทยยสูตร   
 
           นครวินเทยยสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้:- 
           ในสตูรนั้น    คําวา  สมวิสม  จรนฺติ    ไดแก บางครั้งก็ประพฤติ 
เรียบรอย   บางครั้งก็ไมเรียบรอย.     คําวา   สมจริยป   เหต   ตัดบทเปน 
สมจริยป  ห ิ  เอต   แปลวา   ก็แหละแมนี้   ก็เปนความพระพฤติที่เรียบรอย. 
คําวา  อาการเหลาไหน คือเหตุเหลาไหน.  คําวา  เก   อนฺวยา  แปลวา อะไร 
ที่พึงตามรู.   ทําไมทานจึงวา   ก็แหละในปาดงนั้นไมมีเลย   กามคุณ   ๕  มรีูป 
เปนตน ที่นาพอใจอยางยิ่ง  ดวยอํานาจหญาเขียว  และปาจําปาเปนตนก็มีอยูในปา 
มิใชหรือ.   ไมใชไมมี.   แตคําน้ี ทานไมไดแสดงดวยปาดง.   หากแตทานหมาย 
เอารูปผูหญิงเปนตน   จึงกลาวคํานี้.   ก็รูปของผูหญิงเปนตนเหลาน้ัน   ยึดจิต 
ของผูชายแลวต้ังอยู.   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ภิกษุทั้งหลาย 
เราเองยังไมมองเห็นรูปอยางอ่ืนแมสักรูปเดียวท่ียึดจิตชายต้ังอยูอยางนี้    เหมือน 
รูปหญิงน้ีเลยนะ    ภิกษุทั้งหลาย    รปูผูหญิงยึดจิตชายแลวต้ังอยู    พึงขยายให 
พิสดาร.   คําท่ีเหลือทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
                     จบอรรถกถานครวินเทยยสูตรที่   ๘  
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                 ๙.   ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร   
 
           [๘๓๗]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเวฬุวัน    อันเคย 
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต    เขตพระนครราชคฤห    ครั้งน้ันแล 
ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ยังที่ประทับถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา      แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
พอนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา สารีบุตร  เธอมีอินทรีย 
ผองใส  มีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผอง    เธออยูดวยวิหารธรรมอะไรเปนสวนมาก 
ในบัดนี้. 
           ทานพระสารีบุตรทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคอยูดวย 
วิหารธรรมคือสุญญตสมาบัติแลเปนสวนมากในบัดนี้. 
           [๘๓๘]  พ.  สารบีุตร   ดีละ ๆ เปนอันวาเธออยูดวยวิหารธรรมของ 
มหาบุรุษเปนสวนมากในบัดนี้     เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญต- 
สมาบัติ   เพราะฉะนั้นแล    สารีบุตร     ภิกษุถาหวังวาจะอยูดวยวิหารธรรมคือ 
สุญญตสมาบัติเปนสวนมาก  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังน้ีวา    เราเขาไปบิณฑบาต  
ยังบานทางใด  เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด  และกลับจากบิณฑบาตแตบาน 
ทางใด  ในทางและประเทศน้ัน ๆ เรามีความพอใจ  หรือความกําหนัด     หรอื 
ความขัดเคือง  หรือความลุมหลง   หรอืแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปท่ีรู 
ไดดวยจักษุบางไหม  สารีบุตร     ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราเขาไป 
บิณฑบาตยังบานทางใด  เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด  และกลับจากบิณฑ- 
บาตแตบานทางใด     ในทางและประเทศน้ัน ๆ เรามีความพอใจ    หรือความ  
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กําหนัด    หรือความขัดเคือง   หรือความลุมหลง     หรือแมความกระทบกระท่ัง    
ทางใจในรูปท่ีรูไดดวยจักษุอยู  ภิกษุนั้นพึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลา 
นั้นเสีย   สารีบุตร   แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา    เราเขาไปบิณฑบาตยัง 
บานทางใด  เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด    และกลับจากบิณฑบาตแตบาน 
ทางใด      ในทางและประเทศน้ัน ๆ เราไมมีความพอใจ      หรือความกําหนัด 
หรือความขัดเคือง   หรือความลุมหลง   หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจในรูป 
ที่รูไดดวยจักษุ  ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน    ใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย   อยูไดดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
           [๘๓๙]  สารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา  เรา 
เขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด  เท่ียวบิณฑบาตไปในประเทศใด   และกลบัจาก 
บิณฑบาตแตบานทางใด     ในทางและประเทศน้ัน ๆ เรามีความพอใจ    หรือ 
ความกําหนัด  หรือความขัดเคือง    หรือความลุมหลง     หรือแมความกระทบ 
กระทั่งทางใจในเสียงที่รูไดดวยโสต...  ในกลิ่นทีรู่ไดดวยฆานะ ...  ในรสท่ีรู 
ไดดวยชิวหา... ในโผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย... ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน 
บางไหม   สารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เราเขาไปบิณฑบาตยังบาน 
ทางใด  เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด  และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด 
ในทางและประเทศน้ัน  ๆ เรามีความพอใจ  หรือความกําหนัด     หรือความขัด 
เคือง  หรือความลุมหลง  หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจในธรรมารมณที่รู 
ไดดวยมโนอยู   ภิกษุนั้นพึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ันเสีย   สารี 
เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด     และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด   ใน 
ทางและประเทศน้ัน ๆ เราไมมีความพอใจ   หรือความกําหนัด     หรือความขัด 
เคือง  หรือความลุมหลง   หรือแมความกระทบกระท่ังทางใจในธรรมารมณที่รู  
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ไดดวยมโน  ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน   ในกุศล  
ธรรมทั้งหลาย   อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นและ.   
           [๘๔๐]  สารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา  เรา 
ละกามคุณ ๕ ไดแลวหรือหนอ  สารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เรา 
ยังละกามคุณ ๕ ไมไดเลย   ภิกษุนั้นพึงพยายามละกามคุณ  ๕   สารีบุตร  แตถา 
ภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เราละกามคุณ ๕ ไดแลว  ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษา 
เนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน     ในกุศลธรรมท้ังหลาย      อยูดวยปติและ 
ปราโมทยนั้นนั่นแล. 

                               วาดวยนีวรณปญหา 
           [๘๔๑]  สารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา  เรา 
ละนีวรณ  ๕ ไดแลวหรือหนอ     ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา     เรายังละ 
นีวรณ ๕ ไมไดเลย   ภิกษุนั้น  พึงพยายามละนีวรณ ๕   สารีบตุร    แตถาภิกษุ 
พิจารณาอยูรูอยางนี้วา   เราละนีวรณ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้น  พึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ 
ทั้งกลางวันและกลางคืน   ในกุศลธรรมท้ังหลาย     อยูดวยปติและปราโมทยนั้น 
นั่นแล. 
           [๘๔๒]  สารีบุตร   ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา  เรา 
กําหนดรูอุปาทานขันธ   ๕    ไดแลวหรือหนอ  สารีบุตร    ถาภิกษุพิจารณาอยูรู 
อยางนี้วา     เรายังกําหนดรูอุปาทานขันธ   ๕    ไมไดเลย   ภิกษุนั้นพึงพยายาม 
กําหนดรูอุปาทานขันธ ๕  สารีบุตร  แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา  เรา 
กําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ไดแลว  ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวัน 
และกลางคืนในกุศลธรรมท้ังหลาย   อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นและ.   
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           [๘๔๓]  สารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา  เรา   
เจริญสติปฏฐาน ๘ แลวหรือหนอ   สารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา 
เรายังไมไดเจริญสติปฏฐานเลย       ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสติปฏฐาน ๔ 
สารีบุตร    แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา     เราเจริญสติปฏฐาน ๔ แลว 
ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน  ในกศุลธรรมท้ังหลาย 
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
           [๘๔๔]  สารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา  เรา 
เจริญสัมมัปปธาน ๔ แลวหรือหนอ  สารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้ 
วาเรายังไมไดเจริญสัมมัปปธาน  ๔   เลยภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสัมมัปปธาน ๔ 
สารีบุตร   แตถาภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วา    เราเจริญสัมมัปปธาน   ๔   แลว 
ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน   ในกุศลธรรมทัง้หลาย 
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
           [๘๔๕]  ดูกอนสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา 
เราเจริญอิทธิบาท ๘ แลวหรือหนอ     ดูกอนสารีบุตร     ถาภิกษุพิจารณาอยู 
รูอยางนี้วา  เรายังไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เลย   ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอิทธิ 
บาท  ๔  ดูกอนสารีบุตร  แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา   เราเจริญอิทธิ- 
บาท  ๔ แลว   ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ    ทั้งกลางวันและกลางคืน   ใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 

                             วาดวยอินทริยปญหา 
            [๘๔๖]  ดูกอนสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา 
เราเจริญอินทรีย  ๕  แลวหรือหนอแล     ดูกอนสารีบุตร    ถาภิกษุพิจารณาอยู 
รูอยางนี้วาเรายังไมไดเจริญอินทรีย  ๕  เลย   ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอินทรีย  ๕  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 519 

ดูกอนสารีบุตร   แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา   เราเจริญอินทรีย ๕ แลว 
ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน  ในกศุลธรรมท้ังหลาย 
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล.    
           [๘๔๗]  ดูกอนสารีบุตร   ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
เราเจริญพละ ๕  แลวหรือหนอ  ดูกอนสารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา 
เรายังไมไดเจริญพละ ๕  เลย  ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญพละ  ๕  ดูกอนสารีบุตร 
แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา   เราเจริญพละ  ๕  แลว    ภิกษุนั้นพึงเปนผู 
ศึกษาเนือง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย   อยูดวยปติและ 
ปราโมทยนั้นนั่นแล.  
           [๘๔๘]  ดกูอนสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา 
เราเจริญโพชฌงค  ๗  แลวหรือหนอ     ดูกอนสารบีุตร      ถาภิกษุพิจารณาอยู 
รูอยางนี้วา      เรายังไมไดเจริญโพชฌงค  ๗  เลย      ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญ 
โพชฌงค  ๗  ดูกอนสารบีุตร   แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา    เราเจริญ 
โพชฌงค  ๗ แลว    ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ    ทั้งกลางวันและกลางคืน 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
           [๘๔๙]  ดูกอนสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา 
เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลวหรือหนอ    ดูกอนสารบีุตร    ถาภิกษุ 
พิจารณาอยู      รูอยางนี้วา      เรายังไมไดเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐเลย 
ภิกษุนั้น  พึงพยายามเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ  ดูกอนสารีบุตร  แตถา 
ภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา   เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลว   ภิกษุ 
นั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง  ๆ  ทั้งกลางวันและกลางคืน      ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
            [๘๕๐]  ดกูอนสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา 
เราเจริญสมถะและวิปสสนาแลวหรือหนอ   ดูกอนสารีบุตร  ถาภิกษุพิจารณาอยู  
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รูอยางนี้วา   เรายังไมไดเจริญสมถะและวิปสสนาเลย   ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญ   
สมถะและวิปสสนา  ดูกอนสารีบุตร   แตถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา    เรา 
เจริญสมถะและวิปสสนาแลว   ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ   ทั้งกลางวันและ 
กลางคืน  ในกุศลธรรมทัง้หลาย  อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
           [๘๕๑]  ดูกอนสารีบุตร  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุพึงพิจารณาดังน้ีวา 
เราทําวิชชาและวิมุตติใหแจงแลว หรือหนอแล  ดกูอนสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณา 
อยู  รูอยางนี้วา   เรายังไมไดทําวิชชาและวิมุตติใหแจงเลย   ภิกษุนั้นพึงพยายาม 
ทําวิชชาและวิมุตติใหแจง   ดูกอนสารีบุตร   แตถาภิกษุพิจารณาอยู  รูอยางนี้วา 
เราทําวิชชาและวิมุตติใหแจงแลว   ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนือง ๆ  ทั้งกลางวัน 
และกลางคืนในกุศลธรรมท้ังหลาย   อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล. 
           [๘๕๒]  ดูกอนสารีบุตร       กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ผูทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ แลวในอดีตกาล  ทั้งหมดน้ัน    พิจารณาแลว ๆ อยางนี้  
เทียว    จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได    สมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ผูจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ในอนาคตกาล   ทั้งหมดน้ัน   ตองพิจารณาแลว  ๆ 
อยางนี้เทียว     จึงจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได      สมณะหรือพราหมณเหลา 
ใดเหลาหนึ่ง     ผูกําลังทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์อยูในบัดนี้     ทัง้หมดน้ัน    ยอม 
พิจารณาแลว  ๆ อยางนี้เทียว   จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได    เพราะฉะนั้นแล 
พวกเธอพึงสําเหนียกวา    จักพิจารณาแลว  ๆ ทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์  ดกูอน 
สารีบุตร   พวกเธอพึงสําเหนียกไวอยางนี้แล.    
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว  ทานพระสารีบุตรจึงชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                         จบ  ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร  ที ่ ๙  
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                                         อรรถกถาปณฑปาตปาริสุทธิสูตร   
           บิณฑปาทปาริสุทธิสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
           ในบทเหลาน้ัน  คําวา  จากการหลีกเรน  คือจากผลสมาบัติ.   คําวา 
ผองใสแลวน้ี  ทานกลาวดวยอํานาจโอภาส. จริงอยูภิกษุที่ออกจากผลสมาบัติ  
มีโอภาสท่ีประสาทท้ัง  ๕  ทั้งอยูผองใสผิวพรรณก็หมดจด   เพราะฉะนั้น    ทาน 
จึงกลาวอยางนั้น.     คําวา  ดวยสุญญตวิหาร   คือดวยธรรมเครื่องอยู    คือ 
ผลสมาบัติที่มีความวางเปลาเปนอารมณ.      คําวา   มหาปุริสวิหาร   ไดแก 
ธรรมเครื่องอยูของพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวกผูใหญของ 
พระตถาคตเจาผูเปนมหาบุรุษ.   ในคําเปนตน วา  เยน   จาห   มคฺเคน  ไดแก 
ทางที่เริ่มต้ังแตวัดไปจนถึงเสาเข่ือนแหงบาน  นี้ชื่อวาทางเขา.   ประเทศท่ีเขาไป 
ภายในหมูบานเที่ยวไปตามลําดับเรือนจนถึงออกทางประเมือง  นี้ชื่อวาประเทศ 
ที่พึงเที่ยวไป.     ต้ังแตนอกเสาเข่ือนมาจนถึงวัด    นี้ชื่อวาทางกลับ.     คําวา 
หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจ     ความวา     อะไร ๆ ที่เกดิจากกิเลส 
เหตุใหกระทบกระท่ังจิต  มีหรือไมมี.   คําวา  ผูศึกษาเนื่อง ๆ ทั้งกลางวัน 
และกลางคืน  คือผูตามศึกษาอยูตลอดวันและตลอดคืน. 
           ในคําเปนตนวา    เราละกามคุณ  ๕  แลวหรือหนอแล  ความวา 
การพิจารณาของภิกษุรูปหนึ่งก็แตกตางกันไป.     การพิจารณาของภิกษุอ่ืน ๆ 
ก็ไมเหมือนกัน.     อยางไร.    จริงอยู    ภิกษุรูปหนึ่ง    กลับมาจากบิณฑบาต 
ในปจฉาภัตเก็บบาตรจีวรมาน่ังในโอกาสอันเงียบสงัด   แลวพิจารณาอยูวา   เรา 
ไดละกามคุณ ๕ แลวหรอืหนอแล. เธอทราบวายังละไมได จึงประคองความเพียร  
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ถอนราคะที่เกี่ยวกับกามคุณท้ัง  ๕ ดวยอนาคามิมรรค   ออกจากน้ันแลวก็พิจารณา   
ผลถัดจากมรรค   พิจารณามรรคถัดจากผลอยู  รูดีวา  ละไดแลว.   แมในนีวรณ 
เปนตน   ก็นยัเดียวกันนี้แหละ.    แตการละนีวรณเหลาน้ี   เปนตน  ยอมมีดวย 
อรหัตมรรค.  การพิจารณาตางๆของภิกษุรูปหน่ึง    ยอมมีดวยวิธีนี้.  สําหรับ 
ในการพิจารณาเหลาน้ี  ภิกษุรูปอ่ืนยอมพิจารณาหลักสําหรับ พิจารณาอยางหน่ึง 
ภิกษุรูปอ่ืนก็อีกอยางหนึ่ง  ดังกลาวมานี้.   การพิจารณาตาง ๆ ของภิกษุตางรูป 
กัน    ยอมมีดวยประการฉะน้ี.  คําท่ีเหลือทุกแหงต้ืนแล. 
                   จบอรรถกถาปณฑปาตปาริสุทธิสูตร  ที่  ๙  
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                    ๑๐.  อินทริยภาวหาสูตร   
 
            [๘๕๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาไผ  ในนิคมชื่อกัชชงัคลา 
ครั้งน้ันแล  อุตตรมาณพ    ศิษยพราหมณปาราสิริยะ    เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจายังท่ีประทับ    แลวทูลปราศรยักับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการทัก 
ทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  
            [๘๕๔]   พอนั่งเรียบรอยแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามดังน้ีวา 
อุตตระ   ปาราสิริยพราหมณแสดงการเจริญอินทรยีแกสาวกหรือเปลา 
            อุ.   แสดง  พระโคดมผูเจริญ. 
            พ.   อุตตระ   แสดงอยางใด  ดวยประการใด. 
            อุ.    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ในเรื่องนี้  ทานปาราสิริยพราหมณแสดง 
การเจริญอินทรียแกสาวกท้ังหลายอยางนี้วา    อยาเห็นรูปดวยจักษุ    อยาไดยิน 
เสียงดวยโสต. 
            พ.  อุตตระ      เมือ่เปนเชนนี้       คนที่เจริญอินทรียแลวตามคําของ 
ปาราสิริยพราหมณตองเปนคนตาบอด  ตองเปนคนหูหนวก  เพราะคนตาบอด 
ไมเห็นรูปดวยจักษุ   คนหูหนวกไมไดยินเสียงดวยโสต  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวอยางนี้     อุตตรมาณพ    ศิษยปาราสิริยพราหมณ    นัง่น่ิง    เกอเขิน 
คอตก  กมหนา  ซบเซา  หมดปฏิภาณ. 
           [๘๕๕]  ลําดับนัน้    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบวา    อุตตรมาณพ 
ศิษยปาราสิริยพราหมณ  นิ่ง  คอตก  กมหนา   ซบเซา  หมดปฏิภาณ  จึงรับ 
สั่งกะทานพระอานนท่ีวา   อานนท    ปาราสิริยพราหมณ    ยอมแสดงการเจริญ  
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อินทรีย    แกสาวกท้ังหลายอยางหนึ่ง    สวนการเจริญอินทรียอันไมมีวิธีอ่ืนยิ่ง    
กวาในวินัยของพระอริยะ   ยอมเปนอีกอยางหนึ่ง. 
           ทานพระอานนท่ีทูลวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต     เปนการ 
สมควรแลว     ที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงการเจริญอินทรยีอันไมมีวิธีอ่ืน 
ยิ่งกวา    ในวินัยของพระอริยะ  ภิกษุทั้งหลายพึงตอพระผูมีพระภาคเจาแลว  จัก 
ทรงจําไว. 
           พ.  อานนท  ถาเชนนั้น    เธอจงพึง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป 
ทานพระอานนท่ีทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  ชอบแลว  พระพุทธเจาขา. 
           [๘๕๖]   พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา  อานนท    ก็การเจรญิ 
อินทรียอันไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ  เปนอยางไร  อานนท  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  เกิดความชอบใจ    ความไมชอบใจ    ทั้งความชอบใจและไม 
ชอบใจข้ึน   เพราะเห็นรูปดวยจักษุ    เธอรูชัดอยางนี้วา     เราเกิดความชอบใจ 
ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและมีชอบใจข้ึนแลวเชนนี้   ก็สิ่งน้ันแล  เปน 
สังขตะ  หยาบอาศัยกันเกิดข้ึน  ยังมีสิ่งท่ีละเอียด  ประณีต  นั่นคือ    อุเบกขา 
เธอจึงดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    อัน 
เกิดข้ึนแลวน้ันเสีย  อุเบกขาจึงดํารงมั่น    อานนท  ภิกษุรูปใดรปูหน่ึงดับความ 
ชอบใจ   ความไมชอบใจ   ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ   อันเกิดข้ึนแลวอยาง 
นี้ ไดเร็วพลันทันที    โดยไมลําบากเหมือนอยางบุรุษมีตาดีกระพริบตา    ฉะน้ัน 
อุเบกขายอมดํารงมั่น     อานนทนี้เราเรียกวา     การเจริญอินทรยีในรูปที่รูได 
ดวยจักษุ  อยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ. 
           [๘๕๗]  อานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกิดความชอบใจ   ความ 
ไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจข้ึน   เพราะไดยินเสียงดวยโสต   เธอ 
รูชัดอยางนี้วา   เราเกิดความชอบใจ   ความไมชอบใจ   ทั้งความชอบใจและไม  
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ชอบใจข้ึนแลวเชนนี้    กส็ิ่งน้ันแล   เปนสังขตะ   หยาบ   อาศัยการเกิดข้ึน    ยัง    
มีสิ่งท่ีละเอียด  ประณีต    นั่นคืออุเบกขา    เธอจึงดับความชอบใจ    ความไม 
ชอบใจ    ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    อันเกิดข้ึนแลวน้ันเสีย    อุเบกขาจึง 
ดํารงมั่น  อานนท  ภิกษุรปูใดรูปหน่ึงดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ    ทั้ง 
ความชอบใจและไมชอบใจ    อันเกิดข้ึนแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที    โดยไม 
ลําบาก   เหมอืนอยางบุรุษมีกําลัง  ดีดนิ้วมือโดยไมลําบาก    ฉะน้ัน    อานนท 
นี้เราเรียกวา   การเจริญอินทรียในเสียงที่รูไดดวยโสต    อยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวา 
ในวินัยของพระอริยะ. 

                          วาดวยการเจริญอินทรีย 
           [๘๕๘]  อานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกิดความชอบใจ   ความ 
ไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ   เธอรูชัด 
อยางนี้วา  เราเกิดความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ 
ข้ึนแลวเชนนี้    ก็สิ่งน้ันแล   เปนสังขตะ    หยาบ    อาศัยกันเกิดข้ึน    ยังมีสิ่งท่ี 
ละเอียด  ประณีต นั่นคืออุเบกขา  เธอจึงดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ทั้ง 
ความชอบใจและไมชอบใจ       อันเกดิข้ึนแลวน้ันเสีย       อุเบกขาจึงดํารงม่ัน 
อานนท  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจ 
และไมชอบใจ   อันเกิดข้ึนแลว อยางนี้ไดเร็วพลันทันที   โดยไมลําบาก  เหมือน 
อยางหยาดนํ้ากลิ้งไปบนใบบัว     ยอมไมติดในที่ที่กลิ้งไปสักนอยหน่ึง    ฉะนั้น 
อานนท   เราเรียกวา    การเจริญอินทรยีในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ.    อยางไมมี 
วิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ. 
           [๘๕๙]  อานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกิดความชอบใจ   ความ 
ไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    เพราะลิ้มรสดวยชิวหา    เธอรูชัด  
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อยางนี้วา  เราเกิดความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    
ข้ึนแลวเชนนี้   ก็สิ่งน้ัน  แลเปนสังขตะ    หยาบ    อาศัยกันเกิดข้ึน   ยังมีสิ่งท่ี 
ละเอียด  ประณีต  นั้น  คืออุเบกขา    เธอจึงดับความชอบใจ    ความไมชอบใจ 
ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ     อันเกิดข้ึนแลวน้ันเสีย     อุเบกขาจึงดํารงม่ัน 
อานนท  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจ 
และไมชอบใจ   อันเกิดข้ึนแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที   เคยไมลําบาก   เหมือน 
อยางบุรุษมีกําลังตลอมกอนเขฬะไวตรงปลายลิ้น         แลวถมไปโดยไมลําบาก 
ฉะน้ัน  อานนท  นี้เราเรียกวา  การเจริญอินทรียในรสท่ีรูไดดวยชิวหา   อยาง 
ไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ. 
            [๘๖๐]  อานนท  ประการอื่นยังมีอีก  ภิกษุเกิดความชอบใจ   ความ 
ไมชอบใจ     ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
เธอรูชัดอยางนี้วา   เราเกิดความชอบใจ   ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและ 
ไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้   ก็สิ่งน้ันแล    เปนสังขตะ    หยาบ    อาศัยกันเกิดข้ึน 
ยังมีสิ่งท่ีละเอียด  ประณีต  นั้นคืออุเบกขา  เธอจึงดับความชอบใจ    ความไม 
ชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    อันเกิดข้ึนแลวน้ันเสีย    อุเบกขาจึง 
ดํารงมั่น  อานนท  ภิกษุรปูใดรูปหน่ึงหนึ่งดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ    ทั้ง 
ความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวอยางนี้ ไดโดยเร็วพลันทันที     โดย 
ไมลําบาก   เหมือนอยางบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู   หรือคูแขนท่ีเหยียดโดยไม 
ลําบาก  ฉะนั้น  อานนท  นี้เราเรียกวา   กําเจริญอินทรียในโผฏฐัพพะที่รูได 
ดวยกาย   อยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ. 
            [๘๖๑]  อานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเกิดความชอบใจ   ความ 
ไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ  เพราะรูธรรมารมณดวยมโน   เธอ 
รูชัดอยางนี้วา     เราเกิดความชอบใจ     ความไมชอบใจ      ทั้งความชอบใจ  
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และไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้   ก็สิ่งน้ันแล   เปนสงัขตะ   หยาบ   อาศัยกันเกิดข้ึน    
ยังมีสิ่งละเอียด  ประณีต  นั่นคืออุเบกขา    เธอจึงดับความชอบใจ    ความไม 
ชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ    อันเกิดข้ึนแลวน้ันเสีย     อุเบกขาจึง 
ดํารงมั่น  อานนท  ภิกษุรปูใดรูปหน่ึงดับความชอบใจ  ความไมชอบใจ    ทั้ง 
ความชอบใจและไมชอบใจ    อันเกิดข้ึนแลวไดเร็วพลันทันที     โดยไมลําบาก 
อยางนี้   เหมือนบุรุษมีกําลัง    หยดหยาดนํ้าสองหรือสามหยาดลงในกะทะเหล็ก 
ที่รอนจัดตลอดวัน   ความหยดลงแหงหยาดนํ้ายังชา  ทันทีนั้น     หยาดนํ้านั้นจะ 
ถึงความส้ินไป   แหงไปเร็วทีเดียว   ฉะน้ัน    อานนท  นี้เราเรียกวา   การเจริญ 
อินทรียในธรรมารมณทีรู่ไดดวยมโนอยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัย  ของพระ 
อริยะ. 
            อานนท  อยางนี้แลเปนการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่งกวาในวินัย 
ของพระอริยะ. 
           [๘๖๒]  ดูกอนอานนท  ก็พระเสขะผูยังปฏิบัติอยูเปนอยางไร   ดูกอน 
อานนท   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เกิดความชอบใจ   ความไมชอบใจ   ทั้งความ 
ชอบใจและไมชอบใจ    เพราะเห็นรูปดวยจักษุ      เธอยอมอึดอัด    เบื่อหนาย 
เกลียดชังความชอบใจ   ความไมชอบใจ   ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ   อัน 
เกิดข้ึนแลวน้ัน     เกิดความชอบใจ    ความไมชอบใจ    ทั้งความชอบใจและไม 
ชอบใจ   เพราะไดยินเสียงดวยโสต...   เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...   เพราะ 
ลิ้มรสดวยชวิหา ...  เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...  เพราะรูธรรมารมณ 
ดวยมโน...   เธอยอมอึดอัด  เบื่อหนายเกลียดชังความชอบใจ   ความไมชอบ 
ใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ  อันเกิดข้ึนแลวน้ัน  ดูกอนอานนท   อยาง 
นี้แล  ชื่อวาพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู.  
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           [๘๖๓]  ดูกอนอานนท  ก็พระอริยะผูเจริญอินทรียแลว  เปนอยางไร    
ดูกอนอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เกิดความชอบใจ   ความไมชอบใจ  ทัง้ 
ความชอบใจและไมชอบใจข้ึน  เพราะเห็นรูปดวยจักษุ  เธอถาหวังวาจะมีความ 
สําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู   ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญ ในสิ่งน้ัน  ๆ 
วาเปนของไมปฏิกูลอยูได    ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนของ  
ปฏิกูลอยู     ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งน้ัน ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได    ถา 
หวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งท้ังปฏิกูลและไมปฏกิูลวา เปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอม 
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งนั้น ๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได    ถาหวังวาจะมีความ 
สําคัญในสิ่งทั้งไมปฏิกูลและปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญ 
ในสิ่งน้ัน ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซึ่งส่ิงปฏิกูลและ 
ไมปฏิกูลท้ังสองนั้น   อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ     ก็ยอมเปนผูวางเฉยในส่ิงน้ัน  ๆ 
อยูอยางนี้สติสัมปชัญญะได. 
           [๘๖๘]  ดกูอนอานนท    ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุเกิดความชอบใจ 
ความไมชอบใจ  ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ   เพราะไดยินเสียงดวยโสต... 
เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ...    เพราะลิ้มรสดวยชิวหา...    เพราะถูกตองโผฏ-  
ฐัพพะดวยกาย...    เพราะรูธรรมารมณดวยมโน    เธอ    ถาหวังวาจะมีความ 
สําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู   ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งน้ัน ๆ 
วาเปนของไมปฏิกูลอยูได   ถาหวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนของ 
ปฏิกูลอยู    ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งน้ัน ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได    ถา 
หวังวาจะมีความสําคัญในสิ่งท้ังปฎิกูลและไมปฎิกูลวาเปนของไมปฎิกูลอยู      ก ็
ยอมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งน้ัน ๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได     ถาหวังวาจะมี 
ความสําคัญในสิ่งท้ังไมปฏิกูลและปฏกิูลวาเปนของปฏิกูลอยู  ก็ยอมมีความสําคัญ 
ในสิ่งน้ัน ๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได  ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซึ่งส่ิงปฏิกูลและ 
ไมปฏิกูลท้ังสองนั้น    อยูอยางมีสติสัมปชัญญะ     ก็ยอมเปนผูวางเฉยในส่ิงน้ัน  ๆ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 529 

อยูอยางมีสติสัมปชัญญะได  ดูกอนอานนท  อยางนี้แล  ชื่อวาพระอริยะผูเจริญ   
อินทรียแลว. 
           [๘๖๕]  ดูกอนอานนท  เราแสดงการเจริญอินทรียอยางไมมีวิธีอ่ืนยิ่ง 
กวาในวินัยของพระอริยะ   แสดงพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู  แสดงพระอริยะผูเจริญ 
อินทรียแลว   ดวยประการฉะน้ีแล   ดกูอนอานนท   กิจใดอันศาสดาผูแสวงหา 
ประโยชนเกือ้กูล   ผูอนุเคราะห   อาศัยความอนุเคราะหพึงทําแกสาวกท้ังหลาย 
กิจน้ัน เราไดทําแลวแกพวกเธอ   ดูกอนอานนท  นั่นโคนไม  นัน่เรือนวาง  เธอ 
ทั้งหลายจงเพงฌาน   อยาไดประมาท   อยาไดเปนผูเดือนรอนในภายหลัง   นี้  
เปนคําพร่ําสอนของเราแกพวกเธอ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว  ทานพระอานนท่ีจึงชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาฉะนี้แล. 
                               จบ    อินทรียภาวนาสูตร   ที ่ ๑๐ 
                                 จบ    สฬายตนวรรค   ที่  ๕                
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           อรรถกถาอินทริยภานาสูตร                   
 
          อินทรยิภาวนาสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
          ในพระสูตรนั้น  คําวา  ใน ชังกลา๑   คือในจังหวัดมีชื่ออยางนั้น. 
คําวา  ที่ปาไผ ไดแก ตนไมชนิดหน่ึงชื่อเวฬุ  (คือตนไผ). มีชัฎปาใหญที่ตน 
เวฬุเหลาน้ันปกคลุมแลว ประทับอยูในราวปาน้ัน. คําวา ไมเห็นรูปดวยจักษุ 
ไมยินเสียงดวยโสต   ทานกลาวอธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดง 
อยางนี้วา  ไมพึงดูรูปดวยตา  ไมพึงฟงเสียงดวยหู.  พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือ 
จะทรงแสดงการอบรมอินทรียที่ไมเหมือนในศาสนาของพระองคจึงไดทรงทํา 
อาลัยดวยบทน้ีวา ในวินัยของพระอริยเจาเปนอยางอ่ืน.  ทานพระอานนท่ี 
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    ไมใหเพ่ือกําหนัด     เพ่ือประทุษราย     หรือเพ่ือหลงใหลแกจิตนั้น  
กําหนดเอาแลว ต้ังวิปสสนาในความเปนกลาง.  คําวา   ผูมีดวงตา  คือมีจักษุ 
สมบูรณ  มีดวงเนตรหมดจด.  จริงอยู    ผูที่เจ็บตาจะลืมหรือหลบัตาไปขางบน 
๑.   บาลี   กชฺชงฺคา  
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ไมได.  เพราะฉะนั้นจึงไมถือเอาคนน้ัน.  คําวา   อสีกโปเณ     คือ  ชูข้ึนต้ัง   
อยูเหมือนงอนรถ.  
         ในคําวา     เปนผูมคีวามสําคัญในส่ิงนาเกลียดวาไมนาเกลียด 
เปนตน      ดวยการแผเมตตาหรือดวยการเอาธาตุมาเทียบเคียงกัน     ในสิ่ง 
ที่นาเกลียด     ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมนาเกลียดได.     ดวยการแผความ 
ไมงาม หรือดวยการนอมเขาไปดวยความเปนของไมเที่ยง   ในส่ิงท่ีไมนาเกลียด 
ก็จะเปนผูมีความสําคัญ วานาเกลียดได.  แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้แล.   เมื่อเวนสิ่ง 
ทั้งสองสวนนั้นไดเด็ดขาดอยางยิ่งแลว    เปนผูวางตัวเปนกลาง    ใครเพ่ือจะอยู 
ทําอะไร.    เมื่อส่ิงนาปรารถนา    และสิ่งไมนาปรารถนามาสูคลอง    ก็จะกลาย 
เปนผูไมยินดี  ไมยินราย.  สมจริงดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสวา 
           ภิกษุผูมีความสําคัญ ในสิ่งท่ีนาเกลียดวาไมนาเกลียดอยางไร  คือ  ภิกษุ  
ยอมแผเมตตา หรือนอมเขาไปโดยเปนธาตุในวัตถุที่ไมนาปรารถนา  ภิกษุยอม 
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งที่นาเกลียดวา ไมนาเกลียดอยางนี้ .  ภิกษุมีความสําคัญ 
ในสิ่งท่ีไมนาเกลียดวานาเกลียดอยางไร   คือ  ภิกษุแผไปดวยอสุภ หรือนอมนํา 
เขาไปโดยความไมเที่ยง ในวัตถุที่นาปรารถนา  ภิกษุยอมมีความสําคัญในส่ิงท่ีไม 
นาเกลียดวา    นาเกลียดอยางนี้.    ภิกษุเปนผูมีความสําคัญท้ังในส่ิงท่ีนาเกลียด 
และไมนาเกลียดวา  ไมนาเกลียดอยางไร  คือภิกษุยอมแผเมตตาไป  หรือนอม 
เขาไปโดยความเปนธาตุ   ทั้งในวัตถทุี่ไมนาปรารถนาและนาปรารถนา   อยางนี้  
ชื่อวาเปนผูมีความสําคัญ    ในสิ่งท่ีนาเกลียด   และไมนาเกลียดวา   ไมนาเกลียด. 
อยางไร   ภิกษุชื่อวา   เปนผูมีความมีสําคัญ  ในส่ิงท่ีไมนาเกลียดและนาเกลียดวา 
นาเกลียด  คือภิกษุแผอสุภไปหรือนอมนําไปโดยความเปนของไมเที่ยง ในวัตถุ 
ที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนาอยางนี้ชื่อวา  เปนผูมีความสําคัญ  ในส่ิงไม 
นาเกลียดและนาเกลียดวานาเกลียด.  อยางไรช่ือวาภิกษุเปนผูวางเฉย   มีสติสัม-  
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ปชัญญะ   เวนสิ่งท่ีนาเกลียด ไมนาเกลียด และสิ่งท้ังสองอยางนั้น ไดอยางเด็ดขาด   
เปนอยางยิ่ง.  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เห็นรูปดวยตาไมยินดี  ไมยินราย  เปน 
ผูเฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะ ฯลฯ  รูแจงธรรมารมณดวยใจ  ก็ไมยนิดี  ไมยินราย 
เปนผูเฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะ  อยางนี้ชื่อวา  เปนผูเวน สิ่งนาเกลียดไมนาเกลียด 
และสิ่งท้ังสองอยางนั้นไดเด็ดขาดอยางยิ่ง   เปนผูเฉย ๆ มีสติสมัปชัญญะอยู. 
            ก็แหละความเศราหมองคือความพอใจ ไมพอใจทั้งพอใจและไมพอใจ 
ยอมใชไดในนัยแรก ในบรรดานัยทั้ง ๓ เหลาน้ี   ความไมเศราหมองก็ยอมใชได. 
ในนัยที่ ๒ สงักิเลสยอมใชได.  ในนัยที่  ๓  ความเศราหมองยอมใชได.  มีคําท่ี- 
ทานกลาวไวอีกวา     ความเศราหมองท่ีหน่ึงยอมใชได     ความเศราหมองและ 
ความไมเศราหมองที่สองก็ใชได    ความไมเศราหมองที่สาม    เทาน้ันจึงใชได. 
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวงต้ืนท้ังน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาอินทริยภาวนาสูตรที่   ๑๐ 
                                          จบวรรคท่ี  ๕ 
    จบอรรถกถาอปุริปณณาสกสูตรในอรรถกถาปชฌิมนิกาย  ชือ่ปปญจสูทนี          
         จบทวิปณณาสกสุตตันตสังคหัฏฐกถา   อันประดับดวย   ๕  วรรค 
 
           ก็แลมัชฌิมนิกายท่ีเรียกวา  ชื่อวามหาวิปสสนาน้ี    มีความงามสาม 
อยางคือ   ชือ่วามีความงามในเบ้ืองตน     เพราะความท่ีทรงเริ่มวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราจะแสดงบรรยายรากเงาของธรรมทั้งปวงแกทานทั้งหลาย   ในทาม 
กลาง   ชื่อวามีความงามในทามกลาง   เพราะคําวา   สุตตะ   เคยยะ  เวยยากรณะ 
คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ   อัพภูตธัมมะ   เวทัลละ  ชื่อวางามในท่ีสุด 
เพราะคําวา พระอริยะ ผูมีอินทรียที่อบรมแลว  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลวน้ีใด    มชัฌิมนิกายน้ัน   เปนอันจบสมบูรณดวยอํานาจการขยายความแลว.  
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                                         คําลงทาย   

            แลวก็ดวยถอยคํามีประมาณเทาน้ี  ขาพเจา   อันพระคุณทานพุทธมิตร 
เถระ.    ผูมีความรูดี    เคยอยูดวยกันมาที่ทามยูรสูตร    ขอรองแลว    ไดเริ่มทํา 
อรรถกถาชื่อปปญจสูทนี  แหงมัชฌิมนิกายอันประเสริฐ  สําหรับกําจัดวาทะของ 
ผูอ่ืน  ก็แลปปญจสูทนีนั้น   ถือเอาสาระจากมหาอรรถกถาจบลงแลว. 
           ก็อรรถกถาชื่อวา    ปปญจสูทนีนั่น     จบลงแลวดวยภาณวารท้ังหลาย 
แหงบาลีประมาณ  ๑๐๗.   แมวิสุทธมิรรคอันมีประมาณ  ๕๙  อันขาพเจารจนา 
คัมภีรไว    กเ็พ่ือประโยชนแหงการประกาศเนื้อความ     โดยภาณวารท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้น   อรรถกถานี้พรอมท้ังวิสุทธิมรรคน้ัน   ดวยนัยแหงการนับคาถา 
พึงรูวามี ๑๖๖ คาถา  วาโดยภาณวารมีประมาณ ๑๖๖ ภาณวาร    ดวยประการ 
ฉะน้ี.   ขาพเจาถือเอาสาระในมูลอรรถกถา  อันประกาศลัทธิแหงพระเถระผูอยู 
ในมหาวิหารรจนาอรรถกถานี้   ไดเขาไปกอบุญใดไว    ดวยบุญน้ัน   ขอชาวโลก 
จงมีสุขทุกเมื่อเถิด. 
         อรรถกถามัชฌิมนิกาย  ชื่อปปญจสูทนีนี้    อันพระเถระ   ผูประดับ   
ประดาดวยความเชื่อ     ความรูและความเพียรที่หมดจดอยางยิ่ง     ผูอันเหตุให 
เกิดข้ึนพรอมแหงคุณ  มีศีล  อาจาระ  ความซ่ือตรง  และความออนโยนเปนตน 
ใหเกิดข้ึนพรอมแลว  ผูสามารถหยั่งลงในรกชฏั    คือลัทธิของคนและลัทธิของ 
ผูอ่ืน   ผูประกอบดวยความรูแจมแจงและความเฉลียวฉลาด    ผูมีประภาพแหง 
ความรูที่ไมมีอะไรหรือใครมาขัดขวางได   ในศาสนาของพระศาสดา  พรอมท้ัง 
อรรถกถาที่แตกตางดวยการเลาเรียนปฎกสาม          เปนนักไวยากรณผูยิ่งใหญ 
ผูประกอบดวยความเพริดพริ้ง แหงคําพูดที่เปลงมาไพเราะหวาน ใหเกิดความสุข  
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ดวยการถึงพรอมแหงการกระทํา     ผูมีวาทะท่ีเปลงอยางถูกตอง     ผูประเสริฐ   
กวาพวกนักพูด  เปนมหากวี  ผูเปนเคร่ืองประดับวงศ  แหงพวกชาวมหาวิหาร 
ผูเปนเถระดวงประทีปแหงเถรวงศ  ผูมีความรูที่ต้ังมั่นดีแลว   ในอุตตริมนุสส- 
ธรรม    ที่ประดับประดาดวยคุณตางดวยอภิญญาหกเปนตน     มีปญญาเครื่อง 
แตกฉานเฉพาะท่ีแตกฉานแลวเปนบริวาร       ผูมีความรูหมดจดกวางขวาง 
ผูมีนามไธยอันพวกครูถือเอาแลววา   พุทธโฆษะ   ไคกระทํา (แตง) ไวแลว. 
                             แมพระนามวา   พุทธะ    ของพระ- 
                   พุทธเจา   ผูมีพระหฤทัยสะอาด    ผูคงท่ี  
                   ผูเจริญท่ีสุดในโลก      ผูแสวงหาคุณอันยิง- 
                   ใหญ   ยังเปนไปในโลกอยูตราบใด     ขอ 
                   ปปญจสูทนีนี้   แสดงนัยแตง  ความหมดจด 
                   แหงความเหน็   ของพวกกุลบุตรผูแสวงหา 
                   คุณ   เครื่องรื้อถอนไปจากโลก   จงดํารง 
                   อยูในโลกตราบน้ัน. 
                             ขออรรถกถาชื่อปปญจสูทนีนี้    เขา 
                   ถึงสถานอันบริสุทธิ์ปราศจากอันตราย  ขอ 
                   ความดําริทั้งหลายอันอาศัยธรรมของเหลา 
                   สัตว   จงสําเร็จอยางน้ัน  เทอญ. 
                  จบ   อรรถกถามัชฌิมนิกาย   ชื่อ  ปปญจสูทนี  
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                     รวมพระสูตรในสฬายตนวรรคน้ี   

         ๑.  อนาถบิณฑิโกวาทสูตร           พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๒.  ฉันโนวาทสูตร                     พรอมท้ังอรรถกถา  
         ๓.  ปณุโณวาทสูตร                    พรอมท้ังอรรถกถา 
          ๔.  นนัทโกวาทสูตร                   พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๕.  จูฬราหุโลวาทสูตร                พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๖.  ฉฉักกสูตร                           พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๗.  สฬายตนวิภังคสูตร               พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๘.  นครวินเทยยสูตร                  พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๙.  ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร          พรอมท้ังอรรถกถา 
         ๑๐.  อินทริยภาวนาสูตร                 พรอมท้ังอรรถกถา 


