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พระสุตตันตปฎก
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มารสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. ตโปกรรมสูตร
ตบะอื่นไมอํานวยประโยชน
[๔๑๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูใหม ๆ ประทับอยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคเจาประทับพักรอนอยูในที่สวนพระองค ไดเกิดความตรึกแหงพระทัย
อยางนี้วา สาธุ เราเปนผูพนจากทุกรกิริยานั้นแลวหนอ สาธุ เราเปนผู
พนแลวจากทุกรกิริยาอันไมประกอบดวยประโยชนนั้นหนอ สาธุ เราเปนสัตว
ที่บรรลุโพธิญาณแลวหนอ.
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[๔๑๗] ครั้งนั้น มารผูมีบาปไดทราบความตรึกแหงพระทัยของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยจิต จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลว
ไดทูลดวยคาถาวา
มาณพทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ไดดวย
การบําเพ็ญตบะใด ทานหลีกจากตบะนั้น
เสียแลว เปนผูไมบริสุทธิ์ มาสําคัญตนวา
เปนผูบริสุทธิ์ ทานพลาดมรรคาแหงความ
บริสุทธิ์เสียแลว.
[๔๑๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
เรารูแลววา ตบะอื่น ๆ อยางใด
อยางหนึ่ง ไมประกอบดวยประโยชน
ตบะทั้งหมดหาอํานวยประโยชนใหไม
ดุจถอเรือบนบก ฉะนั้น (เรา) เจริญมรรค
คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อความ
ตรัสรู เปนผูบรรลุความบริสุทธิ์อยาง
ยอดเยี่ยมแลว ดูกอนมารผูกระทําซึ่งที่สุด
ตัวทานเปนผูที่เรากําจัดเสียแลว.
ครั้งนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรู
จักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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มารสังยุต
อรรถกถาตโปรกรรมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตโปกรรมสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๑ ตอไป :บทวา อุรุเวลาย วิหรติ ความวา พระผูมีพระภาคเจาผูแทงตลอด
พระสัพพัญุตญาณ ทรงอาศัยหมูบานอุรุเวลาประทับอยู บทวา ปมาภิสมฺพุทฺโธ ความวา ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ภายใน ๗ สัปดาหแรกนั่นเทียว.
บทวา ทุกฺกรการิกาย ไดแก ดวยทุกกรกิรยิ า ทีท่ รงทํามาตลอด ๖ ป.
บทวา มโร ปาปมา ความวา ที่ชื่อวามาร เพราะทําเหลาสัตวผูปฏิบัติ
เพื่อกาวลวงวิสัยของตนใหตาย. ที่ชื่อวา ปาปมา เพราะประกอบสัตวไวใน
บาป หรือประกอบตนเองอยูในบาป มารนั้นมีชื่ออื่น ๆ บาง มีหลายชื่อ
เปนตนวา กัณหะ อธิปติ วสวัตติ อันตกะ นมุจี ปมัตตพันธุ ดังนี้บาง.
แตในพระสูตรนี้ระบุไว ๒ ชื่อเทานั้น. บทวา อุปสงฺกมิ ความวา มารคิดวา
พระสมณโคดมนี้บัญญัตวิ า เราเปนผูหลุดพนแลว จําเราาจักกลาวขอที่
พระสมณโคดมนั้นยังไมเปนผูหลุดพน ดังนี้แลว จึงเขาไปเฝา.
บทวา ตโปกมฺมา อปกฺกมฺม แปลวา หลีกออกจากตบะกรรม
ดวยบทวา อปรทฺโธ มารกลาววา ทานยังหางไกลจากทางแหงความหมดจด.
บทวา อปร ตป ความวา ตบะอันเศราหมองที่กระทําเพื่อประโยชนแกตะบะ
อยางอื่นอีก เปนอัตตกิลมถานุโยค ประกอบตนใหลําบากเปลา. บทวา สพฺพ
นตฺถาวห โหติ ความวา รูวาตบะทั้งหมดไมนําประโยชนมาใหเรา. บทวา
ถิยา ริตฺตว ธมฺมนิ ความวา เหมือนถอเรือบนบกในปา. ทานอธิบายวา
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เปรียบเสมือนคนทั้งหลาย วางเรือไวบนบกในปา บรรทุกสิ่งของแลว เมื่อ
มหาชนขึ้นเรือแลวก็จับถอ ยันมาขางนี้ ยันไปขางโนน ความพยายามของ
มหาชนนั้น ไมทําเรือใหเขยื้อนไปแมเพียงนิ้วหนึ่ง สองนิ้ว ก็พงึ ไรประโยชน
ไมนําประโยชนมาให ขอนั้น ฉันใด ขอนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรารูวา ตบะ
อื่น ๆ ทั้งหมด ยอมเปนตบะที่ไมนําประโยชนมาให จึงสละเสีย.
ครั้นทรงละตบะอยางอื่น ๆ นั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงทางที่
เกิดเปนพระพุทธเจา จึงตรัสวา สีล เปนตน. ในคําวา สีล เปนตนนั้น
ทรงถือเอาสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ดวยคําวา สีล ทรง
ถือเอาสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ดวยสมาธิ ทรงถือเอาสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ ดวยปญญา. บทวา มคฺค โพธาย ภาวย ไดแก ทรงเจริญ
อริยมรรคมีองค ๘ นี้ เพื่อตรัสรู. ก็ในคํานี้ บทวา โพธาย ไดแก เพื่อ
มรรค เหมือนอยางวา คนทั้งหลายตมขาวตมอยางเดียว ก็เพื่อขาวตม ปงขนม
อยางเดียว ก็เพื่อขนม ไมทํากิจไรๆ อยางอื่น ฉันใด บุคคลเจริญมรรค
อยางเดียว ก็เพื่อมรรค ฉันนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
มคฺค โพธาย ภาวย ดังนี้. บทวา ปรม สุทฺธึ ไดแก พระอรหัต.
บทวา นีหโต ไดแก ทานถูกเราตถาคต ขจัดออกไป คือทําใหพายแพไปแลว.
จบอรรถกถาตโปรกรรมสูตรที่ ๑
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๒. นาคสูตร
มารแปลงเพศเปนพระยาชาง
[๔๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูแลวใหม ๆ ประทับอยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งกลางแจง ในราตรีอนั มืดสนิท และฝนลงเม็ด
ประปรายอยู.
[๔๒๐] ครั้งนั้น มารผูมีบาปประสงคจะใหเกิดความกลัว ความ
ครั่นคราม ขนลุกขนพองแกพระผูมีพระภาคเจา จึงเนรมิตเพศเปนพระยาชาง
ใหญ เขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจา พระยาชางนั้นมีศีรษะเหมือนกับกอนหิน
ใหญสีดํา งาทั้งสองของมันเหมือนเงินบริสุทธิ์ งวงเหมือนงอนไถใหญ.
[๒๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นีม่ ารผูมีบาป
ดังนี้ แลวไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
ทานจําแลงเพศทั้งที่งามและไมงาม
ทองเที่ยวอยูตลอดกาล อันยืดยาวนาน
มารผูมีบาปเอย ไมพอที่ทานจะตองจําแลง
เพศอยางนั้นเลย ดูกอนมารผูกระทําซึ่ง
ที่สดุ ตัวทานเปนผูที่เรากําจัดเสียแลว.
ครั้งนั้น มารผูมบี าปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถานาคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนาคสูตรที่ ๒ ตอไป :บทวา สตฺตนฺธการติมิสาย ไดแก ในราตรีมืดมาก คือมืดมีองค
๔ ที่กระทําใหเปนประหนึ่งคนตาบอด. บทวา อชฺโฌกาเส นิสินฺโน โหติ
ความวา เสด็จออกจากพระคันธกุฎี วางจีวรผืนใหญไวบนพระเศียร ประทับ
นั่งกําหนดความเพียรบนแผนหิน ทายที่จงกรม.
ถามวา มรรคที่พระตถาคคยังไมเจริญ กิเลสที่ยังไมไดละ อกุปปธรรม
ที่ยังไมแทงตลอด หรือนิโรธที่ยังไมทําใหแจงของพระตถาคต ไมมีเลยมิใช
หรือ เพราะเหตุไร จึงไดทรงกระทําอยางนั้น. ตอบวา พระศาสดาทรง
พิจารณาเห็นประโยชนดงั ขอชาง [บังคับชาง] สําหรับกุลบุตรทั้งหลายในอนาคต
วา กุลบุตรทั้งหลายในอนาคตกาล รําลึกถึงทางที่เราตถาคคดําเนินไปแลว
สําคัญถึงที่อยูซึ่งควรอยูกลางแจง จักกระทํากรรมคือความเพียร จึงไดทรง
กระทําดังนั้น. บทวา มหา แปลวา ใหญ. บทวา อริฏโก แปลวา ดํา.
บทวา มณิ ไดแก หิน. บทวา เอวมสฺส สีส โหติ ความวา ศีรษะ
ของชางนั้น ก็เปนอยางนั้น คือ เสมือนหินกอนใหญสีดําขนาดเทาเรือนยอด.
ดวยบทวา สุภาสุภ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็ทานทองเที่ยวอยู
ตลอดกาลยาวนาน มาแปลงเพศทั้งดีและไมดี. อีกนัยหนึ่ง. บทวา สสร
แปลวา ทองเที่ยวมา. บทวา ทีฆมทฺธาน ไดแก ตลอดทางไกลตั้งแตถิ่น
ของทาววสวัตดี จนถึงตําบลอุรุเวลาและตลอดกาลนาน กลาวคือสมัยทรง
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บําเพ็ญทุกกรกิริยาตลอด ๖ ป กอนตรัสรู. บทวา วณฺณ กตฺวา สุภาสุภ
ความวา ทานแปลงเพศ ทั้งดีและไมดี มีประการตาง ๆ มายังสํานักเรา
หลายครั้ง. ไดยินวา ขึ้นชื่อวา เพศนั้นไมมีดอก. พระผูมีพระภาคเจาตรัส
อยางนั้นกับมาร ก็โดยเพศที่มารไมเคยมายังสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เพื่อ
ประสงคจะหลอกใหทรงหวาดกลัว. บทวา อลนฺเต เตน ความวา ดูกอน
มาร ทานขวนขวายแสดงสิ่งที่นากลัวนาจะพอกันที.
จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๒
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๓. สุภสูตร
มารแปลงเพศเปนตาง ๆ
[๔๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูแลวใหม ๆ ประทับ อยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งกลางแจงในราตรีอันมืดสนิท. และฝนลงเม็ดประปราย
อยู.
[๔๒๓] ครั้งนั้น มารผูมีบาปประสงคจะใหเกิดความกลัว ความ
ครั่นคราม ขนลุกขนพองแกพระผูมีพระภาคเจา จึงเขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจาแลวแสดงเพศตาง ๆ หลากหลาย ทั้งที่งามทั้งที่ไมงาม ในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา.
[๔๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป ดังนี้
จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาทั้งหลายวา
ทานจําแลงเพศทั้งที่งามทั้งที่ไมงาม
ทองเที่ยวอยูตลอดกาล อันยืดยาวนาน
มารผูมีบาปเอย ไมพอที่ทานจะตองจําแลง
เพศอยางนั้นเลย ดูกอนมารผูกระทําซึ่ง
ที่สดุ ตัวทานเปนผูทําเรากําจัดเสียไดแลว.
และชนเหลาใดสํารวมดีแลว ดวย
กาย ดวยวาจา และดวยใจ ชนเหลานั้น
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ยอมไมตกอยูในอํานาจของมาร ชนเหลา
นั้น ไมเดินตามหลังมาร.
ครั้งนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจักเรา จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาสุภสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุภสูตรที่ ๓ ตอไป:บทวา สุสวุตา แปลวาปดไวแลว. บทวา น เต มารวสานุคา
ความวา ดูกอ นมาร ชนเหลานั้นไมตกอยูในอํานาจของทานดอก. บทวา
น เต มารสฺส ปจฺจคู ความวา ชนเหลานั้นหาเปนพวกพองศิษยอันเตวาสิก
ของทานผูเปนมารไม.
จบอรรถกถาสุภสูตรที่ ๓
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๔. ปฐมปาสสูตร
วาดวยบวงของมาร
[๔๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
กรุงพาราณสี ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพน
อยางยอดเยี่ยมเราบรรลุแลว ความหลุดพนอยางยอดเยี่ยม เรากระทําใหแจง
แลว เพราะการกระทําไวในใจโดยแยบคาย เพราะการตั้งความเพียรไวชอบ
โดยแยบคาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายก็จงบรรลุซึ่งความหลุดพน
อยางยอดเยี่ยม จงกระทําใหแจงซึ่งความหลุดพนอยางยอดเยี่ยม เพราะการ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย เพราะการตั้งความเพียรไวชอบโดยแยบคายเถิด.
[๔๒๖] ครั้งนั้น มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลว
ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยบวง
ของมารทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของ
มนุษย ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวย
เครือ่ งผูกของมาร ดูกอนสมณะ ทานจัก
ไมพนเราไปได.
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[๔๒๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นีม่ ารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
เราเปนผูพนแลวจากบวงของมาร
ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย
เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกของมาร
ดูกอ นมารผูกระทําซึ่งความพินาศ ทาน
เปนผูที่เรากําจัดเสียแลว.
ครั้งนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาปฐมปาสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมปาสสูตรที่ ๔ ตอไป :บทวา โยนิโสมนสิการา ไดแก เพราะกระทําไวในใจโดยอุบาย.
บทวา โยนิโสสมฺมปฺปธานา ไดแก เพราะความเพียรโดยอุบาย เพราะความ
เพียรโดยเหตุ. บทวา วิมุตฺติ ไดแก วิมุตติที่สัมปยุทดวยอรหัตผล.
บทวา อชฺฌภาสิ ความวา มารคิดวา พระสมณโคดมนี้ ทําความเพียร
แมตนเองบรรลุพระอรหัตแลวก็ไมสะใจ บัดนีก้ ท็ ําความอุตสาหะใหคนอื่น ๆ
วา พวกทานจงพากันบรรลุพระอรหัต จําเราจักกําจัดเธอเสีย ดังนี้ จึงได
กลาวอยางนั้น.
บทวา มารปาเสน ไดแก บวงกิเลส. ดวยบทวา เย ทิพฺพา เย
จ มานุสา มารกลาววา ชื่อวาบวงมารเหลาใด กลาวคือ กามคุณที่เปนทิพย
และกลาวคือกามคุณที่เปนของมนุษยมีอยู ทานถูกบวงมารเหลานั้น ผูกไวแลว.
บทวา มารพนฺธนพนฺโธ แปลวา ถูกบวงมารผูกไว หรือติดบวงมาร.
บทวา น เม สมณ โมกฺขสิ ความวา ดูกอนสมณะ ทานจักไมหลุดพน
จากวิสัยของเราไปได.
จบอรรถกถาปฐมปาสสูตรที่ ๔
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๕. ทุติยปาสสูตร
พระพุทธเจาตรัสการพนจากบวงมาร
[๔๒๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุง
พาราณสี ณ ที่นั่น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย.
ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจาก
บวงทั้งปวงทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
เธอทั้งหลายก็พนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมู
มาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาไดไปทาง
เดียวกัน ๒ รูป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้อง
ตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ. บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง สัตวทั้งหลายผูมีธุลีในจักษุนอย
มีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อมเสีย ผูรูทั่วถึงซึ่งธรรมยังจักมี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.
[๔๒๙] ครั้งนั้น มารผูมีบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวไดทูล
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
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ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลวดวยบวง
ทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของ
มนุษย ทานเปนผูที่ถูกเราผูกไวแลว ดวย
เครือ่ งพันธนาการอันใหญ ดูกอนสมณะ
ทานจักไมพนเราไปได.
[๔๓๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นีม่ ารผูมีบาปจึง
ไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้ง
ที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เรา
เปนผูพนแลวจากเครื่องพันธนาการอัน
ใหญ ดูกอนมารผูกระทําซึ่งความพินาศ
ทานเปนผูที่เรากําจัดเสียแลว
ครั้งนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไป ณ ทีน่ ั้นเอง.
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อรรถกถาทุติยปาสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยปาสสูตรที่ ๕ ตอไป:บทวา มุตฺตาห แปลวา เราพนแลว. สูตรตนตรัสภายในพรรษา
สวนสูตรนี้ ตรัสในเวลาปวารณาออกพรรษาแลว. บทวา จาริก ไดแก
จาริกไปตามลําดับ. ตรัสวา พวกเธอจงจาริกไปวันละหนึ่งโยชนเปนอยางยิ่ง.
บทวา มา เอเกน เทฺว แปลวา อยาไปทางเดียวกัน ๒ รูป. ดวยวา เมื่อ
ไปทางเดียวกัน ๒ รูป เมื่อรูปหนึ่งกลาวธรรม อีกรูปหนึ่ง ก็จําตองยืนนิ่ง
เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนี้.
บทวา กลฺยาณ ในบทวา อาทิกลฺยาณ เปนตน แปลวา ดี เจริญ
ในเบื้องตน ในทามกลางและในที่สุดก็เหมือนกัน ก็ชื่อวา เบื้องตนทามกลาง
และที่สุดนี้มี ๒ คือ ศาสนาและเทศนา. ใน ๒ อยางนั้น ศีล เปนเบื้องตน
ของศาสนา สมถวิปสสนาและมรรคเปนทามกลาง ผลนิพพานเปนที่สุด. อีก
นัยหนึ่ง ศีล และสมาธิเปนเบื้องตน วิปสสนาและมรรคเปนทามกลาง ผล
นิพพานเปนที่สุด อีกนัยหนึ่ง ศีลสมาธิวิปสสนา เปนเบื้องตน มรรคเปนทามกลาง
ผลนิพพานเปนที่สุด. สวนเทศนา สําหรับคาถา ๔ บทกอน บทที่ ๑ เปน
เบื้องตน บทที่ ๒-๓ เปนทามกลาง บทที่ ๔ เปนที่สุด สําหรับ ๕ บท
หรือ ๖ บท บทแรกเปนเบื้องตน บทสุดทายเปนที่สุด ที่เหลือเปนทามกลาง.
สําหรับพระสูตรมีอนุสนธิเดียว คํานิทานเริ่มตนเปนเบื้องตน. คํานิคมลงทาย
วา อิทมโวจ เปนที่สุด คําที่เหลือเปนทามกลาง. สําหรับพระสูตรที่มีอนุสนธิ
มาก แมจะมากตรงกลาง ก็จัดเปนอนุสนธิเดียวเทานั้น คํานิทานเปนเบื้องตน
คําลงทายวา อิทมโวจ เปนที่สุด.
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บทวา สาตฺถ ไดแก แสดงใหพรอมอรรถ. บทวา สพฺยฺชน
ไดแก จงแสดงใหบริบูรณดวยพยัญชนะและบท. บทวา เกวลปริปุณฺณ
แปลวา บริบูรณสิ้นเชิง. บทวา ปริสทุ ฺธ ไดแก ปราศจากอุปกิเลส. บทวา
พฺรหฺมจริย ไดแก ศาสนาพรหมจรรยที่สงเคราะหดวยสิกขา ๓. บทวา
ปกาเสถ ไดแก กระทําใหแจง.
บทวา อปฺปรชกฺขชาติกา ไดแกมีสภาพธุลี คือกิเลสนอย ใน
จักษุคือปญญา อธิบายวา เหลาสัตวที่สามารถบรรลุพระอรหัต เมื่อจบคาถา
๔ บท ประหนึ่งปดไวดวยมานผาเนื้อละเอียด มีอยู. บทวา อสฺสวนตา แปลวา
เพราะไมไดฟงธรรม. บทวา ปริหายนฺติ ไดแก ยอมเสื่อมจากธรรม โดย
ไมเสื่อมจากลาภ. บทวา เสนานิคโม ไดแก หมูบานที่ตั้งอยูในโอกาสที่ตั้ง
กองทัพของเหลามนุษยตนกัป อีกนัยหนึ่ง ไดแก หมูบานเสนานิคมของ .
บิดานางสุชาดา. บทวา เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ความวา เราสงพวกเธอไป
ใหสรางสถานที่มีบริเวณเปนตน ถูกพวกอุปฏฐากเปนตน บําเรออยูหามิได.
แตเราครั้นแสดงยมกปาฏิหาริย ๑,๕๐๐ แกชฏิลสามพี่นองแลวเขาไปก็เพื่อ
แสดงธรรมอยางเดียว. บทวา อุปสงฺกมิ ความวา มารคิดวา พระสมณ
โคดมนี้ สงพระภิกษุ ๖๐ รูปไปดวยกลาววา พวกเธออยาไปทางเดียวกัน ๒
รูป จงแสดงธรรม ประหนึ่งทําการรบใหญ ก็เมื่อพระสมณโคดมนี้แมองค
เดียวแสดงธรรมอยู เรายังไมมีความสบายใจเลย เมื่อภิกษุเปนอันมากแสดง
อยูอยางนี้ เราจักมีความสบายใจไดแคไหนเลา จําเราจักหามกัน พระสมณโคดม
นั้นเสีย ดังนี้แลวจึงเขาไปเฝา.
จบอรรถกถาทุติยปาสสูตรที่ ๕
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๖. สัปปสูตร
มารนิรมิตเพศเปนพระยางู
[๔๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเวฬุวันอันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดประทับนั่งกลางแจงในราตรีอันมืดสนิท
ทั้งฝนก็ลงเม็ดประปรายอยู.
[๔๓๒] ครั้งนั้น มารผูมีบาปประสงคจะใหเกิดความกลัว ความ
ครั้นคราม ขนลุกขนพองแกพระผูมีพระภาคเจา จึงนิรมิตเพศเปนพระยางูใหญ
เขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ กายของพระยางูนั้นเปนเหมือนเรือ
ลําใหญที่ขุดดวยซุงทั้งตน พังพานของมันเปนเหมือนเสื่อลําแพนผืนใหญ
สําหรับ ปูตากแปงของนักผลิตสุรา นัยนตาของมันเปนเหมือนถาดสําริดขนาด
ใหญของพระเจาโกศล ลิ้นของมันแลบออกจากปากเหมือนสายฟาแลบ ขณะ
เมฆกําลังกระหึ่ม เสียงหายใจเขาออกของมัน เหมือนเสียงสูบชางทองที่กําลัง
พนลมอยูฉะนั้น.
[๔๓๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป
ดังนี้ จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาทั้งหลายวา
มุนีใดเสพเรือนวางเปลาเพื่ออยูอาศัย
มุนนี ั้นสํารวมตนแลว สละความอาลัยใน
อัตภาพนั้นเที่ยวไป เพราะการสละความ
อาลัยในอัตภาพแลวเที่ยวไปนั้น เหมาะสม
แกมุนีเชนนั้น.
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สัตวที่สัญจรไปมาก็มาก สิ่งทีน่ ากลัว
ก็มา อนึ่ง เหลือบยุง และสัตวเลื้อยคลาน
ก็ชกุ ชุม (แต) มหามุนีผูอยูใ นเรือนวางเปลา ยอมไมทําแมแตขนใหไหว เพราะ
สิ่งที่นากลัวเหลานั้น.
ถึงแมทองฟาจะแตก แผนดินจะไหว
สัตวทั้งหลายพึงสะดุงกลัวกันหมดก็ตามที
แมถึงวาหอกจะจออยูที่อกก็ตามเถิด พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมทรงปองกันเพราะ
อุปธิ (คือขันธ) ทั้งหลาย.
ครั้งนั้น มารผูมีบาป เปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาสัปปสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัปปสูตรที่ ๖ ตอไป :บทวา โสณฺฑิกา กิลฺช ไดแก เสื่อลําแพน สําหรับเกลี่ยแปง
ของพวกทําสุรา. บทวา โกสลิกา กสจาฏิ ไดแก ภาชนะใสของเสวยขนาด
ลอรถ ของพระเจาโกศล. บทวา คฬคฬายนฺเต ไดแก ออกเสียงดัง บทวา
กมฺมารคคฺคริยา ไดแก สูบเตาไฟของชางทอง. บทวา ธมมานาย ไดแก
ใหเต็มดวยลมในกระสอบหนัง. บทวา อิติ วิทติ ฺวา ความวา มารคิดวา
พระสมณโคดม ประกอบความเพียรเนือง ๆ นั่งเปนสุข จําเราจักกระทบ
กระเทียมเขาดู แลวเนรมิตอัตภาพมีประการดังกลาวแลวจึงเดินดอม ๆ ณ
ที่ทรงทําความเพียร พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดวยแสงฟาแลบ ทรงนึกวา
สัตว ผูนี้เปนใครกันหนอ ก็ทรงทราบวา ผูนี้เปนมาร ดังนี้
บทวา สฺุเคหานิ แปลวา เรือนวาง. บทวา เสยฺยา ความวา
ผูใดเสพเรือนวางทั้งหลาย เพื่อจะนอน คือเพื่อตองการอยางนี้วา เราจักยืน
จักเดิน จักนั่ง จักนอน. บทวา โส มุนิ อตฺตสฺโต ความวา
พุทธมุนีใด สํารวมตัวแลว เพราะไมมีการคะนองมือและเทา. บทวา โวสฺสชฺช
จเรยฺย ตตฺถ โส ความวา พุทธมุนีนั้น สละความอาลัยเยื่อใยใน
อัตภาพนั้น พึงจาริกไป. บทวา ปฏิรูป หิ ตถาวิธสฺส ต ความวา
ความสละความเยื่อใยในอัตภาพนั้นจาริกไป ของพุทธมุนี ผูเชนนั้น คือผูดํารง
อยูอยางนั้น ก็เหมาะ ก็ชอบ ก็สมควร.
บทวา จรกา ไดแก สัตวผูสัญจรไปมีสีหะและเสือเปนตน . บทวา
เภรวา ไดแก สภาพที่นากลัว ทั้งมีวิญญาณและไมมีวิญญาณ บรรดาสภาพ
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ที่นากลัวเหลานั้น สัตวมีสีหะ และเสือเปนตน ชือ่ วา. สภาพที่นากลัวมีวิญญาณ
ตอไมและจอมปลวกเปนตน ในเวลากลางคืน ชื่อวา สภาพที่นากลัวไมมีวิญญาณ
เปนความจริง สภาพที่นากลัวแมเหลานั้น ยอมปรากฏเปนประหนึ่งยักษใน
เวลานั้น เชือกและเถาวัลยเปนตน ก็ปรากฏประหนึ่งงู. บทวา ตตฺถ ความวา
พุทธมุนี เขาไปสูเรือนวาง ไมทําอาการแมเพียงขนลุก ในสภาพที่นากลัว
เหลานั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงการกําหนดสิ่งที่มิใชฐานะ
จึงตรัสวา นภ ผเลยฺย เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผเลยฺย ไดแก
ทองฟาจะพึงแตกเปนริ้ว ๆ ประหนึ่งตีนกา. บทวา จเลยฺย ไดแก แผนดิน
จะพึงไหว เหมือนหยาดน้ําบนใบบัวที่ตองลม. บทวา สลฺลมฺป เจ อุรสก
ปสฺเสยฺยุ ความวา แมวาคนทั้งหลาย จะพึงจอหอกและหลาวอันคมไวั
ตรงอก. บทวา อุปธีสุ ไดแก ในเพราะอุปธิ คือขันธทั้งหลาย. บทวา
ตาณ น กโรนฺติ ความวา คนทั้งหลาย เมื่อเขาจอหลาวอันคมไวตรงอก
ก็หนีเขาระหวางที่กําบังและภายในกระทอมเปนตน เพราะความกลัว ชือ่ วา
กระทําการปองกัน. แตพระพุทธะทั้งหลาย ไมกระทําการปองกันเห็นปานนั้น
เพราะทานเพิกถอนความกลัวหมดทุกอยางแลว.
จบอรรถกถาสัปปสูตรที่ ๖
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๗. สุปปติสูตร
วาดวยสําเร็จสีหไสยาสน
[๔๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยูกลางแจงเกือบตลอดราตรี
ในเวลาใกลรงุ ทรงลางพระบาทแลวเสด็จเขาพระวิหารทรงสําเร็จสีหไสยาสน
โดยพระปรัศวเบื้องขวา ทรงเหลี่อมพระบาทดวยพระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงทําความหมายในอันจะเสด็จลุกขึ้นไวในพระทัย.
[๔๓๕] ครั้งนั้น มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยพระคาถาวา
ทานหลับหรือ ทานหลับเสีย
ทําไมนะ ทานหลับเปนตายเทียวหรือนี่
ทานหลับโดยสําคัญวา เรือนวางเปลา
กระนั้นหรือ เมือ่ ตะวันโดงแลว ทานยัง
จะหลับอยูหรือนี่.
[๔๓๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นีม่ ารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
พระพุทธเจาซึ่งไมมีตัณหาดุจขาย
อันซานไปในอารมณตาง ๆ สําหรับจะนํา
ไปสูภพไหน ๆ ยอมบรรทมหลับ เพราะ
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ความสิ้นไปแหงอุปธิทั้งปวง กงการอะไร
ของทานในเรื่องนี้เลามารเอย.
ครั้งนั้น มารผูมบี าป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาสุปปติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุปปติสูตรที่ ๗ ตอไป :บทวา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา ไดแก ทรงลางพระบาทเพื่อใหยึดถือ
ธรรมเนียมไว. ก็ผงธุลี ยอมไมติดในพระสีรระของพระพุทธะทั้งหลาย. แม
แตน้ําก็กลิ้งไปเหมือนน้ําที่ใสในใบบัว. อีกนัยหนึง่ การลางเทาในที่ลางเทาเขา
บาน เปนธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลาย ธรรมดาพระพุทธะทั้งหลาย ชื่อวา
ไมทรงทําลายธรรมเนียมในขอนั้น ก็พระพุทธะทั้งหลาย ตั้งอยูในหัวขอแหง
ธรรมเนียมยอมลางพระบาท. จริงอยู ถาพระตถาคต ไมพึงสรงน้ําไมลาง
พระบาทไซร คนทั้งหลายก็จะพึงพูดวา ผูนี้ไมใชมนุษย เพราะฉะนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจา ไมทรงละเลยกิริยาของมนุษย จึงทรงลางพระบาท. บทวา
สโต สมฺปชาโน ไดแกทรงประกอบดวยสติสัมชัญญะ ที่กําหนดเอาความ
หลับเปนอารมณ. ดวยบทวา อุปสงฺกมิ ทานกลาววา มารคิดวา พระสมณ
โคดม ทรงจงกรมในที่แจงตลอดคืนยังรุง แลวเขาพระคันธกุฏี บรรทม คง
จักบรรทมเปนสุขอยางเหลือเกิน จําเราจักแกลงเธอ แลวจึงไปเฝา.
ดวยบทวา กึ โสปฺปสิ มารกลาววา ทานหลับหรือ การหลับของ
ทานนี้เปนอยางไร. บทวา กึ นุ โสปฺปสิ ไดแก เพราะเหตุไร ทานจึง
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หลับ. บทวา ทุพฺภโต วิย ไดแก หลับเหมือนตาย และหลับเหมือนสลบ.
ดวยบทวา สฺุมคาร มารกลาววาทานหลับดวยคิดวา เราไดเรือนวางแลว
หรือ. บทวา สุริเย อุคฺคเต ความวา เมื่อตะวันโดงแลว ก็บัดนี้ ภิกษุทั้ง
หลาย กําลังกวาด ตั้งน้ําฉันเตรียมตัวไปภิกขาจาร เหตุไร ทานจึงยังนอนอยู
เลา.
บทวา ชาลินี ความวา ตัณหา ชื่อวา ดุจขาย โดยขายอันเปนสวน
ของตน ซึ่งครอบงําภพทั้งสาม ตามนัยที่วา ซึง่ วาตัณหาวิจริต ๑๘ เพราะ
อาศัยอายตนะภายในเปนตน. บทวา วิสฺตฺติกา ไดแก ตัณหาที่ชื่อวาซานไป
เพราะซานไปในอารมณมีรูปเปนตนในภพนั้น ๆ เพราะมีรากเปนพิษและ
เพราะบริโภคเปนพิษ. บทวา กุหิฺจิ เนตเว ไดแก เพื่อนําไปในที่ไหน ๆ.
บทวา สพฺพูปธีน ปริกฺขยา ไดแก เพราะสิ้นอุปธิทั้งหมด ตางโดยเปน
ขันธ กิเลส อภิสังขารและกามคุณ. บทวา กึ ตเวตฺถ มาร ความวา ดู
กอนมาร ประโยชนอะไรของทานในเรื่องนี้เลา เหตุไร ทานจึงเลาะริมรั้ว
ติเตียน เหมือนแมลงวันตัวเล็ก ๆ ไมอาจซอนตัวอยูในขาวตมที่รอน ๆ ได.
จบอรรถกถาสุปปติสูตรที่ ๗
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๘. นันทนสูตร
วาดวยเหตุเศราโศกของนรชน
[๔๓๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
[๔๓๘] ครั้งนั้น มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวได
กลาวคาถานี้ในสํานัก พระผูมีพระภาคเจาวา
คนมีบตุ ร ยอมเพลิดเพลินเพราะ
บุตร คนมีโคก็ยอมเพลิดเพลินเพราะโค
ฉันนั้นเหมือนกัน อุปธิทั้งหลายนั่นแล
เปนเครื่องเพลิดเพลินของนรชน เพราะ
คนที่ไมมีอุปธิหาเพลิดเพลินไม.
[๔๓๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นีม่ ารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
คนมีบตุ ร ยอมเศราโศกเพราะบุตร
คนมีโคก็ยอมเศราโศกเพราะโค ฉันนั้น
เหมือนกัน อุปธิทั้งหลายนั่นแล เปนเหตุ
เศราโศกของนรชน เพราะคนที่ไมมีอุปธิ
หาเศราโศกไม.
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ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาป เปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาค เจา
ทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.

อรรถกถา
นันทนสูตรที่ ๘ มีเนื้อความกลาวไวในเทวตาสังยุตทั้งนั้น.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 26

๙. ปฐมอายุสูตร
วาดวยอายุนอย
[๔๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
ณ ทีน่ ั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ดังนี้.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษยทั้ง
หลายนี้นอยนัก จําตองไปสูสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย
สัตวผูเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนที่เปนอยูนาน ยอม
เปนอยูไดเพียงรอยป หรือจะอยูเกินไปไดบาง ก็มีนอย.
[๔๔๑] ครั้งนั้น มารผูมีบาปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
อายุของมนุษยทั้งหลายยืนยาว คนดี
ไมควรดูหมิ่นอายุนั้นเลย ควรประพฤติดุจ
เด็กออนที่เอาแตกินนม ฉะนัน้ ไมมีมัจจุมาดอก.
[๔๔๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นีม่ ารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
อายุของมนุษยทั้งหลายนอย คนดี
ควรดูหมิ่นอายุนั้นเสีย ควรประพฤติดุจคน
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ที่ถูกไฟไหมศีรษะ ฉะนัน้ การทีม่ ัจจุไมเมา
จะไมมีเลย.
ครั้งนั้น มารผูมีบาป เปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นแล.
อรรถกถาปฐมอายุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอายุสูตรที่ ๙ ตอไป :บทวา อปฺป วา ภิยฺโรย ความวา คนเมื่อเปนอยูเกินก็ไมอาจเปน
อยูเกิน ๑๐๐ ป คือเปนอยู ๕๐ ปบาง ๖๐ ปบาง. บทวา อชฺฌภาสิ ความ
วา มารคิดวา พระสมณโคดมกลาววา อายุของเหลามนุษยนอย จําเราจัก
กลาววา อายุนั้นยืนยาวจึงพูดขมเพราะเปนผูชอบขัดคอ.
บทวา น น หิเฬ ไดแก ไมพงึ ดูหมิ่นอายุนั้นวาอายุนี้นอย. บทวา
ขีรมตฺโตว ความวา เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงายดื่มนม นอนบนเบาะ
กลับไปเหมือนไมรูสึกตัว บุคคลยอมไมคิดวา อายุของใครนอย หรือยืนยาว.
คนดีก็คิดอยางนั้น. บทวา จเรยฺยาทิตฺตสีโสว ไดแก รูวาอายุนอย พึง
ประพฤติตัวเหมือนคนมีศีรษะถูกไฟไหม.
จบอรรถกถาปฐมอายุสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยอายุสูตร
วาดวยอายุสิ้นไป
[๔๙๓] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต. กรุงราชคฤห.
ณ ทีน่ ั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสขอนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อายุของมนุษยทั้งหลายนี้นอยนัก จําตองไปสัมปรายภพ ควรทํากุศล ควร
ประพฤติพรหมจรรย สัตวผูเกิดแลวจะไมตายไมมีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คน
ที่เปนอยูนาน ยอมเปนอยูไดเพียงรอยป หรือที่เกินขึ้นไปก็นอย ดังนี้.
[๔๔๔] ครั้งนั้น มารผูมีบาป ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
วันคืนยอมไมผานพนไป ชีวิตยอม
ไมสิ้นเขา อายุของสัตวทั้งหลาย ยอม
ดําเนินตามไป ดุจกงจรตามทูบรถไป ฉะนั้น.
[๔๔๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป จึง
ไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
วันคืนยอมผานพนไป ชีวิตยอมสั้น
เขา อายุของสัตวทั้งหลายยอมสิ้นไป
ดุจน้ําแหงแมนา้ํ นอย ฉะนัน้ .
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ครั้งนั้น มารผูมีบาป เปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นแล.
จบทุติยอายุสูตร
จบ ปฐมวรรคที่ ๑
อรรถกถาทุติยอายุสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอายุสูตที่ ๑๐
บทวา เนมิว รถกุพฺพร ความวา รถที่แลนไปทั้งวัน กงลอก็แลน
ตามไป ไมละทูบรถ ฉันใด อายุก็แลนไปตามฉันนั้น.
จบอรรถกถาทุติยอายุสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรในปฐมวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ
๑. ตโปกรรมสูตร ๒. นาคสูตร ๓. สุภสูตร ๔. ปฐมปาสสูตร
๕. ทุติยปาสสูตร ๖. สัปปสูตร ๗. สุปปติสูตร ๘. นันทนสูตร
๙. ปฐมอายุสูตร ๑๐. ทุติยอายุสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. ปาสาณสูตร
มารกลิ้งศิลาขูพระพุทธเจา
[๔๔๖] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
กรุงราชคฤห.
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในที่แจว ในเวลากลางคืน
เดือนมืด และฝนกําลังตกประปรายอยู.
[๔๔๗] ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปตองการจะยังความกลัว ความ
หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา ใหเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา จึงเขาไป
ณ ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ครั้นแลว กลิ้งศิลากอนใหญ ๆ ไปใกล
พระผูมีพระภาคเจา.
[๔๔๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นี่มารผูมีบาป
จึงตรัสสําทับกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
แมถึงวาทานจะพึงกลิ้งภูเขาคิชฌกูฏ
หมดทั้งสิ้น ความหวั่นไหวก็จะไมมีแก
พระพุทธเจาทั้งหลายผูหลุดพนแลวโดย
ชอบแนแท.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง.
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ทุตยิ วรรคที่ ๒
อรรถกถาปาสาณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปาสาณสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๒ ตอไป :บทวา นิสินฺโน ไดแก ประทับนั่ง กําหนดความเพียรตามนัยที่
กลาวไวแลวในสูตรตน ๆ นั่นแล. แมมารก็รูวา พระผูมพี ระภาคเจานั้น
ประทับนั่งสบาย จึงเขาไปเฝาดวยหมายจะแกลง. บทวา ปคฺคเฬสิ ความวา
มารยืนที่หลังเขา แงะกอนหิน กอนหินทั้งหลายก็ตกกระทบกัน ไมขาดสาย.
บทวา เกวล แปลวา ทั้งสิ้น. แมทั้งหมดก็เปนไวพจนของคําวา เกวล
นั้นนั่นแล.
จบอรรถกถาปาสาณสูตรที่ ๑
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๒. สีหสูตร
วาดวยบันลือสีหนาท
[๔๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล พระองคแวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรม
อยู.
ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปไดมีความคิดเห็นอยางนี้วา พระสมณโคดม
นี้แล แวดลอมดวยบริษัทหมูใหญ แสดงธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปใกล
ณ ที่พระสมณโคดมประทับอยู. เพราะประสงคจะยังปญญาจักษุใหพินาศ.
[๔๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปใกลพระผูมีพระภาคเขาถึง
ประทับ ครั้นแลว กลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ทานเปนผูองอาจในบริษัท บันลือ
สีหนาท ดุจราชสีห ฉะนั้นหรือ ก็ผูที่พอ
จะตอสูทานยังมี ทานเขาใจวาเปนผูชนะ
แลวหรือ.
[๔๕๑] พระผูมีพระภาคเจา ตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ตถาคตเปนมหาวีรบุรุษ องอาจใน
บริษัท บรรลุทสพลญาณ ขามตัณหา
อันเปนเหตุของในโลกเสียได บันลืออยู
โดยแท.
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ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาสีหสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีหสูตรที่ ๒ ตอไป :บทวา วิจกฺขุกมฺมาย ไดแก เพื่อประสงคจะทําปญญาจักษุของ
บริษัทใหเสีย. แตมารนั้น ไมอาจทําปญญาจักษุของพระพุทธะทั้งหลายใหเสียได
ไดแตประกาศหรือสําแดงอารมณที่นากลัวแกบริษทั . บทวา วิชิตาวี นุ
มฺสิ ความวา ทานยังสําคัญวา เราเปนผูชนะอยูหรือหนอ ทานอยาสําคัญ
อยางนี้ ความชนะของทานไมมีดอก. บทวา ปริสาสุ ไดแก ในบริษัท ๘.
บทวา พลปฺปตฺตา ไดแก ผูบรรลุทศพลญาณ.
จบอรรถกถาสีหสูตรที่ ๒
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๓. สกลิกสูตร
วาดวยถูกสะเก็ดหิน
[๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ มัททกุจฉิมิคทายวัน
กรุงราชคฤห.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาถูกสะเก็ดหินเจาะ
แลว ไดยินวา เวทนาทั้งหลาย อันยิ่ง เปนไปในพระสรีระ เปนทุกข แรงกลา
เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอพระทัย ยอมเปนไปแดพระผูมีพระภาคเจา
พระองคมีพระสติสัมปชัญญะอดกลัน้ ซึ่งเวทนาเหลานั้น ไมกระสับกระสาย.
ลําดับ นั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหปูผาสังฆาฏิเปน ๘ ชั้น แลว
สําเร็จสีหไสยา โดยพระปรัศวเบื้องขวา พระบาทซายเหลิอมพระบาทขวา มี
พระสติสัมปชัญญะ.
[๔๕๓] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปเขาไปหาพระองคถึงที่ประทับ แลว
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ทานนอนดวยความเขลา หรือมัวเมา
คิดกาพยกลอนอยู ประโยชนทั้งหลาย
ของทานไมมีมา ทานอยู ณ ที่นอนที่นั่ง
อันสงัดแตผูเดียว ตั้งหนานอนหลับ นี่
อะไร ทานหลับทีเดียวหรือ.
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[๔๕๔] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสตอบวา
เราไมไดนอนดวยความเขลา ทั้ง
มิไดมัวเมาคิดกาพยกลอนอยู เราบรรลุ
ประโยชนแลวปราศจากความโศก อยู
ที่นอนที่นั่ง อันสงัดแตผูเดียว นอนรําพึง
ดวยความเอ็นดูในสัตวทั้งปวง. ลูกศรเขา
ไปในอกของชนเหลาใด เสียบหทัยให
ลุม หลงอยู แมชนเหลานั้นในโลกนี้ ผูมี
ลูกศรเสียบอกอยู ยังไดความหลับ เราผู
ปราศจากลูกศรแลว ไฉนจะไมหลับเลา.
เราเดินทางไปในทางที่มีราชสีหเปนตน
มิไดหวาดหวั่น ถึงหลับในที่เชนนั้นก็
มิไดกลัวเกรง กลางคืนและกลางวัน ยอม
ไมทําใหเราเดือดรอน เรายอมไมพบเห็น
ความเสื่อมอะไร ๆ ในโลก ฉะนั้น เราผู
มีความเอ็นดูในสัตวทั้งปวงจึงนอนหลับ.
ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาสกลิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสกลิกสูตรที่ ๓ ตอไป :บทวา มนฺทิยา นุ เสสิ ไดแก ทานนอนดวยความเขลา ดวย
ความลุมหลง. บทวา อุทาหุ กาเวยฺยมตฺโต ไดแก ก็หรือวา ทานนอน
เหมือนอยางกวี นอนครุน คิดคําที่จะพึงกลาว หมกมุนดวยเหตุที่จะพึงแตงนั้น.
บทวา สมฺปจุรา แปลวา มาก. บทวา กิมิท โสปฺปเสว ไดแก เหตุไร
ทานจึงหลับอยางนี้เลา. บทวา อตฺถ สเมจฺจ ไดแก มาถึงพรอม คือบรรลุ
ประโยชนแลว ดวยวา เราไมมีประโยชน [ความตองการ] วา ขึ้นชื่อวา ผูไม
เกี่ยวของ ก็วิบัติจากผูเกี่ยวของดังนี้. บทวา สลฺล ไดแกหอกแลลูกศรอันคม.
บทวา ชคฺค น สงฺเกมิ ความวา เราถึงเดินทางก็ไมระแวง อยางคนบางคน
เดินไปในทางสีหะเปนตน ก็ระแวง. บทวา นป เภมิ โสตฺตุ ความวา
เราไมกลัวจะหลับ อยางคนบางคน กลัวจะหลับ ในทางสีหะเปนตน. บทวา
นานุปตนฺติ มา ม ความวา คนทั้งหลายไมเดือดรอนตามไปกะเรา อยาง
เมื่ออาจารยหรืออันเตวาสิกเกิดไมสบาย อันเตวาสิก มัวแตเลาเรียนและสอบ
ถามเสีย คืนวันลวงไป ๆ ก็เดือนรอนถึง ดวยวา กิจที่ยังไมเสร็จไร ๆ ของ
เราไมมี. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา หานึ น ปสฺสามิ
กุหิฺจิ โลเก เราไมเห็นความเสื่อมในโลกไหน ๆ.
จบอรรถกถาสกลิกสูตรที่ ๓
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๔. ปฏิรูปสูตร
วาดวยทรงตั้งอยูในธรรมที่ควรสอน
[๔๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ศาลาหลังหนึ่ง ใน
พราหมณคาม แควนโกศล.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยคฤหัสถบริษัท
หมูใหญทรงแสดงธรรมอยู.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปไดมีความคิดขึ้นวา พระสมณโคดมนี้แวดลอม
ดวยคฤหัสถบริษัทหมูใหญ ทรงแสดงธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปหาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ เพราะประสงคจะยังปญญาจักษุใหพินาศ.
[๔๕๖] ลําดับนัน้ มารผูมบี าปเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ครัน้ แลว จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ทานพร่ําสอนผูอื่นดวยสิ่งใด สิ่งนั้น
ไมสมควรแกทา น เมื่อทานกลาวถึงธรรม
นั้น อยาไดของอยูในความยินดียินราย
[๔๕๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
พระสัมพุทธเจามีปกติอนุเคราะห
ดวยจิตอันเกื้อกูล ทรงพร่ําสอนผูอื่นดวย
สิ่งใด ตถาคตมีจิตหลุดพนจากความยินดี
ยินรายในสิ่งนั้นแลว.
ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
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อรรถกถาปฏิรูปสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฏิรูปสูตรที่ ๔ ตอไป :บทวา อนุโรธวิโรเธสุ ไดแก ในความยินดียินราย. บทวา มา
สชฺชิตฺถ ตทาจร ไดแก อยามัวยึดการกลาวธรรมติดอยูเลย. ดวยวา เมื่อ
ทานกลาวธรรมกถาอยู คนบางพวกถวายสาธุการ ก็เกิดความยินดีในคนพวก
นั้น คนบางพวกฟงไมเคารพ ก็เกิดความยินรายในคนพวกนั้น ดังนัน้
พระธรรมกถึก ชื่อวา ของอยูในความยินดียินราย ขอทานอยาของอยางนั้นแล
มารกลาวดังนี้. บทวา ยทฺมนุสาสติ แปลวา ยอมสั่งสอนคนอื่นใด.
พระสัมพุทธะ ยอมอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ชื่อวา หิตานุกมฺป ผู
อนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ก็เพราะเหตุที่ทรงอนุเคราะหดวยประโยชน
เกื้อกูล ฉะนัน้ พระตถาคตจึงทรงหลุดพนจากความยินดียินรายแล.
จบอรรถกถาปฏิรปู สูตรที่ ๔
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๕. มานสสูตร
วาดวยบวงใจ
[๔๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
[๔๕๙] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปไดเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ครัน้ แลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
บวงใดมีใจไปไดในอากาศ กําลัง
เที่ยวไป ขาพระองคจักคลองพระองคไว
ดวยบวงนั้น สมณะ ทานไมพนเรา.
[๙๖๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
เราหมดความพอใจในรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันเปนของรื่นรมย
ใจแลว แนะมาร เรากําจัดทานไดแลว.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
อรรถกถามานสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมานสสูตรที่ ๕ ตอไป :บวงชื่อวา จรไปในอากาศ เพราะผูกแมแตผูจรไปในอากาศ. บทวา
ปาโส ไดแก บวงคือ ราคะ. บทวา มานโส ไดแก ประกอบกับใจ.
อรรถกถามานสสูตรที ๕
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๖. ปตตสูตร
วาดวยบาตร
[๔๖๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยอุปาทานขันธ ๕ ก็
ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสต
ลงสดับธรรมอยู.
ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ
ทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยว
ดวยอุปาทานขันธ ๕ ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมา
ดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไปหาพระ
สมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อประสงคจะยังปญญาจักษุใหพินาศ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดวางบาตรเปนอันมากไวในที่กลางแจง.
[๔๖๒] ลําดับนัน้ มารผูมบี าปแปลงเพศเปนโคเดินไปยังที่บาตร
เหลานั้นวางอยู.
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา ภิกษุ ๆ โคนั้น
พึงทําบาตรทั้งหลายใหแตก.
เมื่อภิกษุนั้นพูดอยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุนั้นวา
ภิกษุ นั่นมิใชโค นั่นเปนมารผูมีบาป มาเพื่อประสงคจะยังปญญาจักษุของ
พวกเธอใหพินาศ.
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[๔๖๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ผูนี้เปนมาร
ผูมีบาป จึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
พระอริยสาวกยอมเบื่อหนายในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อยางนี้วา เราไมใชนั่น นั่นไมใชของเรา
แมมารและเสนามารแสวงหาอยูในที่
ทั้งปวง ก็ไมพบอริยสาวผูเบื่อหนายแลว
อยางนี้ มีอัตภาพอันเกษมลวงพน.
สังโยชนทั้งปวงแลว.
ลําดับนั้น มารผูม ีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
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อรรถกถาปตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปตตสูตรที่ ๖ ตอไป :บทวา ปฺจนฺน อุปาทานกฺขนฺธาน อุปาทาย ความวา พระผูมี
พระภาคเจา ทรงถือเอาอุปาทานขันธ ๕ ขึ้นจําแนกแสดง โดยประการตางๆ
ดวยอํานาจสภาวะและสามัญลักษณะ. บทวา สนฺทสฺเสติ ไดแก ทรงแสดง
สภาวะและลักษณะเปนตนของขันธทั้งหลาย. บทวา สมาทเปติ ไดแก
ทรงใหถือไว. บทวา สมุตฺเตเชติ ไดแก ทรงใหเกิดอุตสาหะในการสมาทาน
ถือเอา. บทวา สมฺปหเสติ ไดแก ทรงใหผองแผว ใหสวางดวยคุณที่
แทงตลอดแลว. บทวา อฏิกตฺวา แปลวา ทําใหเปนประโยชน ไดแก
กําหนดอยางนี้วา เราพึงไดประโยชนนี้ แลวมีความตองการดวยเทศนานั้น.
บทวา มนสิกริตฺวา ไดแก ตั้งไวในจิต. บทวา สพฺพโส สมนฺนาหริตฺวา
ไดแก รวบรวมไวดวยจิตที่ทําการนั้นทั้งหมด. บทวา โอหิตโสตา ไดแก
ตั้งโสตไว. บทวา อชฺโฌกาเส นิกฺขติ ฺตา ไดแก บาตรที่เหลาภิกษุวางไว
กลางแจงเพื่อผึ่งแดด.
บทวา รูป เวทยิต สฺ ไดแก ขันธ ๓ มีรูปเปนตนเหลานั้น
ทรงถือเอาสังขารขันธ ดวยบทนี้วา ยฺจ สงฺขต. บทวา เอว ตตฺถ วิรชฺชติ
ไดแก พระอริยสาวกเมื่อเห็นวา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชของเรา ยอม
เบื่อหนายในขันธเหลานั้นอยางนี้. บทวา เขมตฺต ไดแก อัตภาพที่มี
ความเกษม พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขณะแหงผลจิต ดวยบทนี้. บทวา
อนฺเวส ไดแก แสวงหาในที่ทั้งปวง กลาวคือ ภพ กําเนิด คติ ฐิติและ
สัตตาวาส. บทวา นาชฺฌคา ไดแก ไมเห็น.
จบอรรถกถาปตตสูตรที่ ๖
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๗. อายตนสูตร
วาดวยผัสสายตนะ ๖
[ ๔๖๔ ] ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน กรุงเวสาลี.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยผัสสายตนะ ๖.
ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็ม
ใจเงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู.
ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ยังภิกษุ
ทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยว
ดวยผสัสายตนะ ๖ และภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมา
ดวยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู ถากระไร เราพึงเขาไป หาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ เพื่อประสงคทําปญญาจักษุใหพินาศ.
[๔๖๕] ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ครัน้ แลว ไดรองเสียงดังพิลึกพึงกลัว ประดุจแผนดินจะถลม ในที่ใกล
พระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น ภิกษุรปู หนึ่งจึงกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งอยางนี้วา ภิกษุ
ภิกษุ แผนดินนี้เห็นจะถลมเสียละกระมัง.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะภิกษุนั้นวา
ดูกอนภิกษุ แผนดินนี้ยอมไมถลม ดูกอนภิกษุ นัน่ มารผูมีบาปมาแลว เพือ่
ประสงคทําปญญาจักษุของพวกเธอใหพินาศ.
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[๔๖๖] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นี้เปนมาร
ผูมีบาปจึงตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
และธรรมารมณทั้งสิ้นนี้เปนโลกามิสอัน
แรงกลา โลกหมกมุนอยูในอารม เหลานี้
สวนสาวกของพระพุทธเจามีสติกาวลวง
โลกามิสนั้น และกาวลวงบวงมารแลว
รุงเรื่องอยูดุจพระอาทิตย ฉะนั้น.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจัก
เรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
อรรถกถาอายตนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอายคนสูตรที่ ๗ ตอไป :บทวา ผสฺสายตนาน ไดแก อายตนะทั้งหลายแหงผัสสะ ที่ชื่อวา
เปนไปในทวาร ๖ เพราะอรรถวา เปนที่ประชุมโดยสัญชาติ. บทวา ภยเภรว
สทฺท ไดแก เสียงที่ใหเกิดความกลัว เชนเสียงเมฆเสียงกลองเสียงฟาผา. บท
วา ปวี มฺเ อุทฺรียติ ไดแก ผืนแผนดินใหญ ไดเปนประหนึ่งทํา
เสียงครืนครั่น. บทวา เอตฺถ โลโก สมุจฺฉิโต ไดแกโลกหมกมุน ในอารมณ
๖ เหลานี้. บทวา มารเธยฺย ไดแก วัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓ อันเปนที่ตั้งแหง
มาร.
จบอรรถกถาอายตนสูตรที่ ๗
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๘. ปณฑิกสูตร
วาดวยมารดลใจไมใหใสบิณฑบาต
[๔๖๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ บานพราหมณ
ในปญจสาลคาม แควนมคธ.
ก็สมัยนั้นแล ทีบ่ านพราหมณ ในปญจสาลคาม มีนักขัตฤกษแจก
ของแกพวกเด็ก ๆ ครั้นรุงเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองแลว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพื่อบิณฑบาต.
ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูคฤหบดีชาวปญจสาลคามถูกมารผูมีบาป
เขาดลใจ ดวยประสงควา พระสมณโคดมอยาไดบิณฑบาตเลย.
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูบานพราหมณในปญจสาลคามเพื่อ
บิณฑบาตดวยบาตรเปลาอยางใด ก็เสด็จกลับมาดวยบาตรเปลาอยางนั้น.
[๔๖๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้นแลว จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา สมณะ ทานไดบิณฑบาตบางไหม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แนะมารผูมีบาป ทานไดกระทําใหเราไม
ไดบิณฑบาตมิใชหรือ.
มารผูมีบาปกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จ
เขาไปสูบานพราหมณในปญจสาลคาม เพื่อบิณฑบาตครั้งที่สองอีกเถิด พระเจาขา ขาพระองคจักการทําใหพระผูมีพระภาคเจาไดบิณฑบาต.
[๔๖๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
มารมาขัดขวางตถาคต ไดประสบ
สิ่งมิใชบุญแลว ดูกอนมารผูม ีบาป ทาน
เขาใจวา บาปยอมไมใหผลแกเรา ฉะนั้น
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หรือพวกเราไมมีความกังวล ยอมอยูเ ปน
สุขสบายหนอ พวกเราจักมีปติเปนภักษา
ดุจอาภัสสรเทพ ฉะนั้น.
ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปเปนทุกขเสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรู
จักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
อรรถกถาปณฑิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปณฑิกสูตรที่ ๘ ตอไป :บทวา ปาหุนกานิ ภวนฺติ ความวา ของขวัญที่พึงสงไปในที่นั้นๆ
ในงานนักขัตฤกษเห็นปานนั้นหรือไทยทานเปนบรรณาการสําหรับตอนรับแขก
[อาคันตุกะ] ไดยินวา วันนั้นเปนวันเที่ยวเตรกันตามลําพัง [เสรี] พวกหนุมๆ
ที่มีวัยและชาติเสมอกันอันตระกูลคุมครองแลวกออกไปชุมนุมกัน. แมพวกสาว
ก็แตงตัวดวยเครื่องตกแตงอันเหมาะแกสมบัติตน ๆ เที่ยวเตรกันไปในที่นั้น ๆ
ในจําพวกหนุมสาวเหลานั้น แมพวกสาว ๆ ก็สงของขวัญ ใหแกพวกหนุม ๆ ที่
ตนพอใจ. ถึงพวกหนุมๆ ก็สงของขวัญใหพวกสาว ๆ เหมือนกัน. เมื่อไมมีของ
ขวัญอยางอื่น โดยที่สุดก็คลองแมดวยพวงมาลัย. บทวา อนฺวาวิฏา ไดแก
เขาไปสิงแลว. ไดยินวา วันนั้น พวกสาว ๕๐๐ คน กําลังเดินไปเลนใน
สวน พบพระศาสดาสวนทางมาก็พึงถวายขนมออน. พระศาสดาจึงทรงแสดง
ธรรมเบ็ดเตล็ด เพื่ออนุโมทนาทานของพวกสาวเหลานั้น. เมือ่ จบเทศนา พวก
สาวทั้งหมดพึงตั้งอยูในโสดาปตติผล ดังนั้น มารจึงเขาดลใจ ดวยหมายจักทํา
อันตรายแกสมบัตินั้น. แตในบาลี ทานกลาวไวเพียงวา ขอพระสมณโคดม
อยาไดอาหารเลย.
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ถามวา พระศาสดาไมทรงทราบการดลใจของมารหรือจึงเสด็จเขาไป.
ตอบวาใชไมทรงทราบ. เพราะเหตุไร. เพราะไมทรงนึกไว. จริงอยู การนึก
วาเราจักไดหรือไมไดอาหารในที่โนน ดังนี้ ไมสมควรแกพระพุทธทั้งหลาย.
ก็พระศาสดาเสด็จเขาไปแลว ทรงเห็นความผิดแผกแหงการปฏิบัติของเหลาผูคน
ทรงนึกวา นี้อะไรกัน ก็ทรงทราบ ทรงพระดําริวา การทําลายการดลใจของ
มาร เพื่ออามิสไมสมควร จึงไมทรงทําลายเสด็จออกไปเสีย.
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา มารดีใจเหมือนชนะศัตรู จึงแปลงเพศ
เปนชาวบานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูไมไดอาหารแมเพียงทัพพีเดียว
ในบานทั้งสิ้น กําลังเสด็จออกไปจากหมูบาน. คําวา ตถาห กริสฺสามิ นี้เปน
คําที่มารพูดเท็จ ไดยินวา มารนั้นคิดอยางนี้วา เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว พระสมณโคดมเสด็จเขาไปอีก ที่นั้น พวกเด็กชาวบานก็จักพูดเยาะเยยเปนตนวา
พระสมณโคดมเที่ยวไปทั่วบาน ไมไดภิกษาแมแตทัพพีเดียว ออกจากหมูบาน
แลวยังเสด็จเขาไปอีก ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา ถามารนี้
จักเบียดเบียนเราอยางนี้ ศีรษะของเขาก็จักแตก ๗ เสี่ยงแน จึงไมเสด็จเขาไป
ดวยทรงเอ็นดูในมารนั้นจึงตรัส ๒ พระคาถา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสวิ ไดแกใหเกิด คือใหเกิดขึ้น. บทวา
อาสชฺช น ไดแกขัดขวาง คือ กระทบแลว. ดวยบทวา น เม ปาป วิปจฺจติ
ทรงแสดงวาทานยังจะสําคัญอยูอยางนี้หรือวา บาปจะไมใหผลแกเรา คือบาป
นั้นไมมีผล ทานอยาสําคัญอยางนั้น ผลของบาปที่ทานทํามีอยู ดังนี้. บทวา
กิฺจน ไดแก ขายคือกิเลสมีกิเลสเครื่องกังวลคือราคะเปนตน ที่สามารถย่าํ ยีได.
บทวา อาภสฺสรา ยถา ความวา เราจักเปนเหมือนเหลาเทวดาชั้นอาภัสสระ
ที่ดํารงอัตภาพดวยฌานที่มีปติ ชื่อวามีปติเปนภักษาหาร.
จบอรรถกถาปณฑิกสูตรที่ ๘
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๙. กัสสกสูตร
วาดวยมารแปลงเพศเปนชาวนา
[๔๗๐] สาวัตถีนิทาน.
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยพระนิพพาน และ
ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชน นอมนึกมาดวยความเต็มใจ เงี่ยโสต
ลงสดับธรรมอยู.
ครั้งนั้นแล มารผูม ีบาปไดมีความคิดวา พระสมณโคดมนี้แล ทรงยัง
ภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา
เกี่ยวดวยพระนิพพาน ถากระไร เราพึงเขาไปใกลพระสมณโคดมถึงที่ประทับ
เพื่อทําปญญาจักษุใหพินาศ.
[๔๗๑] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปจึงนิรมิตเพศเปนชาวนาแบกไถใหญ
ถือปฏักมีดามยาว มีผมยาวรุงรังปกหนาปกหลัง นุงผาเนื้อหยาบ เทาทั้งสอง
เปอนโคลน เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา
ขาแตสมณะ ทานไดเห็นโคทั้งหลายบางไหม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา แนะมารผูมีบาป ทานจะตองการ
อะไรดวยโคทั้งหลายเลา.
มารกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ จักษุเปนของเราแท รูปก็เปน
ของเรา อายตนะคือวิญญาณอันอาศัยจักษุสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเรา
ไปไหนพน ขาแตสมณะ โสตเปนของเรา เสียงเปนของเรา อายตนะคือ
วิญญาณอันอาศัยโสตสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ
จมูกเปนของเรา กลิ่นเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันอาศัยฆานสัมผัส
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ก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแตสมณะ ลิ้นเปนของเรา รสเปน
ของเรา อายตนะคือวิญาณอันอาศัยชิวหาสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเรา
ไปไหนพน ขาแตสมณะ กายเปนของเรา โผฏฐัพพะเปนของเรา อายตนะ
คือวิญญาณอันอาศัยกายสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน ขาแต
สมณะ ใจเปนของเรา ธรรมารมณเปนของเรา อายตนะคือวิญญาณอันอาศัย
มโนสัมผัสก็เปนของเรา ทานจะหนีเราไปไหนพน.
[๔๗๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นมารผูมีบาป จักษุเปน
ของทาน รูปเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันอาศัยจักษุสัมผัสก็เปนของ
ทานแท ดูกอ นมารผูมีบาป แตในทีใ่ ด ไมมีจักษุ ไมมีรูป ไมมีอายตนะ
คือวิญญาณอันอาศัยจักษุสัมผัส ที่นั้นมิใชทางดําเนินของทาน โสตเปนของทาน
เสียงเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันอาศัยโสตสัมผัสก็เปนของทาน แตใน
ที่ใด ไมมีโสต ไมมีเสียง ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันอาศัยโสตสัมผัส ที่นั้น
มิใชทางดําเนินของทาน จมูกเปนของทาน กลิน่ เปนของทาน อายตนะคือ
วิญญาณอันอาศัยฆานสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ ลิ้นเปนของทาน รสเปน
ของทาน อายตนะคือวิญาณอันอาศัยชิวหาสัมผัสเปนของทาน ฯลฯ กายเปน
ของทาน โผฏฐัพพะเปนของทาน อายตนะคือวิญญาณอันอาศัยกายสัมผัสเปน
ของทาน ฯลฯ ใจเปนของทาน ธรรมารมณทั้งหลายเปนของทาน อายตนะ
คือวิญญาณอัน อาศัยมโนสัมผัสก็เปนของทาน แตในที่ใด ไมมีใจ ไมมี
ธรรมารมณ ไมมีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดแตมโนสัมผัส ที่นั้นมิใชทาง
ดําเนินของทาน.
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[๔๗๓] มารกราบทูลวา
ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใดวา นีข้ อง
เรา และกลาววา นี้เปนเรา ถาใจของทาน
มีอยูในสิ่งนั้น ขาแตสมณะ ทานก็จะไม
พนเราไปได.
[๔๗๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ชนเหลาใดกลาวถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม
มีแกเรา ชนเหลาใดกลาว ชนเหลานั้น
ไมใชเรา ดูกอนมารผูมีบาป ทานจงรู
อยางนี้ ทานยอมไมเห็นแมทางของเรา.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
อรรถกถากัสสกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกัสสกสูตรที่ ๙ ตอไป :บทวา นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย ไดแก ที่อางพระนิพพานเปนไปแลว.
บทวา ทฏหฏเกโส ไดแก นําผมหนาไวขางหลัง นําผมหลังไวขางหนา
นําผมขางซายไวขางขวา นําผมขางขวาไวขางซาย ชื่อวา มีผมกระจายยุงเหยิง
บทวา มม จกฺขุสมฺผสฺสวิฺาณายตน ไดแก จักษุสัมผัสที่ประกอบดวย
จักขุวิญญาณ. จักษุสัมผัสนั้นก็ดี วิญญาณายตนะก็ดี เปนของเรา. ก็ในคําวา
มเมว ของเรานี้ ทานถือเอาธรรมทั้งหลายที่ประกอบดวยวิญญาณ ดวยจักษุสัมผัส
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ถือเอาวิญญาณทั้งหลายมีอาวัชชนจิตเปนตน ทีเ่ กิดในจักษุทวารแมทั้งหมด
ดวยวิญญาณายตนะ. ถึงในโสตทวารเปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน. แตในมโนทวาร
ภวังคจิต เปนไปโดยการรับอารมณ ชื่อวามโน. ธรรมที่เปนอารมณทั้งหลาย
ชื่อวา ธรรม. สัมผัสที่ประกอบดวยภวังคจิตอันเปนไปดวยอาวัชชนะ ชือ่ วา
มโนสัมผัส. ชวนจิต ชื่อวา วิญญาณายตนะ แมตทารัมมณะก็เปนไป.
บทวา ตเวว ปาปม จกฺขุ ความวา จักษุใด อันโรคทีท่ ําความมืด
เปนตนในโลกเขาขัดขวาง เปนบอเกิดแหงโรคมากอยาง ทําใหแหงใหกระดาง ๆ
โดยที่สุด ตาก็บอด เหตุนั้น จักษุนั้นทั้งหมดเปนอยางนั้นนั่นแหละ. แมในรูป
เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน. บทวา ย วทนฺติ จ ความวา บุคคลเหลาใดกลาวถึง
สิ่งใด วานี้เปนของเรา. บทวา มมนฺติ จ ความวา และบุคคลเหลาใดกลาววา
ของเรา. บทวา เอตฺถ เจ เต มโน อตฺถิ ความวา ผิวา จิตของทานมีอยูใน
ฐานะเหลานี้ไซร. บทวา น เม สมณ โมกฺขิสิ แปลวา ทานจักไมหลุดพน
จากวิสัยของเรา. บทวา ย วทนฺติ ความวา บุคคลทั้งหลายกลาวถึงสิ่งใด
สิ่งนั้น ไมใชของเรา. บทวา เย วทนฺติ ความวา บุคคลแมเหลาใดกลาว
อยางนี้ บุคคลเหลานั้นก็ไมใชเรา. บทวา น เม มคฺคมฺป ทกฺขสิ ความวา
ทานก็ไมเห็นแมแตทางไปของเรา ในภพกําเนิดและคติเปนตน.
จบอรรถกถากัสสกสูตรที่ ๙
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๑๐. รัชชสูตร
วาดวยมารเชิญใหเสวยราชสมบัติ
[๔๗๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กระทอมอัน
ตั้งอยูในปา ในประเทศหิมวันต แควนโกศล.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับ พักผอนอยูในที่ลับไดทรง
ปริวิตกวา เราจะสามารถเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง
ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียน ไมทําผูอื่นใหเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม
ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอื่นเศราโศกไดหรือไม.
[๔๗๖] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัย
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยจิตแลว เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้น แลวจึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงเสวย
รัชสมบัติเถิด พระเจาขา ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไม
เบียดเบียนเอง ไมใชใหผอู ื่นเบียดเบียน ไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชใหเขา
ทําคนอื่นใหเสื่อม ไมเศราโศกเอง ไมทาใหผูอื่นเศราโศก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมารผูมีบาป ทานเห็นอะไรของเรา
ทําไมจึงไดพูดกะเราอยางนี้วา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสวยรัชสมบัติเถิด
พระเจาขา ขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรม โดยทีไ่ มเบียดเบียนเอง
ไมใชใหผูอื่นเบียดเบียน ไมทําใหผูอื่นเสื่อมเอง ไมใชใหเขาทําผูอื่นใหเสื่อม
ไมเศราโศกเอง ไมทําใหผูอื่นเศราโศก.
มารกราบทูลวา พระเจาขา อิทธิบาททั้ง ๔ พระองคทรงบําเพ็ญให
เจริญ กระทําใหมาก กระทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนวัตถุที่ตั้ง กระทําไมหยุด
สั่งสมปรารภดวยดีแลว พระเจาขา ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงค ทรง
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อธิษฐานภูเขาหลวงชื่อหิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั้นก็พึงเปนทองคํา
ลวน.
[๔๗๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะมารดวยพระคาถาวา
ภูเขาทองคําลวนมีสีสุกปลั่ง ถึง
สองเทาก็ยังไมพอแกบุคคลหนึ่ง บุคคล
ทราบดังนี้แลว พึงประพฤติสงบ ผูใดได
เห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลว ไฉนผูนั้นจะ
พึงนอมใจไปในกามเลา บุคคลทราบอุปธิ
วาเปนเครื่องของในโลกแลว พึงศึกษา
เพื่อกําจัดอุปธินั้นเสีย.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
รูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้ จึงไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
จบรัชชสูตร
จบทุติยวรรคที่ ๒
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อรรถกถารัชชสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในรัชชสูตรที่ ๑๐ ตอไป :บทวา อหน อฆาฏย ไดแกไมเบียดเบียนเอง ไมใชใหเขาเบียด
เบียน. บทวา อชิน อชาปยไดแกไมทําความเสื่อมทรัพยเอง ไมใชให
เขาทําความเสื่อม. บทวา อโสจ อโสจาปย ไดแกไมเศราโศกเอง ไมทํา
ใหเขาเศราโศก. เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นมนุษยทั้งหลาย ถูกผู
ลงโทษเบียดเบียน ในรัชสมัยของเหลาพระราชาผูไมทรงธรรม จึงทรง
พระดําริอยางนี้ ดวยอํานาจความกรุณา. บทวา อุปสงฺกมิ ความวา มาร
คิควาพระสมณโคดม ทรงดําริวา เราอาจครองราชสมบัติได คงจักอยากครอง
ราชสมบัติ ก็ขึ้นชื่อวาราชสมบัตินี้เปนฐานที่ตั้งแหงความประมาท เมื่อทรง
ครองราชสมบัติ เราอาจไดพบความผิดพลาด จําเราจักไปทําใหพระองคเกิดความ
อุตสาหะ ดังนี้จึงเขาไปเฝา. บทวา อิทฺธิปาทา ไดแกสวนที่ใหสําเร็จ. บทวา
ภาวิตา ไดแกใหเจริญแลว. บทวา พหุลีกตา ไดแกกระทําบอย ๆ. บทวา
ยานีกตา ไดแกการทําใหเปนดุจยานที่เทียมไวแลว. บทวา วตฺถุกตา ได
แกกระทําใหมีที่ตั้ง เพราะอรรถาวาเปนที่ตั้ง. บทวา อนุฏิตา ไดแก ไม
ละแลว ติดตามอยูเปนนิตย. บทวา ปริจิตา ไดแกสั่งสมดี ดวยการกระทํา
ติดตอกัน คือชํานาญเหมือนฝมือยิงธนูไมพลาดของนักแมนธนู. บทวา สุสมา
รทฺธา ไดแก เริ่มพรอมดีแลวมีภาวนาบริบูรณแลว. บทวา อธิมุจฺเจยฺย
ไดแกพึงคิด.
บทวา ปพฺพตสฺส แกเปน ปพฺพโต ภเวยฺย พึงมีภูเขา. บท
ทฺวิตาว ความวา ภูเขาลูกเดียวยกไวกอน ภูเขาทองขนาดใหญเพียงนั้นแม
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สองเทา ก็ยงั ไมพอคือไมพอความตองการสําหรับคน ๆ เดียวได.
บทวา อิติ วิทฺธา สมฺจเร ไดแก เมื่อรูอยางนี้ พึงพระพฤติสม่ําเสมอ.
บทวา ยโตนิทาน ไดแกขึ้นชื่อวาทุกขมีกามคุณ ๕ เปนเหตุ. สัตวใดไดเห็น
อยางนี้วา ทุกขนั้นมีกามคุณใดเปนเหตุ. บทวา กถ นเมยฺย ความวา สัตว
นั้นพึงนอมไปในกามเหลานั้นอันเปนตนเหตุแหงทุกข เพราะเหตุอะไร. บทวา
อุปธึ วิทิตฺวา ความวา รูอุปธิคือกามคุณอยางนี้วา นั่นเปนเครื่องของ นี่ก็
เปนเครื่องของ. บทวา ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเข ความวาพึงศึกษา
เพื่อกําจัดอุปธินั้นนั่นแลเสีย ดังนี้.
จบอรรถกถารัชชสูตรที่ ๑๐
ทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรในวรรคที่ ๒ นี้มี ๑๐ สูตร คือ
๑. ปาสาณสูตร ๒. สีหสูตร ๓. สกลิกสูตร ๔. ปฎิรูปสูตร
๕. มานสสูตร ๖. ปตตสูตร ๗. อายตนสูตร ๘. ปณฑิกสูตร ๙.
กัสสกสูตร ๑๐. รัชชสูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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ตติยวรรคที่ ๓
๑. สัมพหุลสูตร
มารกวนภิกษุ
[๔๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่นครศิลาวดี ในแควนสักกะ.
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน เปนผูไมประมาท มีความเพียร
ใจมั่นอยูในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา.
[๔๗๙] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาปนิรมิตเพศเปนพราหมณมุนชฎาใหญ
นุงหนังเสือ แก หลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดื่อ
เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นแลวจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทาน
บรรพชิตผูเจริญทั้งหลายลวนแตเปนคนหนุมกระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบ
ดวยความหนุมแนน ยังอยูในปฐมวัยไมเบื่อในกามารมณทั้งหลาย ขอทานจง
บริโภคกามอันเปนของมนุษย อยาละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราวเลย.
ภิกษุเหลานั้น ตอบวา ดูกอนพราหมณ พวกเรายอมไมละผลอันเห็นเอง
วิ่งไปสูผลชั่วคราว แตเราทั้งหลายละผลชั่วคราววิ่งไปสูผลอันเห็นเอง ดูกอน
พราหมณ เพราะวากามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนของชั่วคราว
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายมีมากยิ่ง ธรรมนี้มีผลอัน
เห็นเองใหผลไมจํากัดกาล เปนของควรเรียกกันมาดู ควรนอมมาไวในตน อัน
วิญูชนทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน.
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เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว มารผูมีบาปจึงสั่นศีรษะ แลบลิ้น
ทําหนาขมวดเปนสามรอย จดจองไมเทาหลีกไป.
[๔๘๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่
ประทับถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุ
เหลานั้นครั้นนั่งแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา ขาพระองค
ทั้งหลายเปนผูไมประมาท บําเพ็ญความเพียร ตั้งใจมั่น อยูในที่ใกลพระองค
ณ ที่นี้พระเจาขา มีพราหมณคนหนึ่ง มุนชฎาใหญ นุงหนังเสือ เปนคนแก
หลังโกง หายใจเสียงดังครืดคราด ถือไมเทาทําดวยไมมะเดื่อ เขาไปหาขา
พระองคยิ่งที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา ทานบรรพชิตผูเจริญทั้งหลาย
ลวนแตเปนคนหนุมกระชุมกระชวย มีผมดํา ประกอบดวยความหนุมแนน ยัง
อยูในปฐมวัยไมเบื่อในกามารมณทั้งหลาย ขอทานจงบริโภคกามอันเปนของ
มนุษย อยาละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราวเลย พระเจาขา เมื่อพราหมณ
กลาวอยางนี้แลว พวกขาพระองคไดกลาวกะพราหมณนั้นวา ดูกอนพราหมณ
พวกเรายอมไมละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสูผลชั่วคราว แตพวกเราละผลชั่วคราว
วิ่งไปสูผลอันเห็นเอง ดูกอนพราหมณ เพราะกามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปนของชั่วคราว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้ง
หลายนั้นมีมากยิ่ง ธรรมนี้มีผลอันเห็นเอง ใหผลไมจํากัดกาล เปนของควร
ยกมาดู ควรนอมไวในตน อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา
เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว พราหมณนั้นสั่นศรีษะ. แลบลิ้น ทําหนาขมวด
เปนสามรอย จดจองไมเทาหลีกไป.
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[๔๘๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั้นมิใช
พราหมณ นั้นเปนมารผูมีบาป มาเพื่อประสงคจะทําปญญาจักษุของพวกเธอให
พินาศ.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงภาษิต
พระคาถานี้ในเวลานั้นวา
ผูใดไดเห็นทุกขมีกามเปนเหตุแลว
ไฉนผูนั้นจะพึงนอมใจไปในกามเลา บุคคล
ผูทราบอุปธิวา เปนเครื่องของอยูในโลก
แลว พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั้นเสีย.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 59

ตติยวรรคที่ ๓
อรรถกถาสัมพหุลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัมพหุลสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๓ ตอไป:บทวา ชฏณฺฑุเวน ไดแกเทริดเซิงผม. บทวา อชินกฺขิปนิวตฺโถ
ไดแกหนึ่งเสือที่มีเล็บเทางาม นุงผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง. บทวา อุทมุ ฺพรทณฺฑ
ไดแกถือไมเทาไมมะเดื่อ คดนิดหนอย เพื่อประกาศความเปนผูมักนอย. บทวา
เอตทโวจ ความวา มารถือเพศนักบวชพราหมณแก เพราะเปนนักบวชใน
จําพวกพราหมณก็ดี เปนผูแกในจําพวกนักบวชก็ดี ดวยเขาใจวาธรรมดาถอยคํา
ของพราหมณ รับฟงกันดวยดีในโลก แลวเขาไปหาภิกษุเหลานั้น ผูทาํ กิจ ณ
ที่สําหรับทําความเพียร ยกมือทั้งสองขึ้น ไดกลาวคําวา ทหรา ภวนฺโต
เปนตนนั้น. บทวา โอกมฺเปตฺวา แปลวา เอาคางจดทองคอมตัวตัวลงต่ํา.
บทวา ชิวฺห นิลฺลาเฬตฺวา ไดแกแลบลิ้นใหญรับคําขาว เสียไปสองขาง
ทั้งขางบนทั้งขางลาง. บทวา ติวิสาข ไดแก ๓ รอย. บทวา นลาฏิก ความ
วารอยยน ปรากฏที่หนาผากอันสยิ้ว. บทวา ปกฺกามิ ความวา พราหมณแก
กลาววา พวกทานไมเชื่อคําของผูรู จงเขาไปที่เรนของตนเถิด แลวจับทาง
ไปทางหนึ่ง.
จบอรรถกถาสัมพหุลสูตรที่ ๑
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๒. สมิทธิสูตร
วาดวยมารขูพระสมิทธิ
[๔๘๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กรุงศิลาวดี แควนสักกะ.
ก็สมัยนั้นแล ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่น
อยูในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้นแล ทานสมิทธิผูพักผอนอยูในที่ลับ มีความปริวิตกแหงจิต
เกิดขึ้นอยางนี้วา เปนลาภของเราดีแทที่เราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ
เปนพระศาสดาของเรา เปนลาภของเราดีแทที่เราไดบวชในพระธรรมวินัย
อันพระศาสดาตรัสดีแลวอยางนี้ เปนลาภของเราดีแทที่เราไดเพื่อนพรหมจรรย
อันมีศีลมีกัลยาณธรรม.
[๔๘๓] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปทรามความปริวิตกแหงจิตของทาน
สมิทธิดวยจิตแลว เขาไปหาทานสมิทธิถึงที่อยู ครั้นแลว จึงทําเสียงดังนากลัว
นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม ณ ทีใ่ กลทานสมิทธิ.
[๔๘๔] ลําดับนั้น ทานสมิทธิเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แลวนัง่ ณ ที่ควรขางหนึ่ง ทาน
สมิทธิครั้นนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว จึงไดกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองค
เปนผูไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่น อยูในที่ใกลพระองค ณ ที่นี้
พระเจาขา ขาพระองคอยูในที่ลับเรน มีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา
เปนลาภของเราดีแทที่เราไดพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนพระศาสดา
ของเรา เปนลาภของเราดีแทที่เราไดบวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัส
ดีแลวอยางนี้ เปนลาภของเราดีแทที่เราไดเพื่อนพรหมจรรย อันมีศีลมีกัลยาณ-
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ธรรม พระเจาขา ขณะนั้น ก็ไดมีเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียวประดุจแผนดิน
จะถลม เกิดขึ้นในที่ใกลขาพระองค.
[๔๘๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สมิทธิ นั้นไมใชแผนดินจะถลม
นั้นเปนมารผูมีบาปมาเพื่อประสงคจะทําปญญาจักษุของเธอใหพินาศ เธอจง
ไปเถิด สมิทธิ จงเปนผูไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่นอยูในที่นั้นตาม
เดิมเถิด.
ทานสมิทธิรับพระดํารัสแลวลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณแลวหลีกไป.
[๔๘๖] แมครั้งที่สอง ทานสมิทธิเปนผูไมประมาท มีความเพียร
ตั้งใจมั่นอยูในที่นั้นนั่นเอง แมในครั้งที่สอง ทานสมิทธิไปในที่ลับเรนอยู
มีความปริวิตกเกิดขึ้นอยางนี้ ฯลฯ แมในครั้งที่สอง มารผูม ีบาปทราบความ
ปริวิตกแหงจิตของทานสมิทธิดวยจิตแลว ฯลฯ จึงทําเสียงดังนากลัว นาหวาดเสียวประดุจแผนดินจะถลม ณ ที่ใกลทานสมิทธิ.
[๔๘๗] ลําดับนั้น ทานสมิทธิทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป จึงกลาว
กะมารผูมีบาปดวยคาถาวา
เราหลีกออกจากเรือนบวชเปนผูไมมี
เรือนดวยศรัทธา สติและปญญาของเรา
เรารูแลว อนึง่ จิตของเราตั้งมั่นดีแลว
ทานจักบันดาลรูปตางๆ อันนากลัวอยางไร
ก็จกั ไมยังเราใหหวาดกลัวไดเลยโดยแท.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา ภิกษุสมิทธิรูจักเรา ดังนี้
ไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง.
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อรรถกถาสมิทธิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสมิทธิสูตรที่ ๒ ตอไป:บทวา ลาภา เม กต สุลทฺธ วต เม ความวา เปนลาภของเรา
เราไดดีแลว เพราะเราไดพระศาสดา พระธรรม และเพื่อนพรหมจารีเห็นปาน
นั้น. ไดยินวา ทานสมิทธินั้น ภายหลัง พิจารณามูลกัมมัฏฐานแลว ก็ยืด
กัมมัฏฐานที่นาเลื่อมใสไวกอน ดวยหมายจะยึดเอาพระอรหัตใหได ระลึกคุณ
ของพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ใหเกิดความที่จิตเหมาะแลว นั่ง
ทําจิตใหราเริงยินดี ดวยเหตุนั้น ทานสมิทธินั้นจึงคิดอยางนี้. บทวา อุปสงฺกมิ
ความวา มารคิดวา พระภิกษุสมิทธินี้ ก็เปนเชนเดียวกับ ภิกษุที่นั่งถือกัมมัฏฐาน
ที่นาเลื่อมใส ตราบใด ยังถือเอาพระอรหัตไมได ตราบนัน้ จําเราจักทํา
อันตรายแกเธอ ดังนี้ แลวจึงเขาไปหา. บทวา คจฺฉ ตฺว ความวา พระศาสดา
ทรงตรวจดูทั่วชมพูทวีป ทรงพบวา กัมมัฏฐานจักเปนสัปปายะสําหรับภิกษุนั้น
ในที่นั้นนั่นแล เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนี้. บทวา สติ ปฺา จ เม
พุทฺธา ความวา เรารูสติและปญญาของเรา. บทวา กาม กรสฺสุ รูปานิ
ไดแก ทานจะทํารูป ที่นา กลัวแมมากมาย. บทวา เนว ม พฺยาธยิสฺสสิ
ไดแก ทานไมทําเราใหหวั่นไหวได.
จบอรรถกถาสมิทธิสูตรที่ ๒
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๓. โคธิกสูตร
วาดวยพระโคธิกะปรินิพพาน
[๔๘๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
ก็สมัยนั้นแล ทานโคธิกะ อยูที่กาฬศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ.
[๔๘๙] ครั้งนั้นแล ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร
ตั้งใจมั่น ไดบรรลุเจโตวิมุตติอันเปนโลกีย ภายหลังทานโคธิกะไดเสื่อมจาก
เจโตวิมุตติอันเปนโลกียน ั้น แมครัง้ ที่ ๒ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท มี
ความเพียร ตั้งใจมั่น ไดบรรลุเจโตวิมุตติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๒ ก็ได
เสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๓ ทานโคธิกะเปนผูไมประมาท
มีความเพียร ตั้งใจมั่นอยู. ไดบรรลุเจโตวิมุตติอันเปนโลกีย แมในครั้งที่ ๓ ก็
ไดเสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเปนโลกียน ั้น แมครั้งที่ ๔ ทานโคธิกะเปนผูไม
ประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่น ไดบรรลุเจโตวิมุติอัน เปนโลกีย แมในครั้ง
ที่ ๔ ก็ไดเสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๕ ทานโคธิกะเปนผู
ไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่น ไดบรรลุเจโตวิมุตติอันเปนโลกีย แมใน
ครั้งที่ ๕ ก็ไดเสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเปนโลกียน ั้น แมครั้งที่ ๖ ทานโคธิกะ
เปนผูไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่น ไดบรรลุเจโตวิมุตติอันเปนโลกีย
แมในครั้งที่ ๖ ก็ไดเสื่อมจากเจโตวิมุตติอันเปนโลกียนั้น แมครั้งที่ ๗ ทาน
โคธิกะเปนผูไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจมั่น ก็ไดบรรลุเจโควิมุตติอันเปน
โลกียอีก.
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ครั้งนั้นแล ทานโคธิกะไดเกิดความคิดอยางนี้วา เราไดเสื่อมจาก
เจโตวิมุตติอันเปนโลกียถงึ ๖ ครั้งแลว ถากระไร เราพึงนําศัสตรามา.
[๔๙๐] ลําดับนั้นแล มารผูมีบาปทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน
โคธิกะดวยจิตแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ขาแตพระองคผูมีจักษุ มีเพียรใหญ
มีปญญามาก รุงเรืองดวยฤทธิ์และยศ
กาวลวงเวรและภัยทั้งปวง ขาพระองคขอ
ถวายบังคมพระบาททั้งคู ขาแตพระองค
ผูมีเพียรใหญ สาวกของพระองคอันมรณะ
ครอบงําแลว ยอมคิดจํานงหวังความตาย
ขาแตพระองคผูทรงไวซึ่งความรุงเรื่อง
ขอพระองคจงหามสาวกะองพระองคนั้น
เสียเถิด.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูปรากฏ
ในหมูชน สาวกของพระองคยินดีในพระศาสนา ยังไมไดบรรลุพระอรหัต ยัง
เปนพระเสขะอยู ไฉนจะพึงกระทํากาละ
เสียเลา.
ก็เวลานั้น ทานโคธิกะไดนําศัสตรามาแลว.
[๔๙๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ผูนี้เปนมารผูมีบาป
จึงไดตรัสกะมารผูมีบาปดวยพระคาถาวา
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ปราชญทั้งหลายยอมทําอยางนี้แล
ยอมไมหวงใยชีวิต โคธิกะภิกษุ ถอน
ตัณหาพรอมดวยราก นิพพานแลว.
[๔๙๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
แลวตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เรามาไปสูกาลศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ อันเปนที่
โคธิกกุลบุตร นําศัสตรามาแลว
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
ครั้นนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุหลายรูปไดเขาไปยัง
กาลศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ.
พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นโคธิกะมีคออันพลิกแลว นอน
อยูบนเตียงที่ไกลเทียว ก็เวลานั้นแล ควันหรือหมอกพลุงไปสูทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ.
[๔๙๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
กอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นไหม ควันหรือหมอกนั้นพลุงไปสูทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบือ้ งบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลรับพระดํารัสแลวจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่น
มารผูมีบาป เที่ยวแสวงหาวิญญาณ. ของโคธิกกุลบุตร ดวยคิดวา วิญญาณของ
โคธิกกุลบุตรตั้งอยู ณ ที่ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โคธิกกุลบุตร มีวิญญาณ
อันไมตั้งอยูแลว ปรินิพพานแลว.
[๔๙๔] ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปถือพิณมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุก
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
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ขาพระองคไดคนหาวิญญาณของ
โคธิกกุลบุตร ทัง้ ในทิศเบื้องบน ทั้งทิศ
เบื้องต่ํา ทั้งทางขวาง ทั้งทิศใหญ ทิศนอย
ทั่วแลว มิไดประสบ โคธิกะนั้นไป ณ
ที่ไหน.
[๔๙๕] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา
นักปราชญผูใดสมบูรณดวยธิติ มี
ปกติเพงพินิจ ยินดีแลวในฌานทุกเมื่อ
พากเพียรอยูตลอดวันและคืน ไมมีความ
อาลัยในชีวิต ชนะเสนาของมัจจุราชแลว
ไมกลับมาสูภพใหม นักปราชญนั้นคือ
โคธิกกุลบุตร ไดถอนตัณหาพรอมดวย
ราก ปรินิพพานแลว.
พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารผูมีความเศราโศก ในลําดับนั้น
ยักษนั้นมีความโทมนัส หายไปในที่นั้นนั่นเอง.
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อรรถกถาโคธิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโคธิกสูตรที่ ๓ ตอไป :บทวา อิสิคิลิปสฺเส ไดแก ขางภูเขาชื่อ อิสิคิลิ. บทวา กาฬสิลาย
ไดแก กอนหินสีดํา. บทวา สามายิก เจโตวิมุตฺติ ความวา สมาบัติฝาย
โกลิกะ ชื่อวา สามายิกาเจโตวิมุตติ เพราะจิตหลุดพนจากธรรมที่เปนขาศึก
ในขณะที่จิตแนวแนแนบแนน และนอมไปในอารมณ. บทวา ผุสิ ไดแก
กลับได. ในบทวา ปริหายิ ถามวา เพราะเหตุไร ทานโคธิกะ จึงเสื่อมถึง
๖ ครั้ง. ตอบวา เพราะทานมีอาพาธ. ไดยินวา พระเถระมีอาพาธเรื้อรัง
[ประจําตัว] โดยเปนโรคลมน้ําดีและเสมหะ. ดวยอาพาธนั้น พระเถระจึงไม
อาจบําเพ็ญอุปการธรรมใหเปนสัปปายะของสมาธิได จึงเสื่อมจากสมาบัติที่แนว
แนแนบแนนไปเสีย.
บทวา ยนฺนูนาห สตฺถ อาหเรยฺย ความวา ไดยินวา พระเถระ
คิดจะฆาตัวตาย. ผูมีฌานเสื่อมการทํากาละ. [ตาย] คติไมแนนอน. ผูมีฌาน
ไมเสื่อม คติแนนอนคือยอมบังเกิดในพรหมโลก เพราะฉะนั้น พระเถระจึง
ประสงคจะฆาตัวตายเสีย. บทวา อุปสงฺกมิ ความวา มารคิดวา สมณะนี้
ประสงคจะฆาตัวตาย ก็ขึ้นชื่อวา การฆาตัวตายนี้ ยอมมีแกผไู มเยื่อใยในรางกาย
และชีวิต สมณะนั้นพิจารณามูลกัมมัฏฐานแลว ยอมสามารถยึดแมพระอรหัต
ไวได ถึงเราหามปราม เธอคงไมละเวน ตอพระศาสดาทรงหามปราม จึงจะ
เวน ดังนี้ จึงทําเหมือนหวังดีตอพระเถระ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ชล แปลวา รุงเรืองอยู. บทวา ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม
ความวา ทานผูมีจักษุดวยจักษุทั้ง ๕ ขาพระองคขอไหวพระบาทของพระองค.
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บทวา ชุตินฺธร ไดแก ผูท รงอานุภาพ. บทวา อปฺปตฺตมานโส ไดแก
ผูยังไมบรรลุพระอรหัต. บทวา เสกฺโข ไดแกผูกําลังศึกษาศีลเปนตนชื่อวา
ผูยังมีกิจที่จะตองทํา. บทวา ชเน สุตา ไดแก ผูปรากฏในหมูช น. บทวา
สตฺถ อาหริต โหติ ความวา ไดยินวา พระเถระคิดวา เราจะมีประโยชน
อะไรดวยชีวิตนี้ จึงนอนหงายเอามีดตัดหลอดคอ. ทุกขเวทนาทั้งหลายก็เกิก
ขึ้น. พระเถระขมเวทนาแลวกําหนดเวทนานั้นนั่นแหละเปนอารมณตั้งสติมั่น
พิจารณามูลกัมมัฏฐานก็บรรลุพระอรหัต เปนสมสีสี ปรินพิ พานแลว. ก็ชื่อ
วาสมสีสีมี ๓ ประเภท คืออิริยาปถสมสีสี โรคสมสีสี ชีวิตสมสีสี.
บรรดาพระอรหันต ๓ ประเภทนั้น พระอริยะรูปใดอธิษฐานอิริยาบถ
ทั้งหลายมียืนเปนตน อิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งวิปสสนาไวมั่นดวยหมาย
จะไมเปลี่ยนอิริยาบถนี้แลว บรรลุพระอรหัต เมื่อเปนดังนั้น พระอริยะรูปนั้น
บรรลุพระอรหัตและไมเปลี่ยนอิริยาบถพรอมคราวเดียวกัน พระอริยะรูปนี้
ชื่อวาอิริยาปถสมสีสี. อนึ่ง พระอริยะรูปใดเมื่อบรรดาโรคทั้งหลายมีโรคตาเปน
ตน อยางใดอยางหนึ่งมีอยู ตั้งวิปสสนาไวมั่นวา ถึงไมหายจากโรคนี้ ก็จัก
บรรลุพระอรหัต เมื่อเปนดังนั้น พระอริยะรูปนั้นบรรลุพระหัต และหายโรค
พรอมคราวเดียวกัน พระอริยะรูปนี้ชื่อวา โรคสมสีสี. แตอาจารยบางพวก
บัญญัติพระอรหันตนั้นเปนสมสีสีในขอนี้ โดยปรินิพพาน ในเพราะอิริยาบถ
นั้นนั่นแหละ และในเพราะโรคนั้นนั่นแหละ. อนึ่ง พระอริยรูปใด สิน้
อาสวะและสิ้นชีพ พรอมคราวเดียวกัน พระอริยะรูปนี้ ชื่อวาชีวิตสมสีสี
สมจริงดังที่ที่ในกลาวไววา บุคคลใดสิ้นอาสวะและสิ้นชีพไมกอนไมหลัง บุคคล
นี้ เรียกวา สมสีสี.
ก็ในคําวา สมสีสี นี้ สีสะมี ๒ คือ ปวัตตสีสะและกิเลสสีสะ. บรรดา
สีสะทั้ง ๒ นั้น ชีวิตินทรีย ชื่อวา ปวัตตสีสะ อวิชชาชื่อวา กิเลสสีสะ. บรรดา
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ชีวิตินทรียและอวิชชานั้น จุติจิตยอมทําชีวิตินทรียใหสิ้นไป มรรคจิต ทํา
อวิชชาทั้งหลายใหสิ้นไป. จิตสองดวงยอมไมเกิดพรอมคราวเดียวกัน . แตผล
จิตเกิดในลําดับมรรคจิต ภวังคจิตเกิดในลําดับผลจิต ออกจากภวังคจิต ปจจเวกขณจิตก็เกิด. ปจจเวกขณจิตนั้นบริบูรณบางไมบริบูรณบาง. จริงอยูแม
เอาดาบอันคมกริบตัดศีรษะ ปจจเวกขณจิตยอมเกิดขึ้น ๑ วาระ หรือ ๒ วาระ
โดยแท แตเพราะจิตทั้งหลายเปนไปเร็ว การสิ้นอาสวะและการสิ้นชีพจึงปรากฏ
เหมือนมีในขณะเดียวกันนั่นเทียว.
บทวา สมูล ตณฺห อพฺภุยฺห ไดแกเพิกถอนตัณหาพรอมทั้งมูล
โดยมูลคืออวิชชาเสียดวยพระอรหัตมรรค. บทวา ปรินพิ ฺพุโต ไดแก
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพาน.
บทวา วิวตฺตกฺขนฺธ ไดแก พลิกตัว. บทวา เสยฺยมาน ไดแก
นอนหงาย. ก็พระเถระนอนหงายก็จริงอยู ถึงอยางนั้น ศีรษะของทานก็เปลี่ยน
ไปอยูขางขวา เพราะนอนคุนแตขางขวา. บทวา ธุมายิตตฺต ไดแก ภาวะที่
เปนควัน . จริงอยู ขณะนั้น เหมือนฝนควันและฝนมืดปรากฏขึ้นมา. บทวา
วิฺาณ สมนฺเวสติ ไดแก มารแสวงหาปฏิสนธิจิต. บทวา อปฺปติฏิเตน
ไดแกมีปฏิสนธิวิญญา มิไดตั้งอยูแลว อธิบายวามีเหตุแหงปฏิสนธิวิญญาณ
ไมตั้งอยูแลว. บทวา เวฬุวปณฺฑุ วีณ ไดแก พิณเหลืองเหมือนผลมะตูมสุก
คือพิณใหญสีเหมือนทอง. บทวา อาทาย ไดแกหนีบรักแร. บทวา อุปสงฺกมิ
ความวา มารคิดวา เราไมรูที่เกิดของพระโคธิกเถระ ตองถามพระสมณโคดม
จึงจะหมดสงสัย แลวแปลงเพศเปนเด็กเล็กเขาไปเฝา. บทวา นาธิคจฺฉามิ
ไดแกไมเห็น. บทวา โสลปเรตสฺส ไดแกถูกความโศกกระทบแลว. บทวา
อภสฺสถ ไดแก ตกไปที่หลังเทา.
จบอรรถกถาโคธิกสูตรที่ ๓
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๔. สัตตวัสสสูตร
มารหาโอกาสทําลายพระพุทธเจาสิ้น ๗ ป
[๔๙๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับที่ตนอชปาลนิโครธ ริ่มฝงแม
น้ําเนรัญชรา ณ ตําบลอุรุเวลา.
ก็สมัยนั้นแล มารผูมีบาปติดตามพระผูมีพระภาคเจา คอยมุงหาโอกาส
สิ้น ๗ ป ก็ยังไมไดโอกาส.
[๔๙๗] ภายหลังมารผูมีบาป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ครันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงได
มาซบเซาอยูในปาอยางนี้ ทานเสื่อมจาก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลัง
ปรารถนาอยู ทานไดทําความชั่วอะไร ๆ
ไวในบานหรือ เหตุไรทานจึงไมทํามิตร
ภาพลับชนทั้งปวงเลา หรือวาทานทํามิตรภาพกับใคร ๆ ไมสําเร็จ.
[๔๙๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนมารผูเปนเผาของบุคคลผู
ประมาทแลว เราขุดรากของความเศรา
โศกทั้งหมดแลว ไมมีความชัว่ ไมเศรา
โศก เพงอยู เราชนะความติดแนน กลาว
คือความโลภในภพทั้งหมด เปนผูไมมี
อาสวะ เพงอยู.
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[๔๙๙] มารทูลวา
ถาใจของทานยังของอยูในสิ่งที่ชน
ทั้งหลาย กลาววา สิ่งนี้เปนของเรา และวา
สิ่งนี้เปนเราแลว สมณะ ทานจักไมพน
เราไปได.
[๕๐๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
สิ่งที่ชนทั้งหลายกลาววาเปนของเรา
นั้น ยอมไมเปนของเรา และสิ่งที่ชนทั้ง
หลายกลาววา เปนเรา ก็ไมเปนเราเหมือน
กัน แนะมารผูม บี าป ทานจงทราบอยาง
นี้เถิด แมทานก็จักไมเห็นทางของเรา.
[๕๐๑] มารทูลวา
ถาทานจักรูทางอันปลอดภัย เปนที่
ไปสูอมตมหานิพพาน ก็จงหลีกไปแตคน
เดียวเถิด จะพร่ําสอนคนอื่นทําไมเลา.
[๕๐๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ชนเหลาใดมุงไปสูฝง ยอมถึงพระนิพพาน อันมิใชโอกาสของมาร เราถูก
ชนเหลานั้นถามแลว จักบอกวา สิ่งใด
เปนความจริง สิง่ นั้นหาอุปธิกิเลสมิได.
[๕๐๓] มารทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหมือนอยางวามีสระโบกขรณีในที่ไมไกลบานหรือนิคม ในสระนั้นมีปูอยู ครั้งนั้น พวกเด็กชายหรือ
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พวกเด็กหญิงเปนอันมาก ออกจากบานหรือนิคมนั้นแลวเขาไปถึงที่สระโบก
ขรณีนั้นตั้งอยู ครั้นแลวจึงจับปูนั้นขึ้นจากน้ําใหอยูบนบก พระเจาขา ก็ปนู ั้น
ยังกามทุก ๆ กามใหยื่นออก พวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหลานั้น พึงริดพึงหัก
พึงทําลายกามนั้นเสียทุก ๆ กามดวยไมหรือกอนหิน พระเจาขา ก็เมื่อเปนอยาง
นั้น ปูนั้นมีกามถูกริด ถูกหัก ถูกทําลายเสียหมดแลว ยอมไมอาจกาวลงไป
สูสระโบกขรณีนั้นอีกเหมือนแตกอน ฉันใด อารมณแมทุกชนิดอันเปนวิสัย
ของมาร อันใหสัตวเสพผิด ทําใหสัตวดิ้นรน อารมณนั้นทั้งหมด อันพระผู
มีพระภาคเจาตัดรอนหักรานย่ํายีเสียหมดแลว บัดนี้ ขาพระองคผูคอยหาโอกาส
ยอมไมอาจเขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจาไดอีก ฉันนั้น.
[๕๐๔] ครั้นแลว มารผูมีบาปไดกลาวคาถาอันเปนที่ตั้งแหงความ
เบื่อหนายเหลานั้น ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา
ฝูงกาเห็นกอนหินมีสีดุจมันขน จึง
บินเขาไปใกลดวยเขาใจวาเราทั้งหลาย พึง
ประสบอาหารในที่นี้เปนแน ความยินดีพึง
มีโดยแท.
เมื่อพยายามอยูไมไดอาหารสม
ประสงคในที่นั้น จึงบินหลีกไป.
ขาแตพระโคดม ขาพระองคก็เหมือน
กามาพบศิลา ฉะนั้น ขอหลีกไป.
ครั้งนั้นแล มารผูมบี าปครั้น กลาวคาถาอันเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย
เหลานี้ ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงหลีกจากที่นั้น ไปนั่งขัดสมาธิที่
พื้นดินไมไกลจากพระผูมีพระภาคเจา เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา
ซบเซา หมดปฏิภาณ เอาไมขีดแผนดินอยู.
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อรรถกถาสัตตวัสสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัตตวัสสสูตรที่ ๔ ตอไปนี้ :บทวา สตฺต วสฺสานิ ไดแก กอนตรัสรู ๖ ป หลังตรัสรู ๑ ป.
บทวา โอตาราเปกฺโข ไดแก มารจองอยูนาน อยางนี้วา ถาเราเห็นกาย
ทวารเปนตน บางทวารของพระสมณโคดมไมเหมาะสม เราก็จะทวงเธอ ดังนี้.
บทวา อลภมาโน ไดแก ไมเห็นความผิดพลาดแมเพียงละอองธุลี. ดวย
เหตุนั้น พระคันถรจนาจารยจึงกลาววา มารผูม ีบาปติดตามพระผูมีพระภาคเจา
ทุกฝกาวอายุ ๗ ป ก็ไมพบความผิดพลาดของพระสัมพุทธเจาผูมีสิริ. บทวา
อุปสงฺกมิ ความวา มารเขาไปหาดวยคิดวา วันนี้ เราจักมาอภิวาทพระสมณโคดม. ดวยบทวา ฌายสิ มารกลาววา ทานนั่งซบเซาอยู. บทวา วิตฺต
นุ ชินฺโน ความวา ทานเสื่อมเสียทรัพยไปรอยหนึ่งหรือพันหนึ่ง. บทวา
อาคุนฺนุ คามสฺมึ ความวา ไดกระทํากรรมชั่วไวนับไมถวนภายในบาน
ทานไมอาจมองหนาของคนอื่น ๆ ไดแตนั่งซบเซา เที่ยวอยูแตในปาหรือ.
บทวา สกฺขึ ไดแก ความเปนมิตร.
บทวา ปลิขาย แปลวา ขุดแลว. บทวา ภวโลภชปฺป ไดแก
ตัณหา กลาวคือความอยากไดภพ. บทวา อนาสโว ฌายามิ ความวา เรา
ไมมีตัณหา เพงอยูดวยฌานทั้งสอง พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกมารวา
ปมัตตพันธุ จริงอยู มารนั้นเปนพวกพองของตนบางพวกที่มัวเมาอยูในโลก.
บทวา สเจ มคฺค อนุพทุ ฺธ ความวา ผิวา ทานตรัสรูตามมรรคไซร.
บทวา อเปหิ ไดแก จงไปเสีย. บทวา อมจฺจุเธยฺย ไดแก พระนิพพาน
อันไมเปนโอกาสแหงมัจจุราช. บทวา ปารคามิโน ความวา ทั้งคนที่ถงึ
ฝงแลว ทั้งคนที่ประสงคจะไปสูฝง ก็ชื่อวา ปารคามิโน.
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บทวา วิสกายิกานิ ไดแก อันเปนไปในสวนลึกของมาร. บทวา
วิเสวิตานิ ไดแก อันบุคคลเสพผิด คือมีเหตุอันกลับกันเสีย เปนตนวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อายุของเหลามนุษยนอย วันและคืนยอมลวง
ไป ๆ มารกลับกลาวเสียวา อายุของเหลามนุษยยืนยาว วันและคืนไมลวงไป ๆ.
บทวา วิปฺผนฺทิตานิ ไดแก แสดงเพศเปนพระยาชางและเพศพระยางู เปนตน
ในกาลนั้น. บทวา นิพฺเพชนียา ไดแก ควรเลาเรียน.
ในคําวา อนุปริยคา เปนตน ทานทําเปนคําอดีต ก็จริง ถึงอยางนั้น
ก็ควรทราบความ โดยกําหนดแนนอน [ปจจุบัน]. ทานอธิบายไวดังนี้วา
กาเห็นกอนหินสีเหมือนมันขน จึงเขาไปใกลกอนหินนั้น ดวยคิดวา พวกเรา
พบของออนเขาแลว คงจะมีรสอรอย ครั้นแลว กานั้นก็ไมไดรสอรอยที่กอนหินนั้น จึงหลีกจากที่นั้น คือตองหลีกไปเสียจากกอนหินนั้น ฉันใด แมพวก
ขาพระเจา กระทบพระโคดมแลว ก็เหมือนกานั้นกระทบกอนหิน เมื่อไมได
ความยินดีหรือความชื่นชม ก็เบื่อหนายพระโคดม หลีกไปเสีย ฉันนั้น. อ
อักษรในคําวา อภาสิตฺวา นี้ เปนเพียงนิบาต ใจความวากลาวแลว. ปาฐะวา
ภาสิตฺวา ก็ม.ี
จบอรรถกถาสัตตวัสสสูตรที่ ๔
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๕. มารธีตุสูตร
วาดวยธิดามารมาขอบําเรอพระพุทธเจา
[๕๐๕] ครั้งนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
พากันเขาไปหาพระยามารถึงที่อยู ครั้นแลวจึงถามพระยามารดวยคาถาวา
ขาแตคุณพอ คุณพอมีความเสียใจ
ดวยเหตุอะไร หรือเศราโศกถึงผูชาย
คนไหน หมอมฉันจักผูกผูช ายคนนั้นดวย
บวง คือราคะ นํามาถวาย เหมือนบุคคล
ผูกชางมาจากปา ฉะนั้น ชายนั้นจักตกอยู
ในอํานาจของคุณพอ.
[๕๐๖] พระยามารกลาววา
ชายนั้น เปนพระอรหันตผูดําเนินไป
ดีแลวในโลก ไมเปนผูอันใคร ๆ พึงนํา
มาดวยราคะไดงาย ๆ กาวลวงบวงมารไป
แลว เพราะฉะนั้น เราจึงเศราโศกมาก.
[๕๐๗] ครั้งนั้นแล มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้น แลวกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ พวกหมอมฉันจักขอบําเรอพระบาท
ของพระองค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงใสพระทัยถึงคําของนางมารธิดา
เหลานั้น เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม
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[๕๐๘] ลําดับนั้น มารธิดา คือนางตัณหา นางอรดี นางราคา
จึงหลีกออกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวรวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงค
ของบุรุษมีตาง ๆ กันแล อยากระนั้นเลย พวกเราควรนิรมิตเพศเปนนาง
กุมาริกาคนละรอย ๆ.
ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากัน
นิรมิตเพศเปนนางกุมาริกาคนละรอย ๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ พวก
หมอมฉันจะขอบําเรอพระบาทของพระองค.
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงใสพระทัยถึงถอยคําของมารธิดา เพราะ
พระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม.
[๕๐๙] ลําดับนั้น มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
พากันหลีกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว รวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงค
ของบุรุษมีตาง ๆ กัน อยากระนั้นเลย พวกเราควรพากัน จําแลงเพศเปนหญิง
ยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอย ๆ.
ลําดับนั้น มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึง
พากันจําแลงเพศเปนหญิงยังไมเคยคลอดบุตรคนละรอย ๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ขาแต
พระสมณะ พวกหมอมฉันจะขอบําเรอพระบาทของพระองค.
ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย เพราะ
พระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม.
[๕๑๐] ฝายนางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งแลว รวมคิดกันอยางนี้วา ความประสงคของบุรุษทั้งหลายมีตาง ๆ
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กัน อยากระนั้นเลย พวกเราควรจําแลงเพศเปนหญิงที่คลอดบุตรแลวคราวเดียว
คนละรอย ๆ
ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันจําแลงเพศ
เปนหญิงคลอดแลวคราวเดียวคนละรอย ๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ วา ขาแตพระสมณะ พวก
หมอมฉันจะขอบําเรอพระบาทของพระองค.
ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม.
[๕๑๑] ลําดับนั้นแล นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพา
กันจําแลงเพศเปนหญิงที่คลอดบุตรแลว ๒ คราว คนละรอย ๆ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ แมถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็
มิไดทรงใสพระทัยถึง เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลส
อยางยอดเยี่ยม.
[๕๑๒] ลําดับนัน้ นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน
จําแลงเพศเปนหญิงกลางคน คนละรอย ๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ฯลฯ ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงใสพระทัยถึงเลย
เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม.
[๕๑๓] ลําดับนั้น นางตัณหา นางอรดี นางราคา ฯลฯ จึงพากัน
จําแลงเพศเปนหญิงผูใหญคนละรอย ๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่
ประทับ ฯสฯ แมถึงอยูน ั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงใสพระทัยถึง
เพราะพระองคทรงนอมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอยางยอดเยี่ยม.
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[๕๑๔] ลําดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา
พากันหลีกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว จึงพูดกันวา เรื่องนี้จริงดังบิดา
เราไดพูดไววา
ชายนั้นเปนพระอรหันต ผูดาํ เนินไป
ดีแลวในโลก ไมเปนผูอันใคร ๆ พึงนํา
มาดวยราคะไดงาย ๆ กาวลวงบวงแหงมาร
ไปไดแลว เพราะฉะนั้น เราจึงเศราโศก
มาก.
ก็ถาพวกเราพึงเลาโลมสมณะหรือพราหมณคนใดที่ยังไมหมดราคะ
ดวยความพยายามอยางนี้ หทัยของสมณะหรือพราหมณคนนั้นพึงแตก หรือ
โลหิตอุนพึงพลุงออกจากปาก หรือพึงถึงกับเปนบา หรือถึงความมีจิตฟุงซาน
(จิตลอย) เหมือนอยางไมออสดอันลมพัดขาดแลว ยอมหงอยเหงาเหี่ยวแหง
แมฉันใด สมณะหรือพราหมณนั้นพึงซูบซีดเหี่ยวแหงไป ฉันนั้นเหมือนกัน.
ครั้นแลว นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขัางหนึ่ง.
[๕๑๕] นางตัณหามารธิดา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ทานถูกความโศกทับถมหรือ จึงได
มาซบเซาอยูในปาอยางนี้ ทานเสื่อมจาก
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแลวหรือ หรือวากําลัง
ปรารถนาอยู ทานไดทําความชั่วอะไร ๆ
ไวในบานหรือ เพราะเหตุไร ทานจึงไมทํา
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มิตรภาพกับชนทั้งปวงเลา หรือวาทานทํา
มิตรภาพกับใคร ๆ ไมสําเร็จ.
[๕๑๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
เราชนะเสนาคือปยรูปและสาตรูป
(รูปที่รักและรูปที่พอใจ) เปนผูๆ เดียวเพง
อยู ไดรูความบรรลุประโยชน และความ
สงบแหงหทัย วาเปนความสุข.
เพราะฉะนั้น เราจึงไมทําความเปน
มิตรกับชนทั้งปวง และความเปนมิตรกับ
ใคร ๆ ยอมไมอํานวยประโยชนใหแกเรา.
[๕๑๗] ลําดับนั้น นางอรดีมารธิดาไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคาถาวา
ภิกษุในพระศาสนานี้ มีปกติอยู
ดวยธรรมเปนเครื่องอยูอยางไหนมา จึง
ขามโอฆะทั้ง ๔ แลว เวลามิไดขามโอฆะ
ที่ ๖ แลว กามสัญญาทั้งหลายยอมหอม
ลอมไมไดซึ่งบุคคลผูเพงฌานอยางไหน
มาก.
[๕๑๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
บุคคลมีกายอันสงบแลว มีจิตหลุด
พนดีแลว เปนผูไมมีปจจัยอะไร ๆ เปน
เครือ่ งปรุงแตง มีสติ ไมมีความอาลัย ได
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รูต ัวซึ่งธรรม มีปกติเพงอยูดวยฌานที่ ๔
อันหาวิตกมิได ยอมไมกําเริบ ไมซานไป
ไมเปนผูยอทอ.
ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูมีปกติอยู
ดวยธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้มาก จึงขาม
โอฆะทั้ง ๕ ไดแลว บัดมิไดขามโอฆะที่
๖ แลว กามสัญญาทั้งหลายยอมหอมลอม
ไมได ซึ่งภิกษุผูเพงฌานอยางนี้มาก.
[๕๑๙] ลําดับนั้นแล นางราคามารธิดา ไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาดวยคาถาวา
พระศาสดาผูเปนหัวหนาดูแลคณะสงฆ ไดตัดตัณหาขาดแลวและชนผูมี
ศรัทธาเปนอันมาก จักประพฤติตามได
แนแท พระศาสดานี้เปนผูไมมีความอาลัย
ไดตัดขาดจากมือมัจจุราชแลว จักนําหมู
ชนเปนอันมาก ไปสูฝงพระนิพพาน.
[๕๒๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ตถาคตมีความแกลวกลาใหญ ยอม
นําสัตวไปดวยพระสัทธรรมแล เมื่อตถาคต
นําไปอยูโดยธรรม ไฉนความริษยาจะพึงมี
แกทานผูรูเลา.
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[๕๒๑] ลําดับนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคาพากันเขาไปหาพระยามารถึงที่อยู.
พระยามารเห็นมารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา มาแต
ไกล ครั้นเห็นแลว ไดกลาวพอดวยคาถาทั้งหลายวา
พวกคนโงพากันทําลายภูเขาดวยกาน
บัว ขุดภูเขาดวยเล็บเคี้ยวเหล็กดวยฟนทั้ง

หลาย ทานทั้งหลายจะทําพระโคดมให
เบื่อเขาตองหลีกไป เปนประดุจบุคคลวาง
หินไวบนศีรษะแลวแทรกลงไปในบาดาล
หรือดุจบุคคลเอาอกกระแทกตอฉะนั้น.
พระศาสดาไดขับไลนางตัณหา นาง
อรดี และนางราคา ผูมีรูปนาทัศนายิ่ง
ซึ่งไดมาแลวในทีน่ ั้นใหหนีไป เหมือนลม
พัดปุยนุน ฉะนัน้ .
จบมารธีตุสูตร
จบตติยวรรคที่ ๓
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อรรถกถามารธีตุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมารธีตุสูตรที่ ๕ ตอไป :บทวา อุปสงฺกมึสุ ความวา ธิดามารเห็นบิดาเอาไมขีดพื้นดิน
เหมือนเด็กเลี้ยงโค คิดวาบิดานั่งเสียใจยิ่งนัก มีเหตุอะไรหนอ จําเราจักถาม
ถึงเหตุ จึงรูไดแลว จึงเขาไปหา.
บทวา โสจสิ ไดแกคิดแลว. บทวา อรฺมิว กุฃฺ ร ความ
วา เปรียบเหมือนเหลาชางพังอันเปนชางตอที่ควาญชางสงไป ประเลาประโลม
ชางปาดวยการแสดงมายาหญิง ผูกพันนํามาจากปาฉันใด พวกเราก็จักนําบุรุษ
นั้นมาฉันนั้น. บทวา มารเธยฺย ไดแก วัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓.
บทวา อุปสงฺกมึสุ ความวา ธิดามารปลอบบิดาวา ทานจงคอยสัก
หนอยเถิด พวกเราจักนําบุรุษนั้น มาแลวจึงเขาไปเฝา. บทวา อุจฺจาวจา
ไดแกตาง ๆ อยาง. บทวา เอกสตเอกสต ไดแก แปลงตัวเปนหญิงสาว
หนึ่งรอย โดยนัยนี้ คือ ธิดาแตละคนแปลตัวเปนหญิงสาวคนละ ๑๐๐ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเฉพาะพระอรหัตเทานั้น ดวยสองบทวา อตฺถสฺส ปตฺตึ
หทยสฺส สนฺตึ. บทวา เสน ไดแก กองทัพกิเลส. จริงอยูกองทัพกิเลสนั้น
ชื่อวาปยรูป สาตรูป นารักนาชื่นใจ. บทวา เอกาห ฌาย ไดแก เราเพง
ฌานอยูผูเดียว. บทวา สุขมานุโพธฺย ไดแกเสวยสุขในพระอรหัตทานอธิบาย
ไวดังนี้วา เรารูจักกองทัพปยรูปสาตรูปเพงฌานอยูผูเดียว เสวยสุขในพระอรหัต
ที่นับไดวาบรรลุถึงประโยชนเปนธรรมสงบแหงใจ เพราะฉะนั้น เราจึง
ไมทําความชื่นชมฉันมิตรกับชน ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ พยาน [ความเปนมิตร]
ของเราจึงไมถึงพรอมแมดวยการไมกระทํา.
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บทวา กถฺ วิหารีพหุโล ไดแก อยูมากดวยการอยูอยางไหน.
บทวา อลทฺธา แปลวาไมไดแลว. บทวา โย เปนเพียงนิบาต. ทานอธิบาย
ไวดังนี้วา กามสัญญาทั้งหลาย ไมไดคือไมรุมลอมบุคคลนั้น ผูเพงมากดวย
ฌานอยางไหน.
บทวา ปสฺสทฺธกาโย ไดแก ที่ชอื่ วา มีกายสงบแลวเพราะกายคือ
อัสสาสปสสาสะงบแลวดวยจตุตถฌาน. บทวา สุวิมุตฺตจิตฺโต ไดแก ชื่อวา
มีจิตหลุดพนดวยดี ดวยวิมิตติสัมปยุตดวยพระอรหัตผล. บทวา อสงฺขราโน ไดแกไมปรุงแตงอภิสังขารคือกรรม ๓. บทวา อโนโก แปลวา ไมมี
ความอาลัย. บทวา อฺาย ธมฺม ไดแกรูธรรม คือ สัจจะ ๔. บทวา
อวิตกฺกชฺฌายี ไดแกเพงดวยจตุตถฌานอันไมมีวิตก. ในบทวา น กุปฺปติ
เปนตน เมื่อถือเอากิเลสที่เปนมูล ๓ เหลานี้คือ ไมขุนเคือง เพราะโทสะ ไม
ฟุงซานเพราะราคะ ไมหดหูเพราะโมหะ ก็เปนอันทานถือเอากิเลส ๑,๕๐๐
นั่นแล. อีกนัยหนึ่ง ทานถือเอาพยาบาทนิวรณ ดวยบทวา ๑. กามฉันทนิวรณ
ดวยบทวา ๒. นิวรณที่เหลือมีถีนะเปนตน ดวยบทที่ ๓ ทรงแสดงพระขีณาสพ
แมดวยการละนิวรณนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา ปฺโจฆติณโฺ ณ ไดแก ขามโอฆะคือกิเลสที่เปนไปในทวาร
ทั้ง ๕. บทวา ฉฏ ไดแก ทรงขามโอฆะคือกิเลสที่ ๖ แมที่เปนไปในมโน
ทวาร. พึงทราบสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ดวยปญโจฆศัพท สังโยชนเบื้องบน ๕
ดวยฉัฏฐศัพท. บทวา คณสงฺฆจารี ความวา พระศาสดาชื่อวา คณสังฆจารี เพราะทรงเที่ยวไปในคณะและสงฆ. บทวา อทฺธา อจริสสฺ นฺติ ไดแก
ชนผูมีศรัทธาแมเหลาอื่นเปนอันมาก ก็จักเที่ยวไป โดยสวนเดียว บทวา
อย ไดแก พระศาสดานี้. บทวา อโนโก แปลวาไมอาลัย.
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บทวา อจฺเฉชฺช เนสฺสติ ไดแก จักตัดขาดแลวนําไป ทานอธิบาย
วา จักตัดขาดจากมือพระยามัจจุราชนําไปสูฝงคือพระนิพพาน. บทวา นยมานาน แกเปน นยมาเนสุ คือ เมื่อตถาคจนําไปอยู.
บทวา เสลว สิรสิ โอหจฺจ ปาตาเล คาธเมสถ ความวา
เหมือนวางหินกอนใหญขนาดเรือนยอดไวบนศีรษะแลวเขาไปยืนที่บาดาล. บทวา
วา ขาณุว อุรสาสชฺช ไดแก เหมือนเอาตอกระทุงอก. บทวา อเปถ
แปลวา จงออกไป. ในทีน่ ี้ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย จบเทศนาดวยคําวา
อิทมโวจ แลวกลาวคาถาวา ททฺทฬฺหมานา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ททฺทฬฺหมานา แปลวา รุงเรื่องงามยิ่งนัก. บทวา อาคฺฉุ ไดแก
มาแลว. บทวา ปนุทิ แปลวาขับไล. บทวา ตุล ภฏว มาลุโต
ความวา ไลไปเหมือนลมพัดปุยงิ้วหรือปุยฝายที่แตกออกจากผลพาไป ฉะนั้น.
จบอรรถกถามารธีตุสูตรที่ ๕
จบตติยวรรคที่ ๓ มารสังยุต เพียงเทานี้

รวมสูตรในคติยวรรคที่สามมี ๕ สูตร คือ
๑. สัมพหุลสูตร ๒. สมิทธิสตู ร ๓. โคธิกสูตร ๔. สัตตวัสสสูตร
๕. มารธีตุสูตร นี้ พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงแลวกะมารธิดา พรอม
ทั้งอรรถกถา
จบมารสังยุต
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ภิกขุนีสังยุต
๑. อาฬวิกาสูตร
วาดวยมารรบกวนภิกษุณี
[๕๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้น เวลาเชา อาฬวิกาภิกษุณีนุงหมแลวถือบาตรและจีวร เขาไป.
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาต มีความตองการดวยวิเวก จึงเขาไปในปาอันธวัน .
[๕๒๓] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอาฬวิกาภิกษุณีบังเกิดความ
กลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากวิเวก จึง
เขาไปหาอาฬวิกาภิกษุณีถึงที่อยู ครัน้ แลวไดกลาวกะอาฬวิกาภิกษุณีดวยคาถาวา
ในโลก ไมมีทางออกไปจากทุกขได
ทานจักทําอะไรดวยวิเวก จงเสวยความ
ยินดีในกามเถิด อยาไดมีความเดือดรอน
ในภายหลังเลย.
[๕๒๔] ลําดับนั้น อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอ
กลาวคาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 86

ทันใดนั้น อาฬวิกาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใคร
จะใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากวิเวก จึงกลาวคาถา.
ครั้นอาฬวิกาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมาร
ผูมีบาปดวยคาถาวา
ในโลกนี้มีทางออกไปจากทุกขได
เรารูชัดดีแลวดวยปญญา ดูกอนมารผูมี
บาปซึ่งเปนเผาพันธุของผูประมาท ทาน
ไมรจู ักทางนั้น กามทั้งหลายเปรียบดวย
หอกและหลาว กองกามทั้งหลายนั้น
ประหนึ่งวาฝราย เราไมไยดีถึงความยินดี
ในกามที่ทานกลาวถึงนั้น.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อาฬวิกาภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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ภิกขุนีสังยุต
อรรถกถาอาฬวิกาสูตร
ในภิกขุนีสังยุตอาฬวิกาสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อาฬวิกา ความวา ผูเกิดในเมืองอาฬวี และออกบวชจากเมือง
อาฬวีนั่นแล. บทวา อนฺธวน ความวา ปาที่นับวาอันธวัน ตั้งแตเวลาที่
พวกโจร ๕๐๐ คน ควักนัยนตาทั้งสองของพระอริยบุคคล (อนาคามี) ผูกลาว
ธรรม นามวายโสธร ผูรวบรวมทรัพยมาเพื่อสรางพระเจดียพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสป ตนเองก็ตาแตกอยูในที่นั้นนั่นเอง. เขาวาปานั้น
เปนปาสงวนในเนื้อที่ประมาณคาวุตหนึ่ง ทางดานทิศทักษิณกรุงสาวัตถี ผูที่
ตองการวิเวกและภิกษุณีทั้งหลายก็พากันไปในปานั้น. เพราะฉะนั้น แมภิกษุณี
อาฬวิกานี้ ก็มีความตองการวิเวก จึงเขาไปทางปานั้น. บทวา นิสฺสรณ
ไดแก พระนิพพาน. บทวา ปฺาย ไดแกดวยปจจเวกขณญาณ. บทวา
น ตฺว ชานาสิ ต ปท ความวา ทานไมรูทางพระนิพพาน หรือทางสวรรค
อันไปสูพระนิพพาน. บทวา สตฺติสูลูปมา ไดแก เสมือนกับหอกและหลาว
เพราะอรรถวา เปนเครื่องทิ่มแทง. บทวา ขนฺธาส อธิกฏุ านา ความวา
กองกามเหลานั้นเปนเหมือนฝราย.
จบอรรถกถาอาฬวิกาสูตรที่ ๑
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๒. โสมาสูตร
วาดวยมารรบกวนโสมาภิกษุณี
[๕๒๕] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา โสมาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครั้นถึงปา
อันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๒๖] ลําดับนัน้ มารผูมีบาปใครจะใหโสมาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา
ไปหาโสมาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะโสมาภิกษุณีดวยคาถาวา
สตรีมปี ญญาเพียงสองนิ้ว ไมอาจถึง
ฐานะอันจะพึงอดทนไดดวยยาก ซึ่งทาน
ผูแสวงทั้งหลายจะพึงถึงได.
[๕๒๗] ลําดับนั้น โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว
คาถาจะเปนมนุษยหรืออมนุษย
ทันใดนั้น โสมาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะ
ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา.
ครั้นโสมาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมาร
ผูมีบาปดวยคาถาวา
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ความเปนสตรีจะทําอะไรได เมือ่ จิต
ตั้งมั่นดีแลว เมื่อญาณเปนไปแกผูเห็น
ธรรมอยูโดยชอบ ผูใ ดพึงมีความคิดเห็น
แนอยางนี้วา เราเปนสตรี หรือวาเราเปน
บุรษุ หรือจะยังมีความเกาะเกี่ยววา เรา
มีอยู มารควรจะกลาวกะผูนั้น.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา โสมาภิกษุณีรักเรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาโสมาสูตร
ในโสมาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา าน ไดแก พระอรหัต. บทวา ทุรภิสมฺภว ไดแก
ทนไดยาก. บทวา ทฺวงฺคุลปฺาย ไดแก ปญญาเล็กนอย อีกอยางหนึ่ง
หญิงชื่อวา ทฺวงฺคุลปฺา เพราะใชสองนิ้วหยิบปุยฝายกรอดาย. บทวา
าณมฺหิ วตฺตมานมฺหิ ความวา เมื่อญาณในผลสมาบัติเปนไปอยู. บทวา
ธมฺม วิปสฺสโต ความวา ผูเห็นแจงธรรมคือสัจจะ ๔ หรือเห็นเฉพาะ
เบญจขันธ อันเปนอารมณของวิปสสนาในสวนเบื้องตน. บทวา กิฺจิ วา
ปน อสฺมีติ ความวา หรือความกังวลอื่น ๆ จะพึงมีแกผูใดดวยตัณหามานะ
และทิฐิวา เปนเรา ดังนี้.
จบอรรถกถาโสมาสูตรที่ ๒
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๓. โคตมีสูตร
วาดวยมารรบกวนกิสาโคตมีภิกษุณี
[๕๒๘] สาวัตถีนทิ าน.
ครั้งนั้น เวลาเชา กิสาโคตมีภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักผอนกลางวัน ครั้น
ถึงปาอันธวันแลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๒๙] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหกิสาโคตมีภิกษุณีบังเกิด
ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจาก
สมาธิ จึงเขาไปหากิสาโคตมีภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะกิสาโคตมีภิกษุณีดวยคาถาวา
ทานเสียลูกไปหรือมานั่งอยูคนเดียว
มีหนาเหมือนคนรองไห มาอยูกลางปา
คนเดียว กําลังแสวงหาบุรุษหรือหนอ.
[๕๓๐] ลําดับนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอ
กลาวคาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย.
ทันใดนั้น กิสาโคตมีภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใคร
จะใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะ
ใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา.
ครั้นกิสาโคตมีภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะ
มารผูมีบาปดวยคาถาวา
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เราเสียบุตรไปแลว เหมือนความ
ตายของบุตรถึงที่สุดแลว บุรุษทั้งหลาย
ก็มคี วามตายของบุตรนี้เปนที่สุดเหมือนกัน
เราไมเศราโศก ไมรองไห ไมกลัวความ
ตายนั้นดอก.
ผูมีอายุ ความเพลิดเพลินในสวน
ทั้งปวง เรากําจัดแลว กองมืดเราทําลาย
แลว เราชนะเสนาแหงมัจจุแลว ไมมี
อาสวะอยู.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา กิสาโคตมีภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาโคตมีสูตร
ในโคตมีสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ก็คําวา กิสาโคตมี เปนชื่อของภิกษุณีนั้น เพราะเธอมีเนื้อและ
เลือดนอย. ไดยินวา ครั้งกอนทรัพยประมาณ ๘๐ โกฏิ ในเรือนตระกูลแหง
หนึ่ง ณ กรุงสาวัตถี กลายเปนถานไปหมด. กุฏมพีมิไดขนถานไปทิ้ง คิดวา
จักมีผูมีบุญไร ๆ เปนแน ดวยบุญของผูนั้นทรัพยจักกลับเปนปกติอีก จึงเอา
ทองและเงินใสถาดเต็มหลายถาดเอาไปวางไวที่ตลาดแลวนั่งอยูใกล ๆ. ลําดับ
นั้น ธิดาของตระกูลยากจนคนหนึ่ง คิดวา เราจักถือเอาทรัพยครึ่งมาสกแลวนํา
กิ่งไมมา เดินไปตามถนน เห็นทรัพยนั้นจึงกลาวกะกุฏมพีวา ทรัพยที่ตลาดมี
ถึงเพียงนี้ ที่เรือนจักมีเพียงไร. กุฏมพีถามวา แมหนู เธอเห็นอะไรจึงได
พูดอยางนี้. นางตอบวา เห็นเงินและทองนี้. กุฏม พีคิดวา หญิงคนนี้ชะรอย
จักเปนผูมีบุญ จึงถามถึงที่อยูของนาง เก็บงําสิ่งของไวที่ตลาดแลวเขาไปหา
มารดาบิดาของนาง กลาวอยางนี้วา ในเรือนของเรามีเด็กหนุมอยู ทานจงให
เด็กหญิงคนนี้แกเขาเถิด มารดาบิดากลาววา นายทานจักหยอกลอคนยากจน
ทําไม. กุฏมพีกลาววา ธรรมดาวา ความสนิทสนมโดยฐานมิตร ยอมมีกบั คน
ยากจน ทานทั้งหลายจงใหเถิด นางจักไดเปนเจาของทรัพยแลวพานางนํามา
ครองเรือน. นางอยูรวมกันจึงคลอดบุตรชาย. บุตรไดตายในเวลาพอเดินได.
นางเกิดในตระกูลเข็ญใจ แมไดอยูในตระกูลใหญ ก็เกิดความเศราโศกอยาง
หนักวา เราถึงความพินาศเพราะบุตร ไมเผาศพบุตร อุมซากบุตรนั้นเที่ยว
พร่ําเพอไปทั่วนคร.
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วันหนึ่ง นางไปสํานักพระทศพลตามทางที่จะไปเฝาพระพุทธเจา
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคโปรดประทานยาเพื่อใหลูก
หายจากโรค. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เจาจงเที่ยวไปยังกรุงสาวัตถี จงนํา
เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนที่ไมเคยมีคนตายมา นั้นจักเปนยาของลูก นางเขาไป
สูนคร ไปขอเมล็ดพันธุผักกาดโดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก ตัง้ แตเรือน
หลังไกล ถูกชาวบานทุก ๆ หลังเรือนกลาววา เธอจักพบเรือนอยางนี้แตที่ไหน
เที่ยวไปสองสามหลังคาเรือน คิดวา นัยวาความตายนี้เปนธรรมดาของคนทุก
คน ไมวาเราหรือลูก ดังนี้แลว จึงทิ้งศพไวที่ศาลาแลวขอบรรพชา. พระศาสดา
ทรงสงไปสํานักนางภิกษุณีดวยพระดํารัสวา จงใหหญิงนี้บวชเถิด. นางบรรลุ
พระอรหัตในขณะจรดปลายมีดโกนนั่นเอง. ทานหมายเอาพระเถรีนี้จึงกลาว
วา อถ โข กิสาโคตมี ดังนี้.
บทวา เอกมาสี ตัดเปน เอกา อาสี. บทวา รุทมฺมขุ ี ไดแก
มีหนาดังรองไห. อนฺต ศัพท ในบทวา อจฺจนฺต หตปุตฺตมฺหิ เปนอัจจันตะสวนอดีต. บทวา อจฺจนฺต นั้นเปนภาวนปุงสกลิงค. ทานกลาวอธิบาย
วาการตายของบุตร เปนที่สุด คือเปนอดีต ฉันใด บุตรที่ตายแลวก็ฉันนั้น
บัดนี้เราไมมีลูกตายอีก. บทวา ปุริสา เอตทนฺติกา ความวา แมคนเหลา
นี้ก็มีความตายนี้เปนที่สุดเหมือนกัน ที่สุดแหงความตายของบุตรของเรานี้แหละ
เปนที่สุดแมของคนทั้งหลาย เราจึงไมควรแสวงหาบุตรที่ตายในบัดนี้. บทวา
สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ ความวา ความเพลิดเพลินดวยอํานาจตัณหาในขันธ
อายตนะ ธาตุ ภพ กําเนิด คติ ฐิติและนิวาสทั้งหมด เราขจัดไดแลว. บทวา
ตโมกฺขนฺโธ ไดแกกองอวิชชา. บทวา ปทาลิโต ความวา ทําลายแลว
ดวยญาณ.
จบอรรถกถาโคตมีสูตรที่ ๓
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๔. วิชยาสูตร
วาดวยมารรบกวนวิชยาภิกษุณี
[๕๓๑] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา วิชยาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร ฯลฯ
จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๓๒] ลําดับนัน้
มารผูมีบาปใครจะใหวิชยาภิกษุณีบังเกิดความ
กลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึง
เขาไปหาวิชยาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครัน้ แลว ไดกลาวกะวิชยาภิกษุณีดวยคาถาวา
เธอยังเปนสาวมีรูปงาม และฉันก็ยัง
เปนหนุมแนน มาเถิดนาง เรามาอภิรมย
กันดวยดนตรี มีองคหา.
[๕๓๓] ลําดับนั้น วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว
คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย.
ทันใดนั้น วิชยาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะ
ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากสมาธิ จึงไดกลาวคาถา.
ครั้นวิชยาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมารผู
มีบาปดวยคาถาวา
ดูกอนมาร รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ เ ราขอมอบให
ทานผูเดียว เพราะเราไมตองการมัน เรา
อึกอัดระอาดวยกายเนา อันจะแตกทําลาย
เปอยพังไปนี้ กามตัณหา เราถอนไดแลว
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ความมืดในรูปภพที่สัตวทั้งหลายเขาถึง
ในอรูปภพที่สัตวทั้งหลายเปนภาคี และใน
สมาบัติอันสงบทั้งปวง เรากําจัดไดแลว.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา วิชยาภิกษุณีรูจักเราดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาวิชยาสูตร
ในวิชชาสูตรที่ ๔ มีวิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปฺจงฺคิเกน ความวาประกอบดวยองค ๕ อยางนี้ คือ อาตตะ
กลองที่หุมหนังหนาเดียว วิตตะหุมทั้งสองหนาคือตะโพน อาตตวิตตะ หุมทั้ง
หมดมีบัณเฑาะวเปนตน ฆนะคือ ฆอง สุสิระปและสังขเปนตน. บทวา
นิยฺยาตยามิ ตุยฺเหว ความวา เราจะใหดนตรีทั้งหมดแกทานเทานั้น. บทวา
มาร น หิ เตน อตฺถิกา ความวา เราไมตองการดนตรีนั้น. บทวา ปูติกาเยน
ความวากายแมมีวรรณะดังทองคํา ก็ยังชื่อวาเปนกายเนา เพราะอรรถวาไหลเขา
ไหลออกเปนนิตย เพราะฉะนั้น วิชยาภิกษุณีจึงกลาวอยางนั้น. บทวา ภินฺทเนน
ไดแกมีอันแตกไปเปนสภาวะ. บทวา ปภงฺคุนา ไดแกถึงความแหลกเปน
ผุยผงเปนธรรมดา. บทวา อฏฏิยามิ แปลวา อึดอัดอยู. บทวา หรายามิ
แปลวาระอาอยู. บทวา สนฺตา สมาปตฺติ ความวาโลกิยสมาบัติ ๘ อยาง
ทานกลาววาสงบ เพราะสงบโดยอารมณ และสงบโดยองค. บทวา สพฺพตฺถ
ไดแก ในรูปภพและอรูปภพทั้งหมด. วิชยาภิกษุณีจึงกลาววา แมความมืดคือ
อวิชชาเรากําจัดไดแลว ในฐานะทั้งปวงเหลานี้คือในกามภพ ที่ยึดถือเอาแลว
เพราะถือเอาภพ ๒ เหลานั้น และในสมาบัติ ๘.
จบอรรถกถาวิชยาสูตรที่ ๔
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๕. อุบลวรรณาสูตร
วาดวยมารรบกวนอุบลวรรณาภิกษุณี
[๕๓๔] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา อุบลวรรณาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร
ไดยืนอยูที่โคนตนสาลพฤกษซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง ตนหนึ่ง.
[๕๓๕] ลําดับนั้น มารผูมบี าปใครจะใหอุบลวรรณาภิกษุณีบังเกิด
ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ
จึงเขาไปหาอุบลวรรณาภิกษุณีถึงที่ยืนอยู ครั้นแลวไดกลาวกะอุบลวรรณาภิกษุณี
ดวยคาถาวา
ดูกอนภิกษุณี ทานคนเดียว เขามา
ยังตนสาลพฤกษ ซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง
ตลอดยอด แลวยืนอยูที่โคนตนสาลพฤกษ
ฉวีวรรณของทานไมมีที่สอง คนทั้ง
หลายก็จะมาในที่นี้เชนทาน ทานกลัวความ
เปนพาลของพวกนักเลงหรือ.
[๕๓๖] ลําดับนัน้ อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอ
กลาวคาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย.
ทันใดนั้น อุบลวรรณาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใคร
จะใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา.
ครั้นอุบลวรรณาภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาปแลว จึงไดกลาว
กะมารผูมีบาปดวยคาถาวา
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แมนักเลงตั้งแสนมาในที่นี้ ก็ตาม
เถิด เราไมสะเทือนขน ไมสะดุง ดูกอน
มาร ถึงเราคนเดียว ก็ไมกลัวทาน. เรา
นี้จะหายตัวหรือเขาทองของทาน แมจะ
ยืนอยู ณ ระหวางดวงตาบนดั้งจมูก ทาน
จักไมเห็นเรา.
เราเปนผูชํานาญในจิต อิทธิบาทเรา
เจริญดีแลว เราพนแลวจากเครื่องผูกทุก
ชนิด เราไมกลัวทานดอก ทานผูมีอายุ.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา อุบลวรรณาภิกษุณีรูจักเรา
ดังไดอัน จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาอุบลวรรณาสูตร
ในอุบลวรรณาสูตรที่ ๕ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุสุปฺผิตคฺค ความวา ตนสาละดอกบานสะพรั่งตั้งแตยอด.
ดวยคําวา น จตฺถิ เต ทุติยา วณฺณธาตุ มารกลาววาวรรณธาตุที่ ๒ อัน
เสมือนกับวรรณธาตุของทาน ยอมไมมี คือไมมีภิกษุณีอื่นเสมือนกับทาน. บทวา
อิธาคตา ตามิสิกา ภเวยฺยุ ความวา ทานมาในที่นี้ยอมไมไดความ
สนิทสนมหรือความรักอะไร ฉันใด แมชนเหลานั้นก็เปนเสมือนทานฉันนั้น
เหมือนกัน. บทวา ปขุมนฺตริกาย ความวา แมเราจะยืนอยูบนดั้งจมูก
ระหวางนัยนตาทั้งสอง ทานก็ไมเห็น. บทวา วสีภตู มฺหิ แปลวา ยอมเปน
ผูชํานาญ.
จบอรรถกถาอุบลวรรณสูตรที่ ๕
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๖. จาลาสูตร
วาดวยมารรบกวนจาลาภิกษุณี
[๕๓๗] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา. จาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน
แลวจึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๓๘] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหจาลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขาไป
หาจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะจาลาภิกษุณีวา ดูกอนภิกษุณี
ทานไมชอบใจอะไรหนอ.
จาลาภิกษุณีตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ เราไมชอบความเกิดเลย.
[๕๓๙] มารผูมีบาปกลาววา
เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมชอบ
ความเกิด ผูเกิดมาแลวยอมบริโภคกาม
ใครหนอใหทานยึดถือเรื่องนี้ อยาเลย
ภิกษุณี ทานจงชอบความเกิด.
[๕๔๐] จาลาภิกษุณีกลาววา
ผูเกิดมาก็ตองตาย ผูที่เกิดมายอมพบ
เห็นทุกข คือ การจองจํา การฆา ความ
เศราหมอง เพราะฉะนั้น เราจึงไมชอบ
ความเกิด.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 100

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปน
เครือ่ งกาวลวงความเกิด พระองคสอนให
เราตั้งอยูในสัจจะ เพื่อละทุกขทั้งมวล สัตว
เหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตวเหลาใดเปน
ภาคีแหงอรูปภพ สัตวเหลานั้นเมื่อยังไมรู
นิโรธ ตองมาสูภพอีก.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา จาลาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาจาลาสูตร
ในจาลาสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โก นุ ต อิทมาทปยิ ความวา ใครหนอคือคนพาลมีความ
รูนอย ใหทานยึดถือเรื่องนี้. บทวา ปริเกฺลส ไดแก ความวุนวายซึ่งมีประการ
ตาง ๆ แมอยางอื่น บัดนี้มารกลาวคําใดไววา ใครหนอจะใหเธอยึดถือเอาเรื่อง
นั้นจึงแสดงคํานั้นวา คนอันธพาลไมใหเรายึดถือ แตพระศาสดาผูเปนอัครบุคคลในโลกแสดงธรรมแลว จึงกลาววา พุทโธ ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลา
นั้น บทวา สจฺเจ นิเวสยิ ความวาใหตั้งอยูในพระนิพพานอันเปนปรมัตถสัจจะ.
บทวา นิโรธ อปฺปชานนฺตา ไดแก ไมรูนิโรธสัจจะ.
จบอรรถกถาจาลาสูตรที่ ๖
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๗. อุปจาลาสูตร
วาดวยมารรบกวนอุปจาลาภิกษุณี
[๕๔๑] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา อุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขา
ไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยงบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถุแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน
แลว จึงนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๔๒] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะใหอุปจาลาภิกษุณีบังเกิดความ
กลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ
จึงเขาไปหาอุปจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะอุปจาลาภิกษุณีวา
ดูกอนภิกษุณี อยางไรหนอทานจึงอยากจะเกิด.
อุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ เราไมอยากเกิดในที่ไหน ๆ
เลย.
[๕๔๓] มารผูมีบาปกลาววา.
ทานจงตั้งจิตไวในพวกเทพชั้นดาว
ดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี
และชั้นวสวัตตีเถิด ทานจักไดเสวยความ
ยินดี.
[๕๔๔] อุปจาลาภิกษุณีกลาววา
พวกเทพชั้นดาวดึงส ชั้นยามา
ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นวสวัตตี
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ยังผูกพันอยูดวยเครื่องผูกคือกาม จําตอง
กลับมาสูอํานาจมารอีก โลกทั้งหมด
เรารอน โลกทั้งหมดคุเปนควัน โลก
ทั้งหมดลุกโพลง โลกทั้งหมดสั่นสะเทือน.
ใจของเรายินดีแนวในพระนิพพาน
อันไมสั่นสะเทือน อันไมหวัน่ ไหว ที่
ปุถุชนเสพไมได มิใชคติของมาร.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา อุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาอุปจาลาสูตร
ในอุปจาลาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอนฺติ มารวส ปุน ความวา มาสูอํานาจ มรณมาร
กิเลสมาร และเทวบุตรมาร. บทวา ปธูปโต ไดแก ใหเดือดรอน. บทวา
อคติ ยตฺถ มารสฺส ความวา ในพระนิพพานใด ทานผูเปนมารไปไมได.
บทวา ตตฺถ ไดแก ในพระนิพพานนั้น.
จบอรรถกถาอุปจาลาสูตรที่ ๗
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๘. สีสุปจาลาสูตร
วาดวยมารรบกวนสีสุปจาลาภิกษุ
[๕๔๕] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา สีสุปจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครัน้ ถึงปา
อันธวัน จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๔๖] ลําดับนัน้ มารผูมบี าปเขาไปหาสีสุปจาลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก
ครั้นแลวไดกลาวกะสีสุปจาลาภิกษุณีวา ดูกอนภิกษุณี ทานชอบใจทิฐิของ
ใครหนอ.
สีสุปจาลาภิกษุณีตอบวา ดูกอ นทานผูมีอายุ เราไมชอบใจทิฐิของ
ใครเลย.
[๕๔๗] มารผูมีบาปกลาววา
ทานจงใจเปนคนโลน ปรากฏ
ตัวเหมือนสมณะ แตไฉนทานไมชอบใจ
ทิฐิ ทานประพฤติเรื่องนี้ เพราะความ
งมงายหรือ.
[๕๔๘] สีสุปจาลาภิกษุณีกลาววา
คนเจาทิฐิ ภายนอกพระศาสนา
นี้ ยอมจมอยูในทิฐิทั้งหลาย เราไม
ชอบใจธรรมของพวกเขา พวกเขาเปน
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คนไมฉลาดตอธรรม ยังมีพระพุทธเจา
ผูเสด็จอุบัติในศากยสกุล หาบุคคลอื่น
เปรียบมิได ทรงครอบงําสวนทั้งปวง
ทรงบรรเทาเสียซึ่งมาร ไมปราชัยในที่
ทุกสถาน ทรงพนแลวในสวนทั้งปวง
เปนผูอันตัณหาและทิฐิอาศัยไมได มี
พระจักษุทรงเห็นธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุ
ธรรมเปนที่สิ้นกรรมทุกอยาง ทรงนอม
ไปในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา
เราชอบใจคําสอนของพระองคทาน.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา สีสุปจาลาภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาสีสุปจาลาสูตร
ในสีสุปจาลาสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยตอไปนี้ :บทวา สุมณี วิย ทิสฺสติ ความวา ทานปรากฏตัวเหมือนสมณะ.
บทวา กิมิว จริสิ โมมูหา ความวา เพราะเหตุไรทานจึงประพฤติเหมือน
คนงมงาย. บทวา อิโต พหิทฺธา ความวา ภายนอกพระศาสนานี้ . บทวา
ปาสณฺฑา ความวา เจาลัทธิยอมเหวี่ยงบวง คือทิฐิลงในจิตของสัตวทั้งหลาย.
แตพระศาสนายอมปลดเปลื้องบวงทั้งหลาย ฉะนั้น จึงไมกลาววาเจาลัทธิ
เจาลัทธิมีภายนอกพระศาสนานี้ทั้งนั้น. บทวา สสีทนฺติ ไดแก จน คือติด.
บัดนี้ สีสุปจาลาภิกษุณีเมื่อกลาวแกปญหาที่วา ทานบวชอุทิศใคร
จึงกลาววา อตฺถิ สกฺยกุเล ชาโต เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
สพฺพาภิภู ความวา ครอบงําสวนทั้งหมด มีขันธ อายตนะ ธาตุ ภพ กําเนิด
ละคติเปนตน ชื่อวา มารนุทะ เพราะบรรเทา คือขับไลมรณมารเปนตน
บทวา สพฺพตฺถมปราชิโต ความวา ไมแพในกิเลสทั้งมวลมีราคะเปนตน
หรือในการรบมาร. บทวา สพฺพตฺถ มุจฺโต ความวา นอมไปในธรรม
ทั้งปวงมีขันธเปนตน. บท อสฺสิโต ความวา อันตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย
ไมอาศัยแลว. บทวา สพฺพกมฺมกฺขย ปตฺโต ความวา บรรลุพระอรหัต
กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง. บทวา อุปธิสงฺขเย ความวา
ทรงนอมเปนอารมณในพระนิพพาน กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ.
จบอรรถกถาสีสุปจาลาสูตรที่ ๘
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๙. เสลาสูตร
วาดวยมารรบกวนเสลาภิกษุณี
[๕๔๙] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น เวลาเชา เสลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน
แลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๕๐] ลําดับนั้น มารผูมีบาปใครจะไหเสลาภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา
ไปหาเสลาภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลว ไดกลาวกะเสลาภิกษุณีดวยคาถาวา
รูปนี้ ใครสราง ผูสรางรูปอยูที่ไหน
รูปบังเกิดในที่ไหน รูปดับไปในที่ไหน.
[๕๕๑] ลําดับนั้น เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่ใครหนอกลาว
คาถา จะเปนมนุษยหรืออมนุษย.
ทันใดนั้น เสลาภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาป ใครจะ
ใหเราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา.
ครั้นเสลาภิกษุณีทราบวา นี่คอื มารผูมีบาปแลว จึงไดกลาวกะมาร
ผูมีบาปดวยคาถาวา
รูปนี้ ไมมีใครสราง อัตภาพนี้ ไมมี
ใครกอ รูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ดับไป
เพราะเหตุดับ.
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พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหวาน
ลงในนา ยอมงอกขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ๒
ประการ คือ รสในแผนดิน และยาง
ในพืช ฉันใด ขันธ ธาตุ และอายตนะ
๖ เหลานี้ ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ดับไป
เพราะเหตุดับ ฉันนั้น.
ลําดับนั้น มารผูมบี าปเปนทุกข เสียใจวา เสลาภิกษุณีรูจักเรา ดังนี้
จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
อรรถกถาเสลาสูตร
ในเสลาสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เกนท ปกต ความวา ใครสรางรูปนี้. ดวยบทวา พิมฺพ
ทานกลาวหมายเอาอัตภาพ. ดวยบทวา อฆ ทานกลาวเฉพาะอัตภาพ เพราะ
เปนที่ตั้งแหงทุกข. บทวา เหตุภงฺคา ไดแก เหตุดับ เพราะปจจยับกพรอง.
จบอรรถกถาเสลาสูตรที่ ๙
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๑๐. วชิราสูตร
วาดวยมารรบกวนวชิราภิกษุณี
[๕๕๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้น เวลาเชา วชิราภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปาอันธวัน
แลว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง.
[๕๕๓] ลําดับนั้น มารผูมบี าปใครจะใหวชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัว
ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะใหเคลื่อนจากสมาธิ จึงเขา
ไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ครั้นแลวไดกลาวกะวชิราภิกษุณีดวยคาถาวา
สัตวนี้ ใครสราง ผูส รางสัตวอยู
ที่ไหน สัตวบังเกิดในที่ไหน สัตวดับไป
ในที่ไหน.
[๕๕๔] ลําดับนั้น วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นีใ่ ครหนอกลาว
คาถา จะเปนมนุษยหรืออมมุษย.
ทันใดนั้น วชิราภิกษุณีไดมีความดําริวา นี่คือมารผูมีบาปใครจะให
เราบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา และใครจะให
เคลื่อนจากสมาธิ จึงกลาวคาถา.
ครั้นวชิราภิกษุณีทราบวา นี่คือมารผูมีบาป แลวจึงไดกลาวกะมาร
ผูมีบาปดวยคาถาวา
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ดูกอนมาร เพราะเหตุไรหนอ ความ
เห็นของทานจึงหวนกลับมาวาสัตว ใน
กองสังขารลวนนี้ ยอมไมไดนามวา สัตว
เหมือนอยางวา เพราะคุมสวนทั้งหลายเขา
เสียงวารถยอมมี ฉันใด.
เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู การสมมติ
วาสัตวยอมมี ฉันนั้น ความจริง ทุกข
เทานั้นยอมเกิด ทุกขเทานัน้ ยอมตั้งอยูและ
เสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข ไมมีอะไรเกิด
นอกจากทุกข ไมมีอะไรดับ.
ลําดับนั้น มารผูมีบาปเปนทุกข เสียใจวา วชิราภิกษุณีรูจักเรา
ดังนี้ จึงไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง
จบวชิราสูตร
จบภิกขุนีสังยุต
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อรรถกถาวชิราสูตร
ในวชิราสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นยิธ สตฺตุปลพฺภติ ความวา ในกองสังขารลวนนี้ วาโดย
ปรมัตถ จะไดแกสัตวก็หาไม. บทวา ขนฺเธสุ สนฺเตสุ ความวา เมื่อ
ขันธ ๕ ยังมีอยู ทานกําหนดเอาดวยอาการนั้น ๆ. บท สมฺมติ คือเปนเพียง
สมัญญาวาสัตวเทานั้น. บทวา ทุกฺข ไดแก ทุกขคือ ขันธ ๕. บทวา
นาฺตฺร ทุกฺขา ความวา นอกจากทุกข สภาวะอยางอื่นไมมีเกิดไมมีดับ.
จบอรรถกถาวชิราสูตรที่ ๑๐
จบภิกขุนีสังยุตเพียงเทานี้

รวมพระสูตรในภิกขุนีสังยุตนี้มี ๑๐ สูตร คือ
๑. อาฬวิกาสูตร ๒. โสมาสูตร ๓. โคตมีสูตร ๔. วิชยาสูตร
๕. อุบลวรรณาสูตร ๖. จาลาสูตร ๗. อุปจาลาสูตร ๘. สีสุปจาลาสูตร
๙. เสลาสูตร ๑๐. วชิราสูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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พรหมสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. อายาจนสูตร
พรหมอาราธนาใหแสดงธรรม
[๕๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาแรกตรัสรู ประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ แถบฝงแมน้ําเนรัญชรา อุรุเวลาประเทศ.
ครั้งนั้น ความปริวิ กแหงพระหฤทัยบังเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเขาที่สลับ ทรงพักผอนอยูอยางนี้วา ธรรมที่เราตรัสรูแลวนี้ ลึกซึ้ง
เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต คาคคะเนเอาไมได ละเอียด รูได
เฉพาะบัณฑิต ก็หมูสัตวนี้แล ยังยินดีดวยอาลัย ยินดีแลวในอาลัย เบิกบาน
แลวในอาลัย ก็ฐานะนี้ คือ ความเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตนนี้ เปน
ธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้น อันหมูส ัตวผูยินดีดวยอาลัย ยินดีแลวในอาลัย
เบิกบานแลวในอาลัย จะพึงเห็นไดยาก แมฐานะนี้ ก็เห็นไดยาก คือ ธรรม
เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเปนทีส่ ิ้น
ตัณหา ธรรมเปนที่สํารอก ธรรมเปนที่ดับ นิพพาน ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม
แตชนเหลาอื่นจะไมพึงรูทั่วถึงธรรมของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อย
ของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความลําบากของเรา.
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อนึ่ง ไดยินวา คาถาอันนาอัศจรรยเล็กนอยเหลานั้น ที่พระผูมีพระภาคเจา ไมเคยไดทรงสดับมาแตกอน เกิดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาวา
บัดนี้ เราไมควรจะประกาศธรรม
ที่เราตรัสรูแลวโดยยาก ธรรมนี้ เหลาสัตว
ผูถูกราคะโทสะครอบงําแลว จะตรัสรูไ ม
ไดงาย เหลาสัตวผูยินดีแลวดวยความ
กําหนัด ถูกลองแหงความมืดหุม หอแลว
จักไมเห็นธรรมอันทวนกระแส ละเอียด
ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นดังนี้ พระหฤทัยก็ทรงนอม
ไปเพื่อความขวนขวายนอย ไมทรงนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม.
[๕๕๖] ครั้งนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัย
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว ไดมีความดําริวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
โลกจะฉิบหายหนอ ทานผูเจริญทั้งหลาย โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนอมพระหฤทัยไปเพื่อความขวนขวายนอย ไม
ทรงนอมพระหฤทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรม.
ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฎอยู
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขน
ที่คูอยู หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดอยู ฉะนั้น.
ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว คุกชาณุมณฑลเบื้องขวาลงที่แผนดิน ประนมอัญชลีไปพระผูมีพระภาคเจา แลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
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จงทรงแสดงธรรมเถิด ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตวทั้งหลายผูมี
กิเลสสดุจธุลีในดวงตานอยเปนปกติก็มีอยู เพราะมิไดสดับยอมเสื่อมจากธรรม
สัตวทั้งหลายผูรูทั่วถึงธรรมจักมี.
สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว ครัน้ แลวไดกราบทูลเปนนิคม
คาถาอีกวา
เมื่อกอนธรรมที่ไมบริสุทธิ์ซึ่งศาสดา
ผูมีมลทินทั้งหลายคิดแลว ปรากฏขึน้ ใน
หมูชนชาวมคธ ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมตะเถิด ขอสัตวทั้งหลายจงฟง
ธรรมซึ่งพระพุทธเจา ผูปราศจากมลทิน
ตรัสรูแลวเถิด ขอพระองคผูมีพระปญญา
ดี มีพระจักษุโดยรอบ ปราศจากความ
โศกแลว จงเสด็จขึ้นสูปราศาทอันสําเร็จ
ดวยธรรม จงพิจารณาชุมชนผูจมอยูใน
ความโศก ถูกชาติและชราครอบงําแลว
อุปมาเหมือนบุคคลผูอยูบนยอดภูเขา อัน
ลวนดวยศิลา จะพึงเห็นชุมชนโดยรอบ
ฉะนั้น.
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ผูทรง
ชนะสงความแลว ผูทรงนําพวก ผูไมมีหนี้
ขอพระองคจงเสด็จลุกขึ้นเถิด จงเสด็จ
เที่ยวไปในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงแสดงธรรมเถิด ผูร ูทั่วถึงธรรมจักมี.
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[๕๕๗] ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบการเชื้อเชิญของ
พรหม และทรงอาศัยพระกรุณาในสัตวทั้งหลาย จึงทรงสอดสองดูโลกดวย
พระพุทธจักษุ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ ก็ได
ทรงเห็นสัตวทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกิเลส
ดุจธุลีในดวงตามาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวก
มีอาการดี บางพวกมีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวก
จะพึงสอนใหรูไดโดยยาก บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู.
ในกออุบลก็ดี กอปทุมก็ดี กอบุณฑริกก็ดี ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุม
ก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา อาศัยอยูในน้ํา
จมอยูในน้ํา อันน้ําเลี้ยงอยู บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ตั้งอยู
เสมอน้ํา บางเหลาเกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา ตั้งขึ้นพนน้ํา อันน้ําไม
ติดแลวแมฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงสอดสองดูโลกดวยพระพุทธจักษุ
ก็ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย บางพวกมีกิเลส
ดุจธุลีในดวงตามาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมี
อาการดี บางพวกมีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย บางพวกจะ
พึงสอนใหรูไดโดยยาก บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกวาเปนภัยอยู ฉันนั้น
ครั้นทรงเห็นแลว จึงไดตรัสตอบสหัมบดีพรหมดวยพระคาถาวา
ประตูอมตะ เราเปดแลวเพราะทาน
ชนผูฟงจงหลั่งศรัทธามาเถิด ดูกอนพรหม
เราจะไมมีความสําคัญในความลําบาก
แสดงธรรมอันประณีตที่ชํานาญในหมู
มนุษย.
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[๕๕๘] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหมดําริวา เราอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําโอกาสเพื่อทรงแสดงธรรมแลว จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
พรหมสังยุต
อรรถกถาอายาจนสูตร
ปฐมวรรคสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ความวา ความปริวิตกทางใจที่พระพุทธเจาทุกพระองคเคยสั่งสมอบรมมาเกิดขึ้นดังนี้. ถามวา เกิดขึ้นเมื่อไร.
ตอบวา เกิดในสัปดาหที่ ๘ ที่พระองคเปนพระพุทธเจา ทรงเคี้ยวไมชําระฟน
และชิ้นสมอเปนโอสถที่ทาวสักกะจอมเทพนํามาถวายที่โคนไมเกต ทรงบวน
พระโอฐแลว เสวยปณฑบาตของตปุสสะและภัลลิกะ ในบาตรหินที่ล้ําคาอัน
ทาวโลกบาลทั้ง ๔ นอมถวาย แลวเสด็จกลับมาประทับนั่งที่ตนอชปาลนิโครธ.
บทวา อธิคโต แปลวา บรรลุแลว. บทวา ธมฺโม ไดแกธรรม
คือสัจจะ ๔. บทวา คมฺภีโร นี้เปนบทหามความตื้น. บทวา ทุทฺทโส ความ
วา ชื่อวาเห็นไดยาก คือเห็นไดโดยลําบากอันใครๆ ไมอาจเห็นไดสะดวกเพราะ
ลึกซึ้ง ชื่อวารูตามไดยาก คือพึงหยั่งรูไดโดยลําบาก เพราะเห็นไดโดยยาก
ใคร ๆ ไมอาจจะหยั่งรูไดสะดวก. บทวา สนฺโต ไดแกดับสนิท บทวา
ปณีโต ไดแกไมรูจักอิ่ม. สองบทนี้ทานกลาวหมายโลกุตระเทานั้น. บทวา
อตกฺกาวจโร ความวา จะพึงคนพึงหยั่งลงโดยการตรึกไมได พึงคนไดดวย
ญาณเทานั้น. บทวา นิปุโณ ไดแกละเอียด. บทวา ปณฺฑิตเวทนีโย
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ไดแกอันบัณฑิตผูปฏิบัติโดยชอบพึงทราบ. บทวา อาลยรามา ความวา สัตว
ทั้งหลาย ติดอยูในกามคุณ ๕ เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้น ทานจึงเรียกวาอัลลยา.
ตัณหาวิปริต ๑๐๘ ก็ติดอยู เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวาอัลลยา. สัตวทั้งหลาย
ชื่อวา อาลยรามา เพราะยินดีดวยอาลัยเหลานั้น. ชือ่ วา อาลยรตา เพราะยินดี
ในอาลัยทั้งหลาย. ชื่อวา อาลยสมุทิตา เพราะเบิกบานในอาลัยทั้งหลาย.
เหมือนอยางวา พระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยานที่สมบูรณดวยตนไมมีดอก
ผลเต็มไปหมดเปนตน ซึ่งเขาจัดไวอยางดี ยอมทรงยินดี คือทรงเบิกบานรื่นเริง
บันเทิงพระทัยดวยสมบัตินั้น มิไดทรงเบื่อ แมเวลาเย็นก็ไมประสงคจะเสด็จออก
ฉันใด สัตวทั้งหลายยอมยินดี คือเบิกบาน ไมเบื่ออยูในสังสารวัฏ ดวยอาลัย
คือกามและอาลัยคือตัณหาทั้งหลายเหลานั้น ฉันนั้น. เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงแสดงอาลัยทั้งสองอยางของสัตวเหลานั้น ราวกะวาพื้นที่พระราชอุทยาน
จึงตรัสวา อาลยรามา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทิท เปนนิบาต. หมายเอาฐานะของ
บทวา ยทิท นั้น คือหมายเอาวา ย อิทนฺติปฏิจฺจสมุปฺปาท พึงทราบ
เนื้อความอยางนี้วา โย อย ดังนี้. บทวา อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท
ความวา ปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตนเหลานี้ ชื่ออิทปฺปจฺจยา อิทุปุปจฺจยา นั่นแหละเปน อิทปฺปจฺจยตา อิทปฺปจฺจยตา นั้นดวยเปน ปฏิจฺจ
สมุปฺปาทาดวย ชื่อวา อิทปฺปจฺจตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ความเปนปจจัยแหง
ธรรมมีสังขารเปนตนเปนธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้น. คํานี้เปนชื่อแหง
เปนปจจัยมีสังขารเปนตน. บททั้งหมดมีบทวา สพฺพสงฺขารสมโถ เปนตน
ไดแกพระนิพพานนั่นเอง. ก็เพราะอาศัยพระนิพพานนั้น ความดิ้นรนแหง
สังขารทั้งหลายยอมสงบระงับได ฉะนั้นทานจึงเรียกวา เปนทีร่ ะงับสังขารทั้ง
ปวง. และเพราะอาศัยพระนิพพานนั้นสละคืนอุปธิทั้งปวงได ตัณหาทั้งปวง
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สิ้นไป สํารอกราคกิเลสได ทุกขทั้งหมดดับไป ฉะนั้นทานจึงเรียกวา เปน
ที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่สํารอก เปนที่ดบั . ก็ตัณหานี้นั้น
ทานเรียกวา วานะ เพราะรอยรัดเย็บภพไวกับภพ หรือกรรมไวกับผล ชือ่
วา นิพพาน เพราะออกจากวานะนั้น. บทวา โส มมสฺส กิลมโถ ความ
วา การสอนคนที่ไมรูนั้น พึงเปนความเหน็ดเหนื่อยของเรา พึงเปนความลําบาก
ของเรา ทานอธิบายวา พึงเปนความเหน็ดเหนื่อยกายดวย เปนความลําบาก
กายดวย. แตในพระหทัยของพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีความเหน็ดเหนื่อยและ
ความลําบากทั้งสองอยางนี้. บทวา อปสฺสุท เปนนิบาต มีเนื้อความวาเพิ่ม
พูน. นิบาตนั้น สองความวา มิใชเกิดปริวิตกนี้อยางเดียว คาถาเหลานี้ก็แจม
แจง. บทวา อนจฺฉริยา ไดแกนาอัศจรรยเล็กนอย. บทวา ปฏิภสุ.
ความวา คาถาเหลานั้นเปนอารมณแหงญาณกลาวคือปฏิภาน คือถึงความเปน
คาถาที่จะพึงปริวิตก.
บทวา กิจฺเฉน ไดแกดวยการปฏิบัติลําบาก. จริงอยู มรรคทั้ง ๔
ยอมเปนการปฏิบัติสะดวก สําหรับพระพุทธทั้งหลาย ก็คํานี้ ทานกลาวหมาย
เอาปฎิปทาที่นํามรรคผลมา ของพระองคผูยังมีราคะโทสะและโมหะอยูในคราว
บําเพ็ญบารมี ทรงตัดศีรษะที่ประดับตกแตง นําเลือดในลําพระศอออก ควัก
พระเนตรที่หยอดดีแลว ประทานของรักเปนตน อยางนี้คือ บุตรที่เปนประทีปของ
วงศตระกูล ภรรยาที่นารักและถึงการเสียสละอื่น ๆ มีการตัดอวัยวะในอัตภาพ
[ชาติ] เชนเปนขันติวาทีดาบสเปนตน แกเหลายาจกที่มากันแลว. ห อักษร
ในบทวา หล นี้เปนเพียงนิบาต ความวาไมควร. บทวา ปกาสิตุ ไดแก
เพื่อแสดง. ทานอธิบายวา ไมควรแสดงธรรมที่เราบรรลุโดยยาก คือแสดง
ธรรมที่เราเรียนมาแลว ประโยชนอะไรดวยการแสดงธรรม. บทวา ราคโทสปเรเตหิ ความวา อันราคะโทสะถูกตองแลว หรือวาไปตามราคะโทสะ.
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บทวา ปฏิโสตคามึ ไดแกธรรมคือสัจจะ ๔ ที่ทวนกระแสสภาวะ
มีความเที่ยงเปนตน ที่ไปแลวอยางนี้วา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปน
อสุภะ. บทวา ราครตา ไดแกยินดีแลวดวยกามราคะภวราคะและทิฏฐิราคะ.
บทวา น ทกฺขนฺติ ความวา สัตวทั้งหลายยอมไมเห็นโดยสภาวะอยางนี้วาไม
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา เปนอสุภะ. ใคร ๆ ก็ไมอาจทําสัตวที่ไมเห็นเหลานั้น
ใหยึดถืออยางนี้ได. บทวา ตโมกฺขนฺเธน อาวุตา ไดแกอันกองอวิชชาทับถม.
บทวา อปฺโปสุกฺกตาย ความวา เพื่อความเปนผูไมประสงคจะ
แสดงโดยปราศจากความขวนขวาย. ถามวา ก็เหตุไร พระองคจึงนอมพระทัย
ไปอยางนี้ พระองคทรงตั้งความปรารถนาไวมิใชหรือวา เราหลุดพนแลวจัก
ใหผูอื่นหลุดพน เราขามแลว จักใหผอู ื่นขาม
เราจะมีประโยชนอะไรดวยเพศที่ผู
อื่นไมรูจัก จะประโยชนอะไรดวยธรรมที่
เราทําใหแจงในโลกนี้ เราบรรลุพระ
สัพพัญุตญาณแลว จักยังมนุษยโลก
พรอมทั้งเทวโลกใหขามฝง ดังนี้
บําเพ็ญบารมีบรรลุพระสัพพัญุตญาณ. ตอบวา นั่นเปนความจริง. ก็จิตของ
พระองคนอมไปอยางนี้นั้น ก็ดวยอานุภาพปจจเวกขณญาณ. จริงอยู เมื่อ
พระองคบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวพิจารณาความที่สัตวรกชัฏไปดวยกิเลส
และความที่ธรรมเปนของลึกซึ้ง ความที่สัตวรกชัฏไปดวยกิเลสและความที่ธรรม
เปนของลึกซึ้ง ก็ปรากฏโดยอาการทั้งปวง ลําดับนั้น พระองคทรงพระดําริวา
สัตวเหลานี้ เหมือนน้ําเตาที่เต็มดวยน้ําขาว เหมือนตุมที่เต็มดวยเปรียง
เหมือนผาเกาที่ชุมดวยมันเหลวและน้ํามัน เหมือนมือที่เปอนยาหยอดตา เต็มไป
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ดวยกิเลส เศราหมองอยางยิ่ง กําหนัดเพราะราคะ ขัดเคืองเพราะโทสะ ลุม
หลงเพราะโมหะ. สัตวเหลานั้นจักแทงตลอดไดอยางไร จึงทรงนอมพระทัยไป
อยางนี้ แมดวยอานุภาพการพิจารณาถึงความที่สัตวรกชัฏคือกิเลส.
พึงทราบวา ทรงนอมพระทัยไปอยางนั้น แมดวยอานุภาพการพิจารณา
ความที่ธรรมลึกซึ้งวา ธรรมนี้ลกึ ซึ้งเหมือนลําน้ํารองแผนดิน เห็นไดยาก
เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดถูกภูเขาบังไว แทงตลอดไดยาก เหมือนเอาปลายตอ
ปลายแหงขนทรายที่แยกออก ๗ สวน จริงอยู เมื่อเราพยายามเพื่อแทงตลอดธรรม
ชื่อวา ไมใหทานไมมี ชือ่ วา ไมรักษาศีลแลวไมมี ชื่อวาไมไดบําเพ็ญบารมีไรๆ
ก็ไมมี เมื่อเรานั้นกําจัดกองทัพมาร เหมือหมดความพยายาม แผนดินไมไหว
แมเมื่อระลึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณในปฐมยาม ก็ไมไหว แมเมื่อชําระทิพย
จักษุในมัชฌิมยาม ก็ไมไหว แตเมื่อเราตรัสรูปฏิจจสมุปบาทในปจฉิมยาม
หมื่นโลกธาตุจึงหวั่นไหวแลว ดังนัน้ แมคนเชนเราใชญาณอันแกกลา ก็ยัง
แทงตลอดธรรมนี้ไดโดยยากทีเดียว โลกิยมหาชนจักแทงตลอดธรรมนัน้ ได
อยางไร.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อพรหมทูลอาราธนาแลว พระองคก็ทรงนอมพระทัย
ไปอยางนี้ แมเมื่อเปนผูประสงคจะทรงแสดงธรรมโปรด จริงอยู พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงทราบวา เมื่อจิตของเรานอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย
มหาพรหมก็จักอาราธนาเราใหแสดงธรรม และสัตวเหลานี้เปนผูเคารพตอ
พรหมสัตวเหลานั้นสําคัญวา ไดยินวา พระศาสดาไมมีพระประสงคจะทรงแสดง
ธรรม เมื่อเปนอยางนี้ มหาพรหมจะอาราธนาเราใหแสดงธรรมวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมนัน้ สงบหนอ ประณีตหนอ ดังนี้ ก็จักตั้งใจฟง ฉะนั้น
พึงทราบวา เพราะอาศัยเหตุแมนี้ จิตของพระองคจึงนอมไปเพื่อความเปนผูขวน
ขวายนอย มิไดนอมไปเพื่อแสดธรรม.
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บทวา สหมฺปติสฺส ความวา ไดยินวา พรหมนั้นเปนพระเถระ
ชื่อวาสหกะ ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสป ทําปฐมฌาน
ใหเกิด เกิดเปนพรหมมีอายุกัปหนึ่งในปฐมฌานภูมิ. ในปฐมฌานภูมินั้น
ชนทั้งหลายรูจักทานวา สหัมบดีพรหม ที่ทานมุงหมายกลาวถึงวา พฺรหมุโน
สหมฺปคิสฺส ดังนี้. บทวา นสฺสติ วต โภ ความวา ไดยินวา พรหมนั้น
เปลงเสียงนี้โดยที่พรหมหมื่นโลกธาตุไดฟงแลวมาประชุมกันหมด. บทวา ยตฺร
หิ นาม ไดแก ในโลกชือ่ ใด. บทวา ปุรโต ปาตุรโหสิ ความวา ได
ปรากฏพรอมกับพรหมหมื่นหนึ่งเหลานั้น. บทวา อปฺปรชกฺขชาติกา ความวา
สัตวชื่อวา อปฺปรชกฺขชาติกา เพราะมีธุลีคือราคะโทสะและโมหะ ใน
ดวงตาอันสําเร็จดวยปญญานอยคือนิดหนอย เปนสภาวะอยางนี้. บทวา
อสฺสวนตา ไดแก เพราะไมไดฟง. ดวยบทวา ภวิสฺสนฺติ ทานแสดงวา
ผูบําเพ็ญบุญเกามาแลว ดวยอํานาจบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ ถึงความแกกลา หวังแตการแสดงธรรมเทานั้น ดุจดอก
ปทุม หวังแตจะสัมผัสรัศมีพระอาทิตยฉะนั้น ควรหยั่งลงสูอริยภูมิในที่สุด
แหงคาถา ๔ บท ไมใชคนเดียว ไมใชสองคน จักเปนผูรูทั่วถึงธรรมจํานวน
หลายแสน.
บทวา ปาตุรโหสิ แปลวา ปรากฏแลว. บทวา สมเลหิ จินฺติโต
ไดแก อันครูทั้ง ๖ ผูมมี ลทินคิดกันแลว. จริงอยู ครูทั้ง ๖ นั้น เกิดกอน
แสดงธรรมคือมิจฉาทิฏฐิที่มีมลทิน เหมือนกระจายหนาม และราดยาพิษไปทั่ว
ชมพูทวีป. บทวา อปาปุเรต ความวา จงเปดประตูอมตนครนั้น. บทวา
อมตสฺส ทฺวาร ไดแก อริยมรรคอันเปนประตูแหงอมตนครคือพระนิพพาน.
ดวยคําวา สุณนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ พรหมทูลอาราธนาวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา กอนอื่นขอสัตวเหลานี้ จงสดับธรรม คือ สัจจะ ๔ ที่
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พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูชื่อวา ปราศจากมลทิน เพราะไมมีมลทินมีราคะ
เปนตน ตามรูแลว.
บทวา เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต ความวา เหมือนยืนอยู
บนยอดภูเขาอันลวนแตหินเปนแทงทึบ. จริงอยู กิจคือการชะเงอคอยื่นออกไป
เปนตน เพือ่ แสดงแกผูที่ยืนอยูในที่นั้น ยอมไมมี. บทวา ตถูปม ความวา
สวนเปรียบดวยภูเขานั้น คือมีอุปมาเหมือนภูเขาหิน. ก็ความสังเขปในขอนี้มี
ดังนี้ บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขาหิน พึงมองเห็นประชุมชนโดยรอบ
ฉันใด ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีเมธา ผูมีปญญาดี ผูมีจักษุโดยรอบ ดวย
พระสัพพัญุตญาณ แมพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน โปรดเสด็จขึ้นสูปราสาท
อันสําเร็จดวยธรรม สําเร็จดวยปญญา พระองคเองก็ปราศจากความโศก
ทรงเพงพิจารณาเห็น หมูชนผูคลาดคล่ําดวยความโศก และถูกชาติชราครอบงํา.
ก็ในขอนั้นมีอธิบายดังนี้. เหมือนอยางวา ชนทั้งหลายทํานาแปลงใหญโดยรอบ
ณ เชิงภูเขา ปลูกกระทอมหลายหลังที่แนวคันนาในที่นั้น กอไฟไวตลอดคืน
ในราตรี และพึงมีแตความมืดอันประกอบดวยองค เมื่อเปนดังนั้น เมื่อ
บุรุษผูมีจักษุนั้น ยืนอยูบ นยอดภูเขามองดูพื้นดิน แนวคันนาก็ไมปรากฏ
กระทอมทั้งหลายก็ไมปรากฏ ผูคนที่นอนอยูในที่กระทอมนั้นก็ไมปรากฏ
ปรากฏแตเพียงแสงไฟ ในกระทอมเทานั้น ฉันใด เมื่อพระตถาคตขึ้นสู
ปราสาทคือธรรม ตรวจดูหมูสัตวก็ฉันนั้น เหลาสัตวผูไมกระทําคุณงาม
ความดีไว แมนั่ง ณ ขางพระชานุเบื้องขวาในวิหารเดียวกัน ก็ไมปรากฏแก
พุทธจักษุได ยอมเปนเหมือนลูกศรทีย่ ิงไปในเวลากลางคืน แตเหลาเวไนยบุคคลผูไดทําคุณงามความดีไวเทานั้น แมจะอยูในที่ไกล ก็มาปรากฏแกพุทธ
จักษุนั้นได เวไนยบุคคลนั้นเปนดุจไฟ และเปนดุจภูเขาหิมวันต สมจริง
ตามที่พระองคตรัสไววา
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สัตบุรษุ ยอมปรากฏในที่ไกล
เหมือนภูเขาหิมวันต อสัตบุรุษอยูในที่นั้น
ก็ไมปรากฏ เหมือนลูกศรที่ยิ่งไปในเวลา
กลางคืน.
บทวา อชฺเฌสน ไดแก การอาราธนา. บทวา พุทฺธจกฺขุนา
ไดแก ดวยอินทริยปโรปริยญาณ และอาสยานุสยญาณ. จริงอยู คําวา พุทฺธจกฺขุ เปนชื่อของญาณทั้ง ๒ นี.้ คําวา สมนฺตจกฺขุ เปนชื่อของสัพพัญุตญาณ.
คําวา ธมฺมจกฺขุ เปนชือ่ ของมรรคญาณทั้ง ๓. พึงทราบวินิจฉัยในบทวา
อปฺปรชกฺเข เปนตนดังตอไปนี้ ก็ชนเหลาใดมีธุลีคือกิเลสมีราคะเปนตนใน
จักขุคือปญญานอยโดยนัยดังกลาวแลว ชนเหลานั้น ชื่อวา อัปปรชักขะ
ผูมีธุลีคือกิเลสในดวงตานอย. ชนเหลาใด มีธุลคี ือกิเลสในดวงตามาก ชน
เหลานั้น ชือ่ วา มหารชักขะ ผูมีกิเลสในดวงตามาก. ชนเหลาใด มีอินทรีย
มีศรัทธาเปนตน แกกลา ชนเหลานั้น ชื่อวา ติกขินทรียะ มีอินทรียแกกลา.
ชนเหลาใดมีอินทรียเหลานั้นนอย ชนเหลานั้น ชื่อวา มุทินทรียะ มีอินทรียออน.
ชนเหลาใดมีอาการ มีศรัทธาเปนตนดี ชนเหลานั้น ชื่อวา สวาการ มีอาการดี.
ชนเหลาใดกําหนดเหตุที่เขาแสดงแลว สามารถใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย ชนเหลา
นั้น ชื่อวา สุวิญญาปยะ จะพึงสอนใหรูไดโดยงาย. ชนเหลาใดเห็นปรโลก
และโทษวาเปนภัย ชนเหลานั้น ชื่อวา ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวี. ในขอนีม้ ี
พระบาลีดังตอไปนี้ บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวา อัปปรชักขะ มีกิเลสดุจธุลีใน
ดวงตานอย, บุคคลผูไมมีศรัทธา ชื่อวา มหารชักขะ มีกิเลสดุจธุลีในดวงตา
มาก, ผูปรารภความเพียร ชื่อวา อัปปรชักขะ, ผูเกียจคราน ชื่อวา มหารชักขะ,
ผูมีสติตั้งมั่น ชื่อวา อัปปรชักขะ ผูมสี ติหลงลืม ชื่อวา มหารชักขะ ผูมีจติ
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ตั้งมั่น ชื่อวา อัปปรชักชะ. ผูมีจิตไมตั้งมั่น ชื่อวา มหารชักขะ, ผูมีปญญา
ชื่อวา อัปปรชักขะ, ผูทรามปญญา ชื่อวา มหารชักขะ ผูมกี ิเลสดุจธุลีใน
ดวงตามาก อนึ่ง บุคคลผูมีศรัทธา ชื่อวา ติกขินทริยะ มีอินทรียแกกลา
บุคคลผูมีปญญา ชื่อวา มีปกติเห็นปรโลกและโทษวาเปนภัย บุคคลผูทราม
ปญญา ชื่อวา ไมเห็นปรโลกและโทษวาเปนภัย. บทวา โลโก ไดแก
ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก สัมปตติโลก วิปตติภวโลก โลกหนึ่งได
แกสัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร โลก ๒ ไดแกนามและรูป โลก ๓ ไดแก
เวทนา ๓ โลก ๔ ไดแกอาหาร โลก ๕ ไดแกอุปาทานขันธ ๕ โลก ๖
ไดแกอายตนะภายใน ๖ โลก ๗ ไดแกวิญญาณฐิติ ๗ โลก ๘ ไดแกโลก
ธรรม ๘ โลก ๙ ไดแกสตั ตาวาส ๙ โลก ๑๐ ไดแกอายตนะ ๑๐ โลก ๑๒
ไดแกอายตนะ ๑๒ โลก ๑๘ ไดแกธาตุ ๑๘. บทวา วชฺช ความวา กิเลส
ทั้งหมดชื่อวาโทษ ทุจริตทั้งหมดชื่อวาโทษ อภิสังขารทั้งหมดชื่อวาโทษ
กรรมที่นําสัตวไปสูภพทั้งหมดชื่อวาโทษ ความสําคัญวาในโลกนี้และในโทษนี้
เปนภัยทั้งหมดปรากฏเหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบ. รูเห็นรูทั่วแทงตลอดอินทรีย
๕ เหลานี้ โดยอาการ ๕๐ เหลานี้ นี้ชื่อวาอินทริยปโรปริยัตตญาณของพระตถาคต.
บทวา อุปฺปลินิย ไดแก ในดงอุบล. แมในบทนอกนี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน. บทวา อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ไดแก ดอกบัวที่จมอยูใตน้ําอัน
น้ําหลอเลี้ยงไว. บทวา อทก อจิจุคคฺ มฺม ติฏนิต ไดแก ดอกบัวที่
โผลขึ้นพนน้ํา. ในดอกบัวเหลานั้น ดอกบัวที่โผลขึ้นพนน้ํา ยอมรอคอยสัมผัส
รัศมีพระอาทิตย ซึ่งจะบานในวันนี้ แตดอกบัวที่ตั้งอยูเสมอน้ํา ซึ่งจะบานใน
วันพรุงนี้ ดอกบัวที่ยังไมพนน้ํา จมอยูใตนาอันน้ําหลอเลี้ยงไว จะบานไดใน
วันที่ ๓ แมดอกบัวที่เกิดในน้ําเปนตนอื่น ๆ ที่ยงั ไมพนน้ําก็มี จักไมบาน
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จักเปนภักษาของปลาและเตาเทานั้น ดอกบัวเหลานั้นมิไดยกขึ้นสูบาลี แตทา น
นํามาแสดงไวเขาใจวาควรแสดง. บุคคล ๔ จําพวก คือ อุคฆติตัญู วิปจิ
ตัญู เนยยะ ปทปรมะ ก็เหมือนดอกบัว ๔ ชนิด เหลานั้นนั่นเอง
ในบุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น บุคคลใด ตรัสรูธรรมพรอมกับเวลาที่
ทานยกหัวขอธรรมขึ้นแสดง บุคคลนี้เรียกวา อุคฆตติตัญู. บุคคลใด ตรัสรูธรรม
ในเมื่อทานจําแนกอรรถแหงธรรมที่กลาวโดยยอใหพิสดาร บุคคลนี้เรียกวา
วิปจิตัญู. บุคคลใดวาโดยอุเทศโดยสอบถาม ใสใจโดยแยบคาย เสพ คบ
เขาไปนั่งใกลกัลยาณมิตร ตรัสรูธรรมโดยลําดับ บุคคลนี้เรียกวา เนยยะ.
บุคคลใดสดับมากก็ดี กลาวมากก็ดี ทรงจําไดมากก็ดี ใหผูอื่นสอนมากก็ดี
ยังตรัสรูธรรมในชาตินั้นไมได บุคคลนี้เรียกวา ปทปรมะ. ในบุคคล ๔ จําพวก
เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุซึ่งเสมือนดงอุบลเปนตน
ไดทรงเห็นวา อุคฆคิตัญูเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันนี้ วิปจิตัญูเหมือน
ดอกบัวที่จะบานในวันพรุงนี้ เนยยะเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันที่ ๓
ปทปรมะเหมือนดอกบัวที่เปนภักษาแหงปลาและเตา. และพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงเห็น ไดทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงอยางนี้วา สัตวมีประมาณเทานี้
มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย สัตวมีประมาณเทานี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก
ในสัตวแมเหลานั้น สัตวมีประมาณเทานี้ เปนอุคฆติตัญู
ในบุคคล ๔ เหลานั้น พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา ยอม
สําเร็จประโยชนแกบุคคล ๓ จําพวก (แรก) ในอัตภาพนี้ทีเดียว สําหรับ
พวกปทปรมะ ยอมเปนวาสนา [อบรมบมบารมี] เพื่อสําเร็จประโยชนใน
อนาคตกาลขางหนา. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาการแสดงธรรม
จะนําประโยชนมาแกบุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ จึงมีพระประสงคจะทรงแสดง
ธรรม แลวทรงแบงเหลาสัตวในภพ ๓ ทั้งหมดเปน ๒ สวน คือภัพบุคคล

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 125

และอภัพบุคคลอีก ซึ่งทานหมายถึงกลาวไววา เหลาสัตวผูเปนอภัพบุคคล
เปนไฉน คือเหลาสัตวผูประกอบดวยกัมมาวรณะเครื่องกรรม คือกรรม ประกอบ
ดวยวิปากาวรณะ ประกอบดวยกิเลสาวรณะ เปนผูไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ
มีปญญาทราม ไมควรจะหยั่งลงสูนิยามธรรม ๆ ทําแนนอนสูสัมมัตตะความเปน
ธรรมชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย นีค้ ือเหลาสัตวผูเปนอภัพบุคคลนั้น เหลา
สัตวผูเปนภัพบุคคลเปนไฉน คือเหลาสัตวผูไมประกอบดวยกัมมาวรณะ ฯลฯ
ีนี้คือเหลาสัตวผูเปนภัพบุคคลนั้น ในบุคคล ๒ เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงละอภัพบุคคลทั้งหมด ทรงใชพระญาณกําหนดภัพบุคคลเทานั้น แบงเปน
๖ พวก วาในที่นี้มีพวกราคจริตเทานี้ พวกโทสจริตเทานี้ พวกโมหจริต
วิตักกจริต สัทธาจริต และพุทธจริตเทานี้. ครัน้ ทรงแบงอยางนี้แลว จึงมี
พระพุทธดําริวา จักทรงแสดงธรรม.
บทวา ปจฺจภาส ไดแก ไคตรัสตอบ. บทวา อปารุตา ไดแก
เปดแลว บทวา อมตสฺส ทฺวารา ไดแก พระอริยมรรค. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา พระอริยมรรคนั้น เปนทวารแหงพระนิพพานกลาว
คืออมตนคร พระอริยมรรคนั้นเราเปดสถาปนาไวแลว บทวา ปมฺุจนฺตุ
สทฺธ ความวา ชนทั้งปวงจงหลั่งคือปลอยศรัทธาของตนออกมา. ใน ๒ บท
หลัง มีเนื้อความดังนั้นวา จริงอยู เราสําคัญวาจะลําบากกายและวาจา จึงไม
กลาวธรรมอันประณีตสูงสุดนี้ที่คลองแคลวของตน แมที่เราพรอมประกาศ
อยูแลว ก็บดั นี้ชนทั้งปวงจงนอมภาชนะคือศรัทธาเขามา เราจักทําความดําริ
ของพวกเขาใหเต็ม.
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บทวา อนฺตรธายิ ความวา ทาวสหัมบดีพรหมเอาของหอมและ
ดอกไมเปนตน บูชาพระศาสดาแลวอันตรธานไป อธิบายวา ไปยังที่อยูของตน
นั่นเอง. ก็แลเมื่อทาวสหัมบดีพรหมนั้นเสด็จไปแลว พระผูม ีพระภาคเจาทรง
พระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ทรงทราบวาอาฬารดาบส
เละอุททกดาบสทํากาละแลว และทราบวาเหลาภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะมาก
มีพระพุทธประสงคจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียเหลานั้น จึงเสด็จไป
ยังอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี แลวทรงประกาศธรรมจักร ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอายาจนสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 127

๒. คารวสูตร
วาดวยทรงเคารพธรรม
[๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสรู ประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ
แถบฝงแมน้ําเนรัญชรา อุรุเวลาประเทศ.
ครั้งนั้น ความปริวิตกแหงพระหฤทัยบังเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาผู
เสด็จเขาที่ลับ ทรงพักผอนอยูอยางนี้วา บุคคลผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง
ยอมอยูเปนทุกข เราจะพึงสักการะ. เคารพ อาศัยสมณะหรือพราหมณใครผูใด
อยูหนอ.
[๕๖๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา เราควรสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงศีลขันธ
ที่ยังไมบริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยศีล
ยิ่งกวาตนในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอม
ทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู
เราควรสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณ
แหงสมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณ แตวาเรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึง
พรอมดวยสมาธิยิ่งกวาตนในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยซึ่งเราควรสักการะเคารพ
แลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อ
ความบริบูรณแหงปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือ
พราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวยปญญายิ่งกวาตนในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควร
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สักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่นแลว
อาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติขันธที่ยังไมบริบูรณ แตวาเรายังไมเห็น
สมณะหรือพราหมณอื่น ทีถ่ ึงพรอมดวยวิมุตติยิ่งกวาตน ในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เราควรสักการะเคารพสมณะ
หรือพราหมณอื่นแลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงวิมุตติญาณทัสสนขันธที่
ยังไมบริบูรณ แตวา เรายังไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่นที่ถึงพรอมดวย
วิมุตติญาณทัสสนะ ยิ่งกวาตน ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ซึ่งเราควรสักการะเคารพ
แลวอยู อยากระนั้นเลย เราควรสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรูนั้นแหละ แลว
อาศัยอยู.
[๕๖๑] ลําดับนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัย
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจ ก็อนั ตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฏ
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา เหมือนบุรุษมีกําลัง พึงเหยียดออกซึ่งแขน
ที่คูอยูหรือพึงคูเขาซึ่งแขนเหยียดอยู ฉะนั้น.
ครั้นแลว สหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา เรื่องนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต เรื่องนี้เปนอยางนั้น ขา
แตพระองคผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมีมาแลวตลอดกาล
อันลวงแลว แมพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ก็ทรงสักการะเคารพธรรมนั่นเอง
แลวอาศัยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดจัก
มีตลอดกาลไกลอันยังไมมาถึง แมพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ก็จักทรงสักการะ
เคารพธรรมนั่งเองแลวอาศัยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาคเจา
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อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ขอจงทรงสักการะเคารพธรรมนั่นแหละ
แลวอาศัยอยู.
[๕๖๒] สหัมบดีพรหม ไดกราบทูลดังนี้แลว ครั้นแลวไดกลาวนิคม
คาถาอีก
พระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดที่
ลวงไปแลวก็ดี พระพุทธเจาทั้งหลายเหลา
ใดที่ยังไมมีมาก็ดี และพระสัมพุทธเจา
พระองคใดในบัดนี้ผูยังความโศกของชน
เปนอันมากใหเสื่อมหายก็ดี พระพุทธเจา
เหลานั้นทุกพระองค ทรงเคารพพระสัทธรรมอยูแ ลว ยังอยู และจักอยูตอไป ขอ
นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผูรักตนหวัง
ความเปนผูใหญ เมื่อระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม.
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อรรถกถาคารวสูตร
ในคารวสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุทปาทิ ความวา ความตรึกนี้เกิดขึ้นในสัปดาหที่ ๕. บทวา
อคารโว ความวา เวนคารวะในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คือไมทรงตั้งใคร ๆ
ไวในฐานะเปนที่เคารพ. บทวา อปฺปติสฺโส ความวา เวนจากความยําเกรง
คือไมทรงตั้งใคร ๆ ไวในฐานะเปนผูเจริญที่สุด.
ในบทวา สเทวเก เปนตน มีวนิ ิจฉัยวา พรอมดวยเทวดาทั้งหลาย
ชื่อ สเทวกะ. เมื่อถือเอาพวกมารและพรหมดวยเทวศัพท ก็ในคํานี้ ทาว
วสวัตดีมารยอมมีอํานาจเหนือมารและพรหมทั้งหมด ธรรมดาวาพรหมมี
อานุภาพมาก ใชนิ้วมือนิ้วหนึ่งแผรัศมีไปในหนึ่งจักรวาล ใช ๒ นิ้วแผ
รัศมีไป ๒ จักรวาล ฯลฯ ใช ๑๐ นิ้วแผรัศมีไปหมื่นจักรวาล. พรหมผูมี
อานุภาพมากนั้น อยาไดกลาวกันวามีศีลดีกวาพระผูมีพระภาคเจานี้ ฉะนั้นจึง
แยกตรัสวา สมารเก สพฺรหฺมเก ดังนี้. อนึ่ง ธรรมดาสมณะทั้งหลาย
เปนพหูสูตโดยรูนิกายหนึ่งเปนตน มีศีลเปนบัณฑิต แมพราหมณทั้งหลาย
เปนพหูสูตโดยรูวิชาดูพื้นที่เปนตน สมณพราหนณบัณฑิตเหลานั้น
อยาไดกลาวกันวาดีกวาพระผูมีพระภาคเจานี้ ฉะนั้น จึงตรัสวา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย ดังนี้. ก็คําวา สเทวมนุสฺสาย นี้ ตรัสรวบเพื่อแสดง
โดยสิ้นเชิง. อีกอยางหนึ่ง ในคํานี้ ๓ บทขางตน ตรัสโดยมุงโลก. ๒ บทหลัง
ตรัสโดยมุงหมูสัตว. บทวา สีลสมฺปนฺนตร ความวา สมบูรณกวาคือยิ่งกวา
โดยศีล. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ในที่นี้ธรรม ๔ ประการมีศีล
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เปนตน ทานกลาวไวทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระ. วิมตุ ติญาณทัสสนะเปนโลกิยะ
เทานั้น และวิมุตติญาณทัสสนะนั้นเปนปจจเวกขณญาณ.
บทวา ปาตุรโหสิ ความวา ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา พระศาสดานี้
ไมทรงเห็นผูที่ยิ่งใหญกวาพระองคโดยศีลเปนตน ตั้งแตอเวจีจนถึงภวัคคพรหม
ทรงดําริวา เราจักเคารพโลกุตรธรรม ๙ ที่เราบรรลุแลวนี่แหละอาศัยอยู
พระผูมีพระภาคเจาทรงคิดถึงเหตุ ทรงคิดถึงประโยชนพิเศษ จําเราจักไปทํา
อุตสาหะใหเกิดแกพระองค ดังนี้แลวไดปรากฏองคตอหนา คือยืนในที่เฉพาะ
พระพักตร. ในบทวา วิหรึสุ วิหรนฺติ จ นี้มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ผูใดพึง
กลาววา แมในปจจุบันก็มีพระพุทธเจามาก โดยพระบาลีวา วิหรนฺติ ดังนี้
ผูนั้น พึงถูกคัดคานดวยคํานี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดนี้แมพระผูมี
พระภาคเจาก็เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แตพึงแสดงแกผูนั้นวาพระพุทธเจาอื่น ๆ ไมมี โดยพระบาลีเปนตนวา
เราไมมีอาจารย คนเสมือนเราไมมี
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก ไมมีคนทัดเทียม
เรา ดังนี้.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่พระพุทธเจาทุกพระองคเปนผู
เคารพพระสัทธรรม. บทวา มหตฺตมภิกงฺขตา ไดแกปรารถนาความเปน
ใหญ. บทวา สร พุทฺธานสาสน ไดแก ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย.
จบอรรถกถาคารวสูตรที่ ๒
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๓. พรหมเทวสูตร
วาดวยพระพรหมเทวะโปรดมารดา
[๕๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล บุตรแหงนางพราหมณีคนหนึ่ง ชื่อพรหมเทวะ ออก
บวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้นแล ทานพระพรหมเทวะเปนผู
เดียว หลีกออกแลว ไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยู ไม
นานเทาไร ก็ไดกระทําใหแจงประโยชนที่กุลบุตรทัง้ หลายผูออกจากเรือน บวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงคอันนั้น อยางยอดเยี่ยม เปนที่สุดแหงพรหมจรรย เพราะรูแจงชัดเองในปรัตยุบันนี้แหละเขาถึงอยู ทานไดทราบวา ชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีจ่ ะตองทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ก็แหละทานพรหมเทวะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ในบรรดาพระอรหันตแลว.
[๕๖๔] ครั้งนั้นแล ทานพระพรหมเทวะ ในเวลารุงเชานุงหมแลว
ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ทานเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี
ตามลําดับตรอก เขาไปยังนิเวศนแหงมารดาของตนแลว .
ก็สมัยนั้นแล นางพราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะถือการ
บูชาบิณฑะแกพรหมเปนนิตย.
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา นางพราหมณีผูมารดาของทาน
พระพรหมเทวะนี้แล ถือการบูชาบิณฑะแกพรหมเปนนิตย ไฉนหนอ เรา
พึงเขาไปหานางแลวทําใหสลดใจ.
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[๕๖๕] ลําดับนัน้ ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏ
แลวในนิเวศนของมารดาแหงทานพระพรหมเทวะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง
พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาแลว หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกแลว ฉะนั้น .
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมลอยอยูในอากาศ ไดกลาวกะนาง
พราหมณีผูมารดาของทานพระพรหมเทวะดวยคาถาทั้งหลายวา
ดูกอนนางพราหมณี ทานถือการ
บูชาดวยกอนขาวแกพรหมใด มั่นคงเปน
นิตย พรหมโลกของพรหมนั้นอยูไกลจาก
ที่นี้ ดูกอนนางพราหมณี ภักษาของพรหม
ไมใชเชนนี้ ทานไมรูจักทางของพรหม
ทําไมจึงบนถึงพรหม.
ดูกอนนางพราหมณ ก็ทานพระพรหมเทวะของทานนั้น เปนผูหมดอุปธิ
กิเลส ถึงความเปนอติเทพ ไมมีกิเลสเปน
เครื่องกังวล มีปกติขอ ไมเลี้ยงดูผูอื่น
ทานพระพรหมเทวะที่เขาสูเรือนของทาน
เพื่อบิณฑบาต เปนผูสมควรแกบิณฑะที่
บุคคลพึงนํามาบูชา ถึงเวท มีตนอบรม
แลว สมควรแกทักษิณาทานของมนุษย
และเทวดาทั้งหลาย ลอยบาปเสียแลว อัน
ตัณหาและทิฐิไมฉาบทาแลว เปนผู
เยือกเย็นกําลังเที่ยวแสวงหาอาหารอยู.
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อดีตอนาคตไมมีแกทานพระพรหม
เทวะนั้น ทานพระพรทมเทวะเปนผูสงบ
ระงับ ปราศจากควัน ไมมีทุกข ไมมี
ความหวัง วางอาชญาในปุลุชนผูยังมีความ
หวาดหวั่นและในพระขีณาสพผูมั่นคงแลว
ขอทานพระพรหมเทวะนั้นจงบริโภค
บิณฑบาตอันเลิศที่สําหรับบูชาพรหมของ
ทาน.
ทานพระพรหมเทวะซึ่งเปนผูมีเสนา
มารไปปราศแลว มีจิตสงบระงับ ฝกตน
แลว เที่ยวไปเหมือนชางตัวประเสริฐ ไม
หวั่นไหว เปนภิกษุมีศีลดี มีจิตพนวิเศษ
แลว ขอทานพระพรหมเทวะนั้น จง
บริโภคบิณฑบาตอันเลิศที่สําหรับบูชา
พรหมของทาน.
ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทานพระพรหมเทวะนั้น เปนผูไมหวั่นไหว ตั้ง
ทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล
ดูกอนนางพราหมณี ทานเห็นมุนีผูมโี อฆะ
อันขามแลวจงทําบุญ อันจะนําความสุข
ตอไปมาให.
ทานจงเปนผูเลื่อมใสในทานพระ
พรหมเทวะนั้นเปนผูไมหวั่นไหว ตัง้
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ทักษิณาไวในทานผูเปนทักษิเณยยบุคคล
ดูกอนนางพราหมณี ทานเห็นมุนีผูมโี อฆะ
อันขามแลว ไดทําบุณอันจะนําความสุข
ตอไปมาใหแลว.
อรรถกถาพรหมเทวสูตร
ในพรหมเทวสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอโก ความวา เปนผูผูเดียว คืออยูคนเดียวในอิริยาบถทั้งหลาย
มียืนเปนตน. บทวา วูปกฏโ ไดแกปลีกตัวไป คือปราศจากการคลุกคลีดวย
กาย. บทวา อปฺปมตฺโต ไดแก อยูในความเปนผูไมปราศจากสติ. บทวา
อาตาป ไดแก ประกอบดวยความเพียรเครื่องเผากิเลส. บทวา ปหิตตฺโต
ไดแก มีตนสงไปแลว. บทวา กุลปุตฺตา ไดแก กุลบุตรผูมีมารยาท. บทวา
สมฺมเทว ความวา ไมใชบวชเพราะเปนหนี ไมใชบวชเพราะมีภัย ไมใชบวช
เลี้ยงชีพ. แมผูที่บวชไมวาดวยกรีใด ๆ บําเพ็ญปฏิปทาที่สมควร ก็ชื่อวา
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบทั้งนั้น. บทวา พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ไดแกอริยผลอันเปนที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย. บทวา ทิฏเว ธมฺเม ไดแก
ในอัตภาพนี้เอง. บทวา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ไดแก รูดวยตนเอง
คือทําใหประจักษ. บทวา อุปสมฺปชฺช ไดแกไดเฉพาะคือสําเร็จผลอยูแลว.
ก็ทานพระพรหมเทวะอยูดวยประการฉะนี้ ไดรูชดั แลว ฉะนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงทรงแสดงปจจเวกขณภูมิของทาน ดวยบทนี้.
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ถามวา ก็ชาติไหนของทานพรหมเทวะนั้นสิ้นแลว และทานพรหมเทวะ
รูชัด ขอนั้นไดอยางไร. ตอบวา ชาติสวนอดีตของทานพรหมเทวะนั้น ชื่อวา
สิ้นแลวไมไดกอน เพราะสิ้นไปในกาลกอนเสียแลว ชาติสวนอนาคต ชื่อวา
สิ้นแลว ก็ไมได เพราะไมมีความพยายามในชาตินั้น ชาติสวนปจจุบันก็ชื่อวา
สิ้นแลวไมไดเพราะยังมีอยู. แตชาติใดโดยเปนขันธเดียว ขันธ ๔ และ
ขันธ ๕ ในบรรดาเอกโวการภพ จตุโวการภพและปญจโวการภพ พึงเกิดขึ้น
เพราะยังมิไดอบรมมรรค ชาตินั้นชือ่ วาสิ้นแลว เพราะถึงความไมเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา เพราะอบรมมรรคแลว. ทานพรหมเทวะนั้นพิจารณากิเลสที่ละได
ดวยมรรคภาวนา ยอมรูชาตินั้นวา กรรมแมมีอยูก็ไมเปนเหตุใหปฏิสนธิตอไป
เพราะไมมีกิเลส.
บทวา วุสิต ความวา อยูแลว อยูรอบแลว อธิบายวา กระทําแลว
ประพฤติแลว คือใหสําเร็จแลว. บทวา พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย.
บทวา กต กรณีย ความวา กิจแม ๑๖ อยาง คือ ปริญญากิจ ปหานกิจ
สัจฉิกิริยากิจและภาวนากิจ ดวยมรรคทั้ง ๔ ในสัจจะ ๔ [๔ x ๔ = ๑๖] ทํา
สําเร็จแลว. บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา บัดนี้ มรรคภาวนา
เพื่อความเปนอยางนี้ คือเพื่อความเปนกิจ ๑๖ อยางอยางนี้ หรือเพื่อความ
สิ้นกิเลส ไมมีอีก. อีกอยางหนึ่ง บทวา อิตฺถตฺตาย ไดแกจากความเปน
อยางนี้ คือจากประการอยางนี้ ทานพรหมเทวะไดทราบวา ขันธสันดาน
อื่นจากธสันดานที่เปนไปอยูในบัดนี้ไมมี แตเบญจขันธเหลานี้ ทานกําหนด
รูแลว ยังตั้งอยูไดเหมือนตนไมมีรากขาดแลว. บทวา อฺตโร แปลวา
องคหนึ่ง. บทวา อรหต ความวา ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในบรรดา
พระอรหันตสาวกของพระผูมีพระภาคเจา.
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บทวา สปทาน ไดแก เที่ยวไปตามลําดับตรอก คือเที่ยวไปตาม
ลําดับไมเลยเรือนที่ถึงแลว. บทวา อุปสงฺกมิ ไดแกเขาไปอยู. ก็มารดาของ
เขาพอเห็นบุตรก็ออกจากเรือนพาเขาไปภายในที่อยู ใหนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว.
บทวา อาหุตึ นิจจฺ  ปคฺคณฺหาติ ความวา รับของบูชาคือบิณฑะ
กอนขาวในกาลเปนนิจ. ก็ในวันนั้นมีพลีกรรมเพือ่ ภูตในเรือนนั้น. ทุกเรือนทา
สีเขียวมีขาวตอกเกลื่อนกลาด. แวดลอมดวยทรัพยและดอกไม ยกธงชัยธงปฏาก
ขึ้นตั้งหมอน้ํามีน้ําเต็มไวในที่นั้น ๆ จุดประทีปสวาง ประดับดวยผงของหอม
และดอกไมเปนตน. ไดมีแวนเวียนเทียนถือสงตอกันไปโดยรอบ. นางพราหมณี
แมนั้นลุกขึ้นแตเชาตรู อาบน้ําหอม ๑๖ หมอ ตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับ
พรอมสรรพ. สมัยนั้น นางใหพระมหาขีณาสพนั่งแลว มิไดถวายแมเพียง
ขาวยาคูกระบวยหนึ่ง คิดวา เราจักใหมหาขี่พรหมบริโภค บรรจุขาวปายาสเต็ม
ถาดทอง ปรุงดวยเนยใสน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน ทีห่ ลังบานมีพื้นที่ที่
ประดับดวยของทาสีเขียวเปนตน นางถือถาดนั้นไปที่นั้น วางกอนขาวปายาส
ตรงที่ ๔ มุมและตรงกลางแหงละกอน ถือไปกอนหนึ่ง มีเนยใสไหลลงถึงขอศอก
คุกเขาบนแผนดิน กลาวเชิญพรหมใหบริโภควา ขอทานมหาพรหมจงบริโภค
ขอทานมหาพรหมจงนําไป ขอมหาพรหมจงอิ่มหนํา ดังนี้.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ความคิดนี้ไดมีแกทาวสหัมบดีพรหม
ผูสูดกลิ่นศีลของพระมหาขีณาสพ ซึง่ ทวมเทวโลกฟุงไปถึงพรหมโลก. บทวา
สเวเชยฺย ไดแกพึงตักเตือน คือพึงใหประกอบในสัมมาปฏิบัติ. อธิบายวา
จริงอยู นางพราหมณีนั้น ใหพระมหาขีณาสพผูเปนอัครทักขิไณยบุคคลเห็น
ปานนี้ นั่งแลว มิไดถวายอาหารแมเพียงขาวยาคูกระบวยหนึ่ง คิดวา เราจักให
มหาพรหมบริโภค ดุจทิ้งตาชั่งเสียแลวใชมือชั่ง ดุจทิ้งกลองเสียแลวประโคม
ทอง ดุจทิ้งไฟเสียแลวเปาหิ่งหอย เที่ยวทําพลีแกภูต เราจักไปทําลายมิจฉา-

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 138

ทิฏฐิของนาง ยกนางขึ้นจากทางแหงอบาย จะกระทําโดยวิธีใหนางหวานทรัพย
๘๐ โกฏิ ลงในพระพุทธศาสนาแลวขึ้นสูทางสวรรค.
บทวา ทูเร อิโต ความวา ไกลจากที่นี้. จริงอยู กอนศิลาขนาดเทา
เรือนยอดตกจากพรหมโลก วันหนึ่งคืนหนึ่งสิ้นระยะทาง ๔๘,๐๐๐ โยชน ใช
เวลาถึง ๔ เดือนโดยทํานองนี้ จึงตกถึงแผนดิน พรหมโลกขึน้ ที่ต่ํากวาเขาหมด
อยูไกลอยางนี้. บทวา ยสฺสาหุตึ ความวา โลกของพรหมที่นางพราหมณี
บูชาดวยกอนขาว อยูไกล. ในบทวา พฺรหฺมปถ นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ทาวมหาพรหมกลาววา ชื่อวา ทางของพรหม ไดแกกุศลฌาน ๔ สวน
วิบากฌาน ๔ ชื่อวา เปนทางชีวิตของพรหมเหลานั้น เธอไมรูทางของพรหม
นั้น กระซิบอยูทําไม เพออยูทําไม จริงอยู พรหมทั้งหลาย ยอมยังอัตภาพให
เปนไปดวยฌานที่มีปติ หาไดใสขาวสารแหงขาวสาลี และเคี้ยวกินน้ํานมที่เคี่ยว
แลวไม ทานอยาลําบากเพราะสิ่งที่ไมใชเหตุเลย ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึง
ประคองอัญชลี แลวยอตัวเขาไปชี้พระเถระอีกกลาววา ดูกอ นนางพราหมณี
ก็ทานพระพรหมเทวะของทานนี้ ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
นิรูปธิโก ความวา เวนจากอุปธิ คือกิเลสอภิสังขารและกามคุณ. บทวา
อติเทวปตฺโต ความวา ถึงความเปนเทพยิ่งกวาเทพ ถึงความเปนพรหมยิ่ง
กวาพรหม. บทวา อนฺโปสี ความวา ชื่อวาไมเลี้ยงผูอื่น เพราะไม
เลี้ยงอัตภาพของผูอื่นหรือบุตรและภรรยา นอกจากอัตภาพนี้.
บทวา อาหุเนยฺโย ความวา ควรเพื่อจะรับบิณฑะที่เขาบูชา ปณฑะ
ที่เขาคอนรับ . บทวา เวทคู ไดแกถึงที่สุดทุกขดวยเวทคือมรรค ๔. บทวา
ภาวิตฺตฺโต ไดแกอบรมตนใหเจริญทั้งอยู. บทวา อนูปลิตฺโต ไดแกอัน
เครื่องฉาบคือตัณหาและทิฐิไมฉาบแลว. บทวา ฆาเสสน อิริยติ ไดแก
เที่ยวแสวงหาอาหาร.
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บทวา น ตสฺส ปจฺฉา น ปุรตฺถมตฺถิ ความวา ภายหลัง
เรียกวาอดีต ภายหนา เรียกวาอนาคต. ทานกลาวไววา ภายหลังหรือภายหนา
ยอมไมมีแกผูเวนจากฉันทราคะในขันธสวนอดีตและขันธสวนอนาคต ดวย
ประการฉะนี้. ในบทวา สนฺโต เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา สนฺโต
เพราะสงบกิเลสมีราคะเปนตน. ชื่อวา วิธูมะ เพราะปราศจากควันคือความ
โกรธ. ชื่อวา อนีฆะ เพราะไมมีทุกข. แมถือไมเทาเปนตนเที่ยวไป ก็ชื่อวา
วางไมแลว เพราะไมมีเจตนาจะฆา. ในคําวา ตสถาวเรสุ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้
ปุถุชนทั้งหลายชื่อวาผูสะดุง พระขีณาสพทั้งหลายชื่อวาผูมั่นคง. พระเสขบุคคล
๗ จําพวก ไมอาจจะเรียกวา ผูสะดุงได ทานเหลานั้นมิใชผูมั่นคง แตเมื่อ
จะแบงพวก ก็แบงเปนพวกมั่นคงนั่นแหละ. บทวา โส ตฺยาหุตึ ตัดบท
เปน โส ตว อาหุตึ.
บทวา วิเสนิภูโค ความวา เปนผูปราศจากกองทัพโดยกองทัพคือ
กิเลส. บทวา อเนโช ไดแกปราศจากตัณหา. บทวา สุสีโล ไดแกเปน
ผูมีศีลดี โดยศีลของพระขีณาสพ. บทวา สุวิมุตตฺ จิตโต ความวา มีจิต
หลุดพนแลวดวยดี โดยผลวิมุตติ.
บทวา โอฆติณฺณ ไดแกขามโอฆะ ๔ เสียได ดวยกถามรรคเพียง
เทานี้ พรหมสรรเสริญคุณของพระเถระ ประกอบนางพราหมณีไวในสัมมาทิฏฐิ.
ก็อวสานคาถา [คาถาสุดทาย] พระสังคีติกาจารยทั้งหลายตั้งไวแลว บทวา
ปติฏเปสิ ทกฺขิณ ความวา ดังทักษิณาคือปจจัย ๔. บทวา สุขมายติก
ความวา มีสุขในอนาคต คือมีสุขเปนผลในอนาคต อธิบายวา นําสุขมาให.
จบอรรถกถาพรหมเทวสูตรที่ ๓
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๔. พกสูตร
วาดวยพระพุทธเจาโปรดพกพรหม
[๕๖๖] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล พกพรหมไดเกิดทิฐิอันชั่วชาเห็นปานดังนี้วา ฐานะ
แหงพรหมนี้ เที่ยง ยั่งยืน ติดตอกัน คงที่ มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา
ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ ก็แหละอุบายเปนเครื่องออกไปอัน
ยิ่งอยางอื่นจากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี.
[๕๖๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหง
ใจของพกพรหมดวยพระทัยแลว ทรงหายไปในพระเชตวันวิหารแลวไดปรากฏ
ในพรหมโลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือ.
คูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออก ฉะนั้น.
พกพรหมไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาแตไกลทีเดียว ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจง
เสด็จมาเถิด ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคเสด็จมาดีแลว ขาแตพระองคผู
นิรทุกข นานเทียวแลพระองคไดกระทําปริยายเพื่อการเสด็จมา ณ พรหมโลก
นี้ ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ฐานะแหงพรหมนี้ เที่ยง ยั่งยืน ติดตอกัน คงที่
มีความไมเคลื่อนไหวเปนธรรมดา ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ
ก็อุบายเปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอื่นจากฐานะแหงพรหมนี้ไมมี.
[๕๖๘] เมื่อพกพรหมกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้
กะพกพรหมวา ทานผูเจริญทั้งหลาย พกพรหมนั้นถึงความโงเขลาแลวหนอ
ทานผูเจริญทั้งหลาย พกพรหมนั้นถึงความโงเขลาแลวหนอ พกพรหมกลาว
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ฐานะแหงพรหมที่เปนของไมเที่ยงเลยวาเที่ยง กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของ
ไมยั่งยืนเลยวายั่งยืน กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมติดตอกันเลยวาติดตอ
กัน กลาวฐานะแหงพรหมที่เปนของไมคงที่เลยวาคงที่ กลาวฐานะแหงพรหม
ที่เปนของความเคลื่อนไหวเปนธรรมดาทีเดียววา มีความไมเคลื่อนไหวเปน
ธรรมดา และกลาวฐานะแหงพรหมอันเปนที่เกิด แก ตาย เปนที่จุติและ
อุปบัติแหงตนวา ฐานะแหงพรหมนี้ ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุปบัติ
ก็แหละยอมกลาวอุบายเปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอื่นซึ่งมีอยูวาไมมี ดังนี้.
[๕๖๙] พกพรหมทูลวา
ขาแตพระโคดม พวกขาพระองค
๗๒ คน บังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะ
บุญกรรม ยังอํานาจใหเปนไป ลวงชาติ
ชราไดแลว การอุปบัติในพรหมโลก ซึ่ง
ถึงฝงไตรเภทนี้เปนที่สุดแลว ชนมิใช
นอยยอมปรารถนาเปนดังพวกขาพระองค.
[๕๗๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนพกพรหม ทานสําคัญอายุใด
วายืน ก็อายุนั้นสั้น ไมยืนเลย ดูกอ น
พรหม เรารูอ ายุหนึ่งแสนนิรัพพุท ของ
ทานไดดี.
[๕๗๑] พกพรหมทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค
ตรัสวา เราเปนผูมีปกติเห็นไมมีที่สิ้นสุด
๑

๑. นิรัพพุท เปนสังขยาซึ่งมีจํานวนสูญ ๖๘ สูญ
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ลวงชาติชราและความโศกไดแลวดังนี้
อะไรเปนวัตรเกาแกของขาพระองคหนอ
ขอพระองคจงตรัสบอกศีลวัตรซึ่งขาพระองคควรรูแจงชัด.
[๕๗๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
๑. ขอที่ทานยังมนุษยเปนอันมาก
ผูซึงระหายน้ําอันแดดแผดเผาแลว ใน
ฤดูรอนใหไดดื่มน้ํากิน เปนศีลวัตรเกาแก
ของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจหลับ
แลวตื้นขึ้นฉะนั้น.
๒. ขอที่ทานชวยปลดเปลื้องประชุมชน ซึ่งถูกโจรจับพาไปอยูที่ฝงแมน้ํา
คงคา เปนศีลวัตรเกาแกของทาน เรายัง
ระลึกไดอยูประดุจหลับแลวตื่นขึ้น ฉะนั้น.
๓. ขอที่ทานขมขี่ดวยกําลัง แลว
ชวยปลดเปลื้องเรือซึ่งถูกนาคผูรายกาจจับ
ไวในกระแสะองแมน้ําคงคา เพราะความ
เอ็นดูในหมูม นุษย ขอนัน้ เปนศีลวัตรเกา
แกของทาน เรายังระลึกไดอยู ประดุจ
หลับแลวตื่นขึ้น ฉะนั้น.
๔. และเราไดเปนอันเตวาสิกของ
ทาน นามวากัปปมาณพ เราไดเขาใจทาน
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แลววา มีความรูชอบ มีวัตร ขอนั้นเปน
ศีลวัตรเกาแกของทาน เรายังระลึกไดอยู
ประดุจหลับแลวตื่นขึ้น ฉะนั้น.
พกพรหมทูลวา
พระองคทรงทราบอายุนี้ของขา
พระองคแนแท แมสิ่งอืน่ ๆ พระองคก็ทรง
ทราบได เพราะพระองคเปนพระพุทธเจา
ฉะนั้น อานุภาพอันรุงโรจนของพระองค
นี้ จึงยังพรหมโลกใหสวางไสวตั้งอยู.
อรรถกถาพกสูตร
ในพกสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปาปก ทิฏ ิคต ไดแกสัสสตทิฏฐิที่ต่ําทราม. บทวา อิท
นิจฺจ ความวา พกพรหมกลาวฐานะแหงพรหมพรอมทั้งโอกาสนี้ซึ่งไมเที่ยงวา
เที่ยง. บทวา ธุว เปนตน เปนไวพจนของบทวา นิจฺจ นั้นนั่นแหละ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธุว ไดแกมั่นคง. บทวา สสฺสต ไดแกมีอยู
ทุกเมื่อ. บทวา เกวล ไดแกไมขาดสายคือทั้งสิ้น. บทวา อจวนธมฺม ได
แกมีความไมจุติเปนสภาวะ. ในคําวา อิท หิ น ชายติ เปนตน ทานกลาว
หมายเอาวา ในฐานะนี้ ไมมีผูเกิด ผูแก ผูตาย ผูจ ุติหรือผูอุปบัติไร ๆ บทวา
อิโต จ ปนฺ ความวา ชื่อวาอุบายเปนเครื่องออกไปอันยิ่งอยางอื่นจาก
ฐานะแหงพรหมพรอมทั้งโอกาสนี้ไมมี. พกพรหมนั้นเกิดสัสสติทิฏฐิอยางแรง
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ดวยประการแมอยางนี้. ก็แลพกพรหมผูมีทิฐิอยางนี้นั้น ยอมปฏิเสธคุณวิเสส
ทุกอยางคือ ภูมิฌาน ๓ ชั้นสูง มรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน. ถามวา
ก็ทิฐินั้นเกิดขึ้นแกพรหมนั้นเมื่อไร. ตอบวา เมื่อครั้งเขาเกิดในภูมิปฐมฌาน.
อาจารยบางพวกกลาววา เกิดในภูมิทตุ ิยฌาน.
ในขอนั้นมีอนุปุพพีกถาดังตอไปนี้. ไดยินวา พรหมนี้อุปบัติภายหลัง
เมื่อยังไมมีสมัยเกิดพระพุทธเจาก็บวชเปนฤาษี กระทํากสิณบริกรรมและทํา
สมาบัติใหเกิด ไมเสื่อมฌานทํากาละแลว บังเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัปผลาใน
ภูมิจตุตถฌาน. มีอายุอยู ๕๐๐ กัป. เขาดํารงอยูในพรหมโลกชั้นเวหัปผลานั้น
ตลอดอายุขัย ชวงเวลาที่เกิดภายหลัง เจริญตติยฌานใหประณีต บังเกิดใน
พรหมโลกชัน้ สุภกิณหะ มีอายุ ๖๔ กัป. พกพรหมนั้นรูกรรมทีต่ นทําและสถาน
ที่ที่ตนเกิดในปฐมกาลเกิดครั้งแรก เมื่อกาลลวงไป ๆ ลืมกรรมและสถานที่ทั้ง
๒ เสีย จึงเกิดสัสสตทิฏฐิ.
บทวา อวิชฺชาคโต ความวา ไปดวยอวิชชาคือประกอบดวยความ
ไมรู ไมมีญาณ เปนผูมืดดังคนตาบอด. บทวา ยตฺร หิ นาม ไดแก โย นาม.
บทวา วกฺขติ แปลวา ยอมกลาว. ก็เพราะประกอบศัพทนิบาตวา ยตฺร
คําวา วกฺขติ ก็กลายเปนอนาคตกาลแปลวาจักกลาว
เมื่อกลาวอยางนี้แลว พรหมนั้นถูกพระผูมีพระภาคเจาคุกคาม ไดสติ
กลัววาพระผูมีภาคเจาทรงเพงเราทุกฝกาว ประสงคจะบีบบังคับเรา เมื่อจะ
บอกสหายของตน จึงกลาวคําวา ทฺวาสตฺตติ เปนตน เหมือนโจรถกเฆี่ยน
๒ - ๓ ครั้งในระหวาทาง อดกลั้นไมยอมซัดถึงพวกเพื่อน เมื่อถูกเฆี่ยนหนักขึ้น
จึงบอกวา คนโนน ๆ เปนสหายของเรา ฉะนั้น. ความขอนั้นมีอธิบายดังนี้
ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองค ๗๒ คนดวยกันทําบุญไว จึงเกิดใน
ที่นี้ดวยบุญกรรมนั้น เปนผูใชอํานาจตนเอง ไมอยูในอํานาจของผูอื่น ทําผู
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อื่นใหอยูในอํานาจของตน ลวงชาติและชราได. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา การ
อุปบัติในพรหมโลกเปนครั้งสุดทายนี้ นับวา เวทคู เพราะพวกขาพระองค
ไปถึงดวยเวททั้งหลาย. บทวา อสฺมาภิชปฺปนฺติ ชนา อเนกา ความวา
ชนเปนมากยอมชอบใจพวกขาพระองค ยอมปรารถนายอมกระหยิ่มอยางนี้วา
ทานพรหมผูนี้แล เปนมหาพรหมผูยิ่งใหญ ไมมีใครครอบงําได เปนผู
เห็นถองแท เปนผูใชอํานาจ เปนอิสระ เปนผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผู
ประเสริฐสุด เปนผูจัด เปนผูเชี่ยวชาญ เปนบิดาของสิ่งที่เปนแลวและกําลัง
เปน.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสกะพกพรหมนั้นวา อปฺป หิ เอต
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอต ความวา ทานสําคัญอายุใดของ
ทานในที่นี้วา ยืนอายุนั่นนอย คือนิดหนอย. บทวา สตสหสฺสาน นิรพฺพุทาน
ไดแกแสนนิรัพพุทะ โดยจํานวนนิรัพพุทะ (นิรพั พุทะเปนสังขยาซึ่งมีจํานวน
เลขสูญ ๖๘ สูญ). บทวา อายุ ปชานามิ ความวา เรารูวาอายุของทานในบัด
นี้เหลืออยูเพียงเทานี้. บทวา อนนฺตทสฺสี ภความมสฺมิ ความวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา พระองคตรัสวา เราเปนผูมีปกติเห็นไมมีที่สิ้นสุด ลวง
ชาติเปนตนไดแลว. บทวา กึ เม ปุราณ ความวา ถาพระองคเปนผูมี
ปกติเห็นไมมีที่สิ้นสุด เมื่อเปนเชนนั้น ขอพระองคจงตรัสบอกขอนี้แกขา
พระองค คืออะไรเปนวัตรเกาของขาพระองค. ศีลนั่นแหละทานเรียกวาศีล
วัตร. บทวา ยมห วิชฺา ความวา พกพรหมกลาววา ขาพระองคควร
ทราบขอใดที่พระองคตรัส ขอพระองคจงบอกขอนั้นแกขาพระองค.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสบอกแกพกพรหมนั้น ไดตรัส
พระพุทธพจนเปนตนวา ย ตฺว อปาเยสิ ดังนี้. ในขอนั้นมีอธิบายดังนี้
ไดยินวา เมื่อกอน พกพรหมนี้เกิดในเรือนมีตระกูล เห็นโทษในกาม
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ทั้งหลาย คิดจักทําชาติชราและมรณะใหสิ้นสุด จึงออกบวชเปนฤาษี ทําสมาบัติ
ใหเกิดไดฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา ปลูกบรรณศาลาอยูที่ริมฝงแมน้ําคงคา
ใหเวลาลวงไปดวยความยินดีในฌาน. ก็ในครั้งนัน้ มีพวกพอคาเกวียนใช
เกวียน ๕๐๐ เลม เดินทางผานทะเลทรายเสมอ ๆ. ก็ในทะเลทรายไมมีใคร
สามารถเดินทางกลางวันได เดินไดแตตอนกลางคืน. ครั้งนั้น โคงานที่เทียม
แอกเกวียนเลมหนา เมือ่ เดินทาง ไดวกกลับมายังทางที่มาแลวเสีย เกวียน
ทุกเลมก็วกกลับอยางนั้นเหมือนกัน กวาจะรูไดก็ตอเมื่ออรุณขึ้น. แลในครั้งนั้น
พวกพอคาเกวียนจะขามพนทางกันดารได ใชเวลาหนึ่งวัน ฟนและน้ําก็หมดสิ้น
ทุกอยาง. ฉะนั้น พวกมนุษยเขาคิดวา คราวนี้พวกเราตายหมด ผูกโคที่ลอ
แลวเขาไปนอนที่รมเงาเกวียน.
แมพระดาบสก็ออกจากบรรณศาลาแตเชาตรู นั่งทีป่ ระตูบรรณศาลา
แลดูแมน้ําคงคา ไดเห็นแมน้ําคงคาเต็มเปยมดวยหวงน้ําใหญไหลมาเหมือน.
แตงแกวมณี ครั้นเห็นแลวจึงคิดวา ในโลกนี้มีเหลาสัตวที่ลําบากเพราะไมมี
น้ําที่อรอยเห็นปานนี้หรือหนอ. พระดาบสนั้นเมื่อรําพึงอยูอยางนั้น เห็นหมู
เกวียนนั้นในทะเลทราย คิดวา สัตวเหลานี้จงอยาพินาศ จึงอธิษฐานดวย
อภิญญาจิตวา ขอทอน้ําใหญจงเซาะขางโนนบางสูขางนี้บาง แลวไหลตรงไปยัง
หมูเกวียนในทะเลทราย. พรอมดวยจิตตุบาท น้ําไดไปในที่นั้นเหมือนไปสูเหมือง
อันเจริญ พวกมนุษยลุกขึ้นเพราะเสียงน้ํา. เห็นน้ําแลวตางราเริง ยินดี อาบ
ดื่ม ใหโคทั้งหลายดื่มน้ําแลว ไดไปถึงที่ที่ตนปรารถนาโดยสวัสดี. พระศาสดา
เมื่อทรงแสดงบุรพกรรมของพรหมนั้น ไดตรัสคาถาที่ ๑. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อปาเยสิ ไดแกใหดื่ม. อ อักษรเปนเพียงนิบาต. บทวา ฆมฺมนิ
ไดแก ในฤดูรอน. บทวา สมฺปเรเต ความวา อันความรอนในฤดูรอน
ถูกตอง คือติดตาม.
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สมัยตอมา ดาบสรางบรรณศาลาที่ริมฝงแมน้ําคงคา อาศัยหมูบาน
ใกลปาอยู. ก็สมัยนั้น พวกโจรปลนบานนั้น พาแมโคและเชลยทั้งหลายไป
ทั้งโคทั้งสุนัขทั้งมนุษยทั้งหลายรองเสียงดังลั่น. ดาบสไดยินเสียงนั้นรําพึงวา
นี่อะไรหนอ ทราบวา พวกมนุษยเกิดภัย คิดวา เมื่อเราเห็นอยู สัตวเหลานั้น
จงอยาพินาศ เขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา ออกจากฌานแลวใชอภิญญาจิต
เนรมิตกองทัพ ๔ เหลา ตรงที่สวนทางพวกโจร มาเตรียมพรอมอยู. พวกโจร
เห็นแลวคิดวา ชรอยวาพระราชาเสด็จมา จึงทิ้งสิ่งของที่ปลนมาหนีไป. พระดาบสอธิษฐานวา ทุกอยางจงเปนเหมือนเดิม. สิง่ นั้นไดเปนเชนนั้นทีเดียว.
มหาชนก็มีความสวัสดี. พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงบุรพกรรมของพกพรหม
นั้นแมนี้ จึงไดตรัสคาถาที่ ๒. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอณิกุลสฺมิ ไดแก
ใกลฝงแมน้ําคงคา. บทวา คยฺหก นียมาน ความวา ถือนําไป. อธิบายวา
พาไปเปนเชลย ดังนี้ก็มี.
สมัยตอมา ตระกูลหนึ่งอยูที่แมน้ําคงคาดานเหนือ ผูกสันถวไมตรีกับ
ตระกูลซึ่งอยูที่แมน้ําคงคาดานใต ผูกเรือขนานบรรทุกของกินของใชของหอม
และดอกไมเปนตนเปนอันมาก มาตามกระแสน้ําคงคา. พวกมนุษย เคี้ยวกิน
บริโภค ฟอนรํา ขับรองไดเกิดโสมนัสเปนอันมาก เหมือนไดไปในเทพวิมาน.
คังเคยยกนาคราช เห็นเขาก็โกรธ คิดวา มนุษยเหลานี้ไมทําความสําคัญในเรา
คราวนี้เราจักใหพวกมันจมทะเลใหได จึงเนรมิตอัตภาพใหญ แยกน้ําเปน
๒ สวน ชูหวั แผพังพานสงเสียงขูสุ สุ ๆ. มหาชนเห็นเขาพากันกลัวสงเสียงดังลั่น.
ก็พระดาบสนั่งอยูที่ศาลา ไดยินเขา นึกวามนุษยพวกนี้พากันขับรองฟอนรํา
เกิดโสมนัสมา แตบัดนี้รองแสดงความกลัว เหตุอะไรหนอ เห็นนาคราช คิดวา
เมื่อเราเห็นอยู ขอพวกสัตวจงอยาพินาศ จึงเขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา
ละอัตภาพเนรมิตเปนเพศครุฑแสดงแกนาคราช. นาคราชกลัวหดพังพาน
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จมน้ําไป. มหาชนก็มีความสวัสดี. พระศาสดาเมื่อทรงแสดงบุรพกรรมของพก
พรหมแมน จึงกลาวคาถาที่ ๓. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลุทฺเธน ไดแก
ผูรายกาจ. บทวา มนุสฺสกมฺปา ความวา เพราะความเอ็นดูตอมนุษย
อธิบายวา เพราะความประสงคจะปลดเปลื้องพวกมนุษย.
สมัยตอมา พกพรหมนั้นบวชเปนฤาษี ไดเปนดาบสชื่อเกสวะ.
สมัยนั้น พระโพธิสัตวของพวกเราเปนมาณพชื่อวา กัปปะ เปนศิษยของทาน
เกสวะ ปฏิบตั ิรับใชอาจารย ประพฤติเปนที่ชอบใจ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา
ไดเปนผูทรงไวซึ่งอรรถะ. เกสวดาบสไมอาจจะอยูแยกกับเธอได. อาศัยเธอ
เทานั้นเลี้ยงชีพ. พระศาสดาเมื่อทรงแสดงบุรพกรรมของพกพรหมแมน จึงตรัส
คาถาที่ ๔.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏจโร ไดแก อันเตวาสิก. ก็กัปปมาณพนั้นเปนหัวหนาอันเตวาสิก. บทวา สมฺพุทธฺ ิวนฺต วติน อมฺึ
ความวา กัปปมาณพสําคัญเขาวา ทานเกสวะนี้มีปญญาสมบูรณดวยวัตรโดยชอบ
จึงแสดงวา โดยสมัยนั้น เรานั้นไดเปนอันเตวาสิกของทาน. บทวา อฺเป
ชานาสิ ความวา มิใชรูเฉพาะอายุของขาพระองคอยางเดียวเทานั้น แมสิ่ง
อื่น ๆ พระองคก็รู. บทวา ตถา หิ พุทฺโธ ความวา เพราะพระองคเปน
พระพุทธเจา คือเพราะเปนพระพุทธเจา ฉะนั้น พระองคจึงทรงทราบ. บทวา
ตถา หิ ตฺยาย ชลิตานุภาโว ความวา ก็เพราะพระองคเปนพระพุทธเจา
อยางนี้ ฉะนั้น พระองคจึงมีอานุภาพรุงเรื่อง. บทวา โอภาสย ติฏติ
ความวา ทําพรหมโลกทัง้ ปวงใหสวางไสวดํารงอยู.
จบอรรถกถาพกสูตรที่ ๔
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๕. อปาทิฏฐิสูตร
วาดวยพระอรหันต ๔ ทิศทรมานพรหม
[๕๗๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็โดยสมัยนั้นแล พรหมองคหนึ่งไดเกิดทิฐิอันชั่วชาเห็นปานดังนี้วา
สมณะหรือพราหมณที่จะพึงมาในพรหมโลกนี้ไดไมมีเลย.
[๕๗๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหง
ใจของพรหมนั้นดวยพระทัยแลว ทรงหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลว
ในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูไว หรือ
พึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออก ฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาเบื้องบน
ของพรหมนั้น เขาเตโชธาตุกสิณแลว .
[๕๗๕] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา
บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ที่ไหนหนอ.
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นแลวแลซึ่งพระผูมีพระภาคเจาผู
ประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาเบื้องบนของพรหมนั้น ทรงเขาเตโชธาตุกสิณแลว
ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ครั้นแลวไดหายไปใน
พระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลังพึงเหยียด
ออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกแลว ฉะนั้น.
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ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา นั่งขัดสมาธิ
ในเวหาเบื้องบนของพรหมนั้น ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา เขาเตโชธาตุ
กสิณแลว.
[๕๗๖] ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปไดมีความคิดนี้วา บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทีไ่ หนหนอแล ทานพระมหากัสสปไดเห็น
แลวเเลซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย ฯลฯ ครั้นแลวได
หายไปในพระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง
ฯลฯ ฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศทักษิณนั่งขัดสมาธิในเวหา
เบื้องบนของพรหมนั้น ต่าํ กวาพระผูมีพระภาคเจา เขาเตโชธาตุกสิณแลว.
[๕๗๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดมีความคิดนี้วา บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทีไ่ หนหนอแล
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ
ดวยจักษุเพียงดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปในพระวิหารเชตวันปรากฏแลวใน
พรหมโลกนัน้ ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัปปนะอาศัยปจฉิมทิศ นั่งขัดสมาธิใน
เวหาเบื้องบนพรหมนั้น ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา เขาเตโชธาตุกสิณแลว.
[๕๗๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไดมีความคิดนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ทานพระอนุรุทธะไดเห็นแลวแล
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ ดวยจักษุเพียงดังทิพย ครั้นแลวไดหายไปใน
พระวิหารเชตวัน ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ
ฉะนั้น.
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ลําดับนั้นแล ทานพระอนุรุทธะ อาศัยทิศอุดรนั่งขัดสมาธิในเวหา
เบื้องบนของพรหมนั้น ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา เขาเตโชธาตุกสิณแลว
[๕๗๙] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคลลานะไดกลาวกะพรหมดวย
คาถาวา
ผูมีอายุ ทิฐใิ นกอนของทาน แมใน
วันนี้ก็ยังมีแกทานหรือ ทานเห็นพระผูมี
พระภาคเจาผูเปนไปลวงวิเศษ ผูเปนเบื้อง
หนาของสัตวในพรหมโลกหรือ.
[๕๘๐] พรหมนัน้ ตอบวา
ขาแตทา นผูนิรทุกข ทิฐใิ นเกา
กอนของขาพเจามิไดมีแกขาพเจา ขาพเจา
ยอมเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนไปลวง
วิเศษ ผูเปนเบื้องหนาของสัตวในพรหม
โลก ไฉนในวันนี้ ขาพเจาจะพึงกลาววา
เราเปนผูเที่ยงเปนผูติดตอกัน ดังนี้เลา.
[๕๘๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจายังพรหมนั้นใหสลดใจแลว
ไดหายไปในพรหมโลกนัน้ ปรากฏแลวในพระวิหารเชตวันปานดังบุรุษมีกําลัง
พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขา หรือพึงคูเขาซึ่งแขนที่ไดเหยียดออกแลว ฉะนั้น
ลําดับนั้นแล พรหมไดเรียกพรหมปาริสัชชะ องคหนึ่งมาวา แนะ
ทานผูนิรทุกข ทานจงมา ทานจงเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะจนถึงที่อยู
ครั้นแลวจงกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตทานผูนิรทุกข
๑

๑. คือพรหมสําหรับรับใชของมหาพรหม เพราะแมมหาพรหมก็มีพรหมไวรับใชเหมือน
พระเถระมีภกิ ษุหนุม ๆ ไวชว ยถือบริขาร ฉะนั้น
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สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น แมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธิ์มากมี
อานุภาพมาก เหมือนกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระกัปปนะและทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ก็ยังมีอยูหรือหนอแล.
พรหมปาริสัชชะนั้นรับคําของพรหมนั้นวา อยางนั้นทาน ผูนิรทุกขแลว
หายไปในพรหมโลกนั้น ปรากฏแลวขางหนาทานพระมหาโมคคัลลานะ ปาน
ดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น.
[๕๘๒] ครั้งนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้น อภิวาที่ทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดยืนอยูในที่ควรสวนขางหนึ่ง
พรหมปาริสัชชะนั้นยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาวคํานี้กะทาน
พระมหาโมคคัลลานะวา ขาแตทานผูนิรทุกข สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแมเหลาอื่นซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเหมือนกับทาน
พระมหาโมคคัลลานะ ทานพระกัสสป ทานพระกัปปนะ และทานพระอนุรุทธะ
ก็ยังมีอยูหรือหนอ.
[๕๘๓] ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหม
ปาริสัชชะดวยคาถาวา
สาวกทั้งหลายะองพระพุทธเจา ซึ่ง
ไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวธิ ิญาณ และฉลาด
ในเจโตปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจาก
กิเลส มีอยูมาก ดังนี้.
[๕๘๔] ลําดับนั้นแล พรหมปาริสชัชะนัน้ ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ
ทานมหาโมคคัลลานะแลว เขาไปหาพรหมนั้นถึงที่อยู ครัน้ แลวไดกลาวคํานี้
กะพรหมนั้นวา ขาแตทานผูนิรทุกข พระมหาโมคคัลลานะกลาวเชนนี้วา
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สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ซึ่ง
ไดวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวธิ ิญาณ และฉลาด
ในเจโตปริยญาณ หมออาสวะ ไกล
กิเลส มีอยูม าก ดังนี้.
[๕๘๕] พรหมปาริสัชชะไดกลาวคํานี้แลว พรหมมีใจยินดีชื่นชม
ภาษิตของพรหมปาริสัชชะนั้นแล.
อรรถกถาอปราทิฏฐิสูตร
ในสูตรที่ ๕ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เตโชธาตุ สมาปชฺชิตา ความวา พระเถระทําบริกรรมใน
เตโชกสิณแลวออกจากฌานที่เปนบาท อธิษฐานวา ขอเปลวไฟจงพุงออกจาก
สรีระ ดวยอานุภาพจิตอธิษฐาน เปลวไฟพุงออกทั่วสรีระ. พระเถระชื่อวาเขา
เตโชธาตุสมาบัติอยางนี้. ครั้นเขาสมาบัติอยางนั้นแลว ก็ไปในพรหมโลกนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงไดไปในที่นั้น. ตอบวา ไดยินวา พระเถระเขา
สมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณเห็นพระตถาคตประทับนั่งเหนือพรหมนั้น จึงไดมี
ความคิดดังนี้วาบุคคลนี้เปนผูแทงทะลุปรุโปรงถึงอัฐิ ก็เราพึงไปในที่นั้น ฉะนั้น
จงไดไปในที่นั้น. แมในการไปของพระเถระที่เหลือก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
แมพรหมนั้นไมไดเห็นอานุภาพของพระตถาคตและสาวกของพระตถาคต จึงไม
ควรเขาถึงการแนะนํา. ดวยเหตุนั้น จึงไดมีประชุมกันอยางนั้นในที่ประชุมนั้น
เปลวไฟที่พุงออกจากสรีระของพระตถาคตลวงเลยพรหมโลกทั้งสิ้นแลนไปใน
อวกาศ ก็แลวรรณะเหลานั้น ไดมี ๖ สี รัศมีของสาวกพระตถาคตก็มีวรรณะ
ธรรมดานั่นเอง.
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ดวยคําวา ปสฺสสิ วีติวตฺตนฺต นี้ พระเถระถามวา ทานเห็นรัศมี
ที่เปลงออกจากพระสรีระของพระผูมีพระภาคพุทธเจาอันลวงเสียซึ่งรัศมีแหง
สรีระของพรหมวิมานและเครื่องประดับเปนตนอยางอื่นในพรหมโลกนี้หรือ.
บทวา น เม มาริส สา ทิฏิ ความวา ทิฏฐินั้นใดของเราวา คนอื่นไมวา
สมณะหรือพราหมณก็ตามไมสามารถจะมาในที่นี้ได ทิฏฐิของเรานั้นแตกอนไม
มี. บทวา กถ วชฺช ความวา เพราะเหตุไร เราจงกลาว. บทวา นิจฺโจมฺหิ
สสฺสโต ความวา ไดยินวา พรหมนีม้ ีทิฏฐิ ๒ อยาง คือ ลัทธิทิฏฐิและ
สัสสตทิฏฐิ. ในทิฏฐิ ๒ อยางนั้น พรหมนั้นเมื่อเห็นพระตถาคตและสาวกของ
พระตถาคต ยอมเปนอันละลัทธิทิฏฐิได ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนอันมากในเรื่องทิฏฐิ ๒ อยางนั้น. ในที่สุดเทศนา พรหมตั้ง
อยูในโสดาปตติผล. อันพรหมนั้นละสัสสตทิฏฐิดวยมรรค เพราะฉะนั้น พระเถระจึงกลาวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา พฺรหฺมปาริสชฺช ไดแก พรหมปริจาริกาผูปรนนิบัติพรหม
จริงอยู ชื่อวา พรหมปาริสัชชะแมของพรหมทั้งหลายก็เหมือนภิกษุหนุมและ
สามเณรผูถือหอของพระเถระ. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา เพราะเหตุไร
พรหมจึงสงพรหมปาริสัชชะ ไปสูสํานักของพระเถระนั่นแล ไดยินวา พรหมนั้น
ไดเกิดความคุนเคยดวยการเจรจาปราศรัยในพระเถระ เพราะฉะนั้น พรหมนั้น
จึงสงไปยังสํานักของพระเถระนั้นแล. บทวา อฺเป ความวา ชนทั้ง ๔ ก็
เหมือนพวกทาน เหลาสาวกแมอื่น ๆ เห็นปานนั้นยังมีอยูหรือ หรือมีแตพวก
ทานทั้ง ๔ เทานั้นที่มีฤทธิ์มาก. บทวา เตวิชฺชา ไดแก ผูประกอบดวยวิชชา
๓ คือ บุพเพนิวาสญาณ ทิพยจักขุญาณและอาสวักขยญาณ. บทวา อิทฺธปิ ฺปตฺตา ไดแก บรรลุอิทธิวิธิญาณ. บทวา เจโตปริยายโกวิทา ไดแก เปน
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ฉลาดในวารจิตของชนเหลาอื่น. ในทีน่ ี้ทานกลาวอภิญญา ๕ ไวโดยสรุปดวย
ประการฉะนี้. แตทิพยโสตญาณไดมาดวยอํานาจอภิญญา ๕ เหลานั้นเหมือน
กัน. บทวา พหู ความวา เหลาพุทธสาวกผูไดอภิญญา ๖ อยางนี้มีมากเหลือ
คณนานับ เที่ยวทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหรุงเรื่องดวยผากาสาวพัสตร.
อรรถกถาอปราทิฏฐิสูตรที่ ๕
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๖. ปมาทสูตร
วาดวยพรหมผูประมาท
[๕๘๖] สาวัตถีนิทาน.
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับพักกลางวัน. หลีกเรนอยู.
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหม และสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไป
ใกลที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา ครั้นไดยืนพิงบานประตูองคละขาง.
ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมไดกลาวกะสุทธาวาสปจเจกพรหม
วา แนะทานผูนิรทุกข ไมใชกาลอันควรที่จะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจากอน
พระผูมีพระภาคเจาประทับพักกลางวันหลีกเรนอยู ก็พรหมโลกโนนบริบูรณ
และเบิกบานแลว แตพรหมในพรหมโลกนั้น ยอมอยูดวยความประมาท แนะ
ทานผูนิรทุกขมาไปดวยกัน เราทั้งหลายจักเขาไปยังพรหมโลกนั้น ครั้นแลว
พึงยังพรหมนั้นใหสลดใจ.
สุทธาวาสปจเจกพรหมไดรับคําของสุพรหมปจเจกพรหมแลว.
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม ไดหาย
ไปจากเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา ปรากฏแลวในพรหมโลกนั้น
ปานดังบุรุษมีกําลัง ฯลฯ ฉะนั้น.
พรหมนั้นไดเห็นแลวแลซึ่งพรหมทั้งหลายเหลานั้น ผูมาอยูแตที่ไกล
เทียว ครั้นแลว ไดกลาวคํานี้กะพรหมเหลานั้นวา แนะทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
เชิญเถิด พวกทานมาแตที่ไหนหนอ.
พรหมเหลานั้น กลาววา แนะทานผูนิรทุกข พวกเรามาแตสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แนะทานผูนิรทุกข
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ก็ทานจะไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาบางหรือ.
[๕๘๗] เมื่อพรหมเหลานั้นกลาวแลวเชนนี้แล พรหมนั้นอดกลั้นคํา
นั้นไมได จึงนิรมิตตนเปนพันตน แลวไดกลาวคํานี้กะสุพรหมปจเจกพรหมวา
แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพเห็นปานดังนี้ ของเราหรือไม.
สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซึ่ง
อิทธานุภาพเห็นปานดังนี้ของทาน.
พรหมนั้นกลาววา แนะทานผูนิรทุกข เรานั้นแลเปนผูมีฤทธิ์มาก
อยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ จักไปสูที่บํารุงของสมณะหรือพราหมณอื่นทําไม.
[๕๘๘] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมนิรมิตตนเปนสองพันตน
แลวไดกลาวคํานี้กะพรหมวา.
แนะทานผูนิรทุกข ทานเห็นอิทธานุภาพ เห็นปานดังนี้ ของเราหรือไม.
พรหมนั้นกลาววา แนะทานผูนิรทุกข เราเห็นอยูแลซึ่งอิทธานุภาพ
เห็นปานดังนี้ของทาน.
สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา แนะทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นเทานั้นเปนผูมีฤทธิ์มากกวา และมีอานุภาพใหญกวาทานและเรา
ดวย.
แนะทานผูนิรทุกข ทานพึงไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
[๕๘๙] ครั้งนั้นแล พรหมนั้นไดกลาวกะสุพรหมปจเจกพรหมดวย
คาถาวา
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แนะพรหม ครุฑ ๓๐๐ หงส ๔๐๐
เหยี่ยวปากตะไกร ๕๐๐ และวิมานของเรา
ผูมีฌานนี้นั้นยอมรุงโรจนสองสวางอยูใน
ทิศอุดร.
[๕๙๐] สุพรหมปจเจกพรหมกลาววา
วิมานของทานนั้นถึงจะรุงโรจน
สองสวางอยูในทิศอุดรก็จริง ถึงเชนนั้น
เพราะเห็นโทษในรูป [และ] เพราะเห็นรูป
อันหวั่นไหวดวยความหนาวเปนตนอยู
เปนนิจ ฉะนัน้ พระศาสดาผูมีเมธาดีจึงไม
ยินดีในรูป.
[๕๙๑] ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหม
ยังพรหมนั้นใหสลดใจแลวหายไปในที่นั้นเอง.
ก็พรหมนั้น โดยสมัยตอมาไดไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคเจาผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลวแล.
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อรรถกถาปมาทสูตร
ในปมาทสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปจฺเจก ทฺวารพาห ความวา ไดยืนพิงบานประตูองคละบาน
เหมือนคนเฝาประตู. บทวา อิทฺโธ ความวา พรั่งพรอมดวยความสุขใจฌาน.
บทวา ผีโต ไดแก บานสะพรั่งดวยดอกไมคืออภิญญา. บทวา อนธิวาเสนฺโต
ไดแก อดกลั้นไมได. บทวา เอตทโวจ ความวา นั่งในทามกลางพรหม
เนรมิตเหลานั้น ไดกลาวคํานี้วา ปสฺสสิ เม เปนตน
ในคาถาวา ตโย สุปณฺณา เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. บทวา
สตะ ในบทวา ปฺจสตา พึงประกอบโดยรูปหรือโดยแถว. จะวาโดยรูป
กอน บทวา ตโย สุปณฺณา ไดแก รูปครุฑ ๓๐๐. บทวา จตุโร จ
หสา ไดแกรปู หงส ๔๐๐. บทวา พยคฺฆินิสา ปฺจสตา ไดแก มฤคบางเหลาเชนกับเสือโครง ชื่อวา พยัคฆินิสา. รูปมฤคที่เหมือนเสือโครง
เหลานั้นมีจํานวน ๕๐๐. วาโดยแถว บทวา ตโย สุปณฺณา ไดแกครุฑ
๓๐๐ แถว. บทวา จตุโร หสา ไดแกหงส ๔๐๐ แถว. บทวา พยคฺฆินิสา
ปฺจสตา ไดแกมฤคเหมือนเสือโครง ๕๐๐ แถว. ดวยบทวา ฌายิโน
พรหมแสดงวา ในวิมานของเราผูไดฌานมีความรุงโรจนขนาดนี้. บทวา
โอภาสย ไดแก สวางไสว. บทวา อุตตฺ รสฺส ทิสาย ความวา ไดยินวา
วิมานทองใหญนั้น ปรากฏในทิศอุดร แตที่ ๆ มหาพรหมเหลานั้นสถิตอยู
เพราะฉะนั้น จึงกลาวอยางนี้. ก็พรหมนั้นมีความประสงคดังนี้วา เราอยูใน
วิมานทองเห็นปานนี้ จักไปสูที่บํารุงใครอื่นเลา. บทวา รูเป รณ ทสฺวา
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ไดแก เห็นโทษกลาวคือเกิด แก และแตกดับในรูปะ บทวา สทา ปเวธิต
ความวา เห็นรูปที่หวั่นไหวและถูกวิโรธิปจจัยมีความหนาวเปนตน กระทบอยู
เปนนิตย. บทวา ตสฺมา น รูเป รมตี สุเมโธ ความวา เห็นโทษในรูป
และเห็นรูปที่หวั่นไหวอยูทุกเมื่อ เพราะฉะนั้น พระศาสดาผูมีเมธาดี คือ
ผูมีปญญาดี จึงไมยินดีในรูป.
จบอรรถกถาปมาทสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมโกกาลิกสูตร
วาดวยพรหมปรารภพระโกกาลิกภิกษุ
[๕๙๒] สาวัตถีนิทาน.
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับพักกลางวันหลีกเรนอยูแลว.
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไปใกล
ที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวไดยนื พิงบานประตูองคละขาง.
[๕๒๙๓] ลําดับนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมปรารภพระโกกาลิกภิกา
ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา
ใครผูมปี ญญาในโลกนี้ จะพึง
กําหนดวัดซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณอันใคร ๆ
ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธุตธรรม เปนปุถุชน วัดอยูซ ึ่งพระขีณาสพผู
มีคุณ อันใคร ๆ ประมาณมิได.
อรรถกถาปฐมโกกาลิกสูตร
ในปฐมโกกาลิกสูตรที่ ๗ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปเมยฺย ปมินนฺโต ความวา กําหนดนับบุคคลผูเปน
ขีณาสพ ผูมีคุณอันใคร ๆ ประมาณไมได อยางนี้วา ศีลมีประมาณเทานี้
สมาธิมีประมาณเทานี้ ปญญามีประมาณเทานี้. ดวยคําวา โกธ วิทฺวา วิกปฺปเย
ความวา ใครผูมีปญญา ผูมีเมธาในโลกนี้พึงกําหนด ทานแสดงวา พระชีณาสพเทานั้น พึงกําหนดนับพระขีณาสพ. บทวา นิธุตนฺต มฺเ ความวา
ก็ผูใดเปนปุถุชน ปรารภจะวัดพระขีณาสพนั้น เรากลาวผูนั้นวา ไมมีธุตธรรม

คือมีปญญาต่ําทราม.
จบอรรถกถาปฐมโกกาลิกสูตรที่ ๗
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๘. ติสสกสูตร
วาดวยพรหมปรารภติสกภิกษุ
[๕๙๔] สาวัตถีนทิ าน.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับพักกลางวันหลีกเรนอยู
แลว.
ครั้งนั้นแล สุพรหมปจเจกพรหมและสุทธาวาสปจเจกพรหมเขาไป
ใกลที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวไดยืนพิงบานประตูองคละขาง.
[๕๙๕] ลําดับนัน้ แล สุทธาวาสปจเจกพรหมปรารภกตโมรกติสสก
ภิกษุไดกลาวคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาวา
ใครผูมปี ญญาในโลกนี้จะพึงกําหนด
วัดซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณ อันใคร ๆ
ประมาณไมได เราเห็นวาผูนั้นไมมีธุตธรรม เปนคนไมมีปญญา วัดอยูซึ่งพระขีณาสพผูมีคุณอันใคร ๆ ประมาณมิได.
อรรถกถาติสสกสูตร
ในติสสกสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ปญญาทานเรียกวา กิสฺสวา ในบทวา อกิสสฺ ว ดังนี้. อธิบายวา
ปราศจากปญญา.
จบอรรถกถาติสสกสูตรที่ ๘
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๙. ตุทุพรหมสูตร
วาดวยตุทุพรหมเขาไปหาโกกาลิก
[๕๙๖] สาวัตถีนิทาน.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุ เปนผูอาพาธ ถึงความลําบาก
เปนไขหนัก.
ครั้งนั้นแล ตุทุปจเจกพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลวมีรัศมีอัน
งามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปหาพระโกกาลิกภิกษุจนถึง
ที่อยู ครั้นแลวไดยืนในเวหาส กลาวคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
ขาแตทานโกกาลิก ทานจงทําจิตใหเลื่อมใสในพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูมีศีลเปนที่รกั .
พระโกกาลิกภิกษุถามวา ผูมีอายุ ทานเปนใคร
ตุทุปจเจกพรหมตอบวา เราคือตุทุปจเจกพรหม.
พระโกกาลิกภิกษุกลาววา ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพยากรณ
ทานแลววาเปนพระอนาคามี มิใชหรือ ไฉนเลา ทานจึงยังมาเที่ยวอยูในที่นี้
จงเห็นเถิดวา ก็นี่เปนความผิดของทานเพียงไร.
[๕๙๗] ตุทุปจเจกพรหมไดกลาววา
ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิต
ชื่อวายอมตัดตนดวยศัสตราใด ก็ศัสตรา
นั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว.
ผูใดสรรเสริญผูที่ควรถูกติ หรือติผู
ที่ควรไดรับความสรรเสริญ ผูนั้นชื่อวา
สั่งสมโทษดวยปาก เพราะโทษนั้น เขา
ยอมไมประสบความสุข.
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ความปราชัยดวยทรัพย ในเพราะ
การพนันทั้งหลาย พรอมดวยสิ่งของของ
ตนทั้งหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปน
โทษเพียงเล็กนอย.
บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทาน
ผูปฏิบัติดีทั้งหลาย ความประทุษรายแหง
ใจของบุคคลนั้นเปนโทษใหญกวา บุคคล
ตั้งวาจาและใจอันลามกไว เปนผูมักติเตียน
พระอริยเจา ยอมเขาถึงนรก ซึ่งมีปริมาณ
แหงอายุถึงแสนสามสิบหกนิรัพพุท กับหา
อัพพุท.*
อรรถกถาตุทุพรหมสูตร
ในตุทุพรหมสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อาพาธิโก ความวา ผูมีอาพาธดวยอาพาธอันมาในอนันตร
สูตรโดยนัยวา สาสปมตฺตีหิ ปฬกาหิ เปนตน. บทวา พาฬฺหคิลาโน
ไดแกมีความปวยไขมีประมาณยิ่ง. บทวา ตุทุ ความวา พระอุปชฌาย ของ
ภิกษุโกกาลิก ชื่อวา ตุทุ เถระบรรลุอนาคามิผลแลวบังเกิดในพรหมโลก.
ตุทุพรหมนั้น ไดทราบขาวบาปกรรม ของภิกษุโกกาลิกตั้งตนแตภุมมัฏฐกเทวดา
โดยเลาสืบ ๆ กันจนถึงพรหมโลกวา ภิกษุโกกาลิกกลาวตูพระอัครสาวกดวย
อันติมวัตถุ ทํากรรมอันไมสมควรแลว จึงมาปรากฏตอหนาภิกษุโกกาลิกนั้นดวย
* อัพพุทะ เปนสงขยา ซึ่งมีจํานวนเลขสูญ ๖๑ สูญ
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หมายใจวา เมื่อเราเห็นอยู เธออยาเปนคนกําพรา [ปราศจากพวก] ตองเสีย
หายไป. เราจักเตือนเธอเพื่อใหจิตเลื่อมใสในพระเถระ ทานหมายเอาตุทุพรหมนั้น
จึงกลาววา ตุทุปจเจกพรหม. บทวา เปสลา แปลวา ผูมีศีลเปนที่รัก . บทวา
โกสิ ตฺว อาวุโส ความวา นอนลืมตาฝาฟาง จึงกลาวอยางนี้. บทวา
ปสฺส ยาวฺจเต ความวา โกกาลิกะกลาววา ทานจงเห็นขอที่ทานผิด
เพียงไร ทานไมเห็นฝใหญที่หนาผากของตน เห็นกระผมที่ควรตักเตือนดวย
เพราะฝเทาเมล็ดพันธุผักกาด
ครั้งนั้น ตุทุพรหมรูวา โกกาลิกนี้ไดประสบสิ่งที่ตนไมเคยเห็น [ไมมี
ประสบการณ เปนคนกําพราจักไมเชื่อคําของใคร ๆ เหมือนกลืนยาพิษอยู
ในลําคอ จึงกลาวกะโกกาลิกวา ปุริสสฺส หิ เปนตน . บรรดาบทเหลานั้น
บทวา กุธารี ไดแกวาจาหยาบเชนผึ่ง [ขวาน]. บทวา ฉินฺทติ ไดแกตัด
รากกลาวคือกุศลทีเดียว. บทวา นินฺทิย ไดแกบุคคลทุศีลที่ควรตําหนิ. ดวย
บทวา ปุสสติ ทานกลาวสรรเสริญในอรรถอันสูงสุดวาพระขีณาสพ. บทวา
ต วา นินฺทตฺ โย ปสสิโย ความวา อีกอยางหนึ่ง กลาวโจทยพระขีณาสพ
ผูที่ควรสรรเสริญ. ดวยอันติมวัตถุ วาผูนี้เปนผูทุศีล. บทวา วิจินาติ มุเขน
โส กลึ ความวา ผูนั้นชื่อวากอความผิดดวยปาก. บทวา กลินา เตน ความ
วา ยอมไมประสบความสุขเพราะความผิดนั้น. ก็การสรรเสริญผูที่ควรติและ
การติผูที่ควรสรรเสริญ มีผลเทากันแล.
บทวา สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา ความวา ความปราชัยเสีย
ทรัพยเพราะการพนันทั้งหลาย พรอมทั้งสิ่งของของตนทั้งหมดก็ดี พรอมทั้ง
ตนเองก็ดี เปนความผิดเพียงเล็กนอย. บทวา โย สุคเตสุ ความวา ก็ผูใด
พึงมีจิตคิดประทุษรายในเหลาบุคคลผูปฏิบัติดี ความประทุษรายแหงจิตของผู
นั้นเปนโทษมากกวาโทษในการพนันนั้น.
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บัดนี้ เมื่อจะแสดงความประทุษรายแหงจิตนั้นวามีโทษมากกวา
จึงกลาวคําเปนตนวา สต สหสฺสาน ดังนี้. บรรดาเหลานั้น บทวา สต
สหสฺสาน ไดแกจํานวนแสนนิรัพพุทะ. [นิรัพพุทะ ๑ เทากับจํานวน ๑ มีสญ
ู
ตามหลัง ๖๓ ตัว ถาแสนนิรัพพุทะเปนเทาไร]. บทวา ฉตฺตึสติ ไดแก อีก
๓๖ นิรัพพุทะ. บทวา ปฺจ จ ไดแกจํานวน ๕ อัพพุทะ. บทวา ยมริเย
ครหี ความวา ในขอทีผูติเตียนพระอริยะยอมตกนรก มีอายุประมาณเทานี้.
จบอรรถกถาตุทุพรหมสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยโกกาลิกสูตร
วาดวยโกกาลิกภิกษุตกปทุมนรก
[๕๙๘] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระโกกาลิกภิกษุนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก
ตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก.
[๕๙๙] เมื่อพระโกกาลิกภิกษุกลาวเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้
โกกาลิก เธอจงทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ
ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รกั .
แมครั้งที่สองแล พระโกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระ
ภาคเจาวา
พระเจาขา บุคคลผูมีวาจาควรเชื่อไดควรไวใจไดของขาพระองคจะมี
อยูก็จริง ถึงเชนนั้นแล พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ยังเปนผูปรารถนา
ลามก ตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนาลามก.
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุ
วา
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โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้ โกกาลิก ก็เธออยาไดกลาวเชนนี้
โกกาลิก เธอจงทําจิตใหเลื่อมใสในภิกษุชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ
ชื่อวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รกั .
แมครั้งที่สามแล พระโกกาลิกภิกษุก็ทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา
ฯลฯ ตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก
แมครั้งที่สามแล พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสตํานี้กะพระโกกาลิกภิกษุวา
ฯลฯ ภิกษุชื่อวาสารีบุจรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก.
[๖๐๐] ลําดับนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุลกุ จากอาสนะถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณหลีกไปแลว.
ก็เมื่อพระโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนาน ยอมทั้งหลายขนาดเมล็ด
พันธุผักกาดไดผุดขึ้นทั่วกายของเธอ ยอมเหลานั้นไดโตขึ้นเปนขนาดถั่วเขียว
แลวก็โตขึ้นเปนขนาดถั่วดํา แลวก็โตขึ้นเปนขนาดเมล็ดพุดทรา แลวก็โตขึ้น
เปนขนาดลูกพุดทรา แลวก็โตขึ้นเปนขนาดผลมะชามปอม แลวก็โตขึ้นเปน
ขนาดผลมะตูมออน แลวก็โตขึ้นเปนขนาดผลมะตูม ตอจากนั้นก็แตกทั่ว แลว
หนองและเลือดหลั่งไหลออกแลว.
ครั้งนั้นแล พระโกกาลิกภิกษุไดการทํากาละแลว เพราะอาพาธอัน
นั้นเอง ครั้นกระทํากาลแลวก็เขาถึงปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารี
บุตรและพระโมคคัลลานะ.
[๖๐๑] ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงแลว
มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แลวไดยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
๑

๑.ปทุนนรก เปนสวนหนึ่งแหงมหานรกอเวจี ผูที่เกิดในมหานรกอเวจีสวนนี้จะตอง
หมกไหมอยูสนิ้ กาลปทุมหนึง่ ปทุมนั้นเปนสังขยาซึ่งมีจํานวนสูญ ๑๒๔ สูญ
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ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดกระทํากาละแลว และเขาถึงแลวซึ่ง
ปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ.
ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้ แลวครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระ
ภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นั้นแล.
[๖๐๒] ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้ง
หลายวา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ทาวสหัมบดีพรหมเมื่อราตรีลวงปฐมยาม
ไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปหาเราถึงที่อยู
ครั้นแลวไหวเราแลวไดยืนอยู ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวแล ไดกลาวคํานี้กะเราวา พระเจาขา พระโกกาลิกภิกษุไดการทํากาละแลว
เขาถึงแลวซึ่งปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลว
ไหวเรากระทําประทักษิณ แลวหายไปในที่นั้นเอง.
[๖๐๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรปู หนึ่งไดทูล
คํานี้กะพระผูมีภาคเจาวา พระเจาขา ประมาณแหงอายุในปทุมนรกนาน
เทาไรหนอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ประมาณแหงอายุในปทุมนรก
นานแล การที่จะนับวาเทานี้ป หรือวาเทานี้รอยป หรือวาเทานี้พันป หรือ
วาเทานี้แสนป ไมใชการทําไดงาย.
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ภิกษุนั้นทูลถามวา พระเจาขา พระองคอาจที่จะทรงอุปมาไดหรือ.
[๖๐๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เราอาจอยู แลว
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซึ่งบรรทุกงา
ได ๒๐ ขารี บุรุษพึงเก็บงาขึ้นจากเกวียนนั้นโดยลวงรอยป ๆ ตอเมล็ดหนึ่ง ๆ.
ดูกอนภิกษุ เกวียนบรรทุกงาแหงชาวโกศลซึ่งบรรทุกงาได ๒๐ ขารี
นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไป เพราะความเพียรนี้เร็วกวา สวนอัพพุทนรกหนึ่ง
ยังไมถึงความสิ้นหมดไปเลย.
ดูกอนภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนิรัพพุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรก
เปนหนึ่งอพพนรก ๒๐ อพพนรกเปนหนึ่งกฏฏนรก ดูกอนภิกษุ ๒๐ อฏฏนรก
เปนหนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปนหนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปนหนึ่ง
โสคันธิกนรก ดูกอนภิกษุ ๒๐ โสคันธิกนรกเปนหนึ่งอุปปลกนรก ๒๐ อุปปลกนรกเปนหนึ่งปุณฑริกนรก ๒๐ ปุณฑริกนรกเปนหนึ่งปทุมนรก ดูกอนภิกษุ
ก็ภิกษุโกกาลิกเขาถึงปทุมนรกแลวแล เพราะจิตอาฆาตในภิกษุ ชื่อวาสารีบุตร
และโมคคัลลานะ.
[๖๐๕] พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณ
ภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ชนพาลเมื่อกลาวคําเปนทุพภาษิต
ชื่อวายอมตัดตนดวยศัสตราใด ก็ศัสตรา
นั้นยอมเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว ผู
ใดสรรเสริญผูที่ควรถูกติ หรือติผูที่ควร
๑

* ๒๐ ขารีเทา ๑ เกวียน คือ ๔ แลงโดยแลงที่เปนของชาวมคธ เปนหนึ่งแลงใน
แควนโกศล ๔ แลงโดยนัน้ เปนหนึ่งอาฬหก ๔ อาฬหกเปนหนึ่งทะนาน ๔ ทะนานเปนหมื่น
มาณิกา ๔ มาณิกาเปนหนึ่งขารี ๒๐ ขารีเปนหนึ่งเกวียน
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ไดรับความสรรเสริญ ผูนั้นชื่อวาสั่งสมโทษ
ดวยปากเพราะโทษนั้น เขายอมไมประสบ
ความสุข.
ความปราชัยดวยทรัพยในเพราะ
การพนันทั้งหลาย พรอมดวยสิ่งของของ
ตนทั้งหมดก็ดี พรอมดวยตนก็ดี ก็เปน
โทษเพียงเล็กนอย.
บุคคลใดทําใจใหประทุษรายในทาน
ผูปฏิบัติดีทั้หลาย ความประทุษรายแหง
ใจของบุคคลนั้นเปนโทษใหญกวา.
บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว
เปนผูมักติเตียนพระอริยเจา ยอมเขาถึง
นรกซึ่งมีปริมาณแหงอายุถึงแสนสามสิบ
หกนิรัพพุทะ กับหาอัพพุทะ.
จบทุติยโกกาลิกสูตร
จบปฐมวรรคที่ ๑
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อรรถกถาทุติยโกกาลิกสูตร
ในทุติยโกกาลิกสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โกกาลิโก ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา
ถามวา โกกาลิกนี้เปนใคร และเหตุไรจึงเขาไปเฝา. ตอบวา ไดยินวา ผูนี้
เปนบุตรโกกาลิกเศรษฐี ในโกกาลิกนคร โกกาลิกรัฐ บวชแลวอาศัยอยูใน
วิหารที่บิดาสรางไว มีชื่อวา จูฬโกกาลิก มิใชเปนศิษยของพระเทวทัต.
ฝายรูปที่เปนศิษยของพระเทวทัตนั้นเปนบุตรพราหมณ มีชื่อวา มหาโกกาลิก.
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในกรุงสาวัตถี พระอัครสาวกทั้งสองพรอม
ดวยภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป จาริกไปในชนบท เมื่อไกลถึงวันเขาพรรษา
ประสงคจะอยูอยางสงบ จึงสงภิกษุเหลานั้นไป ตนเองถือบาตรจีวร ถึงนคร
นั้นในชนบท ไดไปสูวิหารนั้น. แลในที่นั้น โกกาลิกภิกษุไดแสดงวัตรแก
พระอัครสาวกทั้งสอง พระอัครสาวกทั้งสองชื่นชมกับพระโกกาลิกนั้นกลาววา
อาวุโส พวกเราจักอยูในที่นี้ตลอดไตรมาส ทานอยาไดบอกแกใคร ๆ แลวถือ
ปฏิญญาอยู. ครั้นอยูจําพรรษาปวารณาในวันปวารณาแลว พระอัครสาวก
ทั้งสองจึงบอกลาภิกษุโกกาลิกวา อาวุโส เราจะไปละ. ภิกษุโกกาลิกกลาววา
อาวุโส พวกทานอยูในวันนี้วันเดียว พรุงนี้ก็จักไป ดังนี้แลว วันรุงขึ้น
จึงเขาเมือง บอกพวกมนุษยวา อาวุโส พระอัครสาวกมาอยูในที่นี้ พวกทาน
ไมรู. ไมมีใครถวายปจจัยสี่เลย. พวกชาวเมืองกลาววา ทานขอรับ พระเถระ
อยูที่ไหน ทําไมจึงไมบอกพวกเรา. ภิกษุโกกาลิกกลาววา อาวุโส บอกแลว
จะมีประโยชนอะไร พวกทานไมเห็นภิกษุ ๒ รูปที่นั่งบนเถระอาสนหรือ
นั่นแหละพระอัครสาวก. พวกมนุษยรีบประชุมกัน รวบรวมเนยใสน้ําออย
เปนตนและผาจีวร.
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ภิกษุโกกาลิกคิดวา พระอัครสาวกเปนผูมักนอยอยางยิ่ง จักไมยินดี
ลาภที่เกิดขึ้นดวยวาจาที่ประกอบขึ้น เมื่อไมยินดี ก็จักบอกวา ทานทั้งหลาย
จงถวายแกภิกษุที่อยูประจําอาวาส ดังนี้ ใหพวกมนุษยพากันถือลาภนั้น ๆ ไป
สํานักของพระเถระทั้งสอง. พระเถระทั้งสองเห็นดังนั้น จึงหามวา ปจจัยเหลานี้
ไมควรแกพวกเรา ไมควรแกภิกษุโกกาลิก ดังนี้แลวหลีกไป. ภิกษุโกกาลิก
เกิดอาฆาตขึ้นวา มันเรื่องอะไรกัน พระอัครสาวกทั้งสอง เมื่อตนเองไมรับ
ยังไมใหพวกมนุษยถวายแกเราแลวหลีกไป. แมพระอัครสาวกทั้งสอง ไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวพาบริษัทของตนเที่ยวจาริกไปตามชนบท
แลงกลับมายังเมืองนั้นในรัฐนั้นตามลําดับ. ชาวเมืองจําพระเถระได ตระเตรียม
ทานพรอมทั้งเครื่องบริขารทั้งหลาย สรางมณฑปกลางเมืองถวายทาน. และ
นอมบริขารทั้งหลายเขาไปถวายพระเถระ. พระเถระไดมอบถวายแกภิกษุสงฆ
ภิกษุโกกาลิกเห็นดังนั้น คิดวา เมื่อกอนพระอัครสาวกเหลานี้ไดเปนผูปรารถนา
นอย บัดนีก้ ลายเปนผูปรารถนาลามก แมในกาลกอน ทําทีเสมือนผูมักนอย
สันโดษและชอบสงัด จึงเขาไปหาพระเถระกลาววา อาวุโส เมื่อกอนทาน
เปนเหมือนมักนอย แตบัดนี้ทานกลายเปนภิกษุลามก คิดวา จําเราจักทําลาย
ที่พึ่งของพระอัครสาวกเหลานั้นขึ้นรากในทีเดียว รีบออกไปยังกรุงสาวัตถี
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. ภิกษุโกกาลิกนี้พงึ ทราบวา เขาเฝา
เพราะเหตุนี้เอง.
พระผูมีพระภาคเจา พอทอดพระเนตรเห็นภิกษุโกกาลิกกําลังมาโดย
รีบดวน ทรงรําพึงก็ทราบวา ภิกษุโกกาลิกนี้ ประสงคจะดาพระอัครสาวกจึง
ไดมา. และทรงรําพึงวา เราอาจหามไดไหมหนอ ทรงเห็นวาไมอาจหามได
ภิกษุโกกาลิกนี้ทําผิดในพระเถระทั้งหลายจึงมา ตายแลวจักเกิดในปทุมนรก
โดยสวนเดียว เพื่อจะเปลื้องวาทะวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบบุคคลผู
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ติเตียนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแลวยังหามไมได และเพื่อจะแสดง
การกลาวรายพระอริยะวามีโทษมาก จึงทรงหามวา มา เหว ดังนี้ ถึง ๓ ครั้ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา เหว ความวา เธออยาไดกลาว
อยางนี้เลย. บทวา สทฺธายโก ความวา ผูทําตนใหเปนที่มาแหงศรัทธา
ผูนํามาซึ่งความเลื่อมใส อีกอยางหนึ่ง ผูมีคําอันบุคคลพึงเชื่อได. บทวา
ปจฺจยิโก ความวา ผูมีถอยคําที่จะพึงยึดเปนที่อาศัยได.
บทวา อจิรปกฺกนฺตสฺส ความวา เมื่อภิกษุโกกาลิกหลีกไปไมนาน
นัก. บทวา สพฺโพ กาโย ผุฏโ อโหสิ ความวา ตอมทั้งหลายผุดขึ้น
ทําลายกระดูกทั่วราง ไมเวนที่วางแมเพียงปลายเสนผม. ก็เพราะกรรมเห็น
ปานนั้น ไมใหผลในขณะที่อยูเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาทั้งหลายดวยพุทธานุภาพ พอพนทัศนวิสัยไปแลว ยอมใหผล ฉะนั้น เมื่อภิกษุโกกาลิกนั้นหลีก
ไปแลวไมนาน ตอมทั้งหลายจึงผุดขึ้น.
บทวา ปกฺกามิ ความวา ภิกษุโกกาลิกถูกอานุภาพแหงกรรมตักเตือน
จึงหลีกไป. จริงอยูใคร ๆ ไมอาจที่จะหามกรรมที่ทําโอกาสแลว กรรมนั้นไม
ใหภิกษุโกกาลิกนั้นอยูในที่นั้น. บทวา กฬายมตฺติโย ไดแก ประมาณเทา
เมล็ดถั่วเขียว. บทวา เวลุวสลาฏกุตฺติโย ไดแก ประมาณเทาผลมะตูมออน
บทวา ปภิชชฺ ึสุ แปลวา แตกแลว. เมื่อตอมเหลานั้นแตกแลว สรีระทิ้งสิ้น
ของภิกษุโกกาลิกนั้นก็สกุ เละ เธอมีตัวสุกเละ นอนบนใบตองที่ซุมประตู
พระเชตวันเหมือนปลาที่ถูกยาพิษ ลําดับนั้น พวกมนุษยที่พากันมาฟงธรรม
กลาววา ภิกษุโกกาลิกไดทํากรรมที่ไมสมควร ถึงความพินาศเพราะอาศัยปากคม
ดังมีดของตนนั่นเอง. พวกอารักขเทวดาไดฟงพวกมนุษยเหลานั้น ไดกระทํา
การติเตียน. อากาสเทวดาไดฟงอารักขเทวดา ไดกระทําการติเตียน ไดเกิด
การติเตียนอยางเดียวกัน จนถึงอกนิฏฐภพโดยอุบายนี้ ดวยประการฉะนี้
ครั้งนั้น อุปชฌายของเธอ มารูวา เธอไมรับโอวาทติเตียนแลวหลีกไป.
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บทวา กาลมกาสิ ความวา เมื่ออุปชฌายหลีกไป ภิกษุโกกาลิกได
ทํากาละแลว. บทวา ปทุมนิรย ความวา ชื่อวาปทุมนรกไมมีเฉพาะแต
อยางเดียว. ภิกษุโกกาลิกเกิดในที่หนึ่งในอวิจีมหานรกที่จะพึงหมกไหม โดย
การคํานวณปทุมหนึ่ง (ปุทุมนั้นเปนสังขยาซึ่งมีจํานวนสูญ ๑๒๔ สูญ).
บทวา วีสติขาริโก ไดแก ๔ แลงชาวมคธ เปน ๑ แลง ในโกศล
รัฐ. ๔ แลง โดยแลงนั้น เปน ๑ อาฬหกะ อาฬหกะ เปน ๑ โทณะ
(ทะนาน). ๔ โทณะ เปน ๑ มานิกะ (เครื่องตวง). ๔ มานิกะ เปน ๑ ขาริ
โดยขารินั้น เปน ๒๐ ขาริกะ. บทวา ติลวาโห ไดแก เกวียนบรรทุกงา
เมล็ดเล็ก ๆ ของชาวมคธะ บทวา อพฺพุโท นิรโย ไดแก ที่ชอื่ วา อัพพุทะ
มิใชสวนหนึ่งแหงนรก. แตคํานี้เปนชื่อสถานที่จะพึงไหมในอวิจีมหานรก
นั่นเองโดยการนับอัพพุทะ. แมในคําวา นิรัพพุทะเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน
ก็แมจํานวนปในขอนี้ ก็พึงทราบอยางนี้. เหมือนอยางวา รอยแสน
เปนโกฏิหนึง่ ฉันใด รอยแสนโกฏิ ชื่อวา เปนปโกฏิหนึ่ง ฉันนั้น รอยแสนโกกิ เปนโกฏิปโกฏิ รอยแสนโกฏิปโกฏิ เปนเหตุหนึ่ง รอยแสนนหุต
เปนนินนหุต รอยแสนนินนหุต เปนอัพพุทะหนึ่ง จากนั้น เอายี่สิบคูณเปน
นิรัพพุทะหนึ่ง. ในบททั้งปวง ก็มีนัยนี้เหมือนกันแล.
จบอรรถกถาทุติยโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรในปฐมวรรคนี้ มี ๑๐ สูตร คือ
๑. อายาจนสูตร ๒. คารวสูตร ๓. พรหิมเทวสูตร ๔. พกพรหม
สูตร ๕. อปราทิฏฐิสูตร ๖. ปมาทสูตร ๗. ปฐมโกกาลิกสูตร ๘. ติสสกสูตร
๙. ตุทุพรหมสูตร ๑๐. ทุติยโกกาลิกสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สนังกุมารสูตร
วาดวยคําสุภาษิตของพรหม
[๖๐๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงแมน้ําสัปปนี กรุงราชคฤห.
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหม เมื่อราตรีปฐมยาลวงไปแลว มีรัศมี
อันงดงามยิ่ง ยังฝงแมน้ําสัปปนิทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจายังที่ประทับ ครัน้ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แลวไดยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๐๗] สนังกุมารพรหม ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกลาว
คาถานี้ในสํานักแหงพระผูมีพระภาคเจาวา
กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุดในหมูชน
ผูรังเกียจดวยโคตร แตทานผูถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐที่สุดใน
เทวดาและมนุษย.
[๖๐๘] สนังกุมารพรหมไดกราบทูลคํานี้แลว พระศาสดาไดทรงพอ
พระทัย.
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยตอ
เราถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
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อรรถกถาสนังกุมารสูตร
ทุติยวรรคสนังกุมารสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สปฺปนีตเร ความวา ที่ฝงแมน้ําชื่อสัปปนี. บทวา สนงฺกุมาโร ความวา ไดยินวา สนังกุมารพรหมนั้น ในเวลาเปนปญจสิขกุมาร
เจริญฌานบังเกิดในพรหมโลก เที่ยวไปดวยเพศกุมารนั่นเอง. เหตุนั้น คนทั้ง
หลายจึงจําเขาไดวากุมาร. แตเพราะเปนคนเกา จึงเรียกกันวา สนังกุมาร.
บทวา ชเนตสฺมึ ไดแกในประชุมชน อธิบายวา ในหมูชน. บทวา เย
โคตฺตปฏิสารโน ความวา ในชุมชนผูรังเกียจักนี้เรื่องโคตรเหลานั้น ในโลก
กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด. บทวา วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน ความวา ประกอบ
ดวยวิชชา ๓ มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณเปนตน โดยปริยายแหงภยเภรวสูตร
หรือวิชชา ๘ คือ วิปสสนาญาณ มโนมยิทธิอภิญญา ๖ โดยปริยายแหงอัมพัฏฐ
สูตร และดวยจรณะ ๑๕ ประเภท อยางนี้ คือ ความเปนผูการทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลาย ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูจัก
ประมาณในโภชนะ ชาคริยานุโยค สัทธรรม ๗ รูปฌาน ๔. บทวา โส เสฏโ
เทวมานุเส ความวา พราหมณผูเปนขีณาสพนั้น เปนผูประเสริฐที่สุดคือสูง
สุด ในหมูเทพและหมูมนุษย.
จบอรรถกถาสนังกุมารสูตรที่ ๑
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๒. เทวทัตตสูตร
วาดวยสหัมบดีพรหมกลาวตําหนิพระเทวทัต
[๖๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพะระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห
ในเมื่อพระเทวทัตหลีกไปแลวไมนาน.
ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี
อันงดงามยิ่ง ยังภเขาคิชฌกูฏทั้งสิน้ ใหสวางแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง.
[๖๑๐] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวปรารภ
พระเทวทัต ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา
ผลกลวยแลยอมฆาตนกลวย ขุยไผ
ยอมฆาตนไผ ขุยออยอมฆาตนออ สักการะยอมฆาบุรุษชั่ว เหมือนลูกในทองฆา
แมมาอัสดร ฉะนั้น.
อรรถกถาเทวทัตตสูตร
ในเทวทัตตสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อจิรปกฺกนฺเต ความวา เมื่อพระเทวทัตทําลายสงฆแลวจาก
พระเวฬุวันไปยังคยาสีสะประเทศไมนานนัก. บทวา อสฺสตรึ ไดแกลูกเกิด
แตพอลาแมมา.
จบอรรถกถาเทวทัตตสูตรที่ ๒
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๓. อันธกวินทสูตร
วาดวยสหัมบดีพรหมเขาเฝาพระพุทธเจา
[๖๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอันธกวินทคาม
ในแควนมคธ.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูในที่แจงในราตรี
คืนเดือนมืดและฝนกําลังตกประปรายอยู.
ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มี
รัศมีอันงดงามยิ่ง ยังอันธกวินทคามทั้งสิ้นใหสวางแลว เขาไปเฝพระผูมีพระ
ภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู ณ ทีค่ วร
ขางหนึ่ง.
[๖๑๒] ทาวสหัมบดีพรหมยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
ภาษิตคาถาเหลานั้นในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา
ภิกษุพงึ เสพที่นอนและที่นั่งอันสงัด
พึงประพฤติเพื่อควานหลุดพนจากสัญโญชน
ถาวาภิกษุไมพึงไดความยินดีในที่นั้นไซร
ก็พึงเปนผูมีตนรักษาแลว มีสติ พึงอยูใน
หมูภิกษุผูเที่ยวไปอยูจากตระกูลสูตระกูล
เพื่อบิณฑบาต มีอันทรียอ ันคุมครองแลว
มีปญญารักษาตน มีสติ พึงเสพที่นอนและ
ที่นั่งอันสงัด ภิกษุพนแลวจากภัย นอม
ไปแลวในธรรมอันไมมีภยั ปราศจากความ
สยดสยอง นั่งอยูแลวในที่มีสัตวเลื้อย-
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คลาน อันนากลัว สายฟาฉวัดเฉวียน ฝน
ตกในราตรีอันมืด ก็ขาพระองคไมอาจ
กําหนดนับในใจของขาพระองคไดเลยวา
เหตุนี้ขาพระองคเคยเห็นแลวแน ขาพระองคไมกลาวถึงเห็นนี้วาเปนอยางนี้ใน
พรหมจรรย (คือธรรมเทศนา) คราวหนึ่ง
เถิดมีพระขีณาสพผูละความตายไดมีจํานวน
พัน พระเสขะมากกวาหารอย และพระเสขะทั้งสิบ ทั้งรอย ทั้งหมดถึงถระแส
มรรคแลว ไมไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
สวนหมูสัตวนอกนี้เปนผูมีสวนบุญดังนี้
เพราะกลัวมุสาวาท.
อรรถกถาอันธกวินทสูตร
ในอันธกวินทสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา อนฺธกวินฺท ความวา บานมีชื่ออยางนั้น . บทวา อุปสงฺกมิ
ความวา ทาวสหัมบดีพรหมคิดวา พระศาสดาทรงกระทําความเพียรอยูแมใน
บัดนี้ ชนทัง้ หลายประกอบความเพียรกันเนือง ๆ เราจะไปยืนอยูในสํานักแลว
จักกลาวคาถาวาดวยเรื่องความเพียรที่เหมาะแกคําสอน ดังนี้จึงเขาไปเฝา.
บทวา ปนฺตานิ ความวา เสนาสนะที่อยูนอกถิ่นมนุษยเลยชุมชน
ออกไป. บทวา สฺโชนวิปฺปโมกฺขา ความวา เมื่อเสพเสนาสนะเหลา
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นั้น จะพึงเสพเพื่อตองการจีวรเปนตนก็หามิได ที่แทพึงประพฤติเพื่อตอง
การหลุดพนจากสังโยชน ๑๐. บทวา สงฺเฆ วเส ความวา เมื่อไมไดความ
ยินดีในเสนาสนะเหลานั้น ก็ไมอยูในปาซึ่งเกิดขึ้นเหมือนขี้ผงบนหลังลา พึง
อยูในทามกลางสงฆ เพื่อรักษาน้ําใจญาติโยมเปนตน. บทวา รกฺขิตตฺโต
สติมา ความวา ก็ภิกษุเมื่ออยูในที่นั้นไมเสียดสีไมกระทบกระทั่งเพื่อนพรหมจรรย รักษาตนมีสติปฏฐานเปนเบื้องหนาอยูเหมือนโคผูตัวดุในถิ่นของตน.
บัดนีส้ หัมบดีพรหมนั้นบอกภิกขาจารวัตรแกภิกษุผูอยูในสงฆ จึงกลาว
คําวา กุลา กุล เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิกาย จรนฺโต
ไดแก เที่ยวไปเพื่อตองการอาหาร. บทวา เสเวถ ปนฺตานิ สยนาสนานิ
ความวา แมหยั่งลงสูทามกลางสงฆอยู ปลูกตนตาลและมะพราวเปนตนใน
บริเวณใกล ไมพึงเปนผูอยูคลุกคลีดวยอุปฏฐากเปนตน ทําความคูควรแหง
จิตใหเกิด ใหจิตราเริงยินดี จึงอยูในเสนาสนะอันสงัดอีกเทานั้น เพราะฉะนั้น
จึงกลาวสรรเสริญปาอยางเดียว. บทวา ภยา ไดแก จากภัยในวัฏฏะ. บทวา
อภเย ไดแก พระนิพพาน. บทวา วิมุตฺโต ไดแก พึงเปนผูนอมไปอยู.
บทวา ยตฺถ เภรวา ความวา สัตวที่มีวิญญาณครองมีสีหะและเสือ
โครงเปนตนที่กอใหเกิดภัยในที่ใด สิ่งที่ไมมีวิญญาณมีคอไมและเถาวัลยเปนตน
มีมากในกลางคืน. บทวา สิรึสปา ไดแก สัตวเลื้อยคลานมีงูเปนตน. บทวา
นิสีทิ ตตฺถ ภิกขุ ความวา ภิกษุนั่งในที่เชนนั้น. ดวยคําวา นิสีทิ ตตฺถ
ภิกฺขุ นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความไวดังนี้วา บัดนี้พวกเธอนั่งไมใส
ใจถึงอารมณที่นาสะพึงกลัวที่อยูในที่นั้น สัตวเลื้อยคลานและสายฟาแลบเปน
ตน โดยประการใด ภิกษุทั้งหลายยอมนั่งประกอบความเพียรโดยประการนั้น
เหมือนกัน.
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บทวา ชาตุ เม ทิฏ แปลวาที่เราเห็นแลวโดยสวนเดียว. คําวา
อิท อิติห ในคําวา นยิท อิติหีติห นี้ความวา เรากลาวเพราะเหตุแหง
ความตรึกเอา เพราะเหตุแหงการคาดเอาหรือเพราะเหตุอางปฎก คือตําราก็หา
ไม. บทวา เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ ไดแก ในพระธรรมเทศนาอยางหนึ่ง.
จริงอยู พระธรรมเทศนา ทานประสงควา พรหมจรรยในที่นี้. บทวา
มจฺจุหายิน ไดแก พระขีณาสพผูละความตาย.
ในคําวา ทสา จ ทสธา ทสา นี้ บทวา ทสา ไดแกจํานวน ๑๐
เทานั้น. ชื่อวา สต เพราะเอา ๑๐ คูณดวย ๑๐ อนึ่ง ทานกลาววา เราเห็น
ภิกษุเหลาอื่นเปนพระเสขะ ๑๑๐ รูป. บทวา โสต สมาปนฺนา ไดแกบรรลุ
กระแสแหงมรรค. บทวา อติรจฺฉานคามิโน นี้ เปนหัวขอแหงเทศนา.
อธิบายวา ผูไมมีความตกต่ําเปนธรรมดา. บทวา สงฺขาตุ โนป สกฺโกมิ
ความวา เราไมอาจนับวาเหลาสัตวที่เปนภาคีแหงบุญมีเทานี้ เพราะกลัวมุสาวาท
เพราะเหตุนั้น ทานหมายเอาพรหมเทศนาเปนอันมาก จึงกลาวอยางนี้.
จบอรรถกถาอันธกวินทสูตรที่ ๓
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๔. อรุณวตีสูตร
วาดวยตรัสเลาเรื่องอรุณวตีราชธานี
[๖๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของทาน. อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ในทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๖๑๔ ] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรื่องเคยมีมาแลว มีพระราชาพระนามวา อรุณวา ราชธานีของพระเจาอรุณวา
มีนามวา อรุณวตี พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี
ทรงเขาไปอาศัยราชธานีอรุณวตีประทับอยู.
ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ไดมีคูพระสาวกนามวาพระอภิภูและพระสัมภวะ เปนคูพระสาวกที่เจริญเลิศ.
[๖๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ตรัสเรียกภิกษุนามวาอภิภูมาวา ดูกอนพราหมณ
มาเถิด เราจักไปพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งชั่วกาลกวาจะถึงเวลาฉัน.
ภิกษุอภิภูทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขีแลว.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันคสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี
และภิกษุอภิภูไดหายไปจากอรุณวตีราชธานี ปรากฏในพรหมโลกนั้น เหมือน
อยางบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่งอเขามาแลวออกไป หรืองอแขนที่เหยียดออก
ไปแลวเขามาฉะนั้น
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี
ตรัสกะภิกษุอภิภูวา ดูกอนพราหมณ ธรรมีกถาจงแจมแจงแกพรหม พรหม
บริษัทและพรหมปาริสัชชะทั้งหลายเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอภิภูรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนานวาสิขีแลว แลว
ยังพรหม พรหมบริษัท และพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย ใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาแลว.
[๖๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวาในกาลนั้น พรหม พรหม
บริษัท และพรหมปาริสัชชะทั้งหลาย ยกโทษติเตียนโพนทะนาวา แนะทาน
ผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา
เหตุไฉน พระสาวกจึงแสดงธรรม.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี
ตรัสเรียกภิกษุอภิภูมาวา ดูกอนพราหมณ พรหม พรหมบริษัท และพรหม
ปาริสัชชะเหลานั้นติเตียนวา แนะทานผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาเลย
ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนา เหตุไฉน พระสาวกจึงแสดงธรรม
ดูกอนพราหมณ ถาอยางนั้น เธอจงใหพรหม พรหมบริษทั และพรหม
ปาริสัชชะทัง้ หลายสลดใจประมาณยิ่ง.
ภิกษุอภิภูทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขีแลว มีกายปรากฏแสดงธรรมบาง มีกายไมปรากฏแสดงธรรมบาง
มีกายปรากฏกึ่งหนึ่งตอนลาง ไมปรากฏกึ่งหนึ่งตอนบนแสดงธรรมบาง มีกาย
ปรากฏกึ่งหนึ่งตอนบน ไมปรากฏกึ่งหนึ่งตอนลางแสดงธรรมบาง.
[๖๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ในกาลนั้น พรหม พรหม
บริษัท และพรหมปาริสชัชะทั้งหลาย ไดมีจิตพิศวงเกิดแลววา นาอัศจรรยจริง
ไมเคยมีมาเลย ทานผูเจริญทั้งหลาย ความที่สมณะเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 185

มาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุอภิภูไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนานวาสิขีวา พระเจาขา ขาพระองคยอมทราบ
ขาพระองคเปนผูกลาววาจาเห็นปานนี้ ในทามกลางภิกษุสงฆวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เราอยูที่พรหมโลกสามารถยังหมื่นโลกธาตุใหรูแจมแจงดวยเสียงได.
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขีตรัสวา ดูกอน
พราหมณ เปนกาลของเธอที่เธอดํารงอยูที่พรหมโลก พึงยังหมื่นโลกธาตุใหรู
แจมแจงดวยเสียงได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พระอภิภูทูลรับพระดํารัสของพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขีวา อยางนั้นพระเจาขา
ดังนี้แลว ดํารงอยูในพรหมโลก ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา
ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา
จงประกอบ (ความเพียร) ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุเหมือนชาง
กําจัดเรือนไมออฉะนั้น ผูใดจักไมประมาท
ในพระธรรมวินัยนี้อยู ผูนั้นจักละสงสาร
คือชาติ แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได.
[๖๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี และภิกษุอภิภูยังพรหม พรหมบริษัท และ
พรหมปาริสัชชะทั้งหลายใหสลดใจแลว ไดหายไปจากพรหมโลกนั้น (มา)
ปรากฏในอรุณวตีราชธานี เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่งอเขามาแลว
ออกไป หรืองอแขนที่เหยียดออกไปแลวเขามาฉะนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอภิภูดํารงอยูในพรหมโลก
กลาวคาถาทั้งหลายอยู เธอทั้งหลายไดยินหรือไม.
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เมื่อภิกษุอภิภูยืนอยูในพรหมโลก กลาว
คาถาทั้งหลายอยู ขาพระองคทั้งหลายไดยินแลว พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ ภิกษุอภิภูดํารงอยูในพรหมโลก กลาวคาถาทั้งหลาย
อยู เธอทั้งหลายไดยินวาอยางไร.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา เมื่อภิกษุอภิภูดํารงอยูใน
พรหมโลกกลาวคาถาทั้งหลายอยู ขาพระองคทั้งหลายไดยินอยางนี้วา
ทานทั้งหลายจงริเริ่ม จงกาวหนา
จงประกอบ (ความเพียร) ในพระพุทธศาสนา จงกําจัดเสนาแตงมัจจุเหมือนชาง
กําจัดเรือนไมออฉะนั้น ผูใดจักไมประมาท
ในพระธรรมวินัยนี้อยู ผูนั้นจักละสงสาร
คือชาติ แลวจักกระทําที่สุดทุกขได
พระเจาขา.
เมื่อภิกษุอภิภูดํารงอยูในพรหมโลกกลาวคาถาทั้งหลายอยู ขาพระองค
ทั้งหลายไดยินแลวอยางนี้.
[๖๑๙] พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ตรัส
วาดีละ ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ดีแท ภิกษุทั้งหลาย เนื้อภิกษุอภิภูดํารงอยูใน
พรหมโลก กลาวคาถาทั้งหลายอยู เธอทั้งหลายไดยินแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ดังนี้แล.
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อรรถกถาอรุณวตีสูตร
ในอรุณวตีสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อภิภูสมฺภว ไดแก พระอภิภูและพระสัมภวะ. ในทานทั้ง ๒
นั้น พระอภิภูเถระ เปนผูเลิศทางปญญา ดุจพระสารีบุตรเถระ พระสัมภวเถระ
เปนผูเลิศทางสมาธิ ดุจพระมหาโมคคัลลานเถระ. บทวา อุชฺฌายนฺติ ไดแก
ยอมดูหมิ่น คือ ยอมคิดทางต่ําทราม. บทวา ขียยฺ นฺติ ไดแก พูดกันวา
นี่อยางไรกัน นี่อยางไรกัน . บทวา วิปาเจนฺติ ไดแก ยอมพูดยืดยาว คือ
พูดซ้ํา ๆ ซาก ๆ. บทวา เหฏิเมน อุปฑฺฒกาเยน ไดแก กายเบือ้ งลาง
ตั้งแตสะดือลงไป ในพระบาลีมาเพียงเทานี้เอง. ฝายพระเถระแสดงการทําฤทธิ์
ตาง ๆ มากประการที่มาโดยนัยเปนตนวา ละเพศปกติ เเละเพศนาคบาง
แสดงเพศครุฑบาง. บทวา อิมา คาถาโย อภาสิ ความวา ไดยินวา
พระเถระคิดวา แสดงธรรมอยางไร จึงจะเปนที่รักที่ชอบใจทั้งคนทั้งปวง
แตนั้นเมื่อรําพึงถึงจึงรูวา เจาลัทธิแมทั้งปวง เทวดาและมนุษยทั้งปวง
จัดสรรเสริญความเพียรของบุรุษในลัทธิของตน ผูที่ไมสรรเสริญ
ความเพียรไมมี เราจักแสดงใหเกี่ยวดวยความเพียร การแสดงธรรม
อยางนี้จักเปนที่รักที่ชอบใจของคนทุกจําพวก ไดเลือกเฟนในพระไตรปฎกแลวจึงไดกลาวคาถาเหลานี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารพฺภถ ไดแก จงเริ่มความเพียร.
บทวา นิกฺกมถ ไดแก จงเพียรกาวหนา. บทวา ยุชฺ ถ ไดแก จงประกอบ
เพียร คือ จงบากบั่น. บทวา มจฺจุโน เสน ความวา กองทัพกิเลส ชื่อวา
กองทัพมฤตยู. บทวา ชาติสสาร ไดแก ชาติและสงสาร หรือสงสารกลาว.
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คือชาติ บทวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสติ ไดแก จักกระทําการกําหนดวัฏทุกข.
ถามวา ก็พระเถระทําอยางไร จึงทําใหหมื่นโลกธาตุรูกันได. ตอบวา กอนอื่น
พระเถระเขานีลกสิณแลวแผความมืดไปในที่มีแสงสวางทั้งปวง. เขาโอทาตกสิณ
แลวทําที่มืดใหสวาง แสดงอาโลกกสิณในเมื่อพวกสวางเกิดคํานึงขึ้นวา ทําไม
ถึงมืดอยางนี้. ในที่มีแสงสวาง ไมมกี ิจดวยแสงสวาง. เมื่อเหลาสัตวตนควา
อยูวา แสงสวางนี้คืออะไร จึงแสดงตน. ครั้งนั้น เมื่อสัตวเหลานั้นพูดกันวา
พระเถระ จึงไดกลาวคาถาเหลานั้น. สัตวทั้งปวงฟงเสียงพระเถระประดุจนั่ง
แสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัทผูประชุมกัน. แมเนื้อความไดปรากฏแกสัตว
เหลานั้น.
จบอรรถกถาอรุณวตีสูตรที่ ๔
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๕. ปรินิพพานสูตร
วาดวยพระพุทธเจาปรินิพพาน
[๖๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่สาลวัน แหง
มัลกษัตริยทงั้ หลาย อันเปนทางกรุงกุสินารา ระหวางแหงสาลพฤกษทั้งคู
ในสมัยจะเสด็จปรินิพพาน.
ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เอาเถิด บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายมี
ความเสื่อมไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาทเถิด ดังนี้ นีเ้ ปนวาจาครั้งสุดทายของพระตถาคต.
[๖๒๑] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาปฐมฌาน ออกจาก
ปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากททุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน
ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุติยฌาน ออกจากจตุตถาฌานแลว ทรงเขา
อากาสานัญจายตนฌาน ออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน ออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากิญจัญญาย
ตนฌาน ออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตน
ฌาน ออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนฌาน
ออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนฌาน ออกจาก
อากาสานัญจายตนฌานแลว ทรงเขาจตตุถฌาน ออกจากจุตตถฌานแลว
ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาททุติยฌาน ออกจากททุติยฌาน
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แลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจาก
ทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน
พระผูมีพระภาคเจาออกจากจตุตถฌานแลว เสด็จปรินิพพานในลําดับนั้น.
[๖๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ทาวสหัมบดีพรหม
ไดกลาวคาถานี้พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
สัตวทุกหมูเหลา จักทอดทิ้งรางกาย
ไวในโลก พระตถาคตผูศาสดา ผูหาบุคคล
เปรียบมิไดในโลก ถึงแลวซึ่งกําลังพระญาณเปนพระสัมพุทธะเชนนี้ ยังปรินิพพาน
แลว.
[๖๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ทาวสักกะผูเปนใหญ
ของทวยเทพไดกลาวคาถานี้ พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยงหนอ มี
ความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเปนธรรมดา
เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความเขาไปสงบ
สังขารเหลานั้นเปนสุข.
[๖๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ทานพระอานนท
ไดกลาวคาถานี้พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
เมื่อพระสัมพุทธเจาผูประกอบดวย
อาการอันประเสริฐทั้งปวงปรินิพพานแลว
ความสยดสยอง (และ) ความชูชันแหงขน
ไดมีแลวในกาลนั้น.
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[๖๒๕] เมือพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ทานพระอนุรุทธะ
ไดกลาวคาถานี้ พรอมกับกาลเปนที่ปรินิพพานวา
ลมอัสสาสปสสาสะ (หายใจเขา
ออก) มิไดมีแลวแดพระผูมีพระภาคเจา
ผูมีจิตตั้งมั่นคงที่ พระผูมีพระภาคเจามี
จักษุไมทรงหวั่นไหว ทรงปรารถสันติ
ปรินิพพานแลว พระผูม พี ระภาคเจามีจิต
ไมหดหู ทรงอดกลั้นเวทนาเสียได ความ
พนแหงจิตไดมีแลว เหมือนความดับแหง
ประทีป ฉะนั้น .
จบปรินิพพานสูตร
จบพรหมปญจกะ
อรรถกถาปรินิพพานสูตร
ในปรินิพพานสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุปวตฺตเน มลฺลาน สาลวเน ความวา สาลโนทยาน
อยูฝงโนมแหงแมน้ํา ชื่อวาหิรัญญวดี เหมือนทางไปถูปารามทางประตูราช
มาตุวิหารแตฝงแมน้ํากัทธัมพะ. สาลวโนทยานนั้น อยูในกรุงกุสินารา เหมือน
ถูปารามแหงอนุราธบุรี. แถวตนสาละจากสาลวโนทยานมุงไปทางทิศปราจีน
ออกทางทิศอุดร เหมือนทางที่ไปสูพระนครโดยประตูดานทิศทักษิณ จาก
ถูปารามตรงไปทางดานปราจินทิศ ออกทางทิศอุดรฉะนั้น. เพราะฉะนั้น สาล-
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วโนทยานนั้น ทานจึงเรียกวา ทางโคง. ในสาลวันของเจามัลละอันเปนทาง
โคงนั้น. บทวา อนฺตเรน ยมกสาลาน ความวา ในระหวางแหงตนสาละ
ที่ยืนตนเกี่ยวกันและกัน ทางรากลําตนคาคบและใบ. บทวา อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ ความวา ทานทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงใหสําเร็จดวยความไมอยู
ปราศจากสติ. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรทมเหนือพระแทนปรินิพนาน
จึงทรงใสพระโอวาททั้งหมดที่ทรงประทานมา ๔๕ พรรษาลงในบทอัปปมาทธรรมบทเดียวเทานั้น เหมือนอยางกุฏมพีผูมีทรัพยมาก ผูนอนบนเตียงเปนที่
ตาย พึงบอกทรัพยอันเปนสาระแกบุตรทั้งหลาย ฉะนั้น. ก็คําวา อย
ตถาคตสฺส ปจฺฉิมวาจา นี้ เปนคําของพระสังคีติกาจารย.
เบื้องหนาแตนี้ เพื่อจะแสดงถึงบริกรรมแหงปรินิพพานที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงทําแลวปรินิพพาน พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา อถโข ภควา
ปมฺฌาน ดังนี้เปนตน. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ ในที่นั้น เทพดาและมนุษยเห็นความไมเปนไปของลมอัสสาสปสสาสะ
จึงไดรองขึ้นพรอมกันดวยเขาใจวา พระศาสดาปรินิพพานเสียแลว. ฝายพระ
อานนทเถระ ถามพระอนุรุทธเถระวา ทานอนุรุทธะเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ปรินิพพานแลวหรือหนอ. พระอนุรทุ ธเถระ ตอบวา อาวุโส อานนท
พระตถาคตยังไมปรินิพพาน แตพระองคทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ.
ถามวา ทานพระอนุรุทะ รูไดอยางไร. ตอบวา เลากันมาวา พระเถระเขา
สมาบัตินั้น ๆ พรอมกับพระศาสดาที่เดียว ไปจนถึงออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ไดรูวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเขานิโรธสมาบัติ
และชื่อวา การทํากาละภายในนิโรธสมาบัติ ยอมไมมี.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเขาปฐมฌานในฐานะ ๒๔ ในคํานี้วา ครั้ง
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ แลวเขา
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เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ ออกจากตติยฌาน แลวเขาจตุตถฌาน.
ในฐาน ๑๓ เขาทุติยฌาน ตติยฌานก็เหมือนกัน ในฐาน ๑๕ ทรงเขาจตุตถ
ฌาน. เขาอยางไร? กอนอื่น ทรงเขาปฐมฌาน ในฐานะ ๒ เหลานี้ คือ
อสุภ ๑๐ อาการ ๓๒* กสิณ ๘ เมตตา กรุณา มุทิตา อานาปานัสสติ ๑
ปริจเฉทากาสกสิณ ๑. แตทรงเวนอาการ ๓๒ อสุภ ๑๐ ทรงเขาทุติยฌานและ
ตติยฌาน ในบรรดาฌา น ๑๓ ที่เหลือ. อนึ่ง ทรงเขาจตุตถฌานในฐานะ ๑๕
เหลานี้ คือ กสิณ ๘ อุเบกขาพรหมวิหาร ๑ อานาปานัสสติ ๑ ปริจเฉทากาส
กสิณ ๑ อรูปฌาน ๔. ก็กถาโดยสังเขปเพียงเทานี้. ก็พระผูม ีพระภาคเจาผูเปน
เจาของแหงธรรมเสด็จเขาสูนครนิพพาน ทรงเขาสมาบัติทั้งหมดนับได ๒๔
แสนโกฎิ แลวเขาเสวยสุขในสมาบัติทั้งหมด เหมือนคนไปสูตางประเทศสวมกอด
คนที่เปนญาติ.
ก็ในคําวา จตุตฺถชฺฌานา วุฏ หิตฺวา สมนนฺตรา ภควา
ปรินิพฺพุโต นี้ ความวา. มีลําดับ ๒ อยางคือ ลําดับแหงฌาน ๑ ลําดับ แหง
ปจจเวกขณญาณ ๑. การที่พระผูมีพระภาคเจาออกจากจตุตถฌาณหยั่งลงสูภวังค
จิต แลวปรินิพพานในขณะนั้นนั่นเอง ชื่อวาลําดับแหงฌาน. การที่พระผูม ีพระภาคเจาออกจากจตุตถฌานแลวพิจารณาองคฌานซ้ําอีกหยั่งลงสูภวังคจิตเเลว
ปรินิพพานในขณะนั้นนั่นเอง ชื่อวาลําดับแหงปจจเวกขณญาณ. ลําดับ ๒
อยางดังวามานี้. สวนพระผูมีพระภาคเจาเขาฌานแลว ออกจากฌานแลว
ทรงพิจารณาองคฌานปรินิพพานดวยอัพยากตทุกขสัจจะอันเปนภวังคจิต. ก็ชน
เหลาใดเหลาหนึ่ง ไมวาพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาหรือพระอริยสาวก
โดยที่สุดกระทั่งมดดํามดแดงทั้งหมดยอมทํากาละดวยอัพยากตทุกขสัจจะอันเปน
ภวังคจิตทั้งนั้น ฉะนี้แล.
บทวา ภูตา แปลวา หมูสัตว. บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล ไดแก
เวนจากบุคคลผูจะเปรียบเทียบ. บทวา พลปฺปตฺโต ไดแก ผูบรรลุพลญาณ
* อาการ ๓๒ นับเปน ๑ ฐาน
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๑๐. บทวา อุปฺปาทวยธมฺมิโน ไดแก มีการเกิดและการดับเปนสภาวะ.
บทวา เตส วูปสโม สุโข ความวา พระนิพพานกลาวคือการเขาไปสงบ
แหงสังขารเหลานั้นนั่นเองเปนสุข. ดวยคําวา ตทาสิ ทานกลาวหมายเอาแผน
ดินไหวที่ทานกลาวไวในมหาปรินิพพานสูตรอยางนี้วา แผนดินใหญไหวยอมมี
พรอมกับปรินิพพาน ความจริงแผนดินใหญไหวนั้นใหเกิดขึ้นพองสยองเกลา
และมีอาการนาสะพึงกลัว. บทวา สพฺพาการวรูเปเต ไดแกประกอบดวย
การกระทําอันประเสริฐโดยอาการทั้งปวง. บทวา นาหุอสฺสาสปสฺสาโส ไดแก
ลม อัสฺสาสปสสาสะ ไมเกิด. บทวา อเนโช ความวา ชื่อวา อเนชะ
เพราะไมมีกิเลสชาติเครื่องหวั่นไหวกลาวคือตัณหา. บทวา สนฺติมารพฺภ
ไดแกอาศัยคือหมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน. บทวา จกฺขุมา ไดแก ผูมีจักษุ
ดวยจักษุ ๕. บทวา ปรินพิ ฺพุโต ไดแก ปรินิพพานดวยขันธปรินิพพาน.
บทวา อสลฺลีเนน ไดแก มีจิตไมหดหู ไมคดงอ คือเบิกบานดวยดีนั่นเอง.
บทวา เวทน อชฺณาวสยิ ไดแก อดกลั้นเวทนา ไมคลอยตามเวทนากระสับ
กระสายไปขางโนนขางนี้. บทวา วิโมกฺโข ไดแก หลุดพน ไมมีเครื่อง
กีดขวาง. อธิบายวา เขาถึงความไมมีบัญญัติโดยประการทั้งปวง เปนเสมือน
ไฟที่ลุกโพลงดับไป ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาปรินิพพานสูตรที่ ๕ วรรคที่ ๒
แหงพรหมสังยุต เพียงเทานี้

รวมพระสูตร
พรหมปญจกะนี้ พระธรรมสังคาหกาจารย แสดงดวย ๑. สนังกุมาร
สูตร ๒. เทวทัตตสูตร ๓. อันธกวินทสูตร ๔. อรุณวตีสูตร ๕.
ปรินิพพานสูตร พรอมทัง้ อรรถกถา
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พราหมณสังยุต
อรหันตวรรคที่ ๑
๑. ธนัญชานีสูตร
วาดวยผลของพระฆาความโกรธ
[๖๒๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน อันเปน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
ก็โดยสมัยนั้นแล นางพราหมณีชื่อธนัญชานีแหงพราหมณ ผูภารทวาช
โคตรคนหนึ่ง เปนผูเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ.
[๖๒๗] ครั้งนั้นแล นางธนัญชานีพราหมณี กําลังนําภัตเขาไปเพื่อ
พราหมณภารทวาชโคตร กาวเทาพลาดจึงเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอม
แตพระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอม
แดพระผูมีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น .
เมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตร
ไดกลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา ก็หญิงถอยนี้กลาวคุณของสมณะโลน
อยางนี้ อยางนี้ ไมวาที่ไหน ๆ แนะหญิงถอย บัดนี้ เราจักยกวาทะตอพระศาสดานั้นของเจา.
นางธนัญชานีพราหมณีกลาววา พราหมณ ฉันยังไมเห็นบุคคลผูจะ
พึงยกถอยคําตอพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นในโลก
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พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมดวยสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ขาแตพราหมณ เอาเถิด ทานจงไป แมไปแลวก็จักรู.
[๖๒๘] ลําดับนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรโกรธขัดใจ เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมี
พระภาคเจาแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พราหมณภารทวาชโคตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาว
กะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรได ยอมนอนเปนสุข
ฆาอะไรได ยอมไมเศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคยอมชอบใจการฆาธรรม
อะไรเปนธรรมอันเอก.
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
บุคคลฆาความโกรธได ยอมนอน
เปนสุข ฆาความโกรธไดยอมไมเศราโศก
ดูกอนพราหมณ พระอริยะเจาทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญการฆาความโกรธ อันมีราก
เปนพิษ มียอดหวาน เพราะวาบุคคลฆา
ความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก.
[๖๓๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารทวาช
โคตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป
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ในที่มืด ดวยคิดวา คนมีจักษุ ยอมเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึง
พระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค
พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระโคดมผูเจริญ.
พราหมณภารทวาชโคตรไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา ก็ทา นพระภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยู
ผูเดียวไมประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทํา
ใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ซึง่ กุลบุตรทั้งหลาย
ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเปน
เครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ก็แหละทานพระภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันต
ทั้งหลาย ดังนี้แล.
พราหมณสังยุต
อรรถกถาธนัญชานีสูตร
อรหันตวรรคสูตรที่ ๑ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ธนฺชานี ไดแก นางพราหมณี สกุลธนัญชานี ไดยินวา
นางพราหมณีมีสกุลสูง. เลากันมาวา พวกพราหมณนอกนั้นเกิดแตปากของ
พรหม. พราหมณเหลานั้นมีลัทธิดังนี้วา สกุลธนัญชานีทําลายกระหมอมออกมา.
บทวา อุทาน อุทาเนสิ ความวา ถามวาเพราะเหตุไร พราหมณีจึงได
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เปลงวาจา ไดยินวา พราหมณสามีนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อนางกลาววา พุทฺโธ
ธมฺโม สงฺโฆ ก็ปดหูเสีย เปนคนกระดางเสมือนตอไมตะเคียน สวนพราหมณี
เปนอริยสาวกผูโสดาบัน. พราหมณเมื่อใหทาน ยอมใหขาวปายาสมีน้ํานอย
แกพราหมณ ๕๐๐ คน. พราหมณีไดใหโภชนะมีรสตาง ๆ แกหมูภิกษุมี
พระพุทธเจาเปนประธาน. ในวันที่พราหมณใหทาน พราหมณีไดอังคาสดวย
มือของตน เพราะอยูในอํานาจของพราหมณนั้น และเพราะละความตระหนัก
เสียได. แตในวันที่พราหมณีใหทาน พราหมณก็หนีออกไปจากเรือนแตเชาตรู
ตอมาวันหนึ่ง พราหมณจึงปรึกษากับพราหมณี เชิญพราหมณ ๕๐๐ มาแลว
กลาวกะพราหมณีวา แนะแมจําเริญ พรุงนี้ พราหมณ ๕๐๐ คน จักบริโภคใน
เรือนของเรานะ. นางถามวา ฉันจะชวยอะไรไดบางละพราหมณ. พราหมณ
กลาววา ไมมีกิจอะไรอื่นที่เจาจะตองชวยดอก คนเหลาอื่นจักการทําการหุงตม
และอังคาสทั้งหมด ขอที่เจายืนก็ดี นั่งก็ดี จามก็ดี ไอก็ดี ทําการนอบนอม
แกสมณะโลนนั้นวา นโม พุทฺธสฺส นัน้ พรุงนี้ เจาอยาทําสิ่งนั้นสักวันหนึ่งเถิด
ดวยวาพราหมณทั้งหลายไดยินดังนั้นแลวจะไมพอใจ เจาอยาทําเราใหแตก
จากพราหมณทั้งหลายเลย. นางกลาววา ทานจะแตกจากพราหมณก็ดี จาก
เทวดาก็ดี สวนฉันระลึกถึงพระศาสดา ไมนอบนอม ไมสามารถที่จะอดกลั้น
อยูได พราหมณกลาววา แนะแมมหาจําเริญ กอนอื่น เจาตองพยายามปด
ประตูบานในบาน ๑๐๐ ตระกูล เมื่อไมสามารถจะปดปากที่จะพึงปดดวย
ทั้ง ๒ ชั่วเวลาที่พวกพราหมณบริโภค. พราหมณนั้นแมพูดซ้ําซาก อยางนี้
ก็ไมอาจหามไดดวยความรัก จึงถือเอาพระขรรคที่วางไวบนหัวนอนกลาววา
แมมหาจําเริญ เมื่อพราหมณนั่งประชุมกันพรุงนี้ ถาเจานมัสการสมณโลน
นั้นไซร เราจะเอาพระขรรคเลมนี้สบั เจา ตั้งแตพื้นเทาจนถึงปลายผม ทําให
เปนกองเหมือนหนอไม ดังนี้แลว ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
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ถาเจายังอยูในเรือนของเรา ไมทาํ
ตามสิ่งที่เราปรารถนา ยังจะพูดอยูวา
พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ดังนี้ เราจะเอา
พระขรรคเลมนี้บั่นเจา ตั้งแตเทาจนถึง
ศีรษะ เหมือนบั่นหนอไม.
สวนพราหมณี ผูเปนอริยสาวิกา ไมมีความหวั่นไหวเหมือนแผนดิน
ไมมีความสะทกสะทานเหมือนภูเขาสิเนรุ. เพราะฉะนั้น นางจึงกลาวกะ
พราหมณนั้น อยางนี้วา
ทานพราหมณ ถาทานจะตัดอวัยวะ
นอยใหญของเราก็ตาม เราจะไมเวนจาก
ศาสนาของพระพุทธเจาผูประเสริฐเลย
ทานไมอาจหามเราจากพระชินเจาผูทรงคุณ
อันประเสริฐ เปนที่พึ่งอาศัยของเราได
ดอก ทานจะตัดหรือจะตมเราก็ตามทีเถิด
เราก็ชื่อวาเปนธิดาของพระพุทธเจาผู
ประเสริฐแลว.
ธนัญชานีพราหมณี ขูพราหมณผูคุกคาม จึงไดกลาวคาถา ๕๐๐ คาถา
ดวยประการฉะนี้. พราหมณไมอาจจับตองหรือตีพราหมณี กลาววา แมมหา
จําเริญ เจาจงทําตามที่เจาชอบใจเถิด แลวก็โยนพระขรรคไปบนที่นอน. ใน
วันรุงขึ้น จึงใหสรางเรือนฉาบดวยของเขียวสด ใหประดับดวยขาวตอกหมอ
เต็มดวยน้ําดอกไมและของหอมเปนตนในที่นั้น ๆ แลวใหจัดขาวปายาสมีน้ํานอย
ปรุงดวยเนยขนเนยใสน้ําตาลกรวดและน้ําผึ้ง แลวใหบอกเวลาแกพราหมณ
๕๐๐ คน.
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ฝายพราหมณีเองอาบน้ําหอมแตเชาตรู นุงผาใหมมีราคา ๑,๐๐๐ เอา
ผามีราคา ๕๐๐ เฉวียงบา ประดับดวยเครื่องประดับทุกอยาง ถือทัพพีทอง
อังคาสเลี้ยงดูพวกพราหมณในโรงอาหาร นอมนําอาหารไปใหพราหมณนั้น
ผูนั่งในแถวเดียวกับพราหมณเหลานั้น ลื่นลงที่กองไมที่เขาเก็บไวไมเรียบรอย.
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแกนาง เพราะกระแทกในการลื่นลมลง. ขณะนั้นนางระลึก
ถึงพระทศพล. แตเพราะนางสมบูรณดวยสติ นางก็ไมทิ้งถาดขาวปายาส คอยๆ
วางลงที่พื้น ประคองอัญชลีเหนือเศียร ในทามกลางพราหมณ ๕๐๐ คน
แลวนอมอัญชลีไปทางพระวิหารเชตวัน จึงไดเปลงอุทานนี้.
ก็เวลานั้น บรรดาพราหมณเหลานั้น บางพวกบริโภคเสร็จแลว
บางพวกกําลังบริโภค บางพวกพอลงมือ บางพวกเพียงวางโภชนะไวขางหนา
พราหมณเหลานั้น พอไดยินเสียงนั้น เปนเสมือนถูกฆอนเทาภูเขาสิเนรุฟาดลง
บนศีรษะ และเหมือนถูกหลาวแทงที่หู เสวยทุกขโทมนัสโกรธวา พวกเรา
ถูกคนนอกลัทธินี้ ลวงเราใหเขาไปสูเรือน จึงทิ้งกอนขาว คายสิ่งที่อมไว
เปนเหมือนกาเห็นธนู พลางดาพราหมณพากันหลีกไปคนละทิศคนละทาง.
พราหมณเห็นพวกพราหมณตางพากันแยกไปอยางนั้น มองดูนางพราหมณีตั้ง
แตศีรษะ คิดวา พวกเราเห็นภัยนี้แล จึงขอรองนางมหาจําเริญตั้งแตวันวาน
ก็ไมได จึงดานางพราหมณีโดยประการตาง ๆ แลวไดกลาวกะนางมีอาทิวา
เอวเมว ปน ดังนี้.
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา พราหมณไปดวยคิดวาพระสมณโคดม
ผูอันชาวบานชาวนิคมและชาวแวนแควนบูชาแลว ใคร ๆ ไมอาจจะไปวากลาว
คุกคามอยางใด ๆ ได จําเราจักถามปญหาสักขอหนึ่ง จึงไดแตงคาถาวา กึสุ
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ฆตฺวา เปนตน แลวคิดวา ถาพระสมณโคดมจักกลาววา เราชอบใจการฆา
บุคคลชื่อโนน เมื่อเปนเชนนี้ เราจักขมทานวา ทานปรารถนาจะฆาเหลาชน
ที่ทานไมชอบใจ ทานเกิดมาเพื่อจะฆาโลก ความเปนสมณะของทานจะมี
ประโยชนอะไร ถาพระสมณโคดมจักกลาววา เราไมชอบใจการฆาใคร ๆ
เมื่อเปนเชนนี้ เราจะขมทานวา ทานไมปรารถนาจะฆากิเลสมีราคะเปนตน
เพราะเหตุไร ทานจึงเปนสมณะเที่ยวไป ดังนั้น ปญหา ๒ เงื่อนนี้ พระสมณโคดมก็จะกลืนไมเขาคายไมออก ดังนี้แลว ก็หลีกไป. บทวา สมฺโมทิ
ความวา พราหมณไมแสดงความโกรธ เพราะคนเปนบัณฑิต จึงกลาวถอยคํา
ไพเราะชื่นชมกัน. ทานกลาวปญหาไวในเทวตาสังยุต. แมคําที่เหลือทานกลาว
ไวพิสดารแลวในหนหลังแล.
จบอรรถกถาธนัญชานีสูตรที่ ๑
๒. อักโกสกสูตร
วาดวยพระพุทธเจาไมรับคําดาของพราหมณ
[๖๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
อักโกสกภารทวาชพรหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาช
โคตรออกจากเรือบวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระสมณโคดมแลว ดังนี้
ก็โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลว ดาบริภาษ
พระผูมีพระภาคเจาดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ.
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[๖๓๒] เมื่ออักโกสกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสกะอักโกสกภารทวาชพราหมณวา ดูกอ นพราหมณ ทาน
ยอมสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มิตรและอํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขก
ของทาน ยอมมาบางไหม.
อักโกสกภารทวาชพราหมณตอบวา พระโคดมผูเจริญ มิตรและ
อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกของขาพระองคยอมมาเปนบางคราว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ทานยอมสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน ทานจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มตอนรับมิตรและ
อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกเหลานั้นบางหรือไม.
อ. พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของ
ดื่มตอนรับมิตรและอํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขกเหลานั้นบางในบาง
คราว.
พ. ดูกอนพราหมณ ก็ถาวามิตรและอํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขก
เหลานั้นไมรับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะเปนของใคร.
อ. พระโคดมผูเจริญ ถาวามิตรและอํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเปนแขก
เหลานั้นไมรับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้น ก็เปนของขาพระ
อยางเดิม.
พ. ดูกอนพราหมณ ขอนี้ก็อยางเดียวกัน ทานดาเราผูไมดาอยู ทาน
โกรธเราผูไมโกรธอยู ทานหมายมั่นเราผูไมหมายมั่นอยู เราไมรับเรื่องมีการ
ดาเปนตนของทานนั้น ดูกอนพราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทาน
ผูเดียว ดูกอนพราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็เปนของทานผูเดียว แลว
ตรัสตอไปวา ดูกอนพราหมณ ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผู
โกรธอยู หมายมั่นตอบบุคคลผูหมายมั่นอยู ดูกอ นพราหมณ ผูนี้เรากลาววา
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ยอมบริโภคดวยกัน ยอมการทําตอบกัน เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบ
ดวยทานเปนอันขาด ดูกอ นพราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นเปนของทานผู
เดียว ดูกอนพราหมณ เรื่องมีการดาเปนตนนั้นเปนของทานผูเดียว.
อ. บริษัทพรอมดวยพระราชา ยอมทราบพระโคดมผูเจริญ อยางนี้
วาพระสมณโคดมเปนพระอรหันต ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนพระโคดมผูเจริญ
จึงยังโกรธอยูเลา.
[๖๓๓] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
ผูไมโกรธ ฝกฝนตนแลว มีความเปน
อยูสม่ําเสมอ หลุดพนแลว เพราะรูตอบ
สงบ คงที่อยู ความโกรธแลว ผูนั้นเปน
ผูใดโกรธตอบบุคคลผูโกรธ แลวผูนนั้ เปน
ผูลามก กวาบุคคลนั้นแหละ เพราะการ
โกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคล
ผูโกรธแลว ชื่อวายอมชนะสงครามอัน
บุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอื่นโกรธ
แลวเปนผูมีสติสงบเสียได ผูนั้นชื่อวายอม
ประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือแก
ตนและแกบคุ คลอื่น เมือ่ ผูนั้นรักษา
ประโยชนอยูทั้งสองฝาย คือของตนและ
ของบุคคลอืน่ ชนทั้งหลายผูไมฉลาดใน
ธรรมยอมสําคัญบุคคลนั้นวา เปนคนเขลา
ดังนี้.
[๖๓๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเจาอยางนี้แลว อักโกสกภารทาวชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
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ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ
สองประทีปในที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปฉฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอ
ถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค
พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระโคดมผูเจริญ.
อักโกสกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาไดอุปสมบทแลวในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา ก็ทานอักโกสกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล หลีก
ไปอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ไมนานเทาไรนัก ก็
กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษยอดเยี่ยมเปนที่สุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวยปญญาเปนเครื่อง
รูยิ่งเองในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแล
กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละ
ทานพระอักโกสกภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันต
ทั้งหลาย ดังนี้แล.
อรรถกถาอักโกสกสูตร
ในอักโกสกสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อกฺโกสกภารทฺวาโช ไดแกพราหมณนั้น ชื่อวาภารทวาชะ.
ก็พราหมณนั้นไดมาดาพระตถาคตดวยคาถาประมาณ ๕๐๐ เพราะเหตุนั้น พระ
สังคีติกาจารยทั้งหลาย จึงตั้งชื่อวา อักโกสกภารทวาชะ. บทวา กุปโต อนตฺตมโน ความวา โกรธและไมพอใจดวยเคืองวาพระสมณโคดมใหพี่ชายของ
เราบวช ทําใหเสื่อมเสียใหแตกเปนฝกฝาย. บทวา อกฺโกสติ ความวา ดา
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ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ คือ เจาเปนโจร เปนคนโง เปนคนหลง เปนอูฐ เปน
โค เปนลา เปนสัตวนรก เปนสัตวเดรัจฉาน เจาไมมีสุคติ เจาหวังแตทุคติ
เทานั้น. บทวา ปริภาสติ ความวา เมื่อกลาวคําเปนตนวา สมณะโลน
ขอนั้นจงยกไว เจายังทําวา ขาไมมีโทษ บัดนี้ ขาไปสูราชสกุลแลวจะบอกเขา
ใหลงอาชญาแกเจา ดังนี้ ชื่อวา บริภาษ.
บทวา สมฺภฺุชติ ไดแก บริโภครวมกัน . บทวา วีติหรติ ได
แก ทําคืนการที่ทํามาแลว. บทวา ภวนฺต โข โคตม ถามวา เพราะเหตุไร
พราหมณจึงกลาวอยางนี้. ตอบวา เพราะพราหมณไดฟงคําของพระสมณโคดม
นั้นวา ดูกอนพราหมณ นั่นเปนของทานผูเดียว ดูกอนพราหมณ นั่นเปนของ
ทานผูเดียว โดยไดฟงกันสืบ ๆ มาวา ขึ้นชื่อวาฤาษีทั้งหลายโกรธแลว ยอม
สาบใหเปนเหมือนลูกโคผอมเปนตน จึงเกิดความกลัวแตคําสาปวา พระสมณ
โคดมเห็นที่จะสาปเราก็ได เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไดกลาวอยางนี้.
บทวา ทนฺตสฺส ไดแกผูหมดพยศ. บทวา ตาทิโน ไดแกผูถงึ
ลักษณะผูคงที่. บทวา ตสฺเสว เตน ปาปโย ความวา บุคคลนั้นแลเปน
เลวกวาบุคคลผูโกรธนั้น. บทวา สโต อุปสงฺกมติ ความวา บุคคลเปนผู
ประกอบดวยสติยอมอดกลั้นไวได. บทวา อุภินนฺ  ติกิจฺฉนฺตาน ไดแกผู
อดกลั้นทั้ง ๒ ฝาย. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน บุคคลใดมีสติเขา
ไปสงบ ประพฤติประโยชนอดกลัน้ ใหสําเร็จประโยชนทั้งสองฝาย ชนทั้ง
หลายยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนชนพาล ชนทั้งหลายเปนเชนไร คือเปนผูไม
ฉลาดในธรรม. บุทวา ธมฺมสฺส ไดแกธรรมคือ เบญจขันธ หรือสัจธรรม
๔. บทวา อโกวิทา ไดแกผูไมฉลาดในธรรม คือเปนปุถุชนอันธพาล.
จบอรรถกถาอักโกสกสูตรที่ ๒
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๓. อสุรินทกสูตร
วาดวยอสุรินทกพราหมณดาพระพุทธเจา
[๖๓๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
อสุรนิ ทกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาชโคตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม โกรธ
ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวก็ ดา บริภาษ
พระผูมีพระภาคเจาดวยวาจาอันหยาบคาย มิใชของสัตบุรุษ.
เมื่ออสุรินทกภารทวาชพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงนิ่งเสีย.
ลําดับนั้นแล อสุรินทกภารทวาชพราหมณไดกลาวกะพระผูมีพระ
ภาคเจาวา พระสมณะ เราชนะทานแลว พระสมณะ เราชนะทานแลว.
[๖๓๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ชนพาลกลาวคําหยาบดวยวาจา ยอม
สําคัญวาชนะทีเดียว แตความอดกลั้นได
เปนความชนะของบัณฑิตผูรูแจงอยู ผูใด
โกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว ผูนั้นเปนผู
ลามกกวาบุคคลผูโกรธแลว เพราะการ
โกรธตอบนั้น บุคคลไมโกรธตอบบุคคล
ผูโกรธแลว ยอมชื่อวาชนะสงความอัน
บุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวา ผูอื่น
โกรธแลว เปนผูมีสติสงบอยูได ผูน ั้น
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ชื่อวา ยอมประพฤติประโยชนแกทั้งสอง
ฝาย คือแกตนและแกผูอื่น เมือ่ ผูนั้นรักษา
ประโยชนอยูทั้งสองฝาย คือของตนและ
ของผูอื่น ชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรม
ยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนคนเขลา ดังนี้.
[๖๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อสุรนิ ทกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึง
พระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค
พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระโคดมผูเจริญ
อสุรนิ ทกภารทวาชพราหมณไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา ก็ทานอสุรินทกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล
หลีกไปอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร จิตมั่นคง ไมนานเทาไรนัก
ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบมีความตองการ ดวยปญญา
เปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ก็แหละทานพระอสุรินทกภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดา
พระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
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อรรถกถาอสุรินทกสูตร
ในอสุรินทกสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อสุรินฺทกภารทฺวาโช ไดแก นองชายของอักโกสกภารทวาชพราหมณ. บทวา กุปโต ความวา เปนผูโกรธ เพราะเหตุนั้นนั่นแล.
บทวา ชยฺเจวสฺส ต โหติ ความวา นั้นเปนชัยชนะของผูนั้นนั่นเอง.
อธิบายวา นั้นเปนชัยชนะ. ถามวา เปนชัยชนะของบุคคลเชนไร. ตอบวา
ความอดกลั้นอันใดของผูรูแจง ความอดกลั้น คือ ความอดทนของผูรูแจง
คุณดวยความอดกลั้นอันนั้น นี้เปนชัยชนะของผูรูแจงนั้นนั่นแล. สวนชนพาล
กลาวคําหยาบ ยอมสําคัญชัยชนะอยางเดียววา เปนชัยชนะของเรา.
จบอรรถกถาอสุรินทกสูตรที่ ๓
๔. พิลังคิกสูตร
วาดวยบาปกลับสนองผูประทุษราย
[๖๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดสดับมาวา ไดยินวา พราหมณภารทวาชโคตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในสํานักของพระสมณโคดม ดังนี้
โกรธ ขัดใจ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดยืนนิ่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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[๖๓๙] ลําดับนั้นแล. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตก
แหงใจของพิลังคิกภารทวาชพราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะพิลังคิก
ภารทวาชพราหมณดวยพระคาถาวา
ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษรายซึ่งเปนบุรุษผูหมดจด ไมมีกิเลสเปน
เครื่องยั่วยวน บาปยอมกลับสนองผูนั้น
เปนพาลนั่นเอง เปรียบเหมือนธุลอี ัน
ละเอียด ที่บคุ คลซัดไปสูที่ทวนลม ฉะนั้น
[๖๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พิลังคิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึง
พระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอขาพระองค
พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระโคดมผูเจริญ.
พิลังคิกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา
ก็ทานพิลังคิกภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนานแล
หลีกไปอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร จิตมั่นคงอยู ไมนานเทาไรนัก
ก็กระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการดวยปญญา
เปนเครื่องรูยิ่งเองในปจจุบันนี้ เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรย
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อยูจบแลว กิจที่จะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ก็แหละทานภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในบรรดาพระอรหันต
ทั้งหลาย ดังนี้แล.
อรรถกถาพิลังคิกสูตร
ในพิลังคิกสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พิลงฺคิกภารทฺวาโช ไดแก พราหมณนั้น ชื่อวา ภารทวาชะ.
แตเขาใหการทําน้ําขาวลวน ๆ และปรุงดวยเครื่องปรุง มีประการตาง ๆ ไวขาย
รวบรวมทรัพยไวเปนอันมาก เพราะฉะนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย จึง
ตั้งชื่อเขาวา พิลังคิกภารทวาชะ. บทวา ตุณฺหีภูโต ความวา เขาคิดวา
ผูนี้ใหพี่ชายทั้ง ๓ ของเราบวช ก็โกรธอยางยิ่ง เมื่อไมอาจพูดอะไรได จึงได
หยุดนิ่งเสีย ทานกลาวคาถาไวแลว ในเทวตาสังยุตแล.
จบอรรถกถาพิลังคิกสูตรที่ ๔
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๕. อหิงสกสูตร
วาดวยผูควรชื่อวาอหิงสกะ
[๖๔๑] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้นแล อหิงสกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ยังที่ประทับ ครั้นแลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาแลว ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
อหิงสกภารทวาชพราหมณ นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวา
อหิงสกะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวาอหิงสกะ.
[๖๔๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ถาวาทานมีชื่อวาอหิงสกะ ทานพึง
เปนผูไมเบียดเบียนดวยกายดวยวาจาและ
ดวยใจ ผูนั้นยอมเปนผูชื่อวา อหิงสกะ
โดยแท เพราะไมเบียดเบียนซึ่งผูอื่น.
[๖๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อหิงสกภารทวาชพราหมณ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ฯลฯ ก็แหละพระอหิงสกภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ใน
บรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
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อรรถกถาอหิงสกสูตร
ในอหิงสกสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อหึสกภารทฺวาโช ไดแก พราหมณนั้น ชือ่ วา อหิงสก
ภารทวาชะ. แตพราหมณนั้น ถามอหญิงสกปญหา. เพราะเหตุนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงไดตั้งชื่อเขาเชนนั้น. อีกอยางหนึ่ง พราหมณนั้นวาโดยชื่อ
ชื่อวา อหิงสกะ วาโดยโคตร ชือ่ วา ภารทวาชะ. บทวา อหึสกาห
ความวา เขากลาววา พระสมณโคดมผูเจริญ รูจกั เราวา เราชื่อวา อหิงสกะ.
บทวา ตถา จสฺส ตัดบทเปน ตถา เจ อสฺส ความวา ทานพึงกลาว.
บทวา น หึสติ ไดแก ไมเบียดเบียน คือไมใหถึงความลําบาก.
จบอรรถกถาอหิงสกสูตรที่ ๕
๖. ชฏาสูตร
วาดวยตัณหาพายุง
[๖๔๔] สาวัตถีนที าน.
ครั้งนั้นแล
ชฏาภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่
ประทับ ครัน้ แลว สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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[๖๔๕] ชฎาภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ตัณหาหาพายุงในภายใน พายุงในภาย
นอก หมูสัตวถูกตัณหาพายุงไขวใหนงุ ขา
แตพระโคดม เพราะเหตุนั้น ขาพระองค
ขอทูลถามพระองควา ใครพึงสางตัณหา
พายุงมิได.
[๖๔๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ภิกษุใดเปนคนมีปญญา ตั้งมั่นอยูใน
ศีล อบรมจิตและปญญาใหเจริญ มีความ
เพียร มีปญญารักษาตน ภิกษุนั้นพึงสาง
ตัณหาพายุงนี้ได ราคะโทสะและอวิชชา
อันชนเหลาใด สํารอกแลว ชนเหลานั้น
เปนพระอรหันต มีอาสวะสิ้นแลวตัณหา
พายุงอันชนเหลานั้นสางไดแลว นามและ
รูปยอมดับไปไมเหลือในที่ใด ปฏิฆสัญญา
รูปสัญญา และตัณหาพายุงนั่น ยอมขาด
ไปในที่นั้น.
[๖๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว
ชฏาภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนักฯลฯ ก็แหละทานชฏาภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันต
รูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
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อรรถกถาชฏาสูตร
ในชฏาสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ชฏาภารทฺวาโช ไดแก พราหมณนั้นชื่อภารทวาชะ แต
เพราะเขาถามปญหาที่ยุงๆ พระสังคีติกาจารยจึงกลาวอยางนั้น. คําที่เหลือทาน
กลาวไวแลวในเทวตาสังยุตแล.
จบอรรถกถาชฏาสูตรที่ ๖
๗. สุทธิกสูตร
วาดวยความหมดจด
[๖๔๘] สาวัตถีนทิ าน.
ครั้งนั้นแล สุทธิกภารทวาชพราหมณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ยังที่ประทับ ครั้นแลวสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๔๙] สุทธิกภารทวาชพราหมณ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกลาวคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาวา
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พราหมณบางคน ในโลกแมเปนผูมี
ศีล กระทําตบะอยู ยอมหมดจดไมได
พราหมณนนั้ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและ
จรณะยอมหมดจดได หมูสัตวอื่นนอกนี้
ยอมหมดจดไมได.
[๖๕๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
พราหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปน
ผูเนาและเศราหมองในภายใน อาศัยการ
โกหก (ลวงโลก) ยอมไมเปนพราหมณ
เพราะชาติ กษัตริย พราหมณ แพทย ศูทร
คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ มีความ
เพียรอัน ปรารภแลว มีจติ มั่นคง มีความ
บากบั่นมั่นเปนนิตย ยอมถึงความหมดจด
อยางยิ่ง ทานจงรูอยางนี้เถิดพราหมณ.
[๖๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุทธิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
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อรรถกถาสุทธิกสูตร
ในสุทธิสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุทฺธกภารทฺวาโช ไดแก พราหมณแมนี้ก็ชื่อวาภารทวาชะ
เหมือนกัน แตเพราะเขาถามปญหาที่หมดจด พระสังคีติกาจารยจึงกลาวอยาง
นั้น. บทวา สีลวาป ตโป กร ความวาแมเขาสมบูรณดวยศีล ก็ยังบําเพ็ญตบะอยู ในบทวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน นี้ บทวา วิชฺชา ไดแกเวท ๓.
บทวา จรณ ไดแกธรรมเนียมของตระกูล. ดวยคําวา โส สุชฺฌติ น อฺา
อิตรา ปชา ทานกลาววา พราหมณนั้นไดวิชชา ๓ ยอมบริสุทธิ์ แตหมูสัตว
ที่นับวาไมมีความรู ยอมไมบริสุทธิ์. บทวา พหุมฺป ปลป ชปฺป ความ
วา กลาวถอยคําแมมาก อธิบายวา กลาวแมตั้งพันคําวา พราหมณเทานั้น
บริสุทธิ์ . บทวา ตนฺโตกสมฺพุ ความวา เปนผูเนาดวยความเนาคือกิเลส
ในภายใน. บทวา สงฺกลิ ิฏโ ความวา ประกอบดวยกายกรรมเปนตนที่
เศราหมอง.
จบอรรถกถาสุทธิกสูตรที่ ๗
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๘. อัคคิกสูตร
วาดวยผูถึงพรอมดวยไตรวิชชา
[๖๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคหาชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณปรุงขาวปายาสดวยเนยใส
ดวยคิดวา เราจักบูชาไฟ จักบําเรอการบูชาไฟ.
[๖๕๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาตในเวลาเชา เสด็จไปบิณฑบาต
ในกรุงราชคฤหตามลําดับตรอก เสด็จเขาไปยังที่อยูของอัคคิกภารทวาชพราหมณ
ครั้นแลวไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๕๔] อัคคิกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับ
ยืนเพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
พราหมณผูถึงพรอมแลวดวยไตรวิชชา มีชาติ ฟงคัมภีรเปนอันมาก ถึง
พรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ พราหมณ
นั้นควรบริโภคปายาสนี้.
[๖๕๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
พรามหมณผูกลาวถอยคําแมมาก เปน
ผูเนาและเศราหมองในภายใน อันความ
โกหกแวดลอมแลว ยอมไมชื่อวาเปน
พราหมณเพราะชาติ ผูใ ดรูบุพเพนิวาส
และเห็นทั้งสวรรคทั้งอบาย อนึ่ง ถึงความ
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สิ้นไปแหงชาติ เปนมุนผี ูอยูจบแลวเพราะ
รูยิ่ง ผูนั้นเปนผูมีไตรวิชชาดวยวิชชาสาม
เหลานี้ ชื่อวาเปนพราหมณผูถึงพรอมแลว
ดวยวิชชาและจรณะ พราหมณนั้นควร
บริโภคปายาสนิ.
อัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขอเชิญ
บริโภคเถิด พระโคดมเปนพราหมณผูเจริญ.
[๖๕๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เราไมพึงบริโภคโภชนะที่ไดเพราะ
การขับกลอม ดูกอนพราหมณนั่นไมใช
ธรรมของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาทั้ง
หลายยอมรังเกียจโภชนะที่ไดเพราะการขับ
กลอม ดูกอนพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู
ความเลี้ยงชีพนี้ก็ยังมี อนึ่ง ทานจงบํารุง
พระขีณาสพทั้งสิ้นผูแสวงหาคุณอันใหญ
ผูมีความคนองอันสงบแลวดวยขาวน้ําอัน
อื่น เพราะวาการบํารุงนั้น ยอมเปนเขต
ของผูมุงบุญ.
[๖๕๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาช
พราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
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อรรถกถาอัคคิกสูตร
ในอัคคิกสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อคฺคิกภารทฺวาโช ไดแก พราหมณแมนี้ ก็ชื่อวาภารทวาชะ
เหมือนกัน แตโดยที่เขาบําเรอไฟ พระสังคีติกาจารยจึงดังชื่อเขาอยางนั้น.
บทวา สนฺนิหิโต ไดแก. อันเขาปรุงอยางดี. บทวา อฏาสิ ความวา
เพราะเหตุไร จึงยืนอยูในที่นั้น. เลากันมาวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจ
ดูโลกในเวลาใกลรุง ทรงเห็นพราหมณนี้ ทรงพระดําริวา พราหมณนี้ถือ
ขาวปายาสอันเลิศเห็นปานนี้เอาไปเผาไฟ ดวยตั้งใจจะใหมหาพรหมบริโภค
ยอมกระทําสิ่งที่ไรผล กาวลงสูทางอบาย เมื่อไมละลัทธินี้ ก็จักทําอบายใหเต็ม
จําเราจักไปทําลายทิฎฐิของเขาดวยธรรมเทศนาแลวใหบรรพชา ใหมรรค ๔
ผล ๔ แกเขา เพราะฉะนั้น ในเวลาเชา จึงเสด็จเขากรุงราชคฤห ไดประทับ
ยืนอยู ณ ทีน่ ั้น.
บทวา ตีหิ วิชฺชาหิ ไดแก ดวยเวท ๓. บทวา ชาติมา ความวา
ประกอบดวยชาติที่บริสุทธิ์ ๗ ชั่วโคตร. บทวา สุตวา พหู ความวา ฟง
คัมภีรตางๆ เปนอันมาก. บทวา โสม ภฺุเชยฺย ความวา พราหมณกลาววา
พราหมณนั้นไดวิชชา ๓ ควรบริโภคขาวปายาสนี้ แตขาวปายาสนี้ไมควรแก
พระองค.
บทวา เวทิ ความวา รู คือแทงตลอดดวยบุพเพนิวาสญาณ. บทวา
สคฺคาปาย ไดแก เห็นทั้งสวรรคทั้งอบายดวยทิพยจักษุ. บทวา ชาติกฺขย
ไดแกพระอรหัต. บทวา อภิฺาโวสิโต ความวา ผูอยูจบพรหมจรรยแลว
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เพราะรูยิ่ง. บทวา พฺราหฺมโณ ภว ความวา พราหมณขีณาสพผูสมบูรณ
ดวยชาติเชนพระโคดมผูเจริญนั้น ตั้งแตอเวจีจนถึงภวัคคพรหมไมมี พระองค
ผูเจริญนี่แหละเปนพราหมณ.
ก็แลครั้นกลาวอยางนี้แลว พราหมณไดบรรจุขาวปายาสเต็มถาดทอง
แลวนอมเขาไปถวายพระทศพล. พระศาสดาทรงแสดงอุบัติเหตุเกิด ทรงหาม
โภชนะเสีย จึงตรัสคําเปนตนวา คาถาภิคีต เม ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา คาถาภิคีต ไดแก ขับกลอมดวยคาถาทั้งหลาย. บทวา อโภชเนยฺย
ไดแกไมควรบริโภค. ทานกลาวอธิบายไววา พราหมณ ทานไมอาจใหอาหาร
เพียงทัพพีหนึ่งแกเรา ผูด ํารงอยูดวยภิกขาจารวัตรตลอดกาลเทานี้ แตบดั นี้
เราประกาศพระพุทธคุณทั้งปวงแกทาน เหมือนคนหวานงาลงบนเสื่อลําแพน
ดังนั้นโภชนะนี้เหมือนไดมาเพราะขับกลอม ฉะนั้น เราไมควรบริโภคโภชะที่
ไดมาดวยการขับกลอม. บทวา สมฺปสฺสต พฺรหฺมณ เนส ธมฺโม ความวา
พราหมณ ผูที่พิจารณาเห็นอรรถและธรรม ไมมีธรรมเนียมนี้วา ควรบริโภค
โภชนะเห็นปานนี้ แตพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงรังเกียจสุธาโภชนะที่ไดดวย
การขับกลอม คือพระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงขจัดออกซึ่งโภชนะที่ไดมา
เพราะขับกลอม. บทวา สมฺปสฺสต พฺราหฺมณ เนส ธมฺโม ความวา
พราหมณ เมื่อธรรมมีอยู เมื่อบุคคลพิจารณาธรรม ดังอยูในธรรม เลี้ยงชีพอยู
นี้เปนความพระพฤติ คือนี้เปนการเลี้ยงชีพวา ควรขจัดโภชนะเห็นปานนี้เสีย
แลวบริโภคโภชนะที่ไดมาโดยธรรมเทานั้น.
ลําดับนั้น พราหมณคิดวา เมื่อกอนเราไมรูถึงคุณหรือโทษของพระสมณโคดม แตบัดนี้เรารูคุณของพระสมณโคดมนั้นแลว จึงปรารถนาจะโปรย
ทรัพยประมาณ ๘๐ โกฏิ ในเรือนของเราลงในพระศาสนา ก็พระสมณโคดมนี้
จะตรัสวา ปจจัยที่เราถวาย เปนอกัปปยะ พระสมณโคดมคงไมทรงตําหนิเรา
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสงพระสัพพัญุตญาณพิจารณาวารจิตของ
พราหมณนั้น ทรงพระดําริวา พราหมณนี้กําหนดปจจัยที่ตนใหแมทั้งหมด
วาเปนอกัปปยะ ความจริง กถาเกิดขึ้นเพราะปรารภโภชนะใด โภชนะนั้นแล
ไมมี กถานอกนั้นนไมมีโทษ ดังนี้ เมื่อจะทรงแสดงประตูแหงการถวายปจจัย ๔
แกพราหมณ จึงตรัสคํามีอาทิวา อฺเน จ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา กุกฺกุจจฺ  วูปสนฺต ความวา สงบความรําคาญเสียไดดวยอํานาจความ
คนองมือเปนตน. คําวา อนฺเนน ปาเนน นี้เปนเพียงเทศนา. ก็ความนี้
พึงทราบดังตอไปนี้ ทานจงบํารุงดวยปจจัยเหลาอื่นมีจีวรเปนตน ที่ทานกําหนด
วาจักบริจาค ขอนั้นเปนเขตของผูมุงบุญ. ชื่อวาคําสอนของพระตถาคตนี้
เปนอันทานผูมุงบุญคือปรารถนาบุญตกแตงแลว เหมือนพืชแมนอยที่หวานลง
ในนาดี ยอมใหผลมาก ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอัคคิกสูตรที่ ๘
๙. สุนทริกสูตร
วาดวยการบูชาไฟ
[๖๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงแมน้ําสุนทริกา
ในโกศลชนบท.
ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการ
บูชาไฟ อยูท ี่ฝงแมน้ําสุนทริกา.
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ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ บูชาไฟ บําเรอการบูชาไฟ
แลว ลุกขึ้นจากอาสนะ เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ ดวยคิดวา ใครหนอควร
บริโภคปายาสอันเหลือจากการบูชานี้.
[๖๕๙] สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงคลุมอวัยวะพรอมดวยพระเศียร ประทับนั่งที่โคนตนไมตนหนึ่ง ครั้นแลว
ถือขาวปายาสที่เหลือจากการบูชาไฟดวยมือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขวา เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเปดพระเศียรดวยเสียงเทาของ
สุนทริกภารทวาชพราหมณ
ครั้งนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณกลาววา นี้พระสมณะโลน
ผูเจริญ นี้พระสมณะโลนผูเจริญ แลวประสงคจะกลับจากที่นั้นทีเดียว.
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดความดําริวา พราหมณ
บางพวกในโลกนี้เปนผูโลนบางก็มี ถากระไร เราพึงเขาไปหาพระสมณะผูโลน
นั้นแลว ถามถึงชาติ.
ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา
ยังที่ประทับ ครั้นแลว ไดถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานเปนชาติอะไร.
[๖๖๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ทานอยาถามถึงชาติ แตจงถามถึง
ความประพฤติเถิด ไฟยอมเกิดจากไมแล
บุคคลแมเกิดในตระกูลต่ําเปนมุนี มีความ
เพียรเปนผูรูทั่วถึงเหตุ หามโทษเสียดวย
หิริ ฝกตนแลวดวยสัจจะ ประกอบดวย
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การปราบปราม ถึงที่สุดแหงเวท มี
พรหมจรรยอันอยูจบแลว ผูใดมียญ
ั อัน
นอมเขาไปแลว บูชาพราหมณผูนั้น ผูนั้น
ชื่อวายอมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดยกาล
[๖๖๑] สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา
การบูชานี้ของขาพระองคเปนอัน
บูชาดีแลว เซนสรวงดีแลวเปนแน เพราะ
ขาพระองคไดพบผูถึงเวทเชนนั้น และ
เพราะขาพระองคไมพบบุคคลเชนพระองค
ชนอื่นจึงบริโภคปายาสอันเหลือจากการ
บูชา.
สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ทานพระโคดมผูเจริญทาน
พราหมณผูเจริญ เชิญบริโภคเถิด.
[๖๖๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เราไมบริโภคโภชนะที่ไดเพราะการ
ขับกลอม ดูกอนพราหมณ นั่นไมใชธรรม
ของผูพิจารณาอยู พระพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมบรรเทาโภชนะที่ไดเพราะการขับกลอม ดูกอนพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู
นั่นเปนความประพฤติ อนึ่ง ทานจงบํารุง
พระขีณาสพทั้งสิ้น ผูแสวงหาคุณอันใหญ
ผูมีความคะนองอันสงบแลว ดวยสิ่งอื่น
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คือขาวน้ํา เพราะวาการบํารุงนั้นยอมเปน
เขตของผูมุงบุญ.
[๖๖๓] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ถาเชนนั้นขาพระองคจะใหปายาสอันเหลือจากการบูชานี้
แกใคร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา. ดูกอนพราหมณ เรายังไมแลเห็นบุคคล
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ซึ่งจะบริโภคปายาสที่เหลือจากการบูชานี้แลว จะพึงถึงความ
ยอยไปโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต ดูกอนพราหมณ ถา
อยางนั้นทานจงทิ้งปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น ณ ที่ปราศจากของเขียว
หรือทิ้งใหจมลงไปในน้ําที่ไมมีตัวสัตว.
[๖๖๔] ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณทิ้งปายาสอันเหลือจาก
การบูชานั้น ใหจมลงไปในน้ําที่ไมมีตัวสัตว.
ครั้งนั้นแล ปายาสอันเหลือจากการบูชานั้น อันสุนทริกภารทวาชพราหมณเทลงแลวในน้ํายอมมีเสียงดัง วิจิฏะ วิฏจิ ิฏะ และเดือดเปนควันกลุม
เหมือนอยางผาลที่เผาตลอดวัน อันบุคคลใสลงแลวในน้ํา ยอมมีเสียงดัง วิจิฏะ
วิฏิจิฏะ และเดือดเปนควันคลุม ฉะนั้น.
ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณ หลากใจเกิดขนชูชัน เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ครั้นแลว ไดยนื อยูในที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๖๕] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณ ผู
ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ดวยพระคาถาทั้งหลายวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 225

ดูกอนพราหมณ ทานเผาไมอยูอยา
สําคัญซึ่งความบริสุทธิ์ ก็การเผาไมนี้เปน
ของภายนอก ผูฉลาดทัง้ หลายยอมไมกลาว
ความบริสุทธิ์ดวยการเผาไมนั้น ดูกอน
พราหมณ เราละการเผาไมซึ่งบุคคล
พึงปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยการเผาไม
อันเปนของมีในภายนอก แลวยังไฟคือ
ญาณใหโพลงภายในตนทีเดียว เราเปน
พระอรหันต มีไฟอันโพลงแลวเปนนิตย
มีจิตตั้งไวชอบแลวเปนนิตย ประพฤติพรหมจรรยอยู ดูกอนพราหมณ มานะแล
เปนดุจภาระคือหาบของทาน ความโกรธ
ดุจควัน มุสาวาทเปนดุจเถา ลิ้นเปน
ประดุจภาชนะเครื่องบูชา หทัยเปนที่ตั้ง
กองกูณฑ ตนที่ฝกดีแลว เปนความรุงเรืองของบุรษุ ดูกอนพราหมณ บุคคลผู
ถึงเวททั้งหลายนั้นแล อาบใหหวงน้ําคือ
ธรรมของบุรุษทั้งหลาย มีทาคือศีลไมขุน
มัว อันบิณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแลว มี
ตัวไมเปยกแลว ยอมขามถึงฝง ดูกอน
พราหมณ สัจธรรม ความสํารวม
พรหมจรรย การถึงธรรมอันประเสริฐ
อาศัยในทามกลาง ทานจงกระทําความ
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นอบนอมในพระขีณาสพผูตรงทั้งหลาย
เรากลาวคนนั้นวาผูมีธรรมเปนสาระ.
[๖๖๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ฯลฯ ก็แหละทานพระภารทวาชะ ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้.
อรรถกถาสุตทริกสูตร
ในสุนทริกสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุนฺทริกภารทฺวาโช ไดแก ผูมีชื่ออยางนั้นเพราะบูชาไฟที่
ฝงแมน้ํา ชื่อวา สุนทุริกา. บทวา สุนทฺ ริกาย ไดแกแมน้ํามีชื่ออยางนั้น.
บทวา อคฺคึ ชุหติ ไดแกใหไฟโพลงขึ้นดวยการใสของบูชา. บทวา อคฺคหิ ุตฺต
ไดแกเขาไปยังโรงไฟดวยการขัดสีฉาบทา และพลีกรรมเปนตน. บทวา โก
นุโข อิม หพฺยเสส ภฺุเชยฺย ความวา ไดยินวา พราหมณนั้นเห็นขาว
ปายาสที่เหลือจากการบูชาไฟแลวคิดวา ขาวปายาสที่ใสลงในไฟ อันมหาพรหม
บริโภคกอนแลว แตขาวปายาสนี้ยังเหลืออยู ถาวาเราพึงใหขาวปายาสนั้นแก
พราหมณผูเกิดแตปากพระพรหม เนื้อเปนเชนนี้ แมบุตรพรอมทั้งบิดาก็เปน
ผูเราเลี้ยงอิ่มหนําสําราญแลว และทางไปพรหมโลกก็เปนอันเราทําใหบริสุทธิ์
ดีแลว. สุนทริกภารทวาชพราหมณนั้นลุกจากอาสนะ เหลียวแลดูทิศทั้ง ๔ โดย
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รอบเพื่อจะดูพราหมณ ดวยคิดวา ใครหนอควรบริโภคขาวปายาสอันเหลือ
จากการบูชานี้.
บทวา รุกขฺ มูเล ความวา ที่โคนตนไมใหญในไพรสณฑนั้น. บทวา
สสีส ปารุต นิสินฺน ความวา ประทับนั่งคลุมพระวรกายพรอมทั้งพระเศียร.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงประทับนั่ง ณ ทีน่ ั้น . ตอบวาไดยินวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรงุ เห็นพราหมณนี้แลวทรงพระดําริวา พราหมณนี้ถือขาวปายาสอันเลิศเห็นปานนี้เอาไปเผาไฟ ดวยตั้งใจจะ
ใหมหาพรหมบริโภค ชือ่ วาทําสิ่งที่ไรผล ฯลฯ เราจะใหมรรค ๔ ผล ๔. เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จลุกขึ้นแตเชาตรูทีเดียว ทรงชําระพระวรกาย
เสร็จแลวทรงถือบาตรจีวร เสด็จไปประทับนั่ง ณ โคนตนไมนั่นโดยนัยดัง
กลาวแลวนั่นแล. ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร พระองคจึงทรงคลุมตลอด
พระเศียร. ตอบวาเพื่อปองกันหิมะตกและลมหนาว. พระตถาคตทรงสามารถ
อดทนหิมะตกและลมหนาวนั้นได แตถามิไดทรงนั่งคลุมพระวรกาย พราหมณ
ไดแกไกลก็จะกลับเสีย. เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะไมไดพูดจากัน ดังนั้น พระผูมี
พระภาคเจามีพระดําริวา เมื่อพราหมณมา เราจักเปดศีรษะ ทีนั้นพราหมณก็
เห็นเรา จักไดพูดจากัน เราจักแสดงธรรมดามแนวที่พูดจากันแกพราหมณ
ดังนี้ จึงไดทรงทําอยางนั้นเพื่อจะไดพูดจากัน .
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา พราหมณคิดวา ทานผูนี้คลุมตลอด
ศีรษะประกอบความเพียรคืนยังรุง เราจักถวายทักษิโณทกแลวถวายขาวปายาส
ที่เหลือจากการบูชาไฟนี้แกทานผูนี้ ดังนี้ มีความสําคัญวาทานเปนพราหมณ
จึงเขาไปหา. บทวา มุณฺโฑ อย ภว มุณฺฑโก อย ภว ความวา พอ
พระผูมีพระภาคเจาเปดพระเศียร พราหมณเห็นพระองคมีผมสั้น จึงกลาววา
ผูนี้เปนสมณะโลน. เมื่อตรวจดูตระหนักยิ่งกวานั้น ก็มิไดเห็นแมปลายผมพอ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 228

จะไหวได จึงกลาวติวา สมณะโลน. บทวา ตโตว ไดแก จากประเทศที่
คนยืนเห็นนั้นแหละ. บทวา มุณฺฑาป หิ ความวา ดวยเหตุบางอยาง
พราหมณมีศีรษะโลนก็มี.
บทวา มา ชาตึ ปุจฺฉ ความวา ถาทานหวังวาทานมีผลมาก ก็
อยาถามถึงชาติเลย. เพราะชาติไมใชเหตุแหงความเปนพระทักขิไณยบุคคล
บทวา จรณฺจ ปุจฺฉ ความวา อีกอยางหนึ่ง จงถามถึงความประพฤติ
คือประเภทแหงคุณมีศีลเปนตน. เพราะขอนั้นเปนเหตุแหงความเปนพระทักขิไณยบุคคล. บัดนี้ เมื่อจะทรงทําความนั้นใหแจมแจงแกพราหมณนั้น จึงตรัส
วา กฏา หเว ชายติ ชาตเวโท เปนตน. ในขอนัน้ มีอธิบายดังตอไปนี้
ในที่นี้ไฟยอมเกิดจากไม และไฟที่เกิดจากไมมีศาลาเปนตนนั้น มิไดทําหนาที่
ของไฟ ไฟที่เกิดจากไมมีรางน้ําดื่มเปนตน มิไดทาํ หนาที่ของไฟ แตไฟซึ่งเกิด
แตที่ใดที่หนึ่งก็ตาม ยอมทําหนาที่ของไฟแทดวยคุณสมบัติมีเปลวของตนเปน
ตน. ดวยประการฉะนี้ ผูที่เกิดในตระกูลพราหมณเปนตน ยอมเปนทักขิไณยบุคคล ผูที่เกิดในตระกูลจัณฑาลเปนตน เปนทักขิไณยบุคคลไมได. อีกอยาง
หนึ่ง ผูที่เกิดในตระกูลต่ําก็ตาม ผูที่เกิดในตระกูลสูงก็ตามเปนมุนีผูมีอาสวะสิ้น
แลว มีความเพียร กําจัดโทษดวยหิริ เปนผูรูทั่วถึงเหตุ ยอมเปนผูมีชาติ คือ
เปนทักขิไณยบุคคลสูงสุด ดวยคุณสมบัติซึ่งมีความเพียรและหิริเปนประธานนี้
ดวยวาเขายอมทรงไวซึ่งคุณทั้งหลายดวยความเพียร ยอมหักหามโทษทั้ง
ดวยหิริ. อีกอยางหนึ่ง บทวา มุนิ ในที่นี้ ไดแกผูประกอบดวยโมนธรรม
(ความเปนผูนิ่ง). บทวา ธิติมา ไดแกมีความเพียร. บทวา อาชานีโย
ไดแกรูถึงเหตุ. บทวา หิรินิเสโธ ไดแกหามจากความชั่วดวยหิริ. บทวา
สจฺเจน ทนฺโต ไดแกฝกตนดวยปรมัตถสัจจะ บทวา ทมสา อุเปโต ได
แกเขาถึงดวยการฝกอินทรีย. บทวา เวทนฺตคู ความวา ถึงที่สุดแหงเวท
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คือมรรค ๔ หรือถึงที่สุดแหงกิเลสดวยเวทคือมรรค ๔ บทวา วุสิตพฺรหฺมจริโย ไดแกอยูจบมรรคพรหมจรรย. บทวา ยฺูปนีโต ไดแกนอมนํายัญ
หรือจัดแจงยัญ. บทวา ตมุปวฺหเยถ ความวา ผูที่จัดแจงยัญนั้น ชื่อวา
บูชาพราหมณนั้น คือพราหมณโดยปรมัตถ. ก็คําวา ขาเรียกคือเรียกพระอินทร เรียกพระโสมะ เรียกพระวรุณ เรียกพระอีสานะ เปนคําเรียกรองที่
ไรประโยชน. บทวา กาเลน ความวา พราหมณเมื่อแสดงการบูชา พึงบูชา
พราหมณนั้นภายในเวลาเที่ยงเทานั้น ดวยคําวา ถึงเวลาแลวเจาขา ภัตตาหาร
สําเร็จแลว. บทวา โส ชุหติ ทกฺขิเณยฺเย ความวา ผูใดนิมนตพระขีณาสพ
มา ถวายทักขิณาคือปจจัยสี่ในพระขีณาสพนั้น ผูนั้นชื่อวาบูชาพระทักขิไณยบุคคลในกาลดวยประการฉะนี้ มิใชใสเขาในไฟซึ่งไมมีจิตใจ.
พราหมณฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาดวยประการฉะนี้ เลื่อม
ใสแลว บัดนี้ เมื่อจะทําความเลื่อมใสของตนใหแจมแจง จึงกราบทูลวา
อทฺธา สุยิฏ  เปนตน. ขอนั้นมีใจความดังตอไปนี้ การบูชาของขาพระองค
นี้ บัดนี้จักเปนการบูชาดวยดี เชนสรวงดวยดีแนแท แตเมื่อกอนขาพระองค
เอาเผาไฟเปนสิ่งที่ไรประโยชน. บทวา อฺโ ชโน ไดแก ปุถุชนผู
อันธพาลพูดอยูวา เราเปนพราหมณ เราเปนพราหมณ. บทวา หพฺยเสส
ไดแก เหลือจากการบูชา. คําวา ภุชฺ ตุ ภว เปนตน พึงทราบโดยนัยที่
กลาวแลวในสูตรกอน
บทวา น ขฺวาห ตัดเปน น โข อห. ถามวา ก็เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น. ตอบวา เลากันมาวา พอพราหมณนอม
โภชนะนั้นเขาไปเทานั้น เทวดาในทวีปใหญ ๔ ทวีปนอย ๒,๐๐๐ ถือเอาดอก
ไมผลไมและเนยใสเนยขนน้ํามันน้ําผึ้งน้ําออยเปนตน ดวยสําคัญวาพระศาสดา
จักเสวย จึงถือเอาโอชะที่ใหเกิดดวยอานุภาพอันเปนทิพยใสเขา เหมือนบีบรวง
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ผึ้งถือเอาน้ําผึ้ง. เพราะฉะนั้น โภชนะนั้นจึงถึงความเปนของละเอียด. ก็โภชนะ
นั้นเปนวัตถุหยาบสําหรับมนุษย ฉะนั้น จึงไมถึงความยอยไปโดยชอบสําหรับ
มนุษยเหลานั้น เพราะเปนวัตถุหยาบนั่นเอง. แตผสมพืช ๓ อยางลงในนมโค
โภชนะนั้นจึงกลายเปนเจือดวยของหยาบ. อนึ่ง โภชนะนั้นเปนวัตถุละเอียด
สําหรับหมูเทพ เพราะฉะนั้น จึงไมถึงความยอยไปโดยชอบสําหรับเทวดาเหลา
นั้น เพราะเปนวัตถุละเอียด. แมในทองของพระขีณาสพผูสุกขวิปสสกก็ไมยอย
ไป. แตพระขีณาสพผูไดสมาบัติแปด พึงยอยไปดวยอํานาจสมาบัติ. แตสําหรับ
พระผูมีพระภาคเจาพึงยอยไปดวยเตโชธาตุเกิดแตกรรมตามปกติอยางเดียว.
บทวา อปฺปหริเต แปลวา ปราศจากของเขียว. ก็ถาพึงใสลงในหญา
เขียว หญาทั้งหลายก็จะพึงเนาดวยขาวปายาสที่ละเอียด ธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมไมลวงละเมิดภูตคามสิกขาบท เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนี้.
แตควรใสเขาในที่มีหญาตนใหญ ๆ สูงประมาณแคคอ.
บทวา อปฺปาณเก ความวา ดวยวาเมื่อใสลงในน้ํานอยที่มีตัวสัตว
สัตวก็จะตาย เพราะน้ํานั้น จึงตรัสอยางนั้น แตทใี่ ดมีน้ําลึกมาก แมเมื่อใสตั้ง
๑๐๐ ถาด ๑,๐๐๐ ถาด น้ํายอมไมเสีย ควรใสในน้ําเชนนั้น. บทวา โอปลาเปสิ
ความวา ใหจมลงพรอมกับถาดทอง. บทวา วิจิฏายติ วิฏิจิฏายติ ความวา
ยอมทําเสียงอยางนั้น. ถามวา ก็นนั่ เปนอานุภาพของขาวปายาส หรือเปน
อานุภาพของพระตถาคต. ตอบวา เปนอานุภาพของพระตถาคต. ก็พราหมณนี้
ใหขาวปายาสจมลงแลว ก็จะเดินนอกทาง ไมมายังสํานักพระศาสดา เดินเลยไป.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจามีพระดําริวา พราหมณเห็นขออัศจรรยนี้
แลวจักมาสูสํานักของเรา เมื่อเปนเชนนั้น เราจะทําสายการยึดถือมิจฉาทิฏฐิ
ของเขาดวยพระธรรมเทศนา ใหหยัง่ ลงในพระศาสนา ใหดมื่ น้ําอมฤตดังนี้
แลวไดทรงกระทําอยางนั้นดวยกําลังอธิษฐาน.
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บทวา ทารุสมาทหาโน ไดแก เผาไม. บทวา พหิทฺธา หิ เอต
ความวา ชื่อวา การเผาไมนี้ มีภายนอกแตอริยธรรม ถาความบริสุทธิ์พึงมี
ดวยการเผาไมนี้ พวกเผาปาเปนตน เผาไมเปนอันมาก ก็จะพึงบริสุทธิ์กอนเขา.
บทวา กุสลา ไดแกผูฉลาดในขันธเปนตน. บทวา อชฺฌตฺตเมว ชลยามิ
โชตึ ความวา เราจะยังไฟคือญาณใหโพลงภายในตน คือในสันดานของตน.
บทวา นิจฺจคฺคินี ไดแก มีไฟโพลงเปนนิตย ดวยสัพพัญุตญาณอันเนื่อง
ดวยอาวัชชนจิต. บทวา นิจฺจสมาหิตตฺโต ไดแก ผูมีจิตตั้งอยูโดยชอบ
เปนนิตย. บทวา พฺรหฺมจริย จรามิ ไดแก พระองคทรงยึดถือพรหมจรรย
ซึ่งทรงประพฤติที่โพธิมณฑลสถาน จึงตรัสอยางนี้.
บทวา มาโน หิ เต พฺราหฺมณ ขาริภาโร ความวา ภาระ คือ
หาบอันบุคคลนําไปดวยคอแมอยูขางบน ก็ยอมถูกตองกับแผนดินในที่ที่เหยียบ
ไป ๆ ฉันใด มานะที่ยกขึ้นเพราะอาศัยสิ่งที่ถือกันมี ชาติโคตรตระกูลเปนตน
ฉันนั้น เมื่อยังความริษยาใหเกิดขึ้นที่นั้น ๆ ยอมใหจมลงในอบาย ๔. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา พราหมณ ก็มานะของเธอเปนดังภาระ
คือหาบ. บทวา โกโธ ธูโม ความวา ความโกรธ ชื่อวา เปนดังควันไฟ
เพราะอรรถวาเปนความเศราหมองแหงไฟคือญาณของเธอ. เพราะเหตุนั้น
นั่นแล ไฟคือญาณอัน เศราหมองของเธอ จึงไมรุงเรือง. ดวยบทวา ภสฺมนิม-ฺ
โมสวชฺช ทานแสดงวา มุสาวาท ชือ่ วา ขี้เถา. เพราะอรรถวา ปราศจาก
โอชะ ทานอธิบายวา เหมือนอยางวา ไฟที่ขี้เถาปดไว ยอมไมโชติชวง
ฉันใด ญาณของเธออันมุสาวาทปดไวก็ฉันนั้น . ดวยคําวา ชิวฺหา สุชา
ทานกลาววา ทานมีทพั พีที่ทําดวยทองเงินโลหะไมและดินอยางใดอยางหนึ่ง
ไวเพื่อจะบูชายัญ ฉันใด เรามีลิ้นใหญเปนดุจทัพพีเครื่องบูชา เพื่อประโยชน
แกการบูชาธรรม ฉันนั้น. บทวา หทย โชติฏาน ความวา หทัยของ
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สัตวทั้งหลาย เปนที่ตั้งแหงกองกูณฑ ดวยอรรถวาเปนที่แหงการบูชาธรรม
ของเรา เหมือนหทัยของทานเปนที่ตั้งแหงกองกูณฑที่ฝงแหงแมน้ํา. บทวา
อตฺตา ไดแก จิต.
บทวา ธมฺโม รหโท ความวา ทานบําเรอไฟมีรางกายเปอนดวย
ควัน ขี้เถาและเหงื่อ ลงอาบน้ําในแมน้ําสุนทริกา ฉันใด เราไมตอ งการดวย
หวงน้ําภายนอกเชนแมน้ําสุนทริกา แตเรามีธรรมคือมรรคมีองค ๘ เปนหวงน้ํา
เราใหสัตว ๑๐๐ บาง ๑,๐๐๐ บาง ๘๔,๐๐๐ บาง ใหอาบในธรรมคือมรรคมีองค
๘ นั้น พรอมๆกัน ฉันนั้น. ดวยบทวา สีลติตฺโถ ทานแสดงวา ปาริสุทธิศีล
๔ เปนทาแหงหวงน้ําคือธรรมของเรานั้น. บทวา อนาวิโล ความวา แมน้ํา
สุนทริกาของทาน เมื่อคน ๔ - ๕ คนอาบพรอมกัน มีทรายทัง้ ขางลางขางบน
ขุนมัว ฉันใด หวงน้ําของเราหาเปนเชนนั้นไม แมเมื่อสัตวหลายพันลงไป
อาบหวงน้ํานั้นก็ไมขุนมัวคงใสอยู. บทวา สพฺภิ สต ปสฏโ ความวา
ธรรมของบัณฑิตทั้งหลาย อันพวกบัณฑิตสรรเสริญ อีกอยางหนึ่ง ธรรมนั้น
ของสัตบุรุษทั้งหลาย ทานเรียกวา สัพภิ เพราะอรรถวาสูงสุด ทานเรียกวา
ปสัฏฐะ เพราะบัณฑิตสรรเสริญ. บทวา ตรนฺติปาร ไดแก ถึงฝง คือ
พระนิพพาน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงยกองคแหงหวงน้ําคืออริยมรรค
ขึ้นแสดง จึงตรัสคําวา สจฺจ ธมฺโม ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สจฺจ ไดแก วจีสจั . ดวยบทวา ธรรมนีท้ รงแสดงสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ดวยบทวา สยโม นี้
ทรงหมายเอาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ. อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา สจฺจ นี้
ทรงหมายเอามรรคสัจ. ธรรมคือมรรคสัจนั้น โดยอรรถไดแกสัมมาทิฏฐิ. สม
จริงดังคําที่ตรัสไววา สัมมาทิฏฐิเปนทั้งตัวมรรค เปนทั้งตัวเหตุ, แตเมื่อ
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หมายเอาสัมมาทิฏฐิ ก็ทรงหมายเอาสัมมาสังกัปปะเหมือนกัน เพราะมีคติ
เหมือนสัมมาทิฏฐินั้น. ดวยบทวา ธมฺโม นี้ ทรงหมายเอาสัมมาวายามะ
สัมมาสติและสัมมาสมาธิ. ดวยบทวา สยโม นี้ ทรงหมายเอาสัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ รวมความวา ทรงแสดงมรรคมีองค ๘ ดวย
ประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา สจฺจ ไดแก ปรมัตถสัจ. ปรมัตถสัจ
นั้นโดยความไดแกพระนิพพาน. ดวยบทวา ธมฺโม ทานหมายเอาองค ๕ คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ดวยบทวา
สโม หมายเอาองค ๓ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ยอม
เปนอันทานแสดงมรรคมีองค ๘ แมดวยประการฉะนี้. บทวา พฺรหฺมจริย นี้
ก็คือ ชื่อวาพรหมจรรย. บทวา มชฺเฌ สิตา ไดแก เวนสัสสตทิฏฐิและ
อุทเฉททิฏฐิ อาศัยอยูตรงกลาง. บทวา พฺรหฺมปตฺติ ไดแก ถึงความเปนผู
ประเสริฐ. ต อักษรในคําวา สตุชฺชุภูเตสุ นโม กโรหิ นี้ กระทํา
บทสนธิ. อธิบายวา ทานนั้นจงกระทําความนอบนอมในพระขีณาสพทั้งหลาย
ผูตรง. บทวา ตมห นร ธมฺมสารีติ พฺรูมิ ความวา เราเรียกบุคคลผู
ปฏิบัติอยางนี้นั้นวา ผูนเี้ ปนธรรมสารี และวาผูนี้ปฏิบัติเพื่อธรรมสารี หรือวา
ผูนี้ละอกุศลธรรมดวยกุศลธรรมตั้งอยู ดังนี้.
จบอรรถกถาสุนทริกสูตรที่ ๙
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๑๐. พหุธิติสูตร
วาดวยความสุข
[๖๖๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในชัฏปาแหงหนึ่ง
ในโกศลชนบท. ก็โดยสมัยนั้นแล โคงาน ๑๔ ตัว ของพราหมณภารทวาชโคตร
คนหนึ่งหายไป.
[๖๖๘] ครั้งนั้นแล พราหมณภารทวาชโคตรเที่ยวแสวงหาโคงาน
เหลานั้นอยู เขาไปถึงชัฏปานั้น ครัน้ แลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยูในชัฏปานั้น ทรงนัง่ สมาธิ ตั้งพระกายตรง ทรงดํารงพระสติเฉพาะ
พระพักตร ครั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว ไดกลาว
คาถาเหลานั้นในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาวา
โคงาน ๑๔ ตัว ของพระสมณะนี้
ไมมีแน แตของเราหายไปได ๖๐ วันเขา
วันนี้ เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จงึ เปน
ผูมีความสุข งาทั้งหลายอันเลวมีใบหนึ่ง
และสองใบในไร ของพระสมณะนี้ไมมี
เปนแน เพราะเหตุนั้น พระสมณะนีจ้ ึง
เปนผูมีความสุข หนูทั้งหลายในฉางเปลา
ยอมไมรบกวนแกพระสมณะนี้ดวยการยก
หูหางขึ้นแลวกระโดดโลดเตนเปนแน
เพราะเหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมี
ความสุข เครื่องลาดของพระสมณะนี้ใช
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ตั้งเจ็ดเดือนไมดาดาษแลว ดวยสัตว
ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเปนแน เพราะเหตุนั้น
พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข หญิงหมาย
บุตรธิดามีบตุ รคนหนึ่งและสองคนของ
พระสมณะนีย้ อมไมมแี น เพราะเหตุนั้น
พระสมณะนีจ้ ึงเปนผูมีความสุข แมลงซึ่ง
มีตัวอันลาย ไตตอมบุคคลผูหลับดวยเทา
ยอมไมไตตอมพระสมณะนี้เปนแน เพราะ
เหตุนั้น พระสมณะนี้จงึ เปนผูมีความสุข
ในเวลาใกลรุง เจาหนี้ทั้งหลาย ยอมไม
ทวงพระสมณะนี้วา ทานทั้งหลายจงให
ทานทั้งหลายจงให ดังนี้เปนแน เพราะ
เหตุนั้น พระสมณะนี้จึงเปนผูมีความสุข.
[๖๖๙] พระผูมีพระภาคเจาไดภาษิตพระคาถาตอบวา
ดูกอนพราหมณ โคงาน ๑๔ ตัวของ
เราไมมีเลย แตของทานหายไปได ๖๐ วัน
เขาวันนี้ ดูกอ นพราหมณ เพราะเหตุนั้น
เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกอ นพราหมณ งา
ทั้งหลายอันเลวมีใบหนึ่งและสองใบในไร
ของเราไมมีเลย ดูกอนพราหมณ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกอน
พราหมณ หนูทั้งหลายในฉางเปลา ยอม
ไมรบกวนเราเลย ดวยการยกหูหางขึน้ แลว
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กระโดดโลดเตน ดูกอนพราหมณ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกอน
พราหมณี เครื่องลาดของเราใชตั้งเจ็ด
เดือนไมดาดาษเลย ดวยสัตวทั้งหลายที่
บังเกิดขึ้น ดูกอนพราหมณ เพราะเหตุ
นั้น เราจึงเปนผูมีความสุข ดูกอนพราหมณ
หญิงหมาย บุตรธิดามีบตุ รคนหนึ่งและ
สองคน ของเราไมมีเลย ดูกอนพราหมณ
เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมีความสุข
แมลงซึ่งมีตวั อันลาย ไตตอมบุคคลผูหลับ
ดวยเทา ยอมไมไตตอมเราเลย ดูกอน
พราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมี
ความสุข ดูกอนพราหมณ ในเวลาใกลรุง
เจาหนี้ทั้งหลายยอมไมทวงเราเลยวา ทาน
ทั้งหลายจงให ทานทั้งหลายจงให ดูกอน
พราหมณ เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนผูมี
ความสุข.
[๖๗๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณภารชวาชโคตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเปนอันมาก เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป
ในที่มืดดวยคิดวา คนมีจักษุยอมเห็นรูปฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระสมณ-
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โคดมผูเจริญ พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงได
บรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระโคดมผูเจริญ.
พราหมณภารทวาชโคตรบรรพชา ไดอุปสมบทแลวในสํานักของพระ
ผูมีพระภาคเจา ก็ทานพระภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกไปอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีจิตมั่นคงอยู ไมนานเทาไรนัก ก็กระทําใหแจง
ซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเปนที่สุดแหงพรหมจรรยซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ มีความตองการ ดวยปญญาเครื่องรูยิ่งเองใน
ปจจุบันนี้เขาถึงอยู ไดทราบวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีจ่ ะ
ตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล.
จบพหุธิติสูตร
จบ อรหันตวรรคที่ ๑
อรรถกถาพหุธิติสูตรที่ ๑๐
ในพหุธิติสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา อฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรง
ตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง ทรงเห็นธรรมอันเปนอุปนิสัยพระอรหัตของ
พราหมณนั้น ทรงพระดําริที่จะไปสงเคราะหพราหมณจึงเสด็จไปประทับอยูใน
ไพรสณฑนั้น. บทวา ปลฺลงฺก ไดแก นั่งขัดสมาธิ. บทวา อาภุชิตฺวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 238

ไดแกผูกไว. บทวา อุชุ กาย ปณิธาย ความวา ตั้งกายตอนบนใหตรง
ใหปลายกระดูกสันหลัง ๑๘ ขอจดกัน บทวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา
ความวา ตั้งสติมุงตอพระกรรมฐาน หรือทําพระกรรมฐานไวใกลหนา. ดวย
เหตุนั้นแล ทานกลาวไวในคัมภีรวิภังควา สตินปี้ รากฏแลว ตั้งอยูดวยดีแลว
ที่ปลายจมูกหรือที่ใบหนา เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดํารงพระสติเฉพาะพระพักตร.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปริ ไดแก อาศัย. บทวา มุข ไดแก. นําออก. บทวา
สติ ไดแก บํารุง. ก็ในขอนี้พึงเห็นเนื้อความตามนัยที่กลาวไวในคัมภีร
ปฏิสัมภิทามรรควา เตน วุจฺจติ ปริมุข สตึ เหตุนั้นทานจึงกลาววา ดํารง
สติเฉพาะหนา ดังนี้. ในขอนั้นมีความยอดังนี้วา ทําสติกําหนดธรรมเครื่อง
นําออกจากทุกข. ก็แลเมื่อประทับนั่งอยางนี้ ไดประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมี
ที่หนาทึบ ๖ สี. บทวา นฏา โหนฺติ ความวา โคที่พราหมณใชไถนา
แลวปลอย เที่ยวไปปากดง หนีไปเมื่อพราหมณไปบริโภคอาหาร. บทวา.
อุปสงฺกมิ ความวา พราหมณมีความโทมนัสครอบงําเที่ยวไป คิดวา พระสมณโคดมนี้ประทับนั่งเปนสุขหนอ ดังนี้เขาไปเฝา. บทวา อชฺช สฏึ น
ทิสฺสนฺติ ความวา หายไปประมาณ ๖๐ วัน เ ขาวันนี้. บทวา ปาปกา ไดแก
ตอตนงาที่เลว. ไดยินวา เมื่อพราหมณนั้นหวานงาในไร ฝนไดตกลงในวัน
นั้นเอง ทําเมล็ดงาจมลงในดินรวน ไมอาจผลิดอกออกผลได. บนตนที่เจริญ
งอกงามก็มีแมลงเล็ก ๆ บินมากินใบเปนตนเสีย เหลือไวตนละใบสองใบ.
พราหมณไปตรวจดูไรเห็นดังนั้น จึงคิดวา เราปลูกงาก็เพื่อหวังผลกําไร แตงา
เหลานั้นเสีย เสียแลว ไดเกิดโทมนัส เขาถือเอาเรื่องนั้น จึงกลาวคาถานี้.
บทวา อุสฺโสฬหิกาย ความวา หนูทั้งหลายยกหูชูหางเปนตนเที่ยว
กระโดดโลดเตนดวยอุตสาหะ ไดยินวา พราหมณนั้น เมื่อโภคะสิ้นลงตาม
ลําดับ มีฉางเปลาเพราะไมมีสิ่งที่จะพึงใสเขาไป. หนูทั้งหลายมาทางโนนทางนี้
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จาก ๗ หลังคาเรือน เขาไปในฉางเปลาของพราหมณนั้น กระโดดโลดเตน
เหมือนเลนกีฬาในสวน เ ขากําหนดเรื่องนั้น จึงกลาวอยางนี้.
บทวา อุปฺปาทเกหิ สฺฉนฺนโน ความวา ดาดาษไปดวยสัตวเล็ก ๆ
ที่เกิดขึ้น ไดยินวาเครื่องปูลาดที่ทําดวยหญาและใบไม ที่ปูลาดไวใหพราหมณ
นั้นนอน ไมมีใคร ๆ ปดกวาดเปนครั้งคราวเลย. พราหมณทํางานในปาตลอด
วัน มาในเวลาเย็น นอนบนเครื่องปูลาดนั้น. ลําดับนั้น แมลงเล็ก ๆ ที่เกิด
ขึ้น ยอมเกาะกินสรีระของพราหมณนั้นเต็มไปหมด เขาถือเอาเรื่องนั้นจึงกลาว
อยางนี้
บทวา วิธวา ไดแกหญิงสามีตาย. ไดยินวา หญิงทั้งหลายแมเปน
หมาย ก็ยังไดอยูในตระกูลสามีชั่วเวลาที่ยังมีสมบัติอยูในเรือนของพราหมณนั้น
แตเมื่อใดเขาไรทรัพย เมื่อนั้นหญิงทั้งหลายที่ถูกแมผัวพอผัวเปนตนขับไลวา
จงไปเรือนบิดา ดังนี้ ยอมมาอยูเรือนของพราหมณนั้นแหละ. ในเวลาพราหมณ
บริโภค ชนเหลาใดสงบุตรไปวา พวกเจาจงไปบริโภครวมกับพระผูเปนเจา
เมื่อชนเหลานั้นหยอนมือลงในถาด พราหมณใดไมไดโอกาสจะใชมือ (หยิบ
อาหาร) เขาหมายถึงพราหมณนั้นจงกลาวคาถานี้.
บทวา ปงฺคลา ไดแกมดดํามดแดงมดเหลือง. บทวา ติลกาหตา
ไดแก มีตัวตกกระ มีสีดําและขาวเปนตน. บทวา โสตฺต ปาเทน โปเถติ
ไดแก ใชเทาไตตอมปลุกผูที่นอนหลับใหตื่น. ไดยินวาพราหมณนี้รําคาญดวย
เสียงหนูและถูกแมลงเล็ก ๆ กัด ไมไดหลับตลอดคืน มาหลับไดเมื่อใกลสวาง
ลําดับนั้น พราหมณพอลืมตาขึ้นเทานั้น เจาหนี้คนหนึ่งก็กลาวกะพราหมณนั้น
วาจะทําอยางไรละพราหมณ หนี้ที่ทา นกูในภายหลังและเมื่อกอน ดอกเบีย้ เพิ่ม
พูนขึ้น ทานยังจะตองเลี้ยงธิดา ๗ คน บัดนี้ พวกเจาหนี้มาลอมเรือน ทาน
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จงไปทําการงาน ดังนี้แลว ใชเทาถีบปลุกใหตื่น เขาหมายเอาเรื่องนั้นจึงกลาว
คาถานี้.
บทวา อิณายิกา ไดแกผูมีของใหเขากูหนี้จากมือ. ไดยินวา พราหมณ
นั้น กูหนี้จากมือของตนบางคน ๑ กหาปณะ บางคน ๒ กหาปณะ บางคน
๑๐ กหาปณะ บางคน ๑๐๐ กหาปณะ รวมความวา พราหมณไดกูหนี้จากมือ
ของคนหลายคน. เจาหนี้เหลานั้นเมื่อไมเห็นพราหมณตอนกลางวัน คิดจะจับ
เขากําลังออกจากเรือนทีเดียว จึงไปทวงตอนใกลรุง พราหมณหมายเอาเรื่อง
นั้น จึงกลาวคาถานี้.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อพราหมณนั้นพรรณนาความทุกขดวยคาถา ๗
คาถาเหลานี้ เมื่อจะทรงแสดงวา พราหมณ ทุกขที่ทานพรรณนามานั้นทั้งหมด
ไมมีแกเรา จึงใชคาถาตอบพราหมณขยายพระธรรมเทศนา. เพื่อจะแสดงวา
พราหมณฟงพระคาถาเหลานั้น เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา ตั้งอยูในสรณะ ๓
บวชแลวบรรลุพระอรหัต. จึงตรัสพระดํารัสวา เอว วุตฺเต ภารทฺวาโช
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลตฺล แปลวา ไดแลว.
ก็แหละพระผูมีพระภาคเจาใหพราหมณนั้นบวชแลว พาไปยังพระเชต
วันมหาวิหาร ในวันรุงขึ้นมีพระเถระนั้น เปนปจฉาสมณะไดเสด็จไปยังทวาร
พระราชมณเฑียรของพระเจาโกศล. พระราชาทรงสดับวา พระศาสดาเสด็จมา
จึงเสด็จลงจากปราสาท ถวายบังคมแลวทรงรับบาตรจากพระหัตถ อาราธนา
พระตถาคตใหเสด็จขึ้นบนปราสาท ใหประทับนั่งเหนือพระแทน ทรงลางพระยุคลบาทดวยน้ําหอม ทาดวยน้ํามันที่หุงรอยครั้ง ใหนําขาวยาคูมา ทรงถือทัพพี
ทองดามเงิน ทรงนอมเขาไปถวายพระศาสดา. พระศาสดาทรงเอาพระหัตถปด.
พระราชาทรงหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระตถาคตกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคมีโทษ ขอพระองคโปรดอดโทษ. พระศาสดาตรัสวา
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ไมมีโทษดอกมหาบพิตร. พระราชาตรัสวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร
พระองคไมรับขาวยาคู. ปลิโพธความกังวล มีอยูม หาบพิตร. ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็เหตุไรเลา ผูไมรับขาวยาคูพึงไดปลิโพธ ขาพระองคสามารถทํา
ปลิโพธหรือ โปรดรับขาวยาคูเถิดพระเจาขา. พระศาสดาทรงรับแลว แม
พระเถระแกหิวมานานจึงดื่มขาวยาคูตามความตองการ. พระราชาทรงถวาย
ขาทนียโภชนียะ. ในเวลาเสร็จภัตกิจ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคอุบัติในวงศโอกากราช ซึง่ มีมาตามประเพณี
ทรงละสิริราชสมบัติของพระเจาจักรพรรดิ ทรงผนวชบรรลุความเปนผูเลิศใน
โลกแลว พระองคยังจะมีปลิโพธอะไรอีกเลา พระเจาขา. มหาบพิตร ความ
ปลิโพธของพระเถระผูแกรูปนี้ เปนเชนปลิโพธของอาตมาเหมือนกัน
พระราชา ทรงไหวพระเถระตรัสถามวา ทานขอรับ ทานมีปลิโพธ
อะไร. พระเถระถวายพระพรวา มีความปลิโพธเรื่องหนี้ มหาบพิตร. เทาไร
ขอรับ. ทรงนับดูเถิด มหาบพิตร. เมื่อพระราชาทรงนับวา ๑, ๒, ๑๐๐, ๑,๐๐๐
ดังนี้ นิ้วพระหัตถไมพอ. ลําดับนั้น พระราชาตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่ง
วา พนายจงไปตีกลองรองประกาศในพระนครวา เจาหนี้ของพหุธิติกพราหมณ
ทั้งหมด จงประชุมกันในพระลานหลวง. พวกมนุษยไดยินเสียงกลองประชุม
กันแลว. พระราชาใหนําบัญชีมาจากมือของเจาหนี้เหลานั้น ไดพระราชทาน
ทรัพยไมหยอนกวาหนี้ที่กูมาทั้งหมด. ในที่นั้นทองมีราคาหนึ่งแสน. พระราชา
ตรัสถามอีกวา ทานขอรับ ปลิโพธอืน่ ยังมีอีกไหม. พระเถระถวายพระพรวา
พระมหาราชสามารถทรงใชหนี้ใหแลวตรัสถามจึงกลาววา เด็กหญิง ๗ คนเหลานี้
เปนปลิโพธใหญของอาตมา. พระราชาทรงสงยานไปรับธิดาทั้งหลายของพระเถระ
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นั้นมาทรงทําเปนธิดาของพระองค แลวทรงสงไปยังเรือนตระกูลสามีนั้น ๆ
แลวตรัสถามวา ทานขอรับ ยังมีปลิโพธอื่นอีกไหม. พระเถระถวายพระพรวา
นางพราหมณี มหาบพิตร. พระราชาทรงสงยานไปนํานางพราหมณีมาทรงตั้ง
ไวในตําแหนงพระอัยยิกา แลวตรัสถามอีกวา ทานขอรับ ยังมีปลิโพธอื่นอีก
ไหม. พระเถระถวายพระพรวา ไมมี มหาบพิตร. พระราชามีรับสั่งให
พระราชทานผาจีวร ตรัสวา ทานขอรับ ขอทานจงทราบความเปนภิกษุของ
ทานวาเปนของขาพเจา. พระเถระถวายพระพรวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร. ลําดับนั้น พระราชาตรัสวา ทานขอรับ ปจจัยทุกอยางมีจีวรเเละ
บิณฑบาตเปนตน จักเปนของของพวกเราจัดถวาย ขอทานจงยึดถือพระทัย
พระตถาคตบําเพ็ญสมณธรรมเถิด. พระเถระไมประมาท บําเพ็ญสมณธรรม
ตามนั้นทีเดียว ถึงความสิ้นอาสวะตอกาลไมนานนักแล.
จบอรรถกถาพหุฐิติสูตรที่ ๑๐
จบอรหันตวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรในวรรคนี้ ๑๐ สูตร คือ
๑. ธนัญชานีสูตร ๒. อักโกสกสูตร ๓. อสุรินทกสูตร ๔. พิลังคิก
สูตร ๕. อหิงสกสูตร ๖. ชฏาสูตร ๗. สุทธิกสูตร ๘. อัคคิกสูตร ๙.
สุนทริกสูตร ๑๐. พหุธิตสิ ูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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พราหมณสังยุต
อุปาสกวรรคที่ ๒
๑. กสิสูตร
วาดวยการทํานาทางธรรม
[๖๗๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ อยู ณ พราหมณคามชื่อวา
เอกนาลา ในทักขิณาคีรีชนบท แควนมคธ ก็ในสมัยนั้น กสิภารทวาชพราหมณ
เทียมไถมีจํานวน ๕๐๐ ในกาล (ฤดู) หวานขาว.
[๖๗๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปยังที่ทําการงานของกสิภารทวาชพราหมณในเวลาเชา.
สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณกําลังเลี้ยงอาหาร (มื้อเชา).
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังที่เลี้ยงอาหาร (ของเขา)
ครั้นแลวประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
กสิภารทวาชพราหมณ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนบิณฑบาต
อยู ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระสมณะ ขาพเจาไถ
และหวาน ครั้นไถและหวานแลว ยอมบริโภค ขาแตพระสมณะ แมพระองค
ก็จงไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลว จงบริโภคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน
ครั้นไถและหวานแลวก็บริโภค.
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กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ก็ขาพเจาไมเห็นแอก ไถ ผาล
ประตักหรือโคทั้งหลายของทานพระโคดมเลย เมื่อเชนนี้ทานพระโคดมยังกลาว
อยางนี้วา ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวก็
บริโภค.
[๖๗๓] ครั้งนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
พระองคปฏิญาณวาเปนชาวนา แต
ขาพเจาไมเห็นการไถของพระองค พระองคผเู ปนชาวนา ขาพเจาถามแลวขอจง
ตรัสบอก ไฉน ขาพเจาจะรูการทํานาของ
พระองคนั้นได.
[๖๗๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน
ปญญาของเราเปนแอกและไถ หิริเปน
งอนไถ ใจเปนเชือก สติของเราเปนผาล
และประตัก เรามีกายคุม ครองแลว มี
วาจาคุมครองแลว เปนผูสํารวมแลวใน
การบริโภคอาหาร เราทําการดายหญา
(คือวาจาสับปรับ) ดวยคําสัตย โสรัจจะ
ของเราเปนเครื่องใหแลวเสร็จงาน ความ
เพียรของเราเปนเครื่องนําธุระไปให
สมหวัง นําไปถึงความเกษมจากโยคะ
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ไปไมถอยหลัง ยังที่ซงึ่ บุคคลไปแลวไม
เศราโศก.
เราทํานาอยางนี้ นาที่เราทํานั้นยอม
มีผลเปนอมตะ บุคคลทํานาอยางนี้แลว
ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได.
กสิภารทวาชพราหมณกราบทูลวา ทานพระโคดมผูเปนชาวนา ขอจง
บริโภคอมฤตผลที่ทานพระโคดมไถนั้นเถิด.
[๖๗๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เราไมพึงบริโภคโภชนะ ซึ่งได
เพราะความขับกลอม ดูกอ นพราหมณ
นี่เปนธรรมของบุคคลผูเห็นอรรถและ
ธรรมอยู ทานผูรูทั้งหลาย ยอมรังเกียจ
โภชนะที่ไดเพราะการขับกลอม ดูกอน
พราหมณ เมื่อธรรมมีอยู ความเปนไป
(อาชีวะ) นีก้ ็ยังมีอยู แตทานจงบํารุง
ซึ่งพระขีณาสพทั้งสิ้น ผูแสวงหาคุณใหญ
มีความคะนองระงับแลว ดวยขาวน้าํ อัน
อื่น ดวยวาการบํารุงนั้นเปนนาบุญของผู
มุงบุญ.
[๖๗๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว กสิภารทวาชพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศ-
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ธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นได ขาแต
พระโคดม ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อุปาสกวรรคที่ ๒
อรรถกถาสิสูตร
ในกสิสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มคเธสุ ไดแก ในชนบทมีชื่ออยางนั้น. บทวา ทกฺขิณา
คิริสฺมึ นั้นแล เปนชื่อแมแหงวิหารในชนบทที่มีอยูดานทิศใต แหงภูเขา
ที่ตั้งลอมกรุงราชคฤหอยู. บทวา เอกนาลา ในคําวา เอกนาลาย
พฺราหฺมณคาเม นี้เปนชือ่ ของบานนั้น. สวนพวกพราหมณอาศัยอยูในบาน
นั้นเปนอันมาก มีความราเริง ดวยการปกครองของพราหมณ เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา พราหมณคาม.
บทวา เตนโข ปน สมเยน ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัย
พราหมณคาม ชื่อวา เอกนาล ในมคธรัฐ ทรงรอคอยความแกกลาแหงอินทรีย
ของพราหมณ ในทักขิณาคิรีวิหาร ตลอดสมัยใด โดยสมัยนั้น. บทวา
กสิภารทฺวาชสฺส ความวา พราหมณนั้นอาศัยกสิกรรมเลี้ยงชีพ และโคตร
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สกุลของเขาชื่อวา ภารทวาชะ. บทวา ปฺจมตฺตานิ แปลวา มีประมาณ
๕. ทานอธิบายไววา มีไถประมาณ ๕๐๐ ไมหยอนไมเกิน. บทวา ปยุตฺตานิ
แปลวา ประกอบแลว อธิบายวา เอาเชือกผูกคอโคทั้งหลาย. บทวา วปฺปกาเล
ไดแก ในเวลาหวานคือในสมัยซัดพืช. ในการหวานนั้น มี ๒ อยางคือหวาน
ในเนื้อที่นาเปนตม และหวานในเนื้อที่เปนฝุน ก็การหวานในเนื้อที่เปนฝุนนั้น
ทานประสงคเอาในที่นี้. ก็การหวานในพื้นที่เปนฝุนนั้นแล เปนการหวานที่
เปนมงคลในวันแรก ในการนั้นตองมีเครื่องอุปกรณพรอมมูล คือตองใชโค
ถึงสามพันตัว. โคทั้งหมดตองสวมเขาทําดวยทอง คลองอกทําดวยเงิน.
โคทั้งหมดประดับดวยดอกไมขาว เจิมของหอมดวยนิ้วทั้ง ๕ มีอวัยวะครบ
บริบูรณ สมบูรณดวยลักษณะดีทุกอยาง บางพวกดํา มีสีคลายดอกอัญชัน
บางพวกขาว มีสีคลายเมฆ บางพวกแดง มีสีคลายแกวประพาฬ บางพวกดาง
มีสีคลายแกวลาย. คนไถ ๕๐๐ คน ทุกคนประดับดวยผาใหมสีขาวและดอกไม
ติดเทริดดอกไมที่บาขวา มีรางกายรุงเรื่องดวยลายเขียนดวยหรดาลและมโนศิลา
เปนตน แบงเปนพวก ๆ พวกหนึ่งมีไถ ๑๐ คัน งอนไถ แอก และปฏัก
ประดับทอง ไถคันแรกเทียมโคงาน ๘ ตัว ไถคันที่เหลือเทียมคันละ ๔ ตัว
ไถนอกนั้นนํามาสําหรับผลัดเปลี่ยนคนที่เหนื่อย
พวกหนึ่ง ๆ มีเกวียนบรรทุกเมล็ดพืชเลมหนึ่ง คนไถคนหนึ่ง คนหวาน
คนหนึ่ง.
ฝายพราหมณ ชั้นแรกทีเดียวใหแตงหนวด อาบน้ํา ไลทาดวยของหอม
นุงผาราคา ๕๐๐ หมผาเฉวียงบาราคา ๑,๐๐๐ สวมแหวนนิ้วละ ๒ วง รวม
เปนแหวน ๒๐ วง ประดับตุมหูรูปราชสีหที่หูทั้งสอง สวมผาโพกอยางประเสริฐ
บนศีรษะ คลองมาลัยทองที่คอ แวดลอมไปดวยหมูพราหมณ สั่งการงาน.
ลําดับนั้น นางพราหมณีของเขาใหหุงขาวปายาสใสภาชนะหลายรอยใบ บรรทุก
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เกวียนใหญหลายเลม แลวอาบน้ําหอม ประดับดวยเครื่องประดับทั้งปวง
แวดลอมไปดวยหมูพราหมณี ไดไปสูที่การงาน. แมเรือนของพราหมณนั้น
ก็ทาของเขียว โปรยขาวตอกเกลื่อนกลาด ประดับดวยหมอเต็มน้ํา ตนกลวย
ธงชาย และธงประฏาก กระทําพลีกรรมอยางดี ดวยของหอมและดอกไม
เปนตน. และที่นาก็ไดยกธงชายและธงประฏากขึ้นในที่นั้น ๆ. ชนผูเปนบริวาร
และชนผูทํางานรวมเปนบริษัทมีคนประมาณ ๒,๕๐๐ คน. คนทั้งหมดนําผามา.
ทุกคนจัดเฉพาะขาวปายาสมาเทานั้น.
ลําดับนั้น พราหมณใหลางถาดทองใสขาวปายาสเต็ม ประดับดวย
เนยใสน้ําผึ้งน้ําออย ใหกระทําพลีกรรมไถ. นางพราหมณีใหแจกภาชนะ
ทองเงินสําริด ทองแดงและโลหะแกชาวนา ๕๐๐ คน ถือทัพพีทอง
เดินเลี้ยงขาวปายาส. ฝายพราหมณใหกระทําพลีกรรมแลว คาดกายดวยผาแดง
สวมรองเทา ถือไมเทาทองสีแดงเที่ยวสั่งงานวา ตรงนี้จงใหขาวปายาส ตรงนี้
จงใหเนยใส. ความเปนไปในการงาน เทานี้กอน.
ในทีท่ ี่พระสัมพุทธเจาทั้งหลายประทับอยูในวิหาร พระสัมพุทธเจา
เหลานั้นยอมมีกิจประจําวัน ๕ อยาง. อะไรบาง. กิจในปุเรภัต ๑ กิจใน
ปจฉาภัต ๑ กิจในปุริมยาม ๑ กิจในมัชฌิมยาม ๑ กิจในปจฉิมยาม ๑.
ใน ๕ อยางนั้น กิจในปุเรภัต ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงลุก
แตเชาทีเดียว ทรงทําบริกรรมพระวรกายมีบานพระโอษฐเปนตน เพื่อ
อนุเคราะหภิกษุผูอุปฏฐาก และเพื่อสําราญพระวรกาย แลวทรงใหเวลาลวง
ณ เสนาสนะ ที่สงัดจนถึงเวลาเสด็จภิกขาจาร ถึงเวลาเสด็จภิกขาจารก็ทรง
นุงสบงคาดประคดเอวแลวทรงหมจีวร ทรงถือบาตร บางตรงเสด็จพระองค
เดียว บางคราวแวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไปยังคามหรือนิคมเพื่อ
บิณฑบาต. บางครั้งก็เสด็จเขาไปตามปกติ บางครั้งก็มีปาฏิหาริยหลายอยาง
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เปนไปอยู. คือ เมื่อพระโลกนาถเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ลมออนพัดชําระ
แผนดินใหสะอาดไปขางหนา เมฆฝนหลั่งน้ําลงเปนหยด ๆ ใหละอองใน
หนทางเรียบราบกั้นเปนเพดานอยูเบื้องบน.
ลมอีกอยางพัดเอาดอกไมมา
เบื้องบนเกลี่ยลงในหนทาง. ภูมิประเทศที่สูงขึ้นก็ต่ําลง ภูมปิ ระเทศที่ต่ําลงก็
สูงขึ้น ในสมัยทอดพระบาทลง พืน้ แผนดินยอมเรียบเสมอ. ดอกปทุม
ที่เปนสุขสัมผัส ยอมรับพระบาท. พอพระองควางพระบาทขวาภายในเสาเขื่อน
รัศมีมีพรรณ ๖ สรานออกจากพระสรีระ กระทําเรือนยอดปราสาท ใหมี
สี่เหลี่อมพรายดวยน้ําทอง และใหเปนเหมือนแวดลอมดวยแผนผาอันวิจิตร
สรานไปขางโนนขางนี้. ชางมาและวิหคเปนตนยืนอยูในที่ของตน ๆ สงเสียง
ดวยอาการอันไพเราะ. ดนตรีมีกลองและพิณเปนตน และอาภรณที่สวมกาย
พวกมนุษยอยู ก็เปนอยางนั้น. ดวยสัญญาณนั้น พวกมนุษยยอมรูกันวา
วันนี้พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขามาบิณฑบาตในที่นี้. พวกเขานุงหมเรียบรอย
ถือของหอมและดอกไมเปนตน ออกจากเรือนเดินไประหวางถนน บูชา
พระผูมีพระภาคเจาดวยดอกไมเปนตนโดยเคารพ ถวายบังคมแลว ทูลขอวา
พระเจาขา ขอพระองคโปรดประทานภิกษุแกพวกขาพระองค ๑๐ รูป แกพวก
ขาพระองค ๒๐ รูป แกพวกขาพระองค ๑๐๐ รูป พระเจาขา รับบาตรของ
พระผูมีพระภาคเจาแลวใหปูลาดอาสนะ ตอนรับดวยบิณฑบาตโดยเคารพ.
พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระกระยาหารเสร็จแลวทรงตรวจดูสันดาน
ของมนุษยเหลานั้นแลวทรงแสดงธรรมอยางนั้น. พระผูมพี ระภาคเจาทรง
อนุเคราะหมหาชน โดยประการที่ชนบางพวกดํารงอยูในสรณคมน บางพวก
ดํารงอยูในศีล ๕ บางพวกดํารงอยูในโสดาปตติผล สกทาคามิผลและ
อนาคามิผลอยางใดอยางหนึ่ง บางพวกบวชแลวดํารงอยูในอรหัตซึ่งเปนผล
อันเลิศ ทรงลุกจากอาสนะเสด็จไปพระวิหาร. ประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสน
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ที่ปูลาดไวในโรงกลมใกลพระคันธกุฎี ทรงรอคอยใหภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จ
ตอแตนั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จ ภิกษุผูอุปฏฐากก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระคันธกุฎี.
นี้ เปนกิจในปุเรภัตเปนอันคับแรก.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํากิจในปุเรภัตอยางนี้แลว
ประทับนั่งในที่บํารุงที่พระคันธกุฎี ทรงใหทาพระบาทแลวประทับยืนบนตั่ง
รองพระบาท ทรงโอวาทภิกษุสงฆวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด การอุบัติแหงพระพุทธเจาหาไดยากในโลก
การไดอัตภาพเปนมนุษยหาไดยาก การถึงพรอมดวยศรัทธาหาไดยาก การ
บรรพชาหาไดยาก การฟงพระสัทธรรมหาไดยาก ดังนี้. ในทีน่ ั้น บางพวก
ทูลถามกัมมัฏฐานกะพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงประทาน
กัมมัฏฐานอันเหมาะสมแกจริยาของภิกษุเหลานั้น. แตนั้นภิกษุทั้งหมดถวายบังคมพระมีพระภาคเจาแลว ไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตน ๆ
บางพวกไปสูปา บางพวกไปสูโคนไม บางพวกไปสูภูเขาเปนตนแหงใดแหงหน
บางพวกไปสูภพชั้นจาตุมหาราชิกา บางพวกไปสูภพชั้นวสวัตตี ดังนี้แล
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระคันธกุฎี ถาพระองคมีพระพุทธ
ประสงค ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ สําเร็จสีหไสยาสนครูหนึ่งโดยพระปรัศว
เบื้องขวา. ลําดับนั้น พระองคทรงมีพระวรกายกรูปรี้กระเปรา ทรงลุกขึน้
ตรวจดูโลกในภาคที่ ๒. ในภาคที่ ๓ ในบานหรือนิคมที่พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเขาไปอาศัยประทับอยู ในปุเรภัต มหาชนถวายทาน ในปจฉาภัตเขา
นุงหมเรียบรอยถือของหอมและดอกไมเปนตนประชุมกันในวิหาร. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปดวยปาฏิหาริยอันเหมาะสมแกบริษัทที่ประชุมกัน
ประทับนั่งเหนือบวรพุทธาอาสนที่เขาปูลาดไวในธรรมสภาแสดงธรรม นี้
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สมควรแกกาล สมควรแกสมัย ครั้นทรงทราบเวลาจึงทรงสงบริษัทไป.
มนุษยทั้งหลายพากันถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวหลีกไป. นี้ เปนกิจใน
ปจฉาภัต.
ครั้นพระองคเสร็จกิจในปจฉาภัตอยางนี้แลว ถามีพระประสงคจะ
โสรจสรงพระวรกาย ทรงลุกจากพุทธอาสน เสด็จเขาซุมเปนที่สรง ทําพระ
วรกายใหเหมาะกับฤดูกาลดวยน้ําที่อุปฏฐากจัดถวาย. ฝายอุปฎฐาก ไดนํา
พุทธอาสนมาปูไวในบริเวณพระคันธุฎี. พระผูมพี ระภาคเจา ทรงนุงผาที่ยอม
แลว ๒ ชั้น คาดประคดเอว ทําเฉวียงบาเสด็จมาประทับนั่ง ณ ที่นั้น เรนอยู
ครูหนึ่งแตพระองคเดียว. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายมาจากที่นั้น ๆ ไปยังที่
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา. บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกถามปญหา บางพวก
ขอกัมมัฏฐาน บางพวกขอฟงธรรม. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําความประสงค
ของภิกษุเหลานั้นใหสําเร็จ ใหปุริมยามลวงไป. นี้ เปนกิจในปุริมยาม.
ก็ในเวลาที่กิจในปุริมยามสิ้นสุดลง เมื่อภิกษุทั้งหลายถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวหลีกไป เหลาเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นไดโอกาส
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถามปญหาตามที่แตงขึ้น โดยที่สุดถามถึงอักขระทั้ง ๔
พระผูมีพระภาคเจา เมือ่ ทรงแกปญหาของเทวดาเหลานั้น ก็ใหมัชฌิมยาม
ลวงไป. นี้ เปนกิจในมัชฌิมยาม.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแบงปจฉิมยามออกเปน ๓ สวนแลว ทรงให
สวนหนึ่งลวงไปดวยการจงกรม เพื่อจะทรงปลดเปลื้องความบอบขาแหงพระ
วรกาย ซึ่งถูกการนั่งจําเดิมแตปุเรภัตบีบคั้น. ในสวนที ๒ พระองคเสด็จเขาไป
ยังพระคันธกุฏีทรงมีพระสติ สัมปชัญญะ สําเร็จสีหไสยาสนโดยพระปรัศวเบื้อง
ขวา. ในสวนที่ ๓ พระองคเสด็จลุกขึ้นประทับนั่ง ตรวจดูสัตวโลก ดวย

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 252

พุทธจักษุ เพื่อทรงเห็นบุคคลผูที่ไดสรางบุญญาธิการไว โดยคุณมีทานและ
ศีลเปนตน ในสํานักแหงพระพุทธเจาในปางกอนทั้งหลาย. นี้เปนกิจในปจฉิมยาม.
แมในกาลนั้น พระองคทรงตรวจดูอยางนี้ทรงเห็นกสิภารทวาชพราหมณ ถึงพรอมดวยธรรมอัน เปนอุปนิสัยแหงพระอรหัตแลว ทรงทราบ
วาเมื่อเราไปในที่นั้น จักมีการพูดจากัน เมื่อจบการพูดจากัน พราหมณนั้น
ฟงธรรมเทศนาแลวพรอมดวยบุตรและภรรยา จักตั้งอยูในสรณะ ๓ จักหวาน
ทรัพย ๘๐ โกฏิ ในศาสนาของเรา ภายหลังจักออกบรรพชา จักบรรลุพระอรหัต
ดังนี้ จึงเสด็จไปในที่นั้น ทรงตั้งเรื่องขึ้นแลวแสดงธรรม. เพื่อจะแสดงความ
นั้น ทานจึงกลาววา อถโข ภควา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา ปุพฺพณฺหสมย นี้ เปนทุติยาวิภัติ ลง
ในอรรถแหงสัตตมีวิภัติ. ความวา เวลาเชา. บทวา นิวาเสตฺวา ไดแก
ทรงนุง. คํานั้น ทานกลาวโดยการผลัดเปลี่ยนจีวรในวิหาร. บทวา ปตฺตจีวรมาทาย ความวา ใชมือถือบาตร ใชกายถือจีวร อธิบายวา รับคือทรงไว.
ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะเสด็จเขาไปบิณฑบาต บาตรหิน
มีสีดังแกวอินทนิลและแกวมณียอมมาสูทามกลางพระหัตถทั้งสอง ของพระผูมี
พระภาคเจาเหมือนแมลงภู มาสูทานกลางดอกปทุมทั้ง ๒ ที่แยมบานฉะนั้น.
อธิบายวา รับบาตรนั้นที่มาถึงแลวอยางนี้ดวยพระหัตถทั้ง ๒ ทรงจีวรที่หมเปน
ปริมณฑลดวยพระวรกาย. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา พระองคผูเดียวเสด็จ
เขาไปโดยหนทางที่การงานจะพึงดําเนินไป. ถามวา ก็เพราะเหตุไรภิกษุทั้ง
หลายจึงไมติดตามพระองคไป. ตอบวา เพราะในกาลใด พระผูมีพระภาคเจา
ยอมมีพระประสงคจะเสด็จไปในที่ไหน ๆ แตผูเดียว ในเวลาภิกษาจาร พระองคทรงปดพระทวาร ทรงประทับนั่งในภายในพระคันธกุฏี. ภิกษุทั้งหลายรู
ดวยสัญญานั้นวา วันนี้พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
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แตพระองคเดียว พระองคไดทรงเห็นบุคคลทีควรแนะนํา สักคนหนึ่งเปนแน
แท. ภิกษุทงั้ หลายเหลานั้นถือบาตรและจีวรของตน กระทําปทักษิณพระคันธกุฏีถวายบังคมแลวไปสูที่ภิกษาจาร. ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงกระทําอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไมติดตาม
บทวา ปริเวสนา วตฺตติ ความวา การเลีย้ งอาหาร ของชาวนา
๕๐๐ ผูนั่งถือภาชนะทองเปนตนเหลานั้นเปนอันกระทําคางไว. บทวา เอกมนฺต
อฏาสิ ความวา ประทับยืนในที่ที่คนยืนแลวพราหมณจะเห็นได คือในที่
สูงมีความผาสุกในทัสสนูปจารเห็นปานนั้น.
ก็แล ครั้นพระองคประทับยืนแลวทรงเปลงรัศมีพระวรกายมีสีเหลือง
ดังทองธรรมชาติโดยรอบ ไพโรจนลวงรัศมีพระจันทรและพระอาทิตย แผ
คลุมโรงงาน ฝาเรือน ตนไมและกอนดิน ที่ไถเปนตนของพราหมณ ได
เปนเสมือนทําดวยทอง ลําดับนั้นพวกมนุษยกําลังบริโภคอยูก็มี กําลังไถนําอยูก็
มี ตางพากันละทิ้งกิจทุกอยาง เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจามีพระวรกายประดับ
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มีอนุพยัญชนะ ๘๐ เปนบริวาร และคู
พระพาหาซึ่งงดงามดวยรัศมีที่แผสรานออกวาหนึ่ง ทรงรุงเรื่องดวยพระสิริ ราว
กะวาสระปทุมที่เกิดบนแผนดิน เพียงดังทองฟาที่มีหมูดาวสองแสงระยิบระยับ
และเพียงดังสุวรรณบรรพตอันประเสริฐที่หอหุมดวยสายฟา ตางลางมือและเทา
เขาไปยืนแวดลอมประคองอัญชลีอยู. กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแวดลอมไปดวยชนเหลานั้น เสด็จบิณฑบาตดวยอาการอยางนี้
ครั้นเห็นแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา อห โข สมณ กสามิ จ วปามิ จ ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พราหมณนี้จึงกลาวอยางนี้วา จัดขาวปายาสแก
ชน ๒,๕๐๐ คน ดวยความไมเลื่อมใสในพระตถาคตผูแมถึงการฝกฝนและความ
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สงบอยางสูงสุด ผูนํามาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบ เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
หรือวาดวยความตระหนี่ภิกษาในทัพพี. ตอบวา ไมใชทั้ง ๒ อยาง แตพราหมณ
เห็นชนไมอิ่มดวยการดูพระผูมีพระภาคเจา ทอดทิ้งการงานจึงไมพอใจวาพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จมาทําลายการงานของเรา ฉะนั้น พราหมณจึงกลาวอยางนั้น.
และเพราะพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงสมบูรณดวยพระลักษณะ
คิดวาถาพระผูมีพระภาคเจานี้จักไดประกอบการงานไซร พระองคก็จักไดเปนดุจ
จุฬามณีบนศีรษะของพวกมนุษยทั่วชมพูทวีป ประโยชนอะไรจักไมสําเร็จแก
พระองคเลา ดวยอาการอยางนี้แล พระองคไมประกอบการงานเพราะความ
เกียจครานเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในงานวัปปมงคลเปนตน ดังนี้ จึงเกิดความไม
พอใจ. ดวยเหตุนั้น พราหมณจึงกลาววา อห โข สมณ กสามิ จ วปามิ
จ กสิตฺวา จ วปตฺวา จ ภิฺชามิ ดังนี้.
ไดยินวา พราหมณนั้นมีความประสงคดังนี้วา การงานทั้งหลายแม
ของเรายังไมพินาศกอน เรามิไดเปนผูมีลักษณะสมบูรณเหมือนทาน แมทาน
ไถและหวานแลวจงบริโภคเถิด ประโยชนอะไรจะไมพึงสําเร็จแกทานผูสมบูรณ
ดวยลักษณะอยางนี้เลา. อีกอยางหนึ่ง พราหมณไดฟงวา เลากันมาวา พระผูมี
พระภาคเจานั้น เปนกุมารเกิดในสักยราชตระกูล ละความเปนพระเจาจักรพรรดิ
ทรงผนวช เพราะเหตุดังนี้ พราหมณรูในบัดนี้วา ผูนี้คือผูนั้นยกขึ้นติเตียนวา
ทานละความเปนพระเจาจักรพรรดิลําบากแลวจึงกลาวอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง
พราหมณนี้มีปญญาแกกลาจะกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาโดยไมเลื่อมใสก็หาไม.
แตไดเห็นรูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา จึงสรรเสริญบุญสมบัติกลาวอยางนี้
เพื่อใหมีการพูดจากันบาง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงพระองค
วาเปนผูไถผูหวานชั้นเลิศในโลกพรอมทั้งเทวโลกโดยเปนเวไนยสัตว จึงไดตรัส
วา อหมฺป โข พฺราหฺมณ เปนตน.
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ลําดับนั้น พราหมณคิดวา สมณะนี้กลาววา แมเราก็ไถก็หวาน แต
เราไมเห็นเครื่องไถมีแอกและไถเปนตนที่ใหญ ๆ ของสมณะนี้ สมณะนี้กลาว
เท็จหรือหนอตรวจดูพระผูมีพระภาคเจาตั้งแตพื้นพระบาทจนถึงปลายพระเกศา
เพราะตนสําเร็จวิชาดูลักษณะ จึงรูวาสมณะนั้นสมบูรณดวยลักษณะประเสริฐ
๓๒ ประการ เหตุไดสั่งสมบุญญาธิการไว เกิดมานะอยางแรงกลาวา ขอที่
สมณะเห็นปานนี้พูดมุสามิใชฐานะที่จะเปนได จึงละวาทะวาสมณะในพระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะเรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยโคตร จึงกลาววา น โข ปน
มย ปสฺสาม โภโต โคตมสฺส เปนตน. ฝายพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงแสดงพุทธานุภาพ เพราะเหตุที่ขึ้นชื่อวาการกลาวดวยเปนผูเทียบดวยธรรม
มีในกอน เปนอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงตรัสคํามีอาทิวา สทฺธา
พีช ดังนี้.
ถามวา ก็ในขอนี้ ความเปนผูมีสวนเสมอดวยธรรมมีในกอน คือ
อะไร พระผูมีพระภาคเจาถูกพราหมณถามถึงเครื่องไถมีแอกและไถเปนตน
มิใชหรือ แตพระองคตรัสวา สทฺธา พีช เปนตน เพราะพืชที่ไมถูกถาม
เทียบกันได และเมื่อเปนเชนนั้น แมถอยคําก็ตอกัน ไมได ธรรมดาวาถอยคํา
ของพระพุทธเจาทั้งหลายที่ตอกันไมได จะมีไมไดเลย. พระพุทธเจาทั้งหลาย
จะตรัสดวยความที่ธรรมมีในกอนเทียบกันไมได ก็หาไม. ก็ในขอนี้ พึงทราบ
อนุสนธิอยางนี้วา จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาถูกพราหมณถามถึงการไถ โดย
เครื่องไถมีแอกและไถเปนตน. ดวยความอนุเคราะหพราหมณนั้น พระองค
ประสงคใหพราหมณทราบเรื่องการไถพรอมทั้งมูล พรอมทั้งอุปการะ พรอม
ทั้งสัมภาระที่เหลือ พรอมทั้งผล มิใหลดนอยลง ดวยพระดําริวา ขอนี้เขา
มิไดถาม เมือ่ จะทรงแสดงจําเดิมแตตนมา จึงตรัสคํามีอาทิวา สทฺธา พีช
ดังนี้. พืชในเรื่องนั้น เปนมูลของการไถ เพราะเมื่อพืชมีก็ควรทํา เมื่อพืช
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ไมมี ก็ไมควรทํา แตควรทําใหพอเหมาะแกพืชนั้น เพราะเมื่อมีพืช ชาวนา
ยอมไถนา เมื่อไมมีก็ไมไถ. ชาวนาผูฉลาดยอมไถนาพอเหมาะแกพืชเทานั้น.
ไมทําใหพรองดวยคิดวา ขาวกลาของเราอยาเสียหาย ไมทําใหเกินดวยคิดวา
ความพยายามของเราอยาไดไรประโยชน. ก็เพราะพืชนั่นแหละเปนมูล ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงการไถตั้งแตมูล คือทรงแสดงธรรม
เบื้องตนแหงการไถของพระองค โดยความที่พืชคือธรรมเบื้องตนเทียบไดกับ
การไถของพราหมณนั้น จึงตรัสวา สทฺธา พีช ดังนี้. ในขอนี้แมความ
ที่การไถของพราหมณเทียบไดดวยธรรมเบื้องตน ก็พึงทราบอยางนี้.
หากจะมีคําถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเฉพาะที่
พราหมณถามเทานั้น ไมตรัสขอที่ไมถามภายหลัง. แกวา เพราะพระองคเปน
ผูอุปการะแกพราหมณนั้น และเพราะพระองคเปนผูสามารถเชื่อมพระธรรม.
จริงอยู พราหมณนี้เปนผูไมมีศรัทธาเพราะเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิตระกูลหนึ่ง
แตเปนผูมีปญญา ไมปฏิบัติในขอที่มิใชวิสัยของตนที่เกี่ยวถึงผูอื่น จึงไมได
บรรลุคุณวิเศษ. ก็ศรัทธาของพราหมณนั้นเพียงปราศจากกิเลสและธรรมฝายดํา
ที่ฟูขึ้น มีลกั ษณะเพียงความผองใส มีกําลังนอย เปนไปกับดวยปญญาซึ่งมี
กําลัง จึงไมทาใหสําเร็จประโยชน เหมือนโคที่เทียมในแอกเดียวกับชาง ดังนั้น
ศรัทธาของเขาจึงเปนเครื่องสนับสนุน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
สถาปนาพราหมณนั้นไวในศรัทธา จึงตรัสเนื้อความนี้ที่ควรจะตรัสแมใน
ภายหลัง เอามาตรัสเสียกอน เพราะความที่ทรงเปนผูฉลาดในเทศนา. ก็ฝน
เปนอุปการะแกพืช ฝนนั้นพระองคตรัสในลําดับนั่นเอง จึงเปนธรรมชาติ
ที่สามารถ ความขอนี้พระองคควรตรัสแมภายหลัง เพราะความที่ทรงสามารถ
เชื่อมพระธรรม. เครื่องไถอื่น ๆ มีงอนไถและเชือกเปนตน เห็นปานนี้ พึง
ทราบวา ตรัสกอนแลว.
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ในขอนั้น ศรัทธามีความผองใสเปนลักษณะ หรือมีความปกใจลง
เปนลักษณะ. บทวา พีช ไดแก พืช ๕ อยาง คือ พืชเกิดแตราก พืช
เกิดแตลําตน พืชเกิดแตขอ พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่ ๕
ทั้งหมดนั้นนับวา พืชเกิดแตเมล็ดทั้งนั้น เพราะงอกได.
ในขอนั้น พืชเปนมูลกสิกรรมของพราหมณ แยกออกเปนสอง คือ
ขางลางออกราก ขางบนออกหนอ ฉันใด ศรัทธาเปนมูลกสิกรรมของพระผูมี
พระภาคเจา ขางลางมีศีลเปนราก ขางบนมีสมถะและวิปสสนาเปนหนอ
ฉันนั้น. เหมือนอยางวา พืชนั้นรับรสปฐวีธาตุ อาโปธาตุดวยราก ยอมเติบโต
ขึ้นเพื่อรับความแกสุกแหงธัญญชาติดวยกาน ฉันใด ศรัทธานี้รับรสคือสมถะ
และวิปสสนาดวยรากคือศีล เติบโตขึ้นเพื่อรับความแกกลาแหงธัญญชาติคือ
อริยผล ดวยกานคืออริยมรรค ฉันนัน้ . อนึ่ง พืชนั้นตั้งอยูในพื้นดนที่ดี
เจริญงอกงามไพบูลยดวยราก หนอ ใบ กานเงาและใบออน ใหเกิดน้ํานม
ใหสําเร็จเปนรวงขาวสาลี เต็มไปดวยเมล็ดขาวสาลีเปนอันมาก ฉันใด ศรัทธานี้
ก็ฉันนั้น ตั้งมั่นอยูในจิตสันดาน เจริญงอกงามไพบูลดวยวิสุทธิ ๖ ใหเกิด
น้ํานมคือญาณทัสสนวิสุทธิ ใหสําเร็จเปนพระอรหัตผล อันเพียบไปดวย
ปฏิสัมภิทาญาณเปนอเนก. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา สทฺธา พีช ดังนี้
หากจะมีคําถามวา ก็เมื่อกุศลธรรมกวา ๕๐ เกิดรวมกัน เหตุไรจึง
ตรัสวา สทฺธา พีช ดังนี้. แกวา เพราะทําหนาที่เหมือนพืช. เหมือนอยางวา
บรรดากุศลธรรมเหลานั้น วิญญาณนั่นแลทําหนาที่รูเจา ฉันใด ศรัทธาก็ทํา
หนาที่เหมือนพืช (ตนเหตุ) ฉันนั้น. ก็ศรัทธานั้นเปนมูลเหตุแหงกุศลธรรม
ทั้งปวง. เหมือนอยางที่กลาวไววา บทวา สทฺธาชาโต อุปสงฺกมิ ความวา
ศรัทธาเมื่อเขาไปหา ยอมนั่งใกล ฯลฯ และแทงตลอดกุศลธรรมนั้นเห็น
ดวยปญญา.
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ชื่อวา ตโป เพราะเผาอกุศลธรรมและกาย. คําวา ตโป นี้เปนชื่อ
ของอินทริยสังวร ความเพียร ธุดงคและทุกกรกิรยิ า. แตในที่นี้ประสงคเอา
อินทริยสังวร. บทวา วุฏิ ไดแก ฝนหลายอยาง เปนตนวา น้ําฝน
ลมเจือฝน. ในที่นี้ประสงคเอาน้ําฝน. เหมือนอยางวา ขาวกลาของพราหมณ
มีพืชเปนมูล มีน้ําฝนชวยอยางดี ยอมงอกไมเหี่ยวแหง ยอมผลิตผล ฉันใด
ธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ของพระผูมีพระภาคเจา ก็ฉันนั้น มีศรัทธาเปนมูล
มีอินทริยสังวรชวยอนุเคราะห ยอมงอกงามไมเหี่ยวแหง ยอมผลิตผล เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตโป วุฏ ิ ดังนี้.
เม ศัพทที่ทานกลาวไวในคําวา ปฺา เม นี้ พึงประกอบแมใน.
บทตน ๆ วา สทฺธา เม พีช ตโป เม วุฏิ. ดวยคํานั้น ทานแสดงไว
อยางไร. ทานแสดงไววา ดูกอนพราหมณ เมื่อนาที่ทานหวานไวแลว
ถามีฝน ขอนั้นเปนการดี ถาไมมี ก็จําตองใหน้ํากอน ฉันใด เราใชเชือก
คือใจผูกแอกและไถ ซึ่งมีงอนคือหิริใหติดกัน เทียมโคคือความเพียร แทง
ดวยประตักคือสติ เมื่อหวานพืชคือศรัทธา ลงในนาคือจิตสันดานของตน
ชื่อวา ฝนไมมี เราก็ใชตบะคืออินทริยสังวรตลอดกาลเปนนิจ เปนน้ําฝนฉันนั้น.
บทวา ปฺา ไดแก ปญญาหลายอยาง ตางโดยปญญาฝายกามาวจร
เปนตน. แตในที่นี้ ทานประสงคมรรคปญญา พรอมดวยวิปสสนา. บทวา
ยุคนงฺคล ไดแก แอกและไถ. เหมือนอยางวา พราหมณมีแอกและ
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงมีปญญา ๒ อยาง ฉันนั้น. ใน ๒ อยางนั้น
แอกยอมเปนที่อาศัยของงอนไถ ขางหนาติดดวยงอนไถ เปนที่อาศัยฉันนั้น.
ชวยใหโคงานเดินไปพรอมกัน ฉันใด ปญญาก็ฉันนั้น ยอมเปนที่อาศัยแหง
ธรรมทั้งหลาย อันมีหิริเปนประธาน ฉันนั้น. อยางที่ทานกลาวไววา กุศลธรรม
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ทั้งหมดยิ่งดวยปญญา และวาผูฉลาดทั้งหลายกลาววา ปญญาประเสริฐที่สุด
ดุจบรรดาดวงดาวทั้งหลาย พระจันทรประเสริฐสุด ฉะนั้น ชื่อวา อยูขางหนา
เพราะอรรถวา เปนหัวหนาแหงกุศลธรรม. อยางที่ทานกลาวไววา ศีลก็ดี
สิริก็ดี และธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ยอมติดตามคือคลอยตามผูมีปญญา.
แตปญญายอมเนื่องดวยหิริดุจงอนไถ เพราะไมเกิดขึ้น โดยปราศจากหิริ
ยอมเปนที่อาศัยของเชือกทั้งหลาย โดยเปนนิสยั ปจจัยของเชือกคือสมาธิ
กลาวคือใจ ยอมชวยใหโคงานคือวิริยะ เดินไปพรอมกัน เพราะหามการ
ปรารภเพียรเกินไปและความยอหยอนเกินไป. ไถประกอบดวยผาล ยอมทําลาย
ความทึบของแผนดินในการไถ ทําลายความสืบตอแหงมูลดิน ฉันใด ปญญา
อันประกอบดวยสติก็ฉันนั้น ยอมทําลายความทึบแหงธรรมทั้งหลายซึ่งมีกิจคือ
การประชุมแหงสันตติเปนอารมณ ในเวลาเจริญวิปสสนา ยอมทําลายความ
สืบตอแหงมูลแหงกิเลสทั้งปวง. และปญญานั้นแลเปนโลกุตระอยางเดียว.
สวนปญญานอกนี้ พึงเปนแตโลกิยะ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ปฺา เม ยุคนงฺคล.
ชื่อวา หิริ เพราะละอายแตธรรมอันลามก. ดวยการถือเอาหิรินั้น
แมโอตตัปปะที่ไมประกอบดวยหิรินั้น ก็เปนอันทานถือเอาแลวดวยหิริศัพทนั้น.
บทวา อีสา ไดแกทอนแหงตนไมสําหรับทรงตัวแอกและไถ. เหมือนอยาง
งอนไถของพราหมณยอมทรงไวซึ่งแอกและไถฉันใด แมหิรขิ องพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ยอมทรงไวซึ่งแอกและไถกลาวคือโลกิยปญญาและโลกุตรปญญา. ชื่อวา ไมมีหิรกิ ็เพราะไมมีปญญา. เหมือนอยางวา แอกและไถ
ที่เนื่องดวยงอนไถ กระทําหนาที่ไมไหว ไมหยอน ฉันใด ปญญาแม
เนื่องดวยหิริก็ฉันนั้น กระทําหนาที่ไมไหว ไมหยอน ไมระคนดวยความ
ไมมีหิริ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา หิริ อีสา ดังนี้ . ชื่อวา มนะ
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เพราะอรรถวารู. คําวา มนะ นี้ เปนชื่อของจิต. แตในที่นที้ านประสงค
เอาสมาธิที่ประกอบดวยมนะนั้นโดยยกมนะขึ้นเปนประธาน. บทวา โยตฺต
ไดแกเครื่องผูกคือเชือก. เชือกนั้นมี ๓ อยาง คือเปนเครื่องผูกแอกกับงอนไถ ๑
เปนเครื่องผูกโคงานกับแอก ๑ เปนเครื่องลามโคงานตอกันกับนายสารถี ๑.
ใน ๓ อยางนั้น เชือกของพราหมณ ยอมทํางอนไถแอกและโคงานใหปฏิบัติ
ในกิจของตน ฉันใด สมาธิของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ผูกธรรมคือ
หิริปญญาและวิริยะเหลานั้นทั้งหมดไวในอารมณเดียวกัน โดยสภาวะคือ
ไมซัดสาย ใหปฏิบัติในหนาที่ของตน. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา มโน โนตฺต
ดังนี้.
ชื่อวา สติ เพราะอรรถวา ระลึกถึงความมีกิจที่ทําไวนานเปนตนได.
ชื่อวา ผาละ เพราะอรรถวา ผา. ชื่อวา ปาชนะ เพราะอรรถวา เปน
เครื่องขับไป. ในที่นี้ทานกลาววา ปาจนะ. บทวา ปาจนะ นัน้ เปนชื่อ
ของประตัก. ผาลและประตักชื่อวา ผาลปาจนะ. สติที่ประกอบดวยวิปสสนา
และประกอบดวยมรรคของพระผูมีพระภาคเจา เปรียบเหมือนผาลและประตัก
ของพราหมณ. พึงทราบวินิจฉัยในขอนั้นดังตอไปนี้ สติคนหาคติของกุศลธรรม
ทั้งหลาย หรือทําใหปรากฏในอารมณ ยอมรักษาไถคือปญญา เหมือนผาล
รักษาไถ และไปขางหนาไถนั้น. ดวยเหตุนั้นแหละ สตินนั้ ทานจึงกลาววา
อารกฺโข เครื่องรักษา ดุจในประโยคมีอาทิวา สตารกฺเขน เจตสา วิหรติ
มีใจมีสติเปนเครื่องรักษาอยู ดังนี้. ก็ปญ
 ญานัน้ มีสติอยูขางหนา ทําได
ไมหลงลืม ดวยวาปญญายอมรูชัดดวยธรรมที่สติอบรมแลว มิใชดวยความ
หลงลืม. เหมือนอยางวา ประตักแสดงภัย คือการแทงโคงานทั้งหลาย ไมให
เกียจคราน ปองกันเดินนอกทาง ฉันใด สติก็ฉนั นั้น แสดงภัยคืออบายแก
โคงานคือวิริยะ ไมใหเกียจคราน ปองกันอโคจรกลาวคือกามคุณ แลวประกอบ
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ไวในกัมมัฏฐาน ปองกันเดินออกนอกทาง. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
สติ เม ผาลปาจน ดังนี้ .
บทวา กายคุตฺโต ไดแกคุมครองดวยกายสุจริต ๓ อยาง. บทวา
วจีคุตฺโต ไดแกคุมครองดวยวจีสุจริต ๔ อยาง. ก็ดวยคํามีประมาณเทานี้
เปนอันทานกลาวปาติโมกขสังวรศีลแลว. ในขอวา อาหาเร อุทเร ยโต
นี้ มีความวา สํารวมในปจจัยทั้ง ๔ อยาง เพราะทานสงเคราะหปจจัยทุกอยาง
ดวยมุขคืออาหาร อธิบายวา สํารวมแลว คือปราศจากอุปกิเลส. ดวยคํานี้
เปนอันทานกลาวอาชีวปาริสุทธิศีลแลว. บทวา อุทเร ยโต ไดแกสํารวม
ในทอง คือสํารวม คือบริโภคพอประมาณ. ทานอธิบายไววา รูจักประมาณ
ในอาหาร. ดวยมุขคือความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภคนี้ เปนอัน
ทานกลาวการเสพเฉพาะปจจัยสันนิสสิตศีลแลว. ถามวา ดวยขอนั้น ทาน
แสดงความอยางไร. ตอบวา ทานแสดงความวา พราหมณ ทานหวานพืช
แลว ลอมดวยรั้วหนามรั้วตนไมหรือกําแพง เพื่อรักษาขาวกลา ฝูงโคกระบือ
และเนื้อทั้งหลายเขาไปไมได แยงขาวกลาไมได เพราะการลอมนั้น ฉันใด
เราตถาคตก็ฉันนั้น หวานพืช คือ ศรัทธาเปนอันมากแลว ลอมรั้ว ๓ ชั้น
ไดแกควบคุมกาย ควบคุมวาจา และควบคุมอาหาร เพื่อรักษากุศลธรรม
นานาประการ ฝูงโคกระบือและเนื้อกลาวคืออกุศลธรรมมีราคะเปนตน เขาไป
ไมได แยงขาวกลาคือกุศลนานาประการของเราไปไมไดเพราะการลอมรั้วนั้น.
การพูดไมผิดดวยอาการ ๒ อยาง ชื่อวา สัจจะ ในคําวา สจฺจ
กโรมิ นิทฺทาน นี.้ บทวา นิทฺทาน ไดแก ตัด เกีย่ ว ถอน. แลคํานี้
พึงทราบวาเปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. ก็ในคํานี้มีเนื้อความ
ดังนี้วา เราดายหญา (คือวาจาสับปรับ ) ดวยคําสัตย. คํานี้มีอธิบายวา
ทานทําการไถภายนอก ใชมือหรือมีดดายหญาที่ทําขาวกลาใหเสีย ฉันใด
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แมเราก็ฉันนั้น ไถในภายในแลว ใชสัจจะดายหญาคือการกลาวคลาดเคลื่อน
ที่ประทุษราย ขาวกลาคือกุศล. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบสัจจะในคําวา สจฺจ
กโรมิ นิททฺ าน นี้ หมายเอายถาภูตญาณ. ทานแสดงวา เราทําการ
ดายหญามีอัตตสัญญาเปนตนดวยถาภูตญาณนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา นิทฺทาน
ความวา ตัด เกี่ยว ถอนขึ้น. ทานแสดงวา ทานใชทาสหรือกรรมกรใหดาย
คือตัดเกี่ยวถอนหญาทั้งหลาย ดวยคําวา จงดายหญาทั้งหลาย ฉันใด เราก็
ฉันนั้นใชสัจจะดายหญา. อีกอยางหนึ่ง บทวา สจฺจ ไดแก ทิฏฐิสัจจะ
ความวา เราทําการดายหญานั้น คือ ตัดสิ่งที่ควรตัด เกี่ยวสิ่งที่ควรเกี่ยว
ถอนสิ่งที่ควรถอน. ในวิกัปทั้ง ๒ เหลานี้ ควรประกอบเนื้อความดวยทุติยาวิภัตติเทานั้น.
ในคําวา โสรจฺจ เม ปโมจน นี้ ศีลคือการไมลวงละเมิดทางกาย
การไมลวงละเมิดทางวาจานั่นแหละ ทานกลาววา โสรัจจะ ขอนั้นทานไม
ประสงค. ก็คําวา โสรจฺจ นั้น ทานกลาวไวดวยคําวา กายคุตฺโต เปนตน
เทานั้น. แตทานประสงคเอาอรหัตผล. ก็พระอรหัตผลนั้น ทานเรียกวา
โสรัจจะ เพราะความยินดีในพระนิพพานอันดี. บทวา ปโมจน ไดแก
สละโยคกิเลสเครื่องประกอบ. คํานี้มีอธิบายวา การปลดเปลื้องของทาน
ยอมไมเปนการปลดเปลื้องเลย เพราะตองประกอบในเวลาเย็น ในวันที่สอง
หรือในปหนาแมอีก ฉันใด การปลดเปลื้องของเราหาเปนฉันนั้นไม. ขึ้นชื่อวา
การปลดเปลือ้ งในระหวางของเราหามีไม. เพราะเราเทียมโคงานคือความเพียร
ที่ไถ คือปญญา จําเดิมแตครั้งพระทศพลพระนามวาทีปงกร ไถเปนการใหญ
สิ้นสี่อสงขัยแสนกัป ก็ยังไมพน ตราบเทาที่ยังไมบรรลุสมั มาสัมโพธิญาณ.
ก็เมื่อใดเราใชเวลาทั้งหมดนั่งเหนืออปราชิตบัลลังก ณ โคนโพธิพฤกษ.
พระอรหัตผลที่มีคุณทั้งปวงเปนบริวารก็เกิดขึ้น เมื่อนั้น เราปลอยวาง
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พระอรหัตผลนั้นดวยการระงับความขวนขวายทุกอยาง บัดนี้จักไมประกอบ
ตอไป ทรงหมายเนื้อความดังวามานี้ จึงตรัสวา โสรจฺจ เม ปโมจน.
บทวา วิริย ในคําวา วิริย เม ธุรโธรยฺห นี้ ไดแก การปรารภ
ความเพียรทางกายและทางจิต. บทวา ธุรโธรยฺห ความวา นําไปในธุระ
อธิบายวา นําธุระไป. เหมือนอยางวา ไถที่พราหมณชักไปและดึงไปในธุระ
ยอมทําลายแผนของดินและการสืบตอแหงมูลดิน ฉันใด ไถคือปญญาที่พระผู
มีพระภาคเจาชักมาดวยความเพียร ก็ฉันนั้น ยอมทําลายแผนกิเลสตามที่กลาว
แลว และทําลายการสืบตอแหงกิเลส. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา วิริย เม
ธุรโธรยฺห. อีกอยางหนึ่ง. สภาวะที่นําธุระเบื้องตนไป ชื่อวา ธุระ สภาวะที่นํา
ธุระเดิมไป ชื่อวา โธรัยหา ธุระและโธรัยหะ ชื่อวา ธุรโธรัยหะ ธุรโธรัยหะ อันตางดวยโคงาน ๔ ตัว ในไถแตละไถของพราหมณ เมื่อนําไปทํา
หนาที่กําจัดรากหญาที่เกิดขึ้น ๆ และทําความสมบูรณแหงขาวกลาใหสําเร็จฉัน
ใด ธุรโธรัยหะ อันตางดวยความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ ของพระผูมีพระ
ภาคเจาก็ฉันนั้น เมื่อนํามายอมทําหนาที่กําจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๆ เเละทํา
ความสมบูรณแหงกุศลใหสําเร็จ. เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา วิริย เม ธุรโธรยฺห
ดังนี้.
ในคําวา โยคกฺเขมาธิวาหน นีม้ ีวินิจฉัยวา พระนิพพาน ชื่อวา
โยคักเขมะ เพราะเปนแดนเกษมจากโยคะทั้งหลาย. พระนิพพานนั้น ชือ่ วา
อธิวาหนะ เพราะนําไปเจาะจงหรือวานําไปเฉพาะหนา การนําไปเฉพาะหนา
ซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะ. ชื่อวา โยคักเขมาธิวาหนะ. ทานกลาวคํา
อธิบายไวดังนี้วา ธุรโธรัยหะของทานที่นํามุงไปทิศใดทิศหนึ่งมีปุรัตถิมทิศเปน
ตน ฉันใด ธุรโธรัยหะของเรา ยอมนํามุงตรงตอพระนิพพานก็ฉันนั้น.
ธุรโธรัยหะทีเ่ รานําไปอยางนี้ ชื่อวาไปไมหวนกลับ คือ ไปจําเดิมแตเวลาที่
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พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ไมหวนกลับเหมือนธุรโรรัยหะ (ของทาน) นํา
ไถไปถึงที่สุดนา ยังกลับมาอีก. อีกอยางหนึ่ง เพราะกิเลสที่เราละไดดวยมรรค
นั้น ๆ ไมจําตองละร่ําไป เหมือนหญาที่ตัดดวยไถของทาน จําตองตัดในเวลา
ตอมาอีก ฉะนั้น ธุรโธรัยหะละไมคือกิเลสที่เห็นแลวดวยปฐมมรรค ละกิเลส
หยาบ ๆ ดวยทุติยมรรค ละกิเลสที่เปนอนุสัยดวยตติยมรรค ละกิเลสทุกอยาง
ดวยจตุตถมรรค ไปไมหวนกลับดวยอาการอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา คจฺฉติ
อนิวตฺต ความวา เปนธรรมชาติเวนการไมกลับไปเลย. บทวา ต โยคธุรโรธรยฺห ในคําวา ธุรโธรยฺห นี้ พึงทราบความอยางนี้ ก็ธุรโธรัยหะของ
เราเมื่อไปโดยประการที่ธุรโธรัยหะของทานไมไปยังที่นั้น แตธุรโธรัยหะของ
เรานั้น ยอมไปสูที่ชาวนาไปแลว ไมเศราโศกปราศจากธุลี ไมเสียใจ. บทวา
ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจติ ความวา ชาวนาเชนเราเตือนการนําธุระไปดวย
ความเพียรนั้นดวยประตัก คือ สติไปในที่ใด ไมเศราโศก ปราศจากธุลี ไม
เสียใจ ถึงที่นั้นทั้งหมด กลาวคืออมตนิพพานอันเปนที่ถอนลูกศรคือความโศก
บัดนี้ เมื่อจะทรงย้ําคําลงทายจึงตรัสคาถาวา เอวเมสา กสี ดังนี้
เปนตน. ขอนั้นมีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้ จงเห็นเถิดทานพราหมณ พืช
คือศรัทธานี้ น้ําฝนคือตบะชวยเหลือแมการไถ เราใชเชือกคือใจผูกแอกและ
ไถคือปญญาและงอนไถคือหิริไวดวยกัน ใชไถคือปญญาตอกผาลคือสติ ยึด
ประตักคือสติคุมครองดวยการควบคุมกายวาจาและอาหาร ใชสัจจะเปนเครื่อง
ดายหญา นําธุรโธรัยหะคือความเพียรซึ่งใหเกิดโสรัจจะมุงตรงพระนิพพานอัน
เปนแดนเกษมจากโยคะไมถอยกลับ ไถแลวการไถใหถึงสามัญญผล ๔ อยาง
ซึ่งเปนที่สุดแหงการงาน ดังนี้. บทวา สา โหติ อมตปฺผลา ความวา
การไถนี้นั้นยอมมีผลเปนอมตะ. พระนิพพานทานเรียกวาอมตะ. อธิบายวา
การไถนั้นมีพระนิพพานเปนอานิสงส. การไถนีน้ ั้นจะมีผลเปนอมตะเฉพาะเรา
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ผูเดียวเทานั้นก็หามิได ใคร ๆ จะเปนกษัตริยพราหมณแพศยสูทรก็ตาม
คฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม ไถอยางนี้ ครั้นไถอยางนี้แลว เขาทั้งหมด ยอม
พนทุกขทั้งปวงโดยแทแล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเทศนาแกพราหมณ ยกพระนิพพานแสดงเปน
เรื่องสุดทาย จบลงดวยอดคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้. ตอแตนั้น
พราหมณฟงพระธรรมเทศนาซึ่งมีเนื้อความลึกซึ้งแลว ทราบวาคนบริโภคผล
แหงการไถนาของเรา ยอมจะหิวในวันรุงขึ้นเปนแน แตคนบริโภคผลแหงการ
ไถที่เปนอมตะนี้ ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ดังนี้ มีความเลื่อมใส เมื่อจะแสดงทํา
อาการเลื่อมใส จึงกลาวคําเปนตนวา ภฺุชตุ ภว โคตโม ดังนี้. คําทั้ง
หมดและคํานอกจากนั้น เราอธิบายเนื้อความไวแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถากสิสูตรที่ ๑
๒. อุทัยสูตร
วาดวยติดในรส
[๖๗๗] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนัน้ เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ
จีวร เสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ. ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาว
ใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคเจาจนเต็ม.
[๖๗๘] แมครั้งที่ ๒ ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ.
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ลําดับนั้น อุทัยพราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคเจาจน
เต็ม.
[๖๗๙] แมครั้งที่ ๓ เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรง
ถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังที่อยูของอุทัยพราหมณ แมในครั้งที่ ๓ อุทัย
พราหมณเอาขาวใสบาตรถวายพระผูมีพระภาคเจาเต็มแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา พระสมณโคดมนี้ติดในรส (ติดใจในอาหาร) จึงเสด็จมาบอย ๆ.
[๖๘๐] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
กสิกรยอมหวานพืชบอย ๆ ฝนยอม
ตกบอย ๆ ชาวนายอมไถนาบอย ๆ แวน
แควนยอมบริบูรณดวยธัญชาติบอย ๆ ยา
จกยอมขอบอย ๆ ทานบดีก็ใหบอย ๆ
ทานบดีใหบอ ย ๆ แลว ก็เขาถึงสวรรค
บอย ๆ ผูตองการน้ํานมยอมรีดนมบอย ๆ
ลูกโคยอมเขาหาแมโคบอย ๆ บุคคล ยอม
ลําบากและดินรนบอย ๆ คนเขลายอมเขา
ถึงครรภบอยๆ สัตวยอมเกิดและตายบอยๆ
บุคคลทั้งหลายยอมนําซากศพไปปาชา
บอย ๆ สวนผูมีปญญาถึงจะเกิดบอย ๆ ก็
เพื่อไดมรรคแลวไมเกิดอีก ดังนี้.
[๖๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อุทัยพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศ
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ธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแต
ทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและพระ
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ของพระองคทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถาอุทยสูตรที่ ๒
ในอุทยสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โอทเนน ปูเรสิ ความวา พราหมณเอาขาวพรอมดวยแกง
และกับที่เขาจัดไวเพื่อคนใสบาตรจนเต็มถวาย. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรวจดูโลกเวลาใกลรุง ทรงเห็นพราหมณนั้น ทรงปฏิบัติพระสรีระแต
เชาทีเดียว เสด็จเขาพระคันธกุฎี ทรงปดประตูแลวประทับนั่ง ทรงเห็นโภชนะ
ที่เขายกเขาไปไวใกลพราหมณ ลําพังพระองคเดียวเทานั้นทรงคลองบาตรที่
จะงอยบา เสด็จออกจากพระคันธกุฎี เสด็จถึงประตูพระนครทรงนําบาตรออก
แลวเสด็จเขาภายในพระนคร ทรงดําเนินไปตามลําดับ ประทับยืนอยูที่ซุมประตู
บานพราหมณ. พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวไดถวายโภชนะที่เขาจัด
แจงมาเพื่อตน. คําวา โอทเนน ปูเรสิ นี้ทานกลาวหมายเอาโภชนะนั้น . บทวา
ทุติยมฺป ไดแกแมในวันที่ ๒. บทวา ตติยมฺป ไดแกแมในวันที่ ๓ ไดยนิ
วา ในระหวางที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปประตูเรือนพราหมณติด ๆ กัน
ตลอด ๓ วัน ไมมีใคร ๆ ที่สามารถจะลุกขึ้นรับบาตรได. มหาชนไดยืนแลดู
อยูเหมือนกัน.
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บทวา เอตทโวจ ความวา พราหมณแมถวายจนเต็มบาตรตลอด ๓
วัน ก็มิไดถวายดวยศรัทธา. พราหมณบริโภคโดยมิไดถวายแมเพียงภิกษาแก
บรรพชิตที่มายืนอยูยังประตูเรือน แตไดถวายเพราะกลัวถูกติเตียนวา บรรพชิต
มายืนถึงประตูเรือนแลว แมเพียงภิกษาก็ไมถวาย กินเสียเอง ดังนี้. และเมือ่
ถวาย ๒ วันแรกถวายแลวมิไดพูดอะไร ๆ เลย กับเขาบาน. ทั้งพระผูมีพระ
ภาคเจามิไดตรัสอะไร ๆ เหมือนกัน เสด็จหลีกไป แตในวันที่ ๓ พราหมณไม
อาจจะอดกลั้นไวได จึงไดกลาวคํานี้วา ปกฏโก ดังนี้เปนตน. แมพระผู
มีพระภาคเจาก็ไดเสด็จไปจนถึงครั้งที่ ๓ ก็เพื่อจะทรงใหเขาเปลงวาจานั้นนั่นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกฏโก ไดแกติดในรส.
พระศาสดาทรงสดับคําของพราหมณแลว ตรัสวา ทานพราหมณ
ทานถวายบิณฑบาตตลอด ๓ วัน ยังยอทออยู ในโลกมีธรรม ๑๖ ประการที่
ควรทําบอย ๆ ดังนี้ เพื่อจะทรงแสดงธรรมเหลานั้น จึงทรงเริ่มพระธรรม
เทศนานี้วา ปุนปฺปุน เจว วปนฺติ พีช ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ปุนปฺปุน เจว วปนฺติ ทานกลาวไวในสัสสวารหนึ่งแลว แมในสัสสวารอื่น ๆ
ชาวนายอมหวานโดยไมทอแทเลยวา เทานี้พอละ ดังนี้. บทวา ปุนปฺปุน วสฺสติ
ความวา มิใชตกวันเดียวหยุด. ตกอยูแลว ๆ เลา ๆ ทุก ๆ วัน ทุก ๆ ป ชนบท
ยอมมั่งคั่งดวยอาการอยางนี้. พึงทราบนัยแหงเนื้อความในทุก ๆ บทโดย
อุบายนี้.
ในบทวา ยาจกา นี้ พระศาสดาทรงแสดงอางถึงพระองค เพราะความ
ที่พระองคทรงฉลาดในเทศนา. บทวา ขีรณิกา ไดแกผูรดี นมโคเพราะน้ํา
นมเปนเหตุ. จริงอยู ชนเหลานั้นไมปรารถนาน้ํามันคราวเดียวเทานั้น อธิบาย
วา ยอมปรารถนารีดโคนมบอย ๆ. บทวา กิลมติ ผนฺทติ จ ความวา
สัตวนี้ยอมลําบากและดิ้นรนดวยอิริยาบถนั้น ๆ. บทวา คพฺภ ไดแกทองสัตว
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ดิรัจฉานมีสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกเปนตน. บทวา สีวถิก ไดแกปาชา.
อธิบายวา นําสัตวตายแลวไปในปาชานั้นบอย ๆ. บทวา มคฺคฺจ ลทฺธา
อปุนพฺภวาย ความวา พระนิพพานชื่อวามรรค เพราะไมเกิดอีก อธิบายวา
ไดพระนิพพานนั้น.
บทวา เอว วุตฺเต ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนอยู
ระหวางถนนนั่นแหละ ทรงแสดงปุนัปปุนธรรม ๑๖ ประการ ไดตรัสอยางนี้.
บทวา เอตทโวจ ความวา ในที่สุดเทศนา พราหมณพรอมดวยบุตรภรรยา
พวกมิตรและญาติ เลื่อมใส ถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระ
ภาคเจา กลาวคํานี้วา อภิกฺกนฺต โภ เปนตน.
จบอรรถกถาอุทยสูตรที่ ๒
๓. เทวหิตสูตร
วาดวยการใหไทยธรรม
[๖๘๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประชวรดวยโรคลม.
ทานพระอุปวาณะ เปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงเรียกทานพระอุปวาณะมาตรัสวา
อุปวาณะ เธอจงรู น้ํารอนเพื่อฉัน ทานพระอุปวาณะทูลรับพระผูมีพระภาคเจา
แลว นุงสบงถือบาตรและจีวรเขาไปยังที่อยูของเทวหิตพราหมณ แลวยืนนิ่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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[๖๘๓] เทวหิตพราหมณไดเห็นทานพระอุปวาณะยืนนิ่งอยู ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ไดกลาวกะทานพระอุปวาณะดวยคาถาวา
ทานเปนสมณะศีรษะโลน ครองผา
สังฆาฏิยืนนิ่งอยู ทานปรารถนาอะไร
แสวงหาอะไร มาเพื่อขออะไรหรือ.
[๖๘๔] ทานพระอุปวาณะตอบวา
พระสุคตมุนีเปนอรหันตในโลก
ประชวรดวยโรคลม ถามีน้ํารอน ขอทาน
จงถวายแกพระสุคตมุนีเกิดพราหมณ ฉัน
ปรารถนาจะเอาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา
ในบรรดาผูที่ควรแกการบูชา.
[๖๘๕] ครั้งนั้น เทวหิตพราหมณใหบุรุษ (คนใช) ถือกาน้ํารอน
และหอน้ําออย ( ตามไป) ถวายทานพระอุปวาณะ.
ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ
แลวอัญเชิญใหพระผูมีพระภาคเจาสรงสนาน และละลายน้ําออยดวยน้ํารอน
แลวถวายพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงหายประชวรนั้น.
[๖๘๖] ตอมา เทวหิตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่
ประทับแลว ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
เทวหิตพราหมณนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาดวยคาถาวา
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พึงใหไทยธรรมที่ไหน ทานอัน
บุคคลใหที่ไหนมีผลมาก ทักษิณาสําเร็จ
ในที่ไหน แกบุคคลผูบูชาอยางไร.
[๖๘๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ผูใดรูขนั ธที่เคยอาศัยในกอน แล
เห็นสวรรคและอบาย บรรลุพระอรหัต
อันเปนที่สิ้นชาติ อยูจบแลวเพราะรูยิ่ง
เปนมุนี พึงใหไทยธรรมในผูนี้ ทานที่ให
แลวในผูนี้มผี ลมาก ทักษิณายอมสําเร็จ
แกบุคคลผูบชู าอยางนี้แหละ.
[๖๘๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว เทวหิตพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมอง
เห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา กับ
พระธรรม. และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควา
เปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
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อรรถกถาเทวหิตสูตร
ในสูตรที่ ๓ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:บทวา วาเตหิ ไดแก ดวยลมในทอง. เลากันมาวา เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาทรงกระทําทุกกรกิรยิ า ๖ พรรษา ทรงนําเอาถั่วเขียวและถั่วพู
เปนตนอยางละฟายมือนาเสวย ลมในพระอุทรกําเริบเพราะเสวยไมดีและบรรทม
ลําบาก. สมัยตอมา ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว แมเสวยโภชนะประณีต
อาพาธนั้นก็ยังปรากฏตัวเปนระยะ ๆ คํานี้ทานกลาวหมายเอาอาพาธนั้น . บทวา
อุปฏาโก โหติ ความวา เปนอุปฏ ฐากในคราวยังไมมีอุปฏฐากประจํา
ตอนปฐมโพธิกาล. ไดยนิ วา ในเวลานั้น บรรดาพระอสีติมหาเถระ ผูที่ไม
เคยเปนอุปฏฐากของพระศาสดาไมมี. ก็พระเถระเหลานี้ คือ พระนาคสุมนะ
พระอุปวาณะ พระสุนักขัตตะ พระจุนทะ พระสมณุทเทสะ พระสาคตะ
พระเมฆิยะ เปนอุปฏฐากที่มีชื่อมาในบาลี แตในเวลานี้ พระอุปวาณเถระ
ลุกขึ้นแตเชาตรู ไดอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาทุกอยาง เชนกวาดบริเวณ
ถวายไมชําระพระทนต จัดถวายน้ําสรง ถือบาตรจีวรตามเสด็จ. บทวา
อุปสงฺกมิ ดวยยามวา ไดยินวา ตลอดเวลา ๒๐ ป ในปฐมโพธิกาล ปาปราศจาก
ควันไฟ แมพระผูมีพระภาคเจาก็ยังมิไดทรงอนุญาต ที่ตมน้ําแกภิกษุทั้งหลาย
ก็พราหมณนั้นใหทําเตาเปนแถว ยกภาชนะใหญ ๆ ขึ้นตั้งบนเตา ใหทําน้ํารอน
แลวขายน้ํารอนพรอมกับผงสําหรับอาบน้ําเปนตนเลี้ยงชีพ. ผูป ระสงคอาบน้ํา
ไปในที่นั้นแลวใหราคา (ซื้อ) อาบน้ําลูบไลดวยของหอม ประดับดอกไม
แลวหลีกไป. เพราะฉะนั้น พระเถระจึงเขาไปในที่นั้น.
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บทวา กึ ปตฺถยาโน ไดแก ปรารถนาอะไร บทวา กึ เอส
ไดแกแสวงหาอะไร. บทวา ปูชิโต ปูชเนยฺยาน ความวา พระเถระเริ่ม
กลาวสดุดีพระทศพลนี้. ทานกลาวคํานี้ ไววา ไดยินวา พระเถระไปเพื่อ
คิลานเภสัช กลาวสรรเสริญภิกษุไข ดังนี้. จริงอยู พวกมนุษยไดฟงคํา
สรรเสริญแลว ยอมสําคัญเภสัชที่ควรถวายโดยเคารพ. ภิกษุไขไดเภสัชอันเปน
สัปปายะแลว ยอมหายไขฉับพลันทีเดียว ความจริงเมื่อจะกลาว ไมควรกลาว
พาดพิงไปถึงฌานวิโมกขสมาบัติและมรรคผล. แตควรกลาวอาคมนียปฏิปทา
อยางนี้ คือ ผูมีศีล มีความละอาย มักรังเกียจ พหูสูต ทรงไวซึ่งนิกายเปนที่มา
ผูตามรักษาอริยวงศ. บทวา ปูชเนยฺยาน ความวา พระอสีติมหาเถระ ชื่อวา
ปูชเนยฺยา เพราะโลกพรอมทั้งเทวโลกควรบูชา. ทานเหลานั้นนั่นแล ชื่อวา
สกฺกเรยฺยา เพราะควรสักการะ ชื่อวา อปจิเนยฺยา เพราะควรทําความ
นอบนอมแกทานเหลานั้นทีเดียว. พระเถระเมื่อประกาศคุณของพระผูมีพระภาคเจานั้นวา พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันเทวดาและมนุษยเหลานั้นบูชา
สักการะนอบนอม ดังนี้ จึงกลาวอยางนี้. บทวา หาตเว แปลวา เพื่อนําไป.
บทวา ผาณิตสฺส จ ปูฏ ไดแกกอนน้ําออยใหญที่ปราศจากขี้เถา
ไดยินวา พราหมณนั้น ถามวา พระสมณโคดมทรงไมสบายเปนอะไร ได
ทราบวา ลมในทอง จึงกลาววา ถาเชนนั้น พวกเรารูจักยาในเรื่องนี้ ตอแตนี้
ขอทานจงเอาน้ําหนอยหนึ่งละลายน้ําออยนี้ ถวายใหทรงดื่มในเวลาสรงเสร็จ
พระเสโทจักซึมออกภายนอกพระสรีระดวยน้ํารอน ลมในทองจักหายดวยยานี้
ดวยประการฉะนี้ พระสนณโคดมจักทรงสําราญ ดวยอาการดัง วามาน ดังนี้แลว
จึงไดถวายใสลงในบาตรพระเถระ.
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา ไดยินวา เมื่ออาพาธนั้นสงบแลว ได
เกิดเรื่องพิสดารวา เทวหิตพราหมณถวายเภสัชแดพระตถาคต โรคสงบเพราะ
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เภสัชนั้นนั่นเอง นาอัศจรรย ทานของพราหมณเปนบรมทาน. พราหมณ
ผูประสงคชื่อเสียง ไดฟงดังนั้นแลว เกิดโสมนัสวา กิตติศัพทของเรานี้ขจรไป
แมดวยเหตุเพียงเทานี้เอง ประสงคจะใหเขารูเรื่องที่ตนกระทําแลว ในขณะ
นั้นเอง เขาไปเฝาทําความคุนเคยในพระทศพล.
บทวา ทชฺชา แปลวา พึงให. บทวา กถ หิ ยชมานสฺส ไดแก
บูชาดวยเหตุอะไร. บทวา อิชฺฌติ ไดแกมีผลมาก. บทวา โย เวทิ ความวา
ไดกระทําผูที่รูทั่วถึงใหปรากฏชัด. ปาฐะวา โย เวติ ดังนี้กม็ ี. อธิบายวา
ผูใดยอมรู คือรูทั่วถึง. บทวา ปสฺสติ ไดแก ยอมเห็นดวยทิพยจักษุ. บทวา
ชาติกฺขย ไดแกพระอรหัต. บทวา อภิฺา โวสิโต ความวา อยูจบ
พรหมจรรย คือถึงที่สุดพรหมจรรย คือความเปนผูทํากิจเสร็จแลว เพราะรู.
บทวา เอว หิ ยชมานสฺส ความวา บูชาอยูดวยอาการนี้ คืออาการบูชา
พระขีณาสพ.
จบอรรถกถาเทวหิตสูตรที่ ๓
๔. มหาศาลสูตร
วาดวยบุตรขับบิดาออกจากเรือน
[๖๘๙] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น พราหมณมหาศาลคนหนึ่ง เปนคนปอน นุงหมปอน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ สนทนาปราศรัยกับ พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณมหาศาลนั้น ผูนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งแลววา ดูกอนพราหมณ ทําไมทานจึงเปนคนปอน นุงหมก็ปอน.
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พราหมณมหาศาลกราบทูลวา ขาแตทานพระโคดม พวกบุตรของขา
พระองค ๔ คนในบานนี้คบคิดกับภรรยาแลวขับขาพระองคออกจากเรือน.
[๖๙๐] ดูกอนพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงเรียนคาถานี้แลว
เมื่อหมูมหาชนประชุมกันที่สภา และเมื่อพวกบุตรมาประชุมพรอมแลว จง
กลาววา
เราชื่นชม และปรารถนาความเจริญ
แกบุตรเหลาใด บุตรเหลานั้นคบคิดกันกับ
ภรรยารุมวาเรา ดังสุนัขรุมเหาสุกร เขาวา
พวกมัน เปนอสัตบุรุษลามก รองเรียกเราวา
พอ ๆ พวกมันประดุจยักษแปลงเปนบุตร
มา ละทิ้งเราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว.
พวกมันกําจัดคนแกไมมีสมบัติออกจากที่ (อาศัย) กิน ดังมาแกที่เจาของ
ปลอยทิ้งฉะนั้น.
บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอ
ในเรือนผูอื่นไดยินวาไมเทาของเรายังจะ
ดีกวา พวกบุตรที่ไมเชื่อฟงจะดีอะไร
เพราะไมเทายังปองกันโค หรือสุนขั ดุได
ในที่มืดยังใชยันไปขางหนาได ในทีล่ ึก
ยังใชหยั่งดูได พลาดแลวยังยั้งอยูไดดวย
อานุภาพไมเทา.
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[๖๙๑] ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลนั้นเรียนคาถานี้ในสํานัก
พระผูมีพระภาคเจาแลว เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา และเมื่อพวกบุตร
มาประชุมแลวจึงไดกลาววา
เราชื่นชมและปรารถนาความเจริญ
แกบุตรเหลาใด บุตรเหลานั้น คบคิดกัน
กับภรรยารุมวาเรา ดังสุนัขรุมเหาสุกร
เขาวาพวกมันเปนอสัตบุรุษลามก รองเรียก
เราวาพอ ๆ พวกมันประดุจยักษแปลงเปน
บุตรมา ละทิ้งเราผูลวงเขาปจฉิมวัยไว
พวกมัน กําจัดคนแกไมมสี มบัติออกจากที่
(อาศัย) กิน ดังมาแกที่เจาของปลอยทิ้ง
ฉะนั้น.
บิดาของบุตรพาลเปนผูเฒาตองขอ
ในเรือนผูอื่น ไดยินวาไมเทาของเรายังจะ
ดีกวา พวกบุตรที่ไมเชื่อฟงจะดีอะไร
เพราะไมเทายังปองกันโคหรือสุนัขดุได
ในที่มืดยังใชยันไปขางหนาได ในที่ลกึ
ยังใชหยั่งดูได พลาดแลวยังยั้งอยูไดดวย
อานุภาพไมเทา.
[๖๙๒] ลําดับนัน้ พวกบุตรนําพราหมณมหาศาลนั้นไปยังเรือนให
อาบน้ําแลวใหนุงหมผาคูหนึ่ง ๆ ทุก ๆ คน.
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พราหมณมหาศาลนั้น ถือผาคูหนึ่งไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่
ประทับ สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ขาพเจาชื่อวา
เปนพราหมณ ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับอาจารยมาใหอาจารย ขอทาน
พระโคดมผูเปนอาจารยของขาพเจาจงรับสวนของอาจารยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยความอนุเคราะห.
[๖๙๓] ครั้งนั้น พราหมณมหาศาลนั้น ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัย
เปนสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถามหาศาลสูตร
ในมหาศาลสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ลูโข ลูขปาปุรโณ ไดแกเปนคนแก มีผาหมเกา. บทวา
อุปสงฺกมิ ความวา เพราะเหตุไร พราหมณจึงเขาไปหา. เลากันมาวา
ในเรือนของพราหมณนั้นไดมีทรัพยถึง ๘ แสน. พราหมณนั้นไดทําอาวาหมงคลแกบุตร ๔ คน จายทรัพยถึง ๔ แสน. ลําดับนั้น เมื่อนางพราหมณี
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ของพราหมณนั้น ทํากาละแลว บุตรทั้งหลายปรึกษากันวา ถาบิดาจักนํา
นางพราหมณีอื่นมา ตระกูลจักแตก ดวยอํานาจบุตรที่เกิดในทองของนาง
เอาเถอะเราจักสงเคราะหทาน. บุตรทั้ง ๔ คนนั้น บํารุงดวยของกินและ
เครื่องนุงหมเปนตนอันประณีต กระทําการนวดมือและเทาเปนตน สงเคราะห
วันหนึ่ง เมื่อพราหมณนั้นนอนกลางวันแลวลุกขึ้น จึงพากันนวดมือและเทา
กลาวโทษในการอยูครองเรือนเฉพาะอยาง จึงออนวอนวา พวกฉันจักบํารุง
ทานโดยทํานองนี้จนตลอดชีวิต ขอทานจงใหทรัพยแมที่เหลือแกพวกฉัน.
พราหมณไดใหทรัพยแกบุตรคนละหนึ่งแสนอีก แลวแบงเครื่องอุปโภคบริโภค
ทั้งหมดออกเปน ๔ สวน นอกจากผานุงหมของตน มอบใหไป. บุตรคนโต
บํารุงพราหมณนั้น ๒-๓ วัน.
ครั้นวันหนึ่ง หญิงสะใภยืนอยูที่ซุมประตู พูดกะพราหมณผูอาบน้ํา
แลวมาอยูอยางนี้วา เหตุไรทานจึงใหทรัพยแกลกู คนโตเปนรอยเปนพันจน
เหลือเฟอ บุตรทั้งหมดทานใหคนละสองแสนมิใชหรือ ทานไมรูทางไปเรือน
ของบุตรคนอื่น ๆ หรือ. พราหมณโกรธ วาอีหญิงถอย จงฉิบหาย แลวได
ไปเรือนบุตรอื่น. แตนั้น ๒-๓ วัน ก็หนีไปเรือนอื่นดวยอุบายอยางนี้
เหตุนั้น เมื่อไมไดเขาไปแมในเรือนหลังหนึ่งก็บวชเปนตาผาขาว เที่ยวภิกขาจาร
โดยกาลลวงไปก็แกชราลง มีรางกายเหี่ยวแหงเพราะการกินไมดีและนอนลําบาก
กลับจากภิกขาจารนอนบนตั่งหลับไป ลุกขึ้นนั่งตรวจดูตนเมื่อไมเห็นที่พึ่งในบุตร
จึงคิดวา ไดยินวา พระสมณโคดม มีพระพักตรไมสะยิ้ว มีพระพักตรเผย
พูดจานาสบายใจ ฉลาดในปฏิสันถาร เราอาจเขาไปเฝาพระสมณโคดมได
ปฏิสันถาร พราหมณจัดผานุงหมเรียบรอย ถือภิกขาภาชนะเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ.
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บทวา ทาเรหิ สปุจฺฉ ฆรา นิกฺขาเมนฺติ ความวา บุตร
ทั้งหลายถือเอาทรัพยอันเปนของ ๆ ขาพระองคทั้งหมด รูวาขาพระองคไมมี
ทรัพยจึงปรึกษากับภรรยาของตนแลวขับไลขาพระองคออกจากเรือน.
บทวา นนฺทิสฺส ความวา เราเกิดความเพลิดเพลิน ยินดี ปราโมทย.
บทวา ภาวมิจฺฉิส ความวา เราปรารถนาความเจริญ. บทวา สาว วาเทนฺติ สูกร
ความวา พวกสุนัขเปนฝูง ๆ เหาไลสุกร เหารองขึ้นดัง ๆ บอย ๆ ฉันใด
บุตรทั้งหลายก็ฉันนั้น พรอมกับภรรยาขับไลเราผูรองเสียงดัง ๆ ใหหนีไป.
บทวา อสนฺตา ไดแก อสัตบุรษุ ทั้งหลาย. บทวา ชมฺมา แปลวา
ผูลามก. บทวา ภาสเร แปลวา ยอมกลาว. บทวา ปุตฺตรูเปน ไดแก
ดวยเพศของบุตร. บทวา วโยคต ไดแก ยอมละ คือทอดทิ้งเราผูลวงวัย
ทั้ง ๓ ตั้งอยูในปจฉิมวัย.
บทวา นิพฺโภโค แปลวา ไมมเี ครื่องบริโภค. บทวา ขาทนา
อปนียติ ความวา คนทั้งหลายยอมใหของกินมีรสตาง ๆ แกมาชั่วเวลาที่มัน
ยังหนุมมีกําลังวิ่งไว ตอแตนั้น พอมันแกหมดกําลังก็ทอดทิ้ง มันไมไดรับการ
ดูแล ตองเที่ยวไปหาหญาแหงในดงกับแมโคทั้งหลาย บิดาชือ่ วา ไมมีโภคะ
เพราะทรัพยทั้งปวงถูกปลนไปหมด เวลาแกเหมือนมานั้น พระเถระผูเปน
บิดาของตนพาล ก็เสมือนเราตองขออาหารในเรือนคนอื่น.
ศัพทวา ยฺเจ เปนนิบาต. ทานกลาวอธิบายไววา เขาวาไมเทา
ยังประเสริฐกวา ดีกวาบุตรของเราที่ไมเชื่อฟง ไมยําเกรง มีอยูในปกครอง.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวาไมเทานั้นเปนของประเสริฐ จึงตรัสวา จณฺฑป
โคณ ดังนี้เปนตน
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บทวา ปุเร โหติ ไดแกใชนําหนา อธิบายวา เอาไมเทานั้นไว
ขางหนาไป ยอมสะดวก. บทวา คาธเมติ ความวา เวลาลงน้ํา ใชไมเทา
เปนที่พึ่งในน้ําลึก.
บทวา ปริยาปุณิตฺวา ไดแก เรียนจนคลองปาก. บทวา สนฺน-ิ
สินฺเนสุ ความวา ในวันที่พวกพราหมณประชุมกันเชนนั้น เมื่อพวกบุตร
ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวงเขาที่ประชุมนั้น นั่งบนอาสนะอันคูควรอยาง
ใหญ ทามกลางพวกพราหมณ. บทวา อภาสิ ความวา พราหมณแกคิดวา
นี้เปนเวลาของเราแลว จึงเขาไปกลางที่ประชุม ยกมือขึ้นกลาววา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย เรามีความประสงคจะกลาวคาถาแกทานทั้งหลาย เมื่อเรากลาวแก
พวกทาน ทานทั้งหลายจักฟงกันไหม เมื่อพวกพราหมณกลาววา กลาวเถิด
กลาวเถิด ทานพราหมณ พวกเราจักฟง ดังนี้ จึงไดยืนกลาวทีเดียว. ก็โดย
สมัยนั้นแล พวกมนุษยมีประเพณีอยูวา ผูใดกินของของบิดามารดา ไมเลี้ยงดู
บิดามารดา ผูนั้นควรใหตายเสีย ดังนี้ เพราะฉะนั้น บุตรพราหมณเหลานั้น
จึงหมอบลงที่เทาทั้งสองของบิดา วิงวอนวา พอจา ขอพอจงใหชีวิตแกพวก
ฉันเถิด. เพราะหัวใจของบิดาออนโยนตอลูก ๆ พราหมณนั้นจึงกลาววา
ทานผูเจริญทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายอยาใหลูกโง ๆ ของฉันพินาศเสียเลย
พวกเขาจักเลี้ยงดูเรา ดังนี้.
ลําดับนั้น คนทัง้ หลายกลาวกะลูก ๆ ของพราหมณนั้นวา ผูเจริญ
ทั้งหลาย ตั้งแตวันนี้ไป ถาพวกเธอไมปรนนิบัติบิดาใหดี พวกเราจักฆา
พวกเธอเสีย. ลูก ๆ เหลานั้นมีความกลัว จึงนําบิดาไปยังเรือนปรนนิบัติ.
เพื่อจะแสดงเรื่องนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา อถโข ต พฺราหฺมณมหา
สาล ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนตฺวา ความวา ใหบิดานั่งบนตั่ง
แลวยกขึ้น นําไปดวยตนเอง. บทวา นฺหาเปตฺวา ความวา เอาน้ํามันทาตัว
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แลวนวดฟน ใหอาบดวยผงของหอมเปนตน. ใหเรียกนางพรหมณีทั้งหลายมา
กลาววา ตั้งแตวันนี้ไป พวกเธอจงปรนนิบัติบิดาของเราใหดี ถาพวกเธอ
ประมาท พวกเราจักขับไลพวกเธอออกจากเรือน ดังนี้แลวใหบริโภคโภชนะ
อยางประณีต.
พราหมณไดอาหารดี นอนสบาย สองสามวันเทานั้นก็มีกําลัง มี
รางกายเอิบอิ่ม แลดูอัตภาพแลวคิดไดวา เราไดสมบัตินี้เพราะอาศัยพระสมณโคดม จึงถือเครื่องบรรณาการไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา. เพื่อจะแสดง
ความนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา อถโข โส ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา เอตทโวจ ความวา พราหมณวางผาคูหนึ่งแทบบาทมูล แลวไดกลาว
คํานี้ คือกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาในเวลารับสรณคมนเสร็จนั่นเอง อยางนี้
วา ขาแตพระโคคมผูเจริญ พวกลูก ๆ ใหภัตตาหารประจําแกขาพระองค
๔ สวน ขาพระองคขอถวายแดพระองค ๒ สวนจาก ๔ สวนนั้น ขาพระองค
จักบริโภคเอง ๒ สวน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ ทานอยามอบให
เฉพาะสวนที่ดีเลย เราตถาคตจักไปสถานที่ชอบใจของเราเทานั้น. พราหมณ
กราบทูลวา ผูเจริญ อยางนั้นสิ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวไปเรือน
เรียกพวกลูกมาบอกวา ลูก ๆ ทั้งหลาย พระสมณโคดมเปนเพื่อนของพอ
พอถวายภัตตาหารประจําของพอ ๒ สวนแกพระสมโคดมนั้น เมื่อทานมาถึง
บาน พวกเจาอยาลืมเสียละ พวกลูกพากันรับคําวา ดีแลวพอ. เชาวันรุงขึ้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือบาตรจีวรเสด็จไปประตูนิเวศน ของลูกคนโต. พอ
เขาเห็นพระศาสดาเทานั้น รับบาตรจากพระหัตถ นิมนตใหเสด็จเขาเรือน
ใหประทับนั่งเหนือบัลลังกซึ่งคูควรมากแลว ไดถวายโภชนะอันประณีต. วัน
รุงขึ้น พระศาสดาเสด็จไปเรือนของลูกอีกคนหนึ่ง วันรุงขึ้นเสด็จไปเรือนของ
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ลูกอีกคนหนึ่ง พระองคเสด็จไปเรือนของลูกพราหมณทุกคนตามลําดับ ดวย
ประการฉะนี้. พวกลูกพราหมณทุกคนไดกระทําสักการะเหมือน ๆ กัน.
อยูมาวันหนึ่ง ที่เรือนของลูกคนโตมีงานมงคล. ลูกคนโตนั้นกลาวกะ
บิดาวา พอพวกเราจะถวายมงคลแกใคร. พราหมณกลาววา พวกเราไมรูจัก
ใครอื่นเลย พระสมณโคดมเปนสหายของพอมิใชหรือ ลูกคนโตกลาววา
ถาอยางนั้น พอจงนิมนตพระสมณโคดมมาฉันภัตตาหารในวันรุงขึ้นพรอมดวย
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป พราหมณไดทําเหมือนอยางนั้น. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับนิมนตแลว แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆไดเสด็จไปสูประตูเรือนของ
ลูกชายคนโตนั้น ในวันรุงขึ้น. ลูกชายคนโตนั้น เชิญเสด็จพระศาสดาใหเขา
ไปสูเรือน ซึ่งทาดวยของเขียวประดับดวยเครื่องประดับทุกอยาง นิมนต
ภิกษุสงฆ ซึ่งมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแลว ไดถวาย
ขาวปายาสมีน้ํานอย และของเคี้ยวตางชนิด. ลําดับนั้น ลูกทั้งสีค่ นของพราหมณ
นั่งเฝาพระศาสดา กราบทูลในระหวางเสวยภัตตาหารวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พวกขาพระองคปรนนิบัติบิดาของพวกขาพระองค มิไดประมาท ขอพระองค
จงดูอัตภาพ. พระศาสดาตรัสวา ขึ้นชื่อวา การเลีย้ งดูบิดามารดาที่พวกเธอทํา
แลวเปนความดี พวกโบราณบัณฑิตเคยประพฤติกันอยางสม่ําเสมอทีเดียว
แลวตรัสนาคราชชาดก ยกอริยสัจ ๔ แสดงธรรม ในเวลาจบเทศนาพราหมณ
พรอมดวยลูก ๔ คน ลูกสะใภ ๔ คน สงญาณไปตามกระแสเทศนา ตั้งอยู
ในโสดาปตติผล. จําเดิมแตนั้น พระศาสดามิไดเสด็จไปที่เรือนของชนเหลานั้น
ในกาลทั้งปวง ดังนี้แล.
จบอรรถกถามหาศาลสูตรที่ ๔
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๕. มานัตถัทธสูตร
วาดวยการทําความเคารพในบุคคล ๔ พวก
[๖๙๔] สาวัตถีนิทาน.
สมัยนั้น พราหมณมีนามวามานัตถัทธะ อาศัยอยูในกรุงสาวัตถี เขา
ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พี่ชาย.
[๖๙๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญแวดลอมทรง
แสดงธรรมอยู.
ครั้งนั้น มานัตถัทธพราหมณมีความดําริวา พระสมณโคดมนี้อัน
บริษัทหมูใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู ถากระไร เราจะเขาไปเฝาพระสมณโคดมยังที่ประทับ ถาพระสมณโคดมตรัสกะเรา เราก็จะพูดกะทาน ถาพระ
สมณโคดมไมตรัสกะเรา เราก็จะไมพูดกะทาน ลําดับนั้นแล มานัตถัทธ
พราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเจาไมตรัสดวย มานัตถัทธพราหมณตอง
การจะกลับจากที่นั้น ดวยคิดวาพระสมณโคดมนี้ไมรูอะไร.
[๖๙๖] ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกในใจของ
มานัตถัทธพราหมณดวยพระหฤทัยแลว ไดตรัสกะมานัตถัทธพราหมณดวย
พระคาถาวา
ดูกอนพราหมณ ใครในโลกนีม้ ี
มานะไมดีเลย ผูใดมาดวยประโยชนใด
ผูนั้นพึงเพิ่มพูนประโยชนนั้นแล.
[๖๙๗] ครั้งนั้น มานัตถัทธพราหมณคิดวา พระสมณโคดมทราบ
จิตเรา จึงหมอบลงดวยศีรษะที่ใกลพระบาทพระผูมีพระภาคเจา ณ ทีน่ ั้นเอง
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แลวจูบพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวยปากและนวดดวยมือ ประกาศชื่อวา
ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคมีนามวา มานัตถัทธะ.
ครั้งนั้น บริษัทนัน้ เกิดประหลาดใจวา นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีหนอ
มานัตถัทธพราหมณนี้ไมไหวมารดา บิดา อาจารย พี่ชาย แตพระสมณโคดม
ทรงทําคนเห็นปานนี้ใหทํานอบนบไดเปนอยางดียิ่ง.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะมานัตถัทธพราหมณวา พอละ
พราหมณ เชิญลุกขึ้นนั่งบนอาสนะของตนเถิด เพราะทานมีจิตเลื่อมใสในเรา
แลว.
[๖๙๘] ลําดับนั้น มานัตถัทธพราหมณนั่งบนอาสนะของตนแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ไมควรทํามานะในใคร ควรมีความ
เคารพในใคร พึงยําเกรงใคร บูชาใคร
ดวยดีแลว จึงเปนการดี.
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ไมควรทํามานะในมารดา บิดา พี่ชาย
และในอาจารยเปนที่ ๔ พึงมีความเคารพ
ในบุคคลเหลานั้น พึงยําเกรงบุคคล
เหลานั้น บูชาบุคคลเหลานั้นดวยดีแลว
จึงเปนการดี บุคคลพึงทําลายมานะเสีย
ไมควรมีความกระดางในพระอรหันตผู
เย็นสนิท ผูทาํ กิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เพราะอนุสัยนั้น.
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[๗๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว มานัตถัทธพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได
ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา กับพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถามานัตถัทธสูตร
ในมานัตถัทธสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มานตฺถทฺโธ ความวา ผูกระดางเพราะมานะ เหมือน
ลูกโปงเต็มไปดวยลม. บทวา อาจริย ความวา ในเวลาเรียนศิลปะ อาจารย
ไมใหศิลปะแกผูไมไหว. แตในกาลอื่น พราหมณนั้นไมไหวอาจารย. แม
ผูมีพระภาคเจานั้นมีอยู พราหมณก็ไมรู. บทวา นาย สมโณ ความวา
พราหมณนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา เพราะเหตุที่พระสมณะนี้ เมื่อพราหมณ
ผูสมบูรณดวยชาติเชนเรานาถึงเขา ก็ไมทํากิจมาตรวาปฏิสันถาร ฉะนั้น จึง
ไมรูอะไร.
บทวา อพฺภูตจิตฺตชาตา ไดแกประกอบดวยความยินดี อันไม
เคยมีก็มามีขึ้น. บทวา เกสฺ วสฺส ความวา พึงเคารพในใคร. บทวา
กฺยสฺส ความวาพวกไหน เปนที่เคารพของบุคคลนั้น. บทวา อปจิตา อสฺสุ
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ความวาพวกไหนพึงเปนผูควรเพื่อแสดงความนบนอบ. ดวยคาถานี้วา อรหนฺเต
เปนตน ทรงแสดงปูชนียบุคคล โดยยกพระองคเปนตัวอยาง เพราะพระองค
เปนผูฉลาดในเทศนา.
จบอรรถกถามานัตถัทธสูตรที่ ๕
๖. ปจจนิกสูตร
วาดวยคําอันเปนสุภาษิต
[๗๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี สมัยนั้น พราหมณมีนามวา
ปจจนิกสาตะ อาศัยอยูในกรุงสาวัตถี ปจจนิกสาตพราหมณมีความดําริวา
อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดมยังที่ระทับเถิด พระสมณโคดม
จักตรัสคําใด ๆ เราจักเปนขาศึกคํานั้น ๆ ดังนี้.
[๗๐๒] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง
ลําดับนั้น ปจจนิกสาตพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว
เดินตามพระผูมีพระภาคเจาซึ่งกําลังเสด็จจงกรมอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอทานพระสมณะจงตรัสธรรม.
[๗๐๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
คําอันเปนสุภาษิต อันบุคคลผูยินดี
จะเปนขาศึก มีจิตเศราหมอง มากไปดวย
ความแขงดี จะรูแจงดวยดีไมได สวนวา
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บุคคลใด กําจัดความแขงดี และความไม
เลื่อมใสแหงใจ ถอนความอาฆาตไดแลว
ผูนั้นแลพึงรูคําอันเปนสุภาษิต.
[๗๐๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว ปจจนิกสาตพราหมณ
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา กับพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ
ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอด
ชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถาปจจนิกสูตร
ในปจจนิกสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :เมื่อเขากลาววา สิ่งทั้งปวงขาว พราหมณนั้นก็ทําการขัดแยง โดยนัย
เปนตนวาสิ่งทั้งปวงดํา ยอมมีความสําราญ คือมีความสุข เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
ปจฺจนิกสาโต. บทวา โย จ วิเนยฺย สารมฺภ ความวา ผูใดกําจัด
ความแขงดีมีลักษณะทําใหเกิดหนากันแลวฟง.
จบอรรถกถาปจจนิกสูตรที่ ๖
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๗. นวกัมมิกสูตร
วาดวยความยินดี
[๗๐๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ไพรสณฑ
แหงหนึ่งในแควนโกศล.
สมัยหนึ่ง นวกัมมิกภารทวาชพราหมณใหคนทํางานอยูในไพรสณฑ
นั้น เขาไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาซึ่งประทับนั่งคูบัลลังก (นัง่ ขัดสมาธิ)
ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา ที่โคนสาลพฤกษตนหนึ่ง ครั้น
เห็นแลว เขามีความคิดวา เราใหคนทํางานอยูในไพรสณฑนี้จึงยินดี สวน
พระสมณะนี้ ใหคนทําอะไรอยูจึงยินดี.
[๗๐๖] ลําดับนั้น นวกัมมิกภารทวาชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ขาแตทา นภิกษุ ทานทํางานอะไร
หรือ จึงอยูในปาสาลพฤกษ พระโคดม
อยูในปาผูเดียว ไดความยินดีอะไร.
[๗๐๗] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
เราไมมีกรณียกิจในปาดอก เพราะ
เราถอนรากเงาปาอันเปนขาศึกเสียแลว
เราไมมีปาคือกิเลส ปราศจากลูกศรคือ
กิเลส ละความกระลันเสียแลว จึงยินดี
อยูผูเดียวในปา.
[๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค จาวา ทานพระโคดม ภาษิตของ
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พระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมอง
เห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับ
พระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปน
อุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถานวกัมมิกสูตร
ในนวกัมมิกสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นวกมฺมิกภารทฺวาโช ความวา เลากันมาวาพราหมณนั้น
ใหตัดตนไมในปาประกอบเปนปราสาทและเรือนยอดในปานั้นเอง แลวนํามา
ขายยังพระนครชื่อวา นวกัมมิก เพราะอาศัยนวกรรมเลี้ยงชีพดังกลาวแลว
โดยโคตรชื่อวา ภารทวาชะ เหตุนั้นจึงชื่อวา นวกัมมิกภารทวาชะ. บทวา
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ ความวา พราหมณนั้นไดมีความคิดดังนี้ เพราะ
เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง เปลงพระฉัพพัณณรังสี. บทวา วนสฺมึ
ไดแกในไพรสนฑนี้. บทวา อุจฺฉินนฺ มูล เม วน ความวา ปาคือกิเลส
อันเราถอนรากเสียแลว. บทวา นิพพฺ นโถ ไดแก ปราศจากปาคือกิเลส.
บทวา เอโก รเม ไดแก เรายินดีแตผูเดียวเทานั้น. บทวา อรตึ วิปฺปหาย
ความวา ละความระอาในการเสพเสนาสนะอันสงัดและการเจริญภาวนา.
จบอรรถกถานวกัมมิกสูตรที่ ๗
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๘. กัฏฐหารสูตร
วาดวยความเปนพรหม
[๗๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ไพรสณฑ
แหงหนึ่งในแควนโกศล.
ก็สมัยนั้น พวกมาณพหลายคน ซึ่งเปนอันเตวาสิกของพราหมณ
ภารทวาชโคตรคนหนึ่ง เที่ยวหาฟนพากันเขาไปยังไพรสณฑนั้น แลวไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งขัดสมาธิ ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไว
เฉพาะหนา อยูในไพรสณฑนั้น จึงเขาไปหาพราหมณ ภารทวาชโคตรถึงที่อยู
แลวบอกพราหมณ ภารทวาชโคตรวา ขอทานพึงทราบ พระสมณโคดมประทับ
นั่งขัดสมาธิ ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา อยูในไพรสณฑ.
[๗๑๐] ลําดับนั้น พราหมณ ภารทวาชโคตรพรอมดวยมาณพเหลานั้น
เขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งขัดสมาธิ
ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนา ครั้นเห็นแลว จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ณ ที่นั้น แลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ภิกษุ ทานเขาไปสูปาที่วางเปลา
ปราศจากตนในปาหนาทึบ นาหวาดเสียว
นัก มีกายไมหวั่นเปนประโยชน งาม
เพงพินิจฌานอยางดีหนอ ทานเปนมุนี
อาศัยปา อยูในปาผูเดียว ซึ่งไมมีการ
ขับรอง และการบรรเลง การที่ทานมีจิต
ยินดี อยูในปาแตผูเดียวนี้ ปรากฏเปน
ขอนาอัศจรรยแกขาพเจา ขาพเจา
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ปรารถนาไตรทิพยอันสูงสุด จึงมุงหมาย
ความเปนสหายกับทาวมหาพรหมผูเ ปน
อธิบดีของโลก เหตุไร ทานจึงชอบใจปา
ที่ปราศจากคน ทานทําความเพียรในที่นี้
เพื่อบังเกิดเปนพรหมหรือ.
[๗๑๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ความมุง หวังหรือความเพลิดเพลิน
อยางใด ๆ ในอารมณหลายชนิด ซึง่ มี
ประจําอยูทุกเมื่อ นานาประการ หรือ
ตัณหาอันเปนเหตุใหกระชับแนน ซึ่งมี
อวิชชาเปนมูลราก กอใหเกิดทั้งหมด
เราทําใหสิ้นสุดพรอมทั้งรากแลว เราจึง
ไมมีความมุงหวัง ไมมีตัณหาประจํา
ไมมีตัณหาเขามาใกล มีปกติเห็นหมดจด
ในธรรมทั้งปวง บรรลุสัมโพธิญาณอัน
สูงสุด ประเสริฐ เราควรเปนพรหม
แกลวกลาเพงอยู.
[๗๑๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว พราหมณ ภารทวาชโคตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรง
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได
ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและ
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พระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถากัฏฐหารสูตร
ในกัฏฐหารสูตรที่ ๘ วินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนฺเตวาสิกา ไดแก มีผูทําการขวนขวายเลาเรียนศิลปะ ซึ่ง
วา ธัมมันเตวาสิก. บทวา นิสินฺน ไดแก ประทับนั่งเปลงพระรัศมีมีวรรณะ
๖. บทวา คมฺภีรรูเป ไดแก มีสภาพลึก.
บทวา พหุเภรเว ไดแกอันนาสะพึงกลัวมาก เพราะสิ่งที่มีวิญญาณ
และไมมีวิญญาณที่นาสะพึงกลัวซึ่งอยูในที่นั้น. บทวา วิคาหิย ไดแก เขา
ไปแลวโดยลําดับ. บทวา อนิฺชมาเนน เปนตนเปนกายพิเศษ. อธิบาย
วาดวยทั้งกายเห็นปานนี้. ดวยคําวา สุจารุรูป วต ทานกลาววา ทานแหง
ฌานดียิ่งหนอ.
บทวา วนวสฺสิโต มุนิ ไดแก พระมุนีคือพระพุทธเจาทรงอาศัย
ปา. บทวา อิท ความวา เหตุที่ทานนั่งในปาอยางนี้นี่ ยอมปรากฏเปนสิ่งที่
นาอัศจรรยแกขาพเจา. บทวา ปติมโน ไดแก ผูมีจติ ยินดี. บทวา วเน วเส
ไดแก อยูในปา.
บทวา มฺามห ความวาขาพเจา ยอมสําคัญ บทวา โลกาธิปติสหพฺยต ไดแก ความเปนสหายของทาวมหาพรหมผูเปนใหญในโลก. บทวา
อากงฺขมาโน แปลวา ปรารถนาอยู. คําวา ติวิธ อนุตฺตร นี้ ทานกลาว
หมายพรหมโลกนั้นแหละ. บทวา กสฺมา ภว วิชนมรฺมสฺสิโต ความ
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วา ถาไมเปนอยางนี้ เราเขาใจวาทานหวังพรหมโลกอันดับแรก พราหมณ
ถามวา เมื่อเปนอยางนี้ ทานจงบอกแกเรา เหตุไร ทานจึงชอบอยูปา. บทวา
พฺรหฺมปตฺติยา แปลวา เพื่อถึงความเปนผูประเสริฐในที่นี้ ขอนี้ พราหมณ
ถามโดยอาการอื่นอีกวา เพราะเหตุไร ทานจึงทําความเพียร.
บทวา กงฺขา ไดแกตัณหา. ดวยบทวา อภินนฺทนา นี้ แมตัณหา
ทานก็เรียกวา อภินันทนา. บทวา อเนกธาตูสุ ไดแก ในอารมณทั้งหลาย
มีสภาวะมากมาย. บทวา ปุถู ไดแก ตัณหาหรือกิเลสที่เหลือมีประการตางๆ
บทวา สทา สิตา ไดแก อยูในอํานาจตลอดกาลเปนนิตย. บทวา อาณมูลปฺปภวา ไดแก ตัณหาเปนธรรมชาติมีอวิชชาเปนมูลราก. ดวยบทวา
ปชปฺปติ นี้ ก็ตัณหาทานเรียกวา ปชัปปตา โดยเปนเหตุใหกระซิบวา
แมนี้เปนของเรา แมนี้ เปนของเรา. บทวา สพฺพา มยา พยนฺตีกตา ความ
วาตัณหาทั้งหมดอันเราทําใหสิ้นสุดคือหมดที่สุดแลวดวยอรหัตมรรค. บทวา
สมูลิกา ไดแก พรอมดวยสิ่งที่มีอวิชชาเปนมูล.
บทวา อนุปโย ไดแกไมมีตัณหาเขาไปใกล. ดวยบทวา สพฺเพสุ
ธมฺเมสุ วิสุทธฺ ทสฺสโน นี้ ทรงแสดงถึงพระสัพพัญุตญาณ. ดวยบทวา
สมฺโพธิมนุตฺตร ตรัสหมายเอาพระอรหัต. บทวา สิว ไดแก ประเสริฐ
สุด. บทวา ฌายามิ ความวา เรายอมเพงดวยฌาน ๒. บทวา วิสารโท
ไดแก ปราศจากความกําหนัด.
จบอรรถกถากัฏฐหารสูตรที่ ๘
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๙. มาตุโปสกสูตร
วาดวยการเลี้ยงมารดาและบิดา
[๗๑๓] สาวัตถีนทิ าน.
ครั้งนั้น ทาตุโปสกพราหมณผูเลี้ยงมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยกันตามทําเนียมแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง มาตุโปสกพราหมณ
นั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ทานพระ โคดมผูเจริญ ขาพเจาแสวงหาภิกษาโดยธรรมแลวเลี้ยงมารดาและบิดา ขาพเจา
ทําเชนนี้ ชือ่ วาทํากิจที่ควรทําหรือไม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ชอบยิ่ง พราหมณ ทานทําดังนี้ ชื่อวา
ไดทํากิจที่ควรทําแลว ดวยวา ผูใดแสวงหาภิกษาโดยธรรมแลว เลี้ยงมารดา
และบิดาผูนั้นยอมไดบุญเปนอันมาก.
[๗๑๔] พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดย
ธรรม เพราะการบํารุงมารดาและบิดานั่น
แล บัณฑิตยอมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลก
นี้ทีเดียว บุคคลนั้นละไปจากโลกนี้แลว
ยอมบันเทิงในสวรรค.
[๗๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว มาตุโปสกพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
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โดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
สองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจะมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปน
สรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป.
อรรถกถามาตุโปสกสูตร
ในมาตุโปสกสูตรที่ ๙ วินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เปจฺจ ไดแก กลับไปจากโลกนี.้
จบอรรถกถามาตุโปสกสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขกสูตร
วาดวยความเปนภิกษุ
[๗๑๖] สาวัตถีนิทาน.
ครั้งนั้น ภิกขกพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยกันตามธรรมเนียม
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ภิกขกพราหมณนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
เปนคนขอ พระองคก็เปนผูขอ ในความขอนี้ เราจะตางอะไรกัน.
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[๗๑๗] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
บุคคลหาชื่อวาเปนภิกษุเพียงดวย
การขอคนอืน่ ไม บุคคลสมาทานธรรม
เปนพิษ หาชือ่ วาเปนภิกษุไดไม ผูใดใน
โลกนี้ละบุญและบาปเสียแลว ประพฤติ
พรหมจรรยดวยถารพิจารณา ผูนนั้ แล
ชื่อวาเปน ภิกษุ.
[๗๑๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว ภิกขกพราหมณไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทาน
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย
ปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง สอง
ประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมเเละพระสงฆเปนสรณะตลอด
ชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถาภิกขกสูตร
ในภิกขกสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อิธ ไดแก ในความเปนภิกษุนี้นั่นแล. บทวา วิส ธมฺม
ไดแก อกุศลธรรมที่มีกลิน่ เหม็น. บทวา วาเหตฺวา ไดแก ละไดดวยอรหัต
มรรค. บทวา สงฺขาย ไดแกญาณ. บทวา ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ ความ
วา ผูนั้นแล ทานเรียกชื่อวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลสแล.
จบอรรถกถาภิกขกสูตรที่ ๑๐
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๑๑. สังครวสูตร
วาดวยการอาบน้ําลางบาป
[๗๑๙] สาวัตถีนิทาน.
สมัยนั้น สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี มีลัทธิถือความ
บริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกายทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต
ในกรุงสาวัตถีในเวลาเชา ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวกลับมาเวลา
หลังอาหาร เขาไปเฝาพระผูมีพระเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง.
[๗๒๐] ทานพระอานนทนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา สังครวพราหมณอาศัยอยูในกรุงสาวัตถี
เขามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยนา ประพฤติ
การลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย ขาพระองคขอโอกาส
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จไปหาสังครวพราหมณยังที่อยูอาศัย ดวยความ
อนุเคราะหเถิด พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ.
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปหาสังครวพราหมณยังที่อยูอาศัย แลวประทับนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดไว.
[๗๒๑] ลําดับนั้น สังครวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยกันตามธรรมเนียม
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามสังครวพราหมณ ซึ่งนั่งอยู ณ สวนขาง
หนึ่งวา ดูกอนพราหมณ เขาวา ทานมีลัทธิถือความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนา
ความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ทานประพฤติการลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็น
เวลาเชาเปนนิตย จริงหรือ.
สังครวพราหมณกราบทูลวา จริงเชนนั้น ทานพระโคดมผูเจริญ.
พ. ดูกอนพราหมณ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไรจึงไดมีลัทธิถือ
ความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติการลงอาบน้ํา
ชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาเปนนิตย.
ส. ทานพระโคดม บาปกรรมใดที่ขาพระองคทําในเวลากลางวัน ขา
พระองคลอยบาปกรรมนัน้ เสียดวยการอาบน้ําในเวลาเย็น บาปกรรมใดที่
ขาพระองคทําในเวลากลางคืน ขาพระองคลอยบาปกรรมนั้นเสียดวยการอาบน้ํา
ในเวลาเชา ทานพระโคดม ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนนี้แหละ จึงไดชื่อ
วา มีลัทธิถือความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ปรารถนาความบริสุทธิ์ดวยน้ํา ประพฤติ
การลงอาบน้ําชําระรางกาย ทั้งเวลาเย็นในเวลาเชาเปนนิตย.
[๗๒๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนพราหมณ หวงน้ําคือธรรมมี
ศีลเปนทา ไมขุน สัตบุรษุ สรรเสริญตอ
สัตบุรุษ ซึง่ เปนที่ที่บุคคลผูถึงเวทอาบ
แลว บุคคลผูม ีตัวไมเปยกเทานั้นจึงจะขาม
ถึงฝงได.
[๗๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว สังครวพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
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ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง สอง
ประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูปได ขาแตทานพระโคดม
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
พระองคทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อรรถกถาสังครวสูตร
ในสังครวสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปจฺเจติ ไดแก ยอมปรารถนา คือ ยอมตองการ. คฤหัสถ
ออนวอนอยู จึงกลาววา สาธุ ภนฺเต. ไดยินวา คฤหัสถนั่นเปนสหายของ
พระเถระ. เพราะฉะนั้น พระเถระทูลขอรองดวยคิดวา ผูเปนคนกําพราแมไดเรา
เปนสหาย อยาไดถือมิจฉาที่ทิฏฐิแออัดอยูในอบายเลย. อีกนัยหนึ่ง พระเถระเขา
ใจอยูวา คฤหัสถผูนี้ มีบริวารมาก เมื่อเขาเลื่อมใส แลว ตระกูล ๕๐๐ ตระกูล
จักประพฤติตามคําสั่งสอน จงไดทูลขอรอง. บทวา อตฺถวส ไดแก อานิสงส
ของประโยชน คือ เหตุของประโยชน. บทวา ปาป ไดแก อกุศลกรรมมี
ปาณาติบาตเปนตน. บทวา ปวาเหมิ ไดแก เราลงน้ําแคคอแลวใหลอยไป
คือ ใหหนีไป. คาถาวา ธมฺโม มีใจความดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสังครวสูตรที่ ๑๑
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๑๒. โขมทุสสสูตร
วาดวยธรรมของสภา
[๗๒๔] ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมชื่อวา โขมทุสสะ
ของเจาศากยะ ในแควนสักกะ.
ครั้งในเวลาเชา พระผูมีพระเจาทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังโขมทุสสนิคม.
สมัยนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวโชมทุสสนิคม ประชุมกันอยูใน
สภาดวยกรณียกิจบางอยาง และฝนกําลังตกอยูประปราย.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จเขาไปยังสภานั้น.
พราหมณและคฤหบดีชาวโชมทุสสนิคม ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จมาแตไกล ครั้นแลวไดกลาวคํานี้วา คนพวกไหนชื่อวาสมณะโลน และ
คนพวกไหนรูจักธรรมของสภา.
[๗๒๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดี
ชาวโขมทุสสนิคม ดวยพระคาถาวา
ในที่ใดไมมีคนสงบ ที่นั้นไมชื่อวา
สภา คนเหลาไดไมกลาวธรรม คนเหลา
นั้นไมชื่อวาคนสงบ คนละราคะโทสะ
และโมหะแลวกลาวธรรมอยู คนเหลานั้น
ชื่อวาคนสงบ.
[๗๒๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณและ
คฤหบดีชาวโขมทุสสนิคม ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม
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ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เหมือนหงายของที่คว่ํา เปด
ของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคน
มีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น พวกขาพระองคเหลานี้ขอถึงทานพระโคดมผูเจริญกับ
พระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมทรงจําพวกขาพระองค
วา เปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้.
จบโขมทุสสสูตรที่ ๑๒
จบอุปาสกวรรคที่ ๒
อรรถกถาโขมทุสสสูตร
ในโขมทุสสสูตรที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โขมทุสฺสนฺนาม ไดแก นิคมที่ไดชื่ออยางนี้ เพราะมีผา
ไหมมาก. บทวา สภาย ไดแก ในศาลา. บทวา ผุสายติ ความวา หลั่ง
หยาดน้ําคือตก ไดยินวา พระศาสดา มีพระประสงคจะเขาสูสภานั้นทรงดําริวา
เมื่อเราเขาไปดวยอาการอยางนี้ จะไมมีความสะดวก เพราะเหตุนั้น เราอาศัย
เหตุอยางหนึ่งแลวจักเขาไป ดังนี้แลว ทรงบันดาลใหเกิดฝนศกดวยการ
อธิษฐาน. บทวา สภาธมฺม ความวา ไดยินวา การไมทําชนผูนั่งอยางสบาย
ใหลุกขึ้นแลวเขาไปขางหนึ่ง และการไมทํามหาชนใหเขาไปตรง ๆ ที่เดียว
ชื่อวา สภาธรรมของพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ตรงไปทีเดียว. เพราะเหตุนั้น พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นโกรธ กลาวเยยหยัน
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พระผูมีพระภาคเจาวา ชนเหลาไหนเลาเปนสมณะโลน และชนเหลาไหนเลา
จักรูสภาธรรม. บทวา สนฺโต ไดแก บัณฑิต คือ สัตบุรุษ. บทวา ปหาย
ความวา ชนที่ละราคะเปนตนเหลานั่น กลาวธรรมเพื่อกําจัดราคะเปนตน ชื่อวา
สัตบุรุษ.
จบอรรถกถาโขมทุสสสูตรที่ ๑๒ อุ ปาสกวรรคที่ ๒
แหงพราหมณสังยุตเพียงเทานี้

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. กสิสูตร ๒. อุทัยสูตร ๓. เทวหิตสูตร ๔. มหาศาลสูตร
๕. มานัตถัทธสูตร ๖. ปจจนิกสูตร ๗. นวกัมมิกสูตร ๘. กัฏฐหารสูตร
๙. มาตุโปสกสูตร ๑๐. ภิกขกสูตร ๑๑. สังครวสูตร ๑๒. โขมทุสสสูตร
พรอมทั้งอรรถกถา
จบพราหมณสังยุต
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วังคีสสังยุต
๑. นิกขันตสูตร
วาดวยบรรเทาความกระสัน
[๗๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูทีอัตตาฬวเจดีย เมืองอาฬวี กับทาน
พระนิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย ก็สมัยนั้น ทานพระวังคีสะยังเปนภิกษุใหม
บวชไดไมนาน ถูกละไวใหเฝาวิหาร.
[๗๒๘] ครั้งนั้น สตรีเปนอันมาก ประดับประดารางกายแลว เขาไป
ยังอารามเที่ยวดูที่อยูของพวกภิกษุ.
ครั้งนั้นแล ความกระสันยอมบังเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิต
ของทานพระวังคีสะ เพราะไดเห็นสตรีเหลานั้น.
ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนี้วา ไมใชลาภของเราหนอ
ไมเปนลาภของเราหนอ เราไดชั่วเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลวหนอ ที่
เราเกิดความกระสัน ทีค่ วามกําหนัดรบกวนจิตเรา เหตุที่คนอื่น ๆ จะพึง
บรรเทาความกระสันแลว ยังความยินดีใหบังเกิดขึ้นแกเรา ในความกําหนัดที่
บังเกิดขึ้นแลวนี้ เราจะไดแตที่ไหน อยากระนั้นเลย เราพึงบรรเทาความกระสัน
เสียแลว ยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเองเถิด.
[๗๒๙] ในกาลนั้นแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันเสียแลว
ยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
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วิตกทั้งหลายเปนเหตุใหคะนอง
(เกิดมา) แตฝายธรรมดําเหลานี้ ยอมวิ่ง
เขามาสูเราผูออกจากเรือนบวช เปนผูไม
มีเหยาเรือนแลว.
บุตรของคนชั้นสูงทั้งหลาย ผูม ีฝมือ
อันเชี่ยวชาญ ศึกษาดีแลว ทรงธนูไว
มั่นคง พึงทําคนที่ไมยอมหนีมีจํานวนตั้ง
พัน ๆ ใหกระจัดกระจายไปรอบดาน
(ฉันใด) ถึงแมวาสตรีมากยิ่งกวานี้จักมา
สตรีเหลานั้นก็จักเบียดเบียนเรา ผูตั้งมั่น
แลวในธรรมของตนไมไดเลย (ฉันนัน้ )
เพราะวา เราไดฟงทางเปนที่ไปสูพระนิพพานนี้ในที่เฉพาะพระพักตรของพระ
พุทธเจา ผูเปนเฝาพันธุพระอาทิตยแลว
ใจของเรายินดีแลวในทางเปนที่ไปสู
พระนิพพานนั้น.
แนะมารผูชั่วราย ถาทานจะเขามา
หาเราผูอยูอยางนี้ แนะมฤตยุราช เราจัก
ทําโดยวิธีที่ทานจักไมเห็นแมซึ่งทางของ
เราไดเลย ดังนี้.
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วังคีสสังยุต
อรรถกถานิกขันตสูตร
ในนิกขันตสูตรที่ ๑ วังคีสสังยุค มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อคฺคาฬเว เจติเย ไดแก ที่อัคคเจดียเมืองอาฬวี. เมื่อ
พระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ ไดมีเจดียเปนอันมาก อันเปนถิน่ ของยักษและ
นาคเปนตน มีอัคคาฬวเจดีย และโคตมกเจดียเปนตน . เมื่อพระพุทธเจาเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว มนุษยทั้งหลายพากันรื้อเจดียเหลานั้นสรางเปนวิหาร. เจดีย
เหลานั้นนั่นแล จึงเกิดเปนชื่อของคนเหลานั้น . บทวา นิโคฺรธกปฺเปน
ไดแก ดวยพระกัปปเถระผูอยูที่โคนตนไทร. บทวา โอหิยยฺ โก ไดแก
ถูกเหลือไว บทวา วิหารปาโล ความวา ไดยินวา ในครั้งนั้นทานยังไมได
พรรษา ไมเขาใจในการรับบาตรจีวร. ลําดับนั้น ภิกษุผูเถระทั้งหลาย จึงกลาว
กะทานวา อาวุโส ทานจงนั่งดูแลรม รองเทาและไมเทาเปนตน ตั้งใหเปน
ผูเฝาวิหารแลวเขาไปบิณฑบาต. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา วิหารปาโล.
บทวา สมลงฺกริตฺวา ความวา ประดับดวยเครื่องประดับอันเหมาะสมแก
สมบัติของตน บทวา จิตฺต อนุทฺธเสติ ความวา กําจัดคือทํากุศลจิตให
พินาศ. บทวา ต กุเตตฺถ ลพฺภา ความวา เมื่อราคะเกิดขึ้นจะไดเหตุนั้น
แตที่ไหน. บทวา ย เม ปเร ความวา เพราะเหตุใดบุคคลหรือธรรมอยางอื่น
พึงบรรเทาความกระสัน อยากสึกแลว ทําความยินดีในพรหมจรรยใหเกิดขึ้น
แกเราในบัดนี้เลา แมอาจารยและพระอุปชฌายก็ทิ้งเราไวในวิหารแลวไปเสีย.
บทวา อคารสฺมา ไดแก ออกจากเรือน. บทวา อนคาริย ความวา
เขาถึงบรรพชา. บทวา กณฺหโต ความวา แลนมาจากธรรมฝายดํา คือ
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ฝายมาร. บทวา อุคฺคปุตฺตา ไดแก บุตรของบุคคลชั้นสูง เปนเชื้อสาย
แหงเจาผูมีศักดิ์ใหญ. บทวา ทฬฺหธมฺมิโน ไดแก ผูทรงธนูมั่งคง. คือ
ถือธนูของอาจารย ซึ่งมีขนาดสูงสุด. บทวา สหสฺส อปลายิน ความวา
เมื่อแสดงจํานวนของผูไมยอมหนีไป ซึ่งเอาลูกศรสาดไปรอบดาน จึงกลาววา
สหสฺส ดังนี้ . บทวา เอตฺตกา ภิยฺโย ความวา สตรีมีเกินกวาพันนี้. บทวา
เนว ม พฺยาธยิสฺสนฺติ ความวา จักไมอาจใหเราหวั่นไหวได. บทวา ธมฺเม
สมฺหิ ปติฏิต ความวา ตั้งอยูในศาสนธรรมของตน อันสามารถบรรเทา
ความกระสันอยากสึก แลวทําความยินดีอันพรหมจรรยใหเกิดขึ้น. ทานกลาว
คําอธิบายไวดังนี้วา กอนอื่นเมื่อนายขมังธนูตั้งพันยิงกราดลูกศรมารอบดาน
คนที่ศึกษาชํานาญ ก็ใชทอนไมปดลูกธนูทั้งหมดในระหวางไมใหถูกตัว ให
ตกลงที่ใกลเทา บรรดานายขมังธนูเหลานั้น คนหนึ่งยิงลูกธนูไดทีละ ๒ ลูก
สวนหญิงเหลานี้ ยิงลูกศรไดทีสะ ๕ ลูก โดยอารมณมีรูปารมณเปนตน. หญิง
ที่ยิงลูกศรไดอยางนั้น แมจะมีเกินพัน ก็จักไมสามารถทําเราใหหวั่นไหวไดเลย.
บทวา สกฺขี หิ เม สุต เอต ความวา ทางเปนที่ไปสูพระนิพพานนี้
เราไดฟงแลวเฉพาะพระพักตร ทานกลาววา นิพฺพานคมน มคฺค หมายเอา
วิปสสนา. จริงอยู มรรคนั้นเปนมรรคสวนเบื้องตนแหงพระนิพพาน. แต
ทานกลาววา มคฺค ดวยลิงควิปลลาส ความคลาดเคลื่อนของลิงค [เพศของ
ศัพท]. บทวา ตตฺถ เม ความวา ใจของเราไมยินดีในทางไปสูพระนิพพาน
กลาวคือ วิปสสนาอยางออน ๆ ของตนนั้น. ทานเรียกกิเลสวา ปาปมา.
เรียกกิเลสนัน้ แหละวา มจฺจุ ก็มี. บทวา น เม มคฺคมป ความวา เรา
จักทําโดยประการที่ทานมองไมเห็นแมทางที่เราไปในภพและกําเนิดเปนตน.
จบอรรถกถานิกขันตสูตรที่ ๑
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๒. อรติสูตร
วาดวยการบรรเทาความกระสัน
[๗๓๐] สมัยหนึ่ง ทานวังคีสะ อยูที่อัคคาฬวเจดีย เมืองอาฬวี
กับทานพระนิโครธกัปปะผูเปนอุปชฌาย โดยสมัยนั้นแล ทานพระนิโครธกัปปะ
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปสูวิหาร ออกในเวลาเย็นบาง ใน
วันรุงขึ้นหรือในเวลาภิกษาจารบาง.
[๗๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ความกระสันบังเกิดขึ้น ความกําหนัด
รบกวนจิตของทานพระวังคีสะ ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา
ไมใชลาภของเราหนอ ไมเปนลาภของเราหนอ เราไดชั่วเสียแลวหนอ เรา
ไมไดดีเสียแลวหนอ ทีเ่ ราเกิดความกระสันขึ้นแลว ที่ความกําหนัดรบกวน
จิตเรา เราจะไดเหตุที่คนอื่น ๆ จะพึงบรรเทาความกระสันแลวยังความยินดีให
เกิดขึ้นแกเรา ในความกําหนัดที่เกิดขึ้นแลวนี้แตที่ไหน อยากระนั้นเลย เรา
พึงบรรเทาความกระสันแลว ยังความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเองเถิด.
[๗๓๒] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะบรรเทาความกระสันแลว ยัง
ความยินดีใหเกิดขึ้นแกตนดวยตนเอง ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้น วา
บุคคลใดละความไมยินดี (ในศาสนา)
และความยินดี (ในกามคุณทั้งหลาย) และ
วิตกอันอาศัยเรือนโดยประการทั้งปวงแลว
ไมพึงทําปาใหญคือกิเลสในอารมณไหน ๆ
เปนผูไมมีปาคือกิเลส เปนผูไมนอมใจ
ไปแลว ผูนนั้ แลชื่อวาเปนภิกษุ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 308

รูปอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ ทีต่ ั้ง
อยูบนแผนดินก็ดี ทั้งตัง้ อยูในเวหาสก็ดี
ที่อยูในแผนดินก็ดี ยอมทรุดโทรม เปน
ของไมเที่ยงทั้งหมด บุคคลทั้งหลายผู
สํานึกตน ยอมถึงความตกลงอยางนี้เที่ยว
ไป.
ชนทั้งหลายเปนผูติดแลว ในอุปธิ
ทั้งหลายคือ ในรูปอันตนเห็นแลว ใน
เสียงอันตนไดฟงแลว ในกลิ่นและรสอัน
ตนไดกระทบแลว และในโผฏฐัพพารมณ
อันตนทราบแลว ทานจงบรรเทาความ
พอใจในถามคุณ ๕ เหลานั้น เปนผูไม
หวั่นไหว บุคคลใดไมติดอยูในกามคุณ ๕
เหลานั้น บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้น
วา เปนมุนี.
วิตกของคนทั้งหลายอาศัยปยรูปสาต
รูป ๖๐ เปนอันมาก ตั้งลงแลวโดยไมเปน
ธรรมในหมูป ุถุชน บุคคลไมพึงถึงวังวน
กิเลสในอารมณไหน ๆ และบุคคลผูไม
พูดจาชั่วหยาบ จึงชื่อวาเปนภิกษุ.
บัณฑิตผูมีจิตตั้งมั่นแลวตลอดกาล
นาน ผูไมลวงโลก ผูมีปญ
 ญาแกกลา ผู
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ไมทะเยอทะยาน เปนมุนี ถึงบทอันระงับ
แลว อาศัยพระนิพพาน เปนผูดับกิเลสได
แลว ยอมรอคอยกาล (เปนที่ปรินิพพาน)
ดังนี้.
อรรถกถาอรติสูตร
ในสูตรที่ ๒ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นิกขฺ มติ ไดแกออกจากวิหาร. บทวา อปรชฺชุ วา กาเล
ไดแกในวันที่ ๒ หรือในเวลาภิกษาจาร. ไดยินวา พระเถระนั้นเคารพใน
วิหาร. บทวา อรติฺจ รติฺจ ไดแกความไมยินดีในศาสนา และ
ความยินดีในกามคุณทั้งหลาย. บทวา สพฺพโส เคหสิตฺจ วิตกฺก
ความวา และละวิตกลามกซึ่งอาศัยเรือนในกามคุณหาโดยอาการทั้งปวง. บทวา
วนถ ไดแกปาใหญคือกิเลส. บทวา กุหิฺจิ ไดแกในอารมณไร ๆ. บทวา
นิพฺพนโถ ไดแกผูปราศจากปาคือกิเลส. บทวา อรโต ไดแกเวนจาก
ความยินดีดวยอํานาจตัณหา.
บทวา ปวิฺจ เวหาส ความวา รูปที่ตั้งอยูบนแผนดิน ไดแก
รูปหญิงชาย ผาและเครื่องประดับเปนตน และรูปที่ตั้งอยูในอากาศมีแสงจันทร
และอาทิตยเปนตน. บทวา รูปคต ไดแกรูปนั่นเอง บทวา ชคโตคธ
ไดแกรูปที่อยูในแผนดิน อธิบายวา ถึงนาคพิภพภายในแผนดิน. บทวา
ปริชิยฺยติ ไดแกทรุดโทรม. บทวา สพฺพมนิจฺจ ความวา นั้นไมเที่ยง
ทั้งหมด. อาจารยบางพวกกลาววา นีเ้ ปนมหาวิปสสนาของพระเถระ. บทวา
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เอว สเมจฺจ ไดแกมารวมกันอยางนี้. บทวา จรนฺติ มุตตฺตา ความวา
ผูมีอัตภาพอันรูแจงแลวอยู.
บทวา อุปธีสุ ไดแก ขันธ กิเลส และอภิสังขาร. บทวา คธิตา
ไดแกติดอยูแลว. บทวา ทิฏสุเต ไดแกในรูปที่จักษุเห็นแลว ในเสียงที่
โสตะไดยินแลว. กลิ่นและรสทานถือเอาดวยบทวา ปฏิฆะ โผฏฐัพพารมณ
ทานถือเอาดวยบทวา มุตะ ในคําวา ปฏิเฆ จ มุเต จ นี.้ บทวา
โย เอตฺถ น ลิมฺปติ ความวา บุคคลใดไมของติดอยูในกามคุณ ๕
เหลานี้ดวยกิเลส คือ ตัณหาและทิฏฐิ.
บทวา อถ สฏิสิตา สวิตกฺกา ปุถุชฺชนตาย อธมฺมนิวฏิ า
ความวา เมือ่ เปนเชนนั้น วิตกฝายอธรรมเปนอันมาก ที่อาศัยอารมณ ๖
ก็ตั้งลงในหมูชน. บทวา น จ วฏฏคตสฺส กุหิฺจิ ความวา ไมพึง
ตกไปในวนคือ กิเลสในที่ไหน ๆ ดวยอํานาจวิตกฝายอธรรมเหลานั้น. บทวา
โน ปน ทุฏ ุลฺลภาณี ความวา ไมพึงเปนผูกลาววาจาชั่วหยาบ. บทวา
ส ภิกขฺ ุ ความวา ผูมีจิตอยางนี้นั้น ยอมชื่อวาเปนภิกษุ.
บทวา ทพฺโพ ไดแกบัณฑิตผูมีชาติแหงผูมีปญญา. บทวา
จิรรตฺตสมาหิโต ไดแกผูมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนาน. บทวา นิปโก ไดแก
ผูประกอบดวยปญญาเครื่องรักษาตน คือมีปญญาแกกลา. บทวา อปหาลุ
ไดแกผูปราศจากตัณหา. บทวา สนฺต ปท ไดแกพระนิพพาน. บทวา
อชฺฌคมา มุนิ ไดแกมุนีผูบรรลุแลว. บทวา ปฏิจฺจ ปรินิพฺพุโต
กงฺขติ กาล ความวา อาศัยพระนิพพาน ดับดวยการดับกิเลสรอกาลเปนที่
ปรินิพพาน.
จบอรรถกถาอรติสูตรที่ ๒
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๓. เปสลาติมัญญนาสูตร
วาดวยการนึกดูหมิ่นภิกษุผูมีศีล
[๗๓๓] สมัยหนึง่ ทานพระวังคีสะอยูที่อัคคาฬวเจดีย เมืองอาฬวี
กับทานพระนิโครธกัปปะผูอุปชฌาย ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะนึก
ดูหมิ่นภิกษุทั้งหลาย ผูมีศีลเปนที่รักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ไมใชลาภของเราหนอ
ไมเปนลาภของเราหนอ เราไดชั่วเสียแลวหนอ เราไมไดดีเสียแลว หนอ
ที่เราดูหมิ่นภิกษุทั้งหลาย ผูมีศีลเปนที่รักเหลาอื่น ดวยปฏิภาณของตน ดังนี้.
[๗๓๔] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะยังความวิปฏิสารใหเกิดขึ้น
แกตนดวยตนเองแลว ไดภาษิตคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
ดูกอนทานโคดม ทานจงละมานะ
เสีย ทานจงละหนทางแหงมานะในโลก
นี้เสีย ทานจงเปนผูละหนทางแหงมานะ
ในโลกนี้เสีย อยาใหมีสว นเหลือได
(เพราะ) หมูสัตวผูอันความลบหลูทาํ ให
มัวหมองแลว ยอมเปนผูมีความเดือดรอน
ตลอดกาลนาน สัตวทั้งหลายผูอันมานะ
กําจัดแลวยอมตกนรก ชนทั้งหลายผูอัน
มานะกําจัดแลว เขาถึงนรกแลว ยอม
เศราโศกสิ้นกาลนาน ภิกษุผูชํานะกิเลส
ดวยมรรคเปนผูปฏิบัติชอบ ยอมไมเศราโศกเลยในกาลไหน ๆ ยอมไดรับเกียรติคุณ
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และความสุข บัณฑิตทัง้ หลายยอมเรียก
ภิกษุผูเชนนั้นวา เปนผูเห็นธรรม เพราะฉะนั้น ทานจงเปนผูไมมีกิเลสเพียงตะปู
เครื่องตรึงใจในโลกนี้ เปนผูมีความเพียร
จงละนิวรณทั้งหลายเสีย เปนผูบริสทุ ธิ์
และละมานะอยาใหมีสวนเหลือแลว ทํา
ที่สุดแหงกิเลสดวยวิชชา เปนผูสงบระงับ
ดังนี้.
อรรถกถาเปสลาติมัญญนาสูตร
ในเปสลาติมัญญนาสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อติมฺติ ความวา ทานพระวังคีสะดูหมิ่นวา พระแก ๆ
เหลานี้จะรูอะไร บาลีกไ็ มรู อรรถกถาก็ไมรู ความไพเราะของบทและ
พยัญชนะก็ไมรู สวนพวกเรา ทั้งบาลีทั้งอรรถกถาปรากฏตัง้ รอยนัยพันนัย.
เพราะตนเปนสาวกของพระพุทธเจาผูโคตมะ จึงเรียกตนวาโคตมะ. บทวา
มานปถ ไดแกอารมณแหงมานะ และธรรมทีเ่ กิดกับมานะ. บทวา
วิปฺปฏิสารีหุวา ความวา ไดเปนผูมีความรอนใจ. บทวา มคฺคชิโน
ไดแกผูชนะกิเลสดวยมรรค. บทวา กิตฺติฺจ สุขฺจ ไดแกการกลาว
สรรเสริญ และความสุขทางกายทางใจ. บทวา อขีโลธ ปธานวา ความวา
ในโลกนี้ เปนผูไมมีกิเลสเพียงดังตะปู มีความเพียร คือสมบูรณดวยความเพียร.
บทวา วิสุทฺโธ ความวา พึงเปนผูบริสุทธิ์. บทวา อเสส ไดแกละมานะ
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เกาอยางไมใหเหลือ. บทวา วิชฺชายนฺตกโร ไดแก ผูกระทําที่สุดแหงกิเลส
ทั้งหลายดวยวิชชา. บทวา สมิตาวี ไดแก เปนผูสงบเพราะกิเลสมีราคะ
เปนตนสงบ.
จบอรรถกถาเปสลาติมัญญนาสูตรที่ ๓
๔. อานันทสูตร
วาดวยวิธีแกจิตกระสัน
[๗๓๕] สมัยหนึง่ ทานพระอานนทอยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร
เขาไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี มีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ
ก็โดยสมัยนัน้ แล ความกระสันไดเกิดขึ้น ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของทาน
พระวังคีสะ.
[๗๓๖] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดกลาวกะทานพระอานนทดวย
คาถาวา
ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ จิต
ของขาพเจารุมรอน ขอทานจงบอกวิธี
เปนเครื่องดับราคะ เพือ่ อนุเคราะหแก
ขาพเจาดวยเถิด โคดม.
[๗๓๗] ทานพระอานนทจึงกลาววา
จิตของทานรุมรอน เพราะสัญญา
อันวิปลาส ทานจงละเวนนิมิตอันสวยงาม
อันเกี่ยวดวยราคะเสีย ทานจงเห็นสังขาร
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ทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง โดย
เปนทุกข และอยาเห็นโดยความเปนตน
ทานจงดับราคะอันแรงกลา ทานจงอยาถูก
ราคะเผาผลาญบอย ๆ ทานจงเจริญจิตใน
อสุภกัมมัฏฐาน ใหเปนจิตมีอารมณเปน
อันเดียวตั้งมั่นดวยดีเถิด ทานจงมีการคตาสติ ทานจงเปนผูมากดวยความหนาย
ทานจงเจริญความไมมีนมิ ิต และจงถอน
มานานุสัยเสีย เพราะการรูเทาถึงมานะ
ทานจักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป ดังนี้.
อรรถกถาอานันทสูตร
ในอานันทสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ราโค เปนตน ความวา ทานพระอานนทเปนผูมีปญญามาก
อบรมตนดีแลว พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชานิมนตทานใหนั่ง
ภายในนิเวศน. พวกสตรีประดับดวยเครื่องประดับทั้งปวง เขาไปหาพระเถระ
ไหวแลวพัดดวยพัดใบตาล. เขาไปนั่งถามปญหา ฟงธรรม. ในที่นั้น
เมื่อทานพระวังคีสะ บวชใหม ไมอาจที่จะกําหนดอารมณได ความกําหนัด
ในรูปารมณคือสตรีรบกวนจิต. เพราะบวชดวยศรัทธา ทานจึงเปนคนตรง
คิดวา ความกําหนัดของเรานี้กําเริบมากขึ้น พึงทําประโยชนปจจุบันและ
ประโยชนภายหนาใหเสียไป. นั่งอยูถัดกันนั่นแหละ เมื่อจะเปดเผยตนแก
พระเถระ จึงไดกลาวคําเปนตนวา กามราเคน ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิพฺพาปน ไดแกเหตุดับราคะ. บทวา
วิปริเยสา ไดแกโดยคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง. บทวา ราคูปสฺหิต
ไดแกอิฏฐารมณเปนที่ตั้งแหงราคะ. บทวา ปรโต ปสฺส ความวา จงเห็น
โดยความเปนของไมเทียง. บทวา มา จ อตฺตโต ความวา จงอยาเห็น
โดยความเปนอัตตา. บทวา กายคตา ตฺยตฺถุ ความวา ทานจงมีสติไปใน
กาย. บทวา อนิมิตฺตฺจ ภาเวหิ ความวา เพราะทานเพิกนิจจนิมิตมีเที่ยง
เปนตนเสียได วิปสสนาจึงชื่อวาหานิมิตมิได. พระอานนทเถระกลาวกะทาน
พระวังคีสะนั้นวา ภาเวทิ ทานจงเจริญ ดังนี้. บทวา มานาภิสมยา
ไดแก เพราะรูดวยการเห็นมานะอยางหนึ่ง เพราะรูดวยการละอยางหนึ่ง.
บทวา อุปลนฺโต ไดแก ชื่อวาเปนผูสงบเพราะราคะเปนตนสงบ.
จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๔
๕. สุภาสิตสูตร
วาดวยวาจาสุภาษิต ๔ ประการ
[๗๓๘] สาวัตถีนทิ าน.
ในสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาอัน
ประกอบดวยองค ๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมี
โทษ และเปนวาจาอันวิญูชนทั้งหลายไมติเตียน องค ๔ เปนไฉน ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกลาวแตวาจาที่บุคคลกลาวดีแลว
เทานั้น ไมกลาววาจาที่บุคคลกลาวชั่วแลว ๑ ยอมกลาวแตวาจาที่เปนธรรม
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เทานั้น ไมกลาววาจาที่ไมเปนธรรม ๑ ยอมกลาวแตวาจาอันเปนที่รักเทานั้น
ไมกลาววาจาอันไมเปนที่รัก ๑ ยอมกลาวแตวาจาจริงเทานั้น ไมกลาววาจา
เท็จ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล เปนวาจา
สุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และเปนวาจาอันวิญูชน
ทั้งหลายไมติเตียน.
[๗๓๙] พระผูมีพระภาคเจา ผูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตบุรษุ ทั้งหลาย ไดกลาววาจา
สุภาษิตวาเปนที่หนึ่ง บุคคลพึงกลาววาจา
ที่เปนธรรมไมพึงกลาววาจาที่ไมเปนธรรม
เปนที่สองบุคคลพึงกลาววาจาอันเปนที่รัก
ไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก เปนที่สาม
บุคคลพึงกลาววาจาจริง ไมพึงกลาววาจา
เท็จ เปนที่สี่ ดังนี้.
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค
ขาแตพระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เนื้อความนี้จงแจมแจงกะเธอเถิด
วังคีสะ.
[๗๔๐] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลายอันสมควร ณ ที่เฉพาะพระพักตรวา
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บุคคลพึงกลาวแตวาจาที่ไมเปนเหตุ
ยังตนใหเดือดรอน และไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอื่น วาจานั้นแลเปนสุภาษิต บุคคล
พึงกลาวแตวาจาอันเปนที่รัก ที่ชนทั้งหลาย
ชื่นชมแลว ไมถือเอาคําที่ชั่วชาทั้งหลาย
กลาวแตวาจาอันเปนที่รักแกชนเหลาอืน่
คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย ธรรมนี้เปน
ของมีมาแตเกากอน สัตบุรุษทั้งหลาย
เปนผูตั้งมั่นแลวในคําสัตย ที่เปนอรรถ
และเปนธรรม พระพุทธเจาตรัสพระวาจา
ใด ซึ่งเปนวาจาเกษม เพือ่ ใหถึงพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดแหงทุกข พระวาจา
นั้นแลเปนสูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย ดังนี้.
อรรถกถาสุภาสิตสูตร
ในสุภาสิตสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา องฺเคหิ ไดแก ดวยเหตุหรือดวยสวนทั้งหลาย. จริงอยู
เหตุแหงวาจาเปนสุภาษิต ๔ มีเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากพูดคําเท็จเปนตน
หรือสวน ๔ มีสัจจวาจาเปนตน. ก็บทวา จตูหิ เปนปญจมีวิภัตติ ลงใน
องฺค ศัพท ซึ่งแปลวาเหตุ เปนตติยาวิภัตติ ลงใน องฺค ศัพท ซึ่งแปลวา
สวน. บทวา สมนฺนาคตา ไดแก มาตามพรอมแลว คือเปนไปแลวและ
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ประกอบแลว. บทวา วาจา ไดแกวาจาที่สนทนากัน. วาจา ที่มาในบาลี
มีอาทิอยางนี้วา วาจาที่ใชพูดกัน วาจาที่เปลง คําเปนคลองดังนี้ก็ดี และวา
วาจาอันหาโทษมิได สบายหู ดังนี้ก็ดี ชื่อวา วาจา. แตวิญญัตวิ าจาอยางนี้วา
ถากรรมอันบุคคลทําดวยวาจาดังนี้ก็ดี วิรัติวาจาอยางนี้วา ความงดเวนจาก
วจีทุจริต ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา สัมมาวาจา ดังนีก้ ็ดี เจตนาวาจาอยางนี้วา
ภิกษุทั้งหลาย วาจาหยาบอันบุคคลสองเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนทางแหงนรกดังนี้ก็ดี นี้ใด วาจานั้น มาโดยชื่อวา วาจา. วิญญัติวาจา
เปนตนนั้น ไมประสงคเอาในบทวา วาจานี้เพราะเหตุไร. เพราะไมใชวาจา
ที่เขาพึงใชพูดกัน. บทวา สุภาสิตา ไดแก วาจา ที่เขาใชพูดกันดวยดี.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงความที่วาจาสุภาษิตนั้นวานํามาซึ่ง
ประโยชน. บทวา โน ทุพฺภาสิตา ไดแก ไมใชทุพภาษิตวาจาที่เขาพูดชั่ว.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงแสดงความที่วาจาทุพภาษิตนั้น ไมนํา
ประโยชนมาให. บทวา อนวชฺชา ไดแกเวน จากโทษมีราคะเปนตน. ดวย
คําวา อนวชฺชา นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความบริสุทธิ์แหงเหตุของ
วาจานั้น และความไมมีโทษ ประการ. บทวา อนนุวชฺชา ไดแก
พนแลวจากคําติเตียน. ดวยคํานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสมบัติแหงเครื่อง
ประดับทั้งปวงของวาจานั้น. บทวา วิฺูน ไดแก บัณฑิตทั้งหลาย. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา คนพาลถือเอาเปนประมาณไมได
ในการนินทาเเละสรรเสริญ. คําวา สุภาสิต เยว ภาสติ นี้ เปนคําแสดงไข
องคแหงวาจา ๙ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง ดวยเทศนาเปนปุคคลาธิฏฐาน.
บทวา โน ทุพฺภาสิต นี้ เปนการหามการพูดอัน เปนปฏิปกษตอองคของ
วาจานั้นนั่นแล. อีกอยางหนึ่ง ดวยคําวา โน ทุพฺภาสิต นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการละมิจฉาวาจา. ดวยคําวา สุภาสิต นี้ แสดงถึงลักษณะ
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แหงคําที่ผูละมิจฉาวาจาไดแลวพึงพูด. แตเพื่อแสดงถึงองค พระผูมีพระภาคเจา
มิไคตรัสคําที่ไมควรพูดกอนแลว ตรัสแตคําที่ควรพูดเทานั้น. แมในคําวา
ธมฺม เยว เปนตนก็นัยนี้. ก็ในองคเหลานั้น ดวยองคที่หนึ่ง พระองคตรัส
ถึงคําที่กระทําความสมัครสมานอันเวนจากโทษคือการสอเสียด. ดวยองคที่ ๒
ตรัสถึงคําประกอบดวยเมตตา เวนจากโทษสัมผัปปลาปะคือไมปราศจากธรรม.
ดวย ๒ องคนอกนี้ ตรัสถึงการกลาวคําสัตยที่นารัก อันเวนคําหยาบและคํา
เหลาะแหละ. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงองคเหลานั้น มีคําวา อิเมหิ
โข เปนตน โดยประจักษ จึงตรัสย้ําคํานั้น . ก็พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปฏิเสธ แมการกลาวมุสาวาทเปนตน อันประกอบดวยสวนมีปฏิญญาเปนตน
ดวยบทมีนามเปนตน และดวยสัมบัติคือลิงค วจนะ วิภัตติ กาล และการก
เปนตน ที่คนเหลาอื่นสําคัญวาเปนวาจาสุภาษิต. จริงอยู วาจาเห็นปานนั้น
แมประกอบดวยสวนเปนตน เปนวาจาทุพภาษิต เพราะนําความเสียหายมาให
ทั้งแกตน ทั้งแกชนเหลาอื่น. สวนวาจาที่ประกอบดวยองค ๔ นี้ แมถาเปน
วาจานับเนื่องในภาษามิลักขะก็ดี เปนวาจานับเนื่องในเพลงขับของเด็กหญิง
ผูนําหมอนําก็ดี วาจาเห็นปานนั้น ชื่อวา เปนวาจาสุภาษิต เพราะนํามาซึ่ง
ความสุขทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ. จริงอยางนั้น ภิกษุผูเจริญวิปสสนา
ประมาณ ๖๐ รูป กําลังเดินทางไดยินเพลงขับของเด็กหญิงชาวสีหล ผูรกั ษา
ไรขาวกลาขางทาง กําลังขับเพลงขับที่เกี่ยวดวยชาติชราและมรณะดวยภาษา
ชาวสีหล ก็บรรลุพระอรหัต. อนึ่ง ภิกษุผูปรารภวิปสสนา ชื่อวา ติสสะ
กําลังเดินทางใกลสระปทุม ไดยินเพลงขับของเด็กหญิงผูหักดอกปทุมในสระปทุมพลางขับเพลงนี้วา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 320

ดอกปทุมชื่อ โกกนทะ บานแตเชา
ตรู ยอมเหีย่ วไปดวยแสงอาทิตย ฉันใด
สัตวหลายผูถึงความเปนมนุษย ยอมเหี่ยว
แหงไป ดวยกําลังกลาแหงชรา ฉันนัน้
แลวบรรลุพระอรหัต. อนึ่ง บุรุษผูหนึ่งในพุทธันดร (ในเวลาวางพระพุทธเจา)
๑ กลับ จากดงพรอมกับบุตร ๗ คน ฟงเพลงขับของสตรีผูหนึ่ง ซึ่งกําลังเอา
สากตําขาวสารดังนี้วา
สรีระนี้อาศัยหนังมีผิวเหี่ยวแหง ถูก
ชราย่ํายีแลว สรีระนี้ถึงความเปนอามิส
คือเหยื่อของมฤตยู ยอมแตกไป เพราะ
มรณะ สรีระนี้เปนที่อยูของหมูห นอน
เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ สรีระนี้เปน
ภาชนะของไมสะอาด สรีระนี้เสมอดวย
ทอนตนกลวย
พิจารณาอยูก็บรรลุปจเจกโพธิญาณ พรอมดวยบุตรทั้งหลาย. วาจาประกอบ
ดวยองค ๔ เหลานี้ แมถานับเนื่องในภาษาของชาวมิลักขะ หรือนับเนื่องใน
เพลงขับของสตรีผูถือหมอน้ําไปไซร ถึงกระนั้น ก็พึงทราบวา เปนวาจาสุภาษิต.
วาจาชื่อวา ไมมีโทษ ทั้งวิญูชนผูมุงประโยชน อาศัยแตใจความ ไมใชอาศัย
แตพยัญชนะ ไมพึงติเตียน เพราะเปนวาจาสุภาษิต.
บทวา สรูปาหิ ไดแก สมควร. บทวา อภิตฺกวิ ไดแก สรรเสริญ
แลว. บทวา น ตาปเย ความวา ไมพึงทําตนใหเดือนรอน คือไมพึงเบียดเบียน
ตนใหรอนใจ. บทวา ปเร ความวา ไมทําลายผูอื่นใหเดือนรอน. พระวังคีสะ
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ชมเชยพระผูมีพระภาคเจาโดยอปสุณาวาจาดวยคาถานี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา ปฏินนฺทิตา ไดแก ประพฤติเปนที่นารักใคร. บทวา ย อนาทาย
ความวา ทานพระวังคีสะชมเชยดวยอํานาจวาจาที่นารักวา บุคคลเมื่อกลาว
วาจาใด ไมถือเอาคําหยาบอันลามก ไมเปนที่รักของตนเหลาอื่น กลาวแตคํา
เปนที่รักซึ่งไพเราะทั้งอรรถะและพยัญชนะเทานั้น พึงกลาวแตวาจานั้น.
บทวา อมตา ไดแก เปนวาจาเสมือนน้ําอมฤตเพราะยังประโยชน
ใหสําเร็จ. สมจริงดังที่ตรัสไววา สจฺจ หเว สาธุตร รสาน คําสัตยแล
ดีกวารสทั้งหลาย ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อมตวาจา เพราะเปนปจจัย
แหงพระอมตมหานิพพาน. บทวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความวา ชื่อวา
สัจจวาจานี้นั้นเปนธรรม เปนจรรยา เปนประเพณีเกา. จริงอยู คาสัจนี้แล
บัณฑิตปางกอนประพฤติกันมาแลว. ทานเหลานั้นไมกลาวคําเหลาะแหละ.
ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สัตบุรุษทั้งหลายเปนผูตั้งอยู
ในสัจจะที่เปนอรรถและเปนธรรม ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น พึงทราบวา สัจจวาจานั้น ชื่อวาตั้งอยูในประโยชน
ตนและประโยชนผูอื่น เพราะตั้งอยูในสัจจะนั่นแล และชื่อวาตั้งอยูในธรรม
เพราะตั้งอยูในประโยชนนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง คําวา อรรถะ และ ธรรม
ทั้งสองนั้น เปนวิเสสนะของคําวา สัจจะ นั่นเอง. ความจริง ทานกลาวคํา
อธิบายไวดังนี้วา วาจานั้นตั้งอยูในสัจจะ ตั้งอยูในสัจจะเชนไร. ตั้งอยูใน
สัจจะที่เปนอรรถและเปนธรรม ซึ่งใหสําเร็จประโยชน คือทําไมผิดประโยชน
เพราะไมปราศจากประโยชนผูอื่น ใหสําเร็จประโยชนที่เปนธรรม คือประกอบ
ดวยธรรมนัน่ แล เพราะไมปราศจากธรรม. ทานพระวังคีสะชมเชยพระผูมี
พระภาคเจา โดยคําสัจดวยคาถานี้ ดวยประการฉะนี้. บทวา เขม ไดแก
ปลอดภัย คือปราศจากอันตราย. หากจะถามวา เพราะเหตุไร. พึงตอบวา
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เพราะถึงความดับ เพราะทําใหสิ้นทุกข. อธิบายวา เพราะใหถงึ ความดับกิเลส
และเปนไปเพื่อทําใหสิ้นทุกขในวัฏฏะ. อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด ซึ่งเปนวาจาเกษม เพราะประกาศมรรคอันเกษม เพื่อประโยชนของ
นิพพานธาตุทั้งสอง คือเพื่อถึงพระนิพพาน เพื่อทําใหสิ้นทุกข. ในคําวา
สา เว วาจานมุตฺตมา นี้ พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา วาจานั้นประเสริฐ
ที่สุดแหงวาจาทั้งปวง ดังนี้. ทานพระวังคีสะเมื่อชมเชยพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคําประกอบดวยปญญา ดวยคาถานี้ ใหจบเทศนาดวยยอดธรรมคือพระอรหัต ดวยประการฉะนั้นแล.
จบอรรถกถาสุภาสิตสูตรที่ ๕
๖. สารีปุตตสูตร
วาดวยการสรรเสริญพระสารีบุตร
[๗๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหภิกษุทั้งหลาย เห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย
ไมมีโทษ ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงใหรูเนื้อความไดแจมแจง.
สวนภิกษุเหลานั้นก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิต
ทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม.
[๗๔๒] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ทานพระสารีบุตรนี้ แนะนําชักชวนภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถา
ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ ไมเคลื่อนคลาด อาจยังผูฟงให
รูเนื้อความไดแจมแจง.
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สวนภิกษุเหลานั้นเลา ก็ทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน ใสใจกําหนด
ดวยจิตทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม อยากระนั้นเลย เราควรสรรเสริญทาน
พระสารีบุตรดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรในที่เฉพาะหนาเถิด.
ลําดับนั้นแล ทานพระวงคีสะลุกจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่งแลว ประณมอัญชลีไปทางทานพระสารีบุตรแลว ไดกลาวกะทาน
พระสารีบุตรดังนี้วา ทานสารีบุตร เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา ทาน
สารีบุตร เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพเจา.
ทานพระสารีบุตรกลาวกะทานพระวังคีสะวา เนื้อความนั้นจงแจมแจง
กะทานเถิด ทานวังคีสะ.
[๗๔๓] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดสรรเสริญทานพระสารีบุตร
ตอหนาดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
ทานสารีบุตรเปนนักปราชญ มี
ปญญาลึกซึ้ง ฉลาดในทางและมิใชทาง
มีปญญามาก ยอมแสดงธรรมแกภกิ ษุ
ทั้งหลาย แสดงโดยยอก็ได แสดงโดย
พิสดารก็ได เสียงของทานไพเราะดังกอง
เหมือนเสียงนกสาริกา ปฏิภาณเกิดขึ้นโดย
ไมรูสิ้นสุด เมื่อทานแสดงธรรมอยู ภิกษุ
ทั้งหลายยอมฟงเสียงอันไพเราะ เปนผู
ปลื้มจิตยินดีดวยเสียงอันเพราะ นายินดี
นาฟง เงี่ยโสตอยู ดังนี้.
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อรรถกถาสารีปุตตสูตร
ในสารีปุตตสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โปริยา ไดแกบริบูรณดวยอักขระและบท. บทวา วิสฏาย
ไดแก อันโรคไมเกี่ยวเกาะไมพัวพัน. ก็เมื่อพระธรรมเสนาบดีกลาว ยอมมี
ถอยคําไมพัวพันดวยโรคดีเปนตน ยอมเปลงเสียง เหมือนเสียงจากกังสดาล
ที่ถูกเคาะดวยทอนเหล็ก. บทวา อเนลคฬาย ไดแกไมมีโทษไมคลาดเคลื่อน
คือปราศจากโทษและมีบทพยัญชนะไมคลาดเคลื่อน. จริงอยู เมื่อพระเถระพูด
บทหรือพยัญชนะไมเสื่อมเสีย. บทวา อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ไดแกสามารถ
ทําผูพึงใหรูเนื้อความแจมแจง. บทวา ภิกฺขุน คือ แกภิกษุทงั้ หลาย.
บทวา สงฺขิตฺเตนป ความวา พระสารีบุตรเถระแสดงโดยยออยาง
นี้บางวา อาวุโส อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔ คืออะไรบาง คือทุกขอริยสัจ
ฯลฯ อาวุโส อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ อาวุโส เธอพึงทํา
ความเพียรวา นี้ทุกขอริยสัจ. บทวา วิตฺถาเรนป ความวา พระสารีบุตร
เมื่อจะจําแนกอริยสัจ ๔ เหลานั้น จึงกลาวแมโดยพิสดารโดยนัยมีอาทิวา
อาวุโส ทุกขอริยสัจเปนไฉน ดังนี้ . แมในเทศนาขันธเปนตนก็นัยนี้เหมือน
กัน. บทวา สาลิกา วิย นิคฺโฆโส ความวา เมื่อพระเถระแสดงธรรม
ยอมมีเสียงไพเราะกังวาน เหมือนเสียงของนางนกสาลิกาที่ลิ้มมะมวงสุกมีรสหวาน
กระพือปกเปลงเสียงไพเราะ. บทวา ปฏิภาณ มุทรี ิยิ ความวา ปฏิภาณเกิด
ขึ้นไมสิ้นสุด เหมือนลูกคลื่นเกิดจากทะเล. บทวา โอเธนฺติ ไดแกภิกษุเหลา
นั้นยอมเงี่ยโสตสดับ.
จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๖
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๗. ปวารณาสูตร
วาดวยการทําปวารณา
[๗๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับที่พระวิหารบุพพาราม
ปราสาทของนางวิสาชาผูเปนมารดามิคารเศรษฐี กรุงสาวัตถี กับพระภิกษุสงฆ
หมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนอรหันตทั้งหมด.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันภิกษุสงฆแวดลอม
ประทับนั่งในที่แจง เพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถที่ ๑๕ ค่ํา.
ครั้นนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูเห็นภิกษุสงฆเปนผูนิ่งอยู
แลว จึงรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอปวารณา
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะไมติเตียนกรรมไร ๆ ที่เปนไปทางกายหรือทาง
วาจาของเราบางหรือ.
[๗๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ลุกขึ้นจากอาสนะ. ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ประนมอัญชลีไปทางพระผู
มีพระภาคเจาแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคทงั้หลายติเตียนกรรมไร ๆ อันเปนไปทางพระกายหรือทางพระวาจาของ
พระผูมีพระภาคเจาไมไดเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยังทางที่ยังไมเกิดไหเกิดขึ้น ทรงยังทางที่ยังไมเกิดขึ้นพรอมใหเกิด
ขึ้นพรอม ทรงบอกทางที่ยังไมมีผูบอก เปนผูทรงรูทาง ทรงรูแจงทาง ทรง
ฉลาดในทางขาแตพระองคผูเจริญ สาวกทั้งหลายในบัดนี้เปนผูเดินตามทาง
บัดนี้แลขอปวารณาพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาจะไมทรรงติเตียน
กรรมไร ๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เราติเตียนกรรมไร ๆ อันเปน
ไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไมไดเลย สารีบตุ ร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร
เธอเปนผูมีปญญามาก เปนผูมีปญญาแนนหนา สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญา
ชวนใหราเริง เปนผูมีปญญาไว เปนผูมีปญญาหลักแหลม เปนผูมีปญญาแหลม
คม สารีบุตร โอรสพระองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ยอมยังจักรอันพระราชบิดาใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามไดโดยชอบ ฉันใด สารีบุตร เธอก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน ยอมยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันเราใหเปนไปแลวใหเปนไป
ตามไดโดยชอบแทจริง.
ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากวาพระ
ผูมีพระภาคเจา ไมทรงติเตียนกรรมไร ๆ อันเปนไปทางกาย หรือทางวาจา
ของขาพระองคไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาจะไมทรง
ติเตียนกรรมไร ๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้บาง
หรือ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เราไมติเตียนกรรมไร ๆ อัน
เปนไปทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแมเหลานี้ สารีบุตร เพราะ
บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ภิกษุ ๑๐ รูป เปนผูไดวิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป
เปนผูไดอภิญญา ๖ อีก ๖๐ รูป เปนผูไดอุภโตภาควิมุตติ สวนที่ยังเหลือเปน
ผูไดปญญาวิมุตติ.
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบาขาง
หนึ่งแลว ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค
ขาแตพระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 327

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เนื้อความนั้นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ.
[๗๔๖] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ไดสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา
ในที่เฉพาะพระพักตรดวยคาถาทั้งหลายอนสมควรวา
วันนี้เปนวันอุโบสถที่ ๑๕ ภิกษุ ๕๐๐
รูป มาประชุมกันเพื่อความบริสุทธิ์ ลวน
เปนผูตัดกิเลสเครื่องประกอบและเครือ่ ง
ผูกไดแลว เปนผูไมมีความคับแคน เปน
ผูมีภพใหมสนิ้ แลว เปนผูแสวงหาคุณอัน
ประเสริฐ พระเจาจักพรรดิหอมลอมดวย
อํามาตยเสด็จเลียบพระมหาอาณาจักรนี้ ซึ่ง
มีสมุทรสาครเปนขอบเขตโดยรอบ ฉันใด
สาวกทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา ผูละ
มฤตยุราเสียได ยอมนั่งหอมลอมพระผูมี
พระภาคเจา ผูชนะสงความแลว เปนผู
นําพวกอันหาผูนําอื่นยิ่งกวาไมมี ฉันนั้น
พระสาวกทั้งหมดเปนบุตรของพระผูม ีพระ
ภาคเจา ผูชั่วชาไมมีในสมาคมนี้ ขาพระองคขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ผู
หักลูกศรคือตัณหาเสียได ผูเปนเผาพันธุ
พระอาทิตย ดังนี้.
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อรรถกถาปวารณาสูตร
ในปวารณาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตทหุ ตัดเปน ตสฺมึ อหุ ความวา ในวันนั้น. ชือ่ วา
อุโบสถ เพราะเปนที่เขาจํา. บทวา อุปวสนฺติ ความวา เปนผูเขา
จําอยูดวยศีล หรือดวยอดขาว. ก็วันอุโบสถนี้นั้น มี ๓ อยางโดยแยกเปนวัน
๘ ค่ํา วัน ๑๔ ค่ํา และวัน ๑๕ ค่ํา เพราะฉะนั้น เพื่อจะหามวันทั้ง ๒ ที่เหลือ
จึงกลาววา ปณฺณรเส. บทวา ปวารณาย ไดแก ออกพรรษาปวารณาแลว.
แมคําวา วิสุทฺธิปวารณา ดังนี้ ก็เปนขอของปวารณานั้น. บทวา นิสินฺโน
โหติ ความวา ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมอันสมควร
แกกาล แกบริษัทผูมาประชุมกัน ทรงสรงพระวรกายที่ซุมน้ํา ทรงนุงหม ทํา
สุคตมหาจีวรเฉวียงบา ประทับนั่งชมสิริแหงมณฑลพระจันทร ที่ตั้งขึ้นใน
ปุริมทิศ บนบวรพุทธอาสนที่เขาจัดไว อิงเสากลาง. บทวา ตุณฺหีภูต ความวา
เปนผูนิ่งแตทิศที่ทรงแลดู. ในหมูภิกษุเหลานั้น แมรูปเดียวก็มิไดมีความคะนอง
มือคะนองเทา ทั้งหมดเงียบเสียงนั่งดวยอิริยาบถสงบ. บทวา อนุวิโลเกตฺวา
ความวา ทรงใชพระเนตรที่มีประสาททั้ง ๕ ปรากฏชําเลืองดู. ศัพทวา
หนฺท เปนนิบาต ลงในอรรถแหงอุปสรรค. น อักษรในคําวา น จ เม
กิฺจิ ครหถ นี้ ใชในอรรถแหงคําถามวา น จ กิฺจิ ดังนี้. อธิบายวา
พวกเธอจะติเตียนอะไร ๆ เราหรือ ถาพวกเธอจะติเตียนวากลาว เราตองการ
ใหพวกเธอวากลาว. ดวยคําวา กายิก วา วาจสิก วา นี้ พระองคปวารณา
กายทวารและวจีทวารเทานั้น มิไดปวารณาถึงมโนทวาร. เพราะเหตุไร. เพราะ
ปรากฏแลว. จริงอยู ในกายทวารและวจีทวารมีความผิดปรากฏ ในมโนทวาร
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มิไดปรากฏ แมเมื่อนอนอยูบนเตียงเดียวกัน ถามวา เธอคิดอะไร จึงทราบ
วาระจิตได. พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปวารณาถึงมโนทวาร เพราะความไม
ปรากฏดวยประการฉะนี้ มิใชไมทรงปวารณาเพราะไมบริสุทธิ์ . จริงอยู มโนทวารของพระผูมีพระภาคเจา แมเปนพระโพธิสัตว ในคราวเปนภูริทัตต
ฉัททันต สังขบาลและธรรมบาลเปนตน ก็บริสทุ ธิ์. บัดนี้ไมมีคําที่จะตอง
กลาวในขอนี้เลย.
บทวา เอตทโวจ ความวา เพราะเธอดํารงอยูในตําแหนงพระธรรมเสนาบดี เธอรับหนาที่ปกครองภิกษุสงฆ จึงไดกราบทูลอยางนี้ บทวา
น โข มย ภนฺเต ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
ไมติเตียนอะไร ๆ พระผูมีพระภาคเจา. บทวา กายิก วา วาจสิก วา นี้
พระเถระกลาวหมายเอาความบริสุทธิ์ ๔ อยาง มีกายสมาจารที่บริสุทธิ์เปนตน
ที่ไมตองรักษา. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจามิตองทรงรักษาความบริสุทธิ์
๔ อยาง. ดังที่ทานกลาวไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความบริสุทธิ์ที่ตถาคต
ไมตองรักษา ๔ อยางเหลานี้ ๔ อยางอะไรบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
มีกายสมาจารบริสุทธิ์ ตถาคตไมมีกายทุจริตที่จะพึงรักษาวา ผูอื่นอยาไดรู
สิ่งนี้ของเราเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ตถาคตไมมี
วจีทุจริตที่จะพึงรักษาวา ผูอื่นอยาไดรูสิ่งนี้ของเราเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ ตถาคตไมมีมโนทุจริตที่จะพึงรักษาวา ผูอื่น
อยาไดรูสิ่งนี้ของเราเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ ตถาคต
ไมมีมิจฉาชีวะที่จะพึงรักษาวา ผูอื่นอยาไดรูสิ่งนี้ของเราเลย ดังนี้.
บัดนี้ พระเถระเมื่อสรรเสริญพระคุณตามเปนจริงของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวคําเปนตนวา ภควา หิ ภนฺเต ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อนุปปฺ นฺนสฺส ความวา อันสมณะอื่นไมเคยใหเกิดขึ้น ตั้งแต
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พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา. บทวา อสฺชาตสฺส นี้ เปนไวพจนของ
บทวา อนุปฺปนฺนสฺส นัน่ เอง. บทวา อนกฺขาตสฺส ไดแกคนอื่นมิได
แสดง. บทวา ปจฺฉา สมนฺนาคตา ความวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ไปกอนแลว พระสาวกมาประชุมกันภายหลัง. ดังนั้น พระเถระอาศัยพระอรหัตมรรคนั่นแล สรรเสริญพระคุณ เพราะเหตุที่พระคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน
ของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหมดเมาแลว เพราะอาศัยพระอรหัตมรรคเทานั้น. ดวย
เหตุนั้น พระคุณทั้งปวงยอมเปนอันทานกลาวแลวแล. คําวา อหฺจ โข ภนฺเต
นี้ พระเถระกลาวปวารณาสมาจารทางกาย ทางวาจาทั้งของตนทั้งของสงฆ
ตอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนอัครบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก.
บทวา ปตรา ปวตฺติต ความวา เมื่อพระเจาจักรพรรดิสวรรคต
หรือทรงผนวชลวงไป ๗ วัน จักรยอมอันตรธาน ตอจากนั้น เมื่อพระโอรส
ทรงนั่งบําเพ็ญจักรวัตติวัตรสิบอยางหรือสิบสองอยาง จักรอื่นยอมปรากฏ
พระโอรสนั้นทรงใหจักรนั้นเปนไป แตพระผูมีพระภาคเจาทรงทําจักรนั้นแหละ
ใหเปนวัตรเพราะมีอรรถอยางเดียวกัน เหตุสําเร็จดวยรัตนะ. ตรัสวา ปตรา
ปวตฺติต ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่พระโอรสนั้นตรัสวา ขอพระองค
จงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ขาพระองคจักปกครอง ดังนี้ ฉะนั้น จึงชื่อวา
ยอมปกครองอาณาจักรที่พระบิดาปกครอง. บทวา สมฺมเทว อนุปวตฺเตสิ
ความวา จงใหเปนไปตามโดยชอบ คือโดยนัย โดยเหตุ โดยการณะนั่นแล.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมคือ อริยสัจ ๔ พระเถระก็กลาวตามธรรมคือ
อริยสัจ ๔ นัน้ นั่นแหละ. เหตุนั้น จึงตรัสอยางนี้. บทวา อุภโตภาควิมุตฺตา
ความวา พนดวยสวนทั้ง ๒ คือพนจากรูปกายดวยอรูปาวจรสมาบัติ พนจาก
นามกายดวยอริยมรรค. บทวา ปฺาวิมุตฺตา ไดแกหลุดพนดวยปญญา.
คือ เปนพระขีณาสพผูยังมิไดวิชชา ๓ เปนตน.
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บทวา วิสุทฺธิยา ไดแก เพื่อตองการความบริสุทธิ์. บทวา
สฺโชนพนฺธนจฺฉิทา ไดแก ตัดกิเลส กลาวคือเครื่องประกอบ และกิเลส
กลาวคือเครื่องผูกได. บทวา วิชิตสงฺคาม ไดแก ชนะสงความคือ ราคะ
โทสะ โมหะ. แมชนะกองทัพมาร ก็ชอื่ วาชนะสงความ บทวา สตฺถวาห
ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา สัตถวาหะ เปนผูนําหมู เพราะทรง
นําหมูเวไนยสัตว ยกขึ้นบนรถคือมรรคประกอบดวยองค ๘ ใหขามสังสารวัฏ.
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาผูนําหมูนั้น. บทวา ปลาโป ไดแกภายในวางเปลา คือ
ทุศีล. ดวยบทวา อาทิจจฺ พนฺธุน นี้ ทานพระวังคีสะกลาววา ขาพระองค
ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย เปนศาสดาผูทรง
ทศพลญาณ ดังนี้.
จบอรรถกถาปวารณาสูตรที่ ๗
๘. ปโรสหัสสสูตร
การสรรเสริญพระพุทธเจาโดยคาถาที่ไมคิดไวกอน
[๗๔๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหาร
เชตวัน. อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี กับภิกษุสงฆหมูใหญ
๑,๒๕๐ รูป.
ก็โดยสมัยนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลาย
เห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน.
ฝายภิกษุเหลานั้น ไดทําธรรมนั้นใหสําเร็จประโยชน ใสใจกําหนด
ดวยจิตทั้งปวง เงียโสตลงฟงธรรม.
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[๗๔๘] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจานี้ทรงแนะนํา ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ ใหรา เริง
ดวยธรรมีกถาอันประกอบดวยนิพพาน ฝายภิกษุเหลานั้น ก็ทําธรรมนั้นให
สําเร็จประโยชน ใสใจกําหนดดวยจิตทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรมนั้น อยา
กระนั้นเลย เราควรจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาในที่เฉพาะพระพักตร
ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิด.
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่งแลว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เนื้อความนี้ยอมแจมแจง
กะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด
วังคีสะ.
[๗๔๙] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดกราบทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา ในที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
ภิกษุมากกวาพัน ยอมนั่งหอมลอม
พระสุคตผูทรงแสดงธรรมอันปราศจากธุลี
คือพระนิพพาน ธรรมอันหาภัยแตไหน
มิได ภิกษุทั้งหลายยอมฟงธรรมอันปราศจากมลทิน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงแลว พระสัมพุทธเจาผูอันหมูภิกษุ
หอมลอมแลว ยอมงามจริงหนอ ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา พระองคเปนผูทรง
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นามวาพญาชางอันประเสริฐ เปนพระฤาษี
ที่ ๗ แหงพระฤาษีทั้งหลาย เปนผูดุจ
มหาเมฆยังฝนใหตกในพระสาวก ขาแต
พระองคผูทรงแกลวกลาใหญ วังคีสะ
สาวกของพระองค ออกจากที่พักกลางวัน
ดวยความใครเพื่อเฝาพระศาสดา ขอถวาย
บังคมพระบาท ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา วังคีสะ คาถาเหลานี้เธอตรึกตรอง
ไวกอนหรือ ๆ วาแจมแจงกะเธอโดยฉับพลัน.
ทานพระวังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คาถาเหลานี้
ขาพระองคมิไดตรึกตรองไวกอนเลย แตยอมแจมแจงกะขาพระองคโดยทันที
เทียวแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา วังคีสะ คาถาทั้งหลายที่เธอไมไดตรึกตรอง
ไวในกาลกอน จงแจมแจงกะเธอโดยประมาณยิ่งเถิด.
[๗๕๐] ทานพระวังคีสะ ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา
ไดพระเจาขา แลวไดทลู สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลายซึ่งตน
ไมไดตรึกตรองไวในกาลกอน โดยประมาณยิ่งวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด
ทรงครอบงําหนทางผิดตั้งรอยของมารเสีย
ได ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจเพียงดัง
ตะปูทั้งหลายเสียไดเสด็จเที่ยวไป ทาน
ทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
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นั้น ผูทรงทําการแกเครื่องผูกเสียได ผูอัน
กิเลสอาศัยไมไดแลว ผูท รงจําแนกธรรม
เปนสวน ๆ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
ใดไดทรงบอกทางมีอยางตาง ๆ เพื่อเปน
เครื่องขามโอฆะ เมื่อหนทางนั้น ซึ่งเปน
ทางไมตาย อันพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น
ตรัสบอกแลว พระสาวกทั้งหลายเปนผู
เห็นธรรมไมงอนแงน ตั้งมั่นแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ทรงทําความ
รุงเรืองแทงตลอดซึ่งธรรมแลว ไดทรง
เห็นธรรมเปนที่กาวลวงทิฏฐิทั้งปวง พระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้นทรง
ทราบแลวและทรงกระทําใหแจง (ธรรม
นั้น) แลว ไดทรงแสดงฐานะทั้ง ๑๐
อันเลิศ ความประมาทอะไร ในธรรมอัน
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวดวยดี
อยางนี้ จักมีแกผูรูทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
แล บุคคลพึงเปนผูไมประมาท นอมใจ
ศึกษาในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทุกเมื่อ ดังนี้.
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อรรถกถาปโรสหัสสสูตร
ในปโรสหัสสสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปโรสหสฺส ไดแกเกิน ๑,๐๐๐. บทวา อกุโตภย ความวา
ในพระนิพพานไมมีภัยแตที่ไหน ๆ. จริงอยู ผูบรรลุพระนิพพานก็ไมมีภัยแต
ที่ไหน ๆ ฉะนั้น พระนิพพานจึงชื่อวา ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ. บทวา อิสนี 
อิสิสตฺตโม ความวา เปนพระฤาษีองคที่ ๗ จําเดิมแตพระพุทธเจาทรง
พระนามวาวิปสสี.
คําวา กึ นุ เต วงฺคีส นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยที่เกิดเรื่องขึ้น.
ไดยินวา เรือ่ งเกิดขึ้นทามกลางสงฆวา พระวังคีสเถระสละกิจวัตร ไมสนใจ
อุทเทสปริปุจฉาและโยนิโสมนสิการ เที่ยวแตงคาถาทําจุณณียบทเรื่อยไป.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา ภิกษุเหลานี้ไมรูปฏิภาณสมบัติ
ของพระวังคีสะ เขาใจวา พระวังคีสะคิดแลวคิดเลาจึงกลาว เราจักใหภิกษุ
เหลานั้นรูปฏิภาณสมบัติของทาน ครั้นทรงพระดําริแลว จึงตรัสคํามีอาทิวา กึ นุ
เต วงฺคีส ดังนี้.
บทวา อุมฺมคฺคสต ไดแก กิเลสที่ผุดขึ้นหลายรอย. อนึง่ ทาน
กลาววา สต เพราะเปนทางดําเนินไป. บทวา ปภิชฺช ขีลานิ ความวา
เทียวทําลายกิเลส ๕ อยาง มีกิเลสเพียงดังตะปูคือราคะเปนตน. บทวา ต
ปสฺสถ ความวา จงดูพระพุทธเจานั้นผูเที่ยวครอบงําทําลายอยางนี้. บทวา
พนฺธปมฺุจกร ไดแก ผูก ระทําการปลดเปลื้องกิเลสเปนเครื่องผูก. บทวา
อสิต ไดแก ผูอันกิเลสไมอาศัยแลว. บทวา ภาคโส ปวิภชฺช ความวา
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ผูทรงจําแนกธรรมเปนสวน ๆ มีสติปฏ ฐานเปนตน. ปาฐะวา ปวิภช ดังนีก้ ็มี
ความวา จงแยกเปนสวนนอยใหญดู.
บทวา โอฆสฺส ไดแกโอฆะ ๔. บทวา อเนกวิหิต ไดแก มี
หลายอยางมีสติปฏฐานเปนตน. บทวา ตสฺมึ เจ อมเต อกฺขาเต ความวา
เมื่อพระองคตรัสบอกทางอันเปนอมตะนั้น. บทวา ธมฺมทฺทสา ไดแกผูเห็น
ธรรม บทวา ิตา อสหิรา ความวา ผูตั้งมั่นไมงอนแงน.
บทวา อติวิชฺฌ ไดแก แทงตลอดแลว. บทวา สพฺพทิฏีน ไดแก
ที่ตั้งทิฏฐิหรือวิญญาณฐิติทั้งปวง. บทวา อติกฺกมมทฺทส ไดแก ไดเห็น
พระนิพพานอันเปนธรรมกาวลวง. บทวา อคฺค ไดแก เปนธรรมสูงสุด.
ปาฐะวา อคฺเค ดังนี้ก็มี. ความวา กอนกวา. บทวา ทสฏาน ความวา
ทรงแสดงธรรมอันเลิศแกภิกษุ ๕ รูป คือ ปญจวัคคีย หรือทรงแสดงธรรม
ในฐานะอันเลิศแกภิกษุปญจวัคคีย. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่ผูรู
อยูวา ธรรมนี้ทรงแสดงดีแลว ไมพึงทําความประมาท ฉะนั้น. บทวา
อนุสิกฺเข ไดแก พึงศึกษาสิกขา ๓.
จบอรรถกถาปโรสหัสสสูตรที่ ๘
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๙. โกณฑัญญสูตร
พระวังคีสะสรรเสริญพระอัญญาโกณฑัญญะ
[๗๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห
ครั้งนั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับตอกาลนานนักทีเดียว ครั้นแลวไดหมอบลงแทบพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา จูบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยปาก นวดฟนดวยมือทั้งสอง และประกาศชื่อวา ขาแตพระผูมี
พระภาคเจา ขาพระองคขอวา โกณฑัญญะ ขาแตพระสุคต ขาพระองค
ชื่อวาโกณฑัญญะ ดังนี้.
[๗๕๒] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา ทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ นานนักทีเดียวจึงไดเขาเผาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขา
เฝาแลว ไดหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
จูบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยปาก นวดฟนดวยมือทั้งสอง
และประกาศชื่อวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคชื่อวา โกณฑัญญะ
ขาแตพระสุคต ขาพระองคชื่อวา โกณฑัญญะ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชย
ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาดวย
คาถาทั้งหลายตามสมควรเถิด.
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะแลว ประณมอัญชลีไป
ทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เนื้อความนี้ยอมแจมเเจงกะขาพระองค ขาแต
พระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เนื้อความนั้นจงแจมแจงกะเธอเถิด
วังคีสะ ดังนี้.
[๗๕๓] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
พระโกณฑัญญะเถระนี้ เปนผูตรัสรู
ตามพระพุทธองค เปนผูมีความเพียร
เครื่องกาวหนาอยางแรงกลา เปนผูได
ธรรมเครื่องอยูทั้งหลายอันเกิดแต
วิเวกเนืองนิตย คุณอันใดอันพระสาวกผู
ทําตามคําสอนของพระศาสดาพึงบรรลุ
คุณอันนั้นทุกอยางอันพระโกณฑัญญะ
เถระนั้น เปนผูไมประมาทศึกษาอยูบรรลุ
แลวโดยลําดับ พระโกณฑัญญะเถระเปน
ผูมีอานุภาพมาก เปนผูไดวิชชา ๓ เปน
ผูฉลาดในเจโตปริยญาณ เปนทายาทของ
พระพุทธองค ไหวอยูซึ่งพระบาททั้งสอง
ของพระศาสดา ดังนี้.
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อรรถกถาโกณฑัญญสูตร
ในโกณฑัญญสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อฺาโกณฺฑฺโ ไดแก พระเถระที่ไดชื่ออยางนั้น
เพราะรูทั่วถึงธรรมกอนเขา. บทวา สุจิรสฺเสว ไดแก ตอกาลนานเทาไร.
ตลอดกาลประมาณ ๑๒ ปนี้. ถามวาอยูในที่ไหน. ตอบวาอยูในสถานที่อยูแหง
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ใกลสระมันทากินีโปกขรณี ในถิ่นขางตระกูล
ฉัททันตะ เพราะเหตุไร. เพราะเคารพในวิหาร. ก็ทานเปนพระมหาสาวก
ผูมีบุญ พระคุณของทานแผไปในภายในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในหมื่น
จักรวาลเหมือนพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา. เทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ไปยังสํานักของพระตถาคต กระทําการบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน
คิดวา ทานเปนพระสาวกผูแทงตลอดธรรมเลิศ แลวเขาไปบูชาพระเถระถัดไป
จริงอยู ธรรมดาวาผูที่มาสูสํานักเปนอันทานตองทําธรรมกถา หรือปฏิสนั ถาร
เห็นปานนี้. ก็พระเถระเปนผูหนักในวิหาร ดวยเหตุนั้น ธรรมนั้นของทาน
จึงปรากฏเปนประหนึ่งเนิ่นชา. เพราะทานเปนผูเคารพในวิหารดังวามานี้
ทานจึงไปอยูในที่นั้น.
อีกเหตุหนึ่ง กอนอื่นในเวลาภิกขาจาร พระสาวกทั้งปวง ยอมไปตาม
ลําดับพรรษา. ก็ในเวลาแสดงธรรม เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน
ที่เขาตกแตงไวตรงกลาง พระธรรมเสนาบดีนั่ง ณ ขางพระหัตถเบื้องขวา
พระโมคคัลลานะนั่ง ณ ขางพระหัตถเบื้องซาย. สวนเบื้องหลังแหงพระสาวก
ทั้ง ๒ นั้น เขาปูอาสนะไวสําหรับพระอัญญาโกณฑัญญะ. เหลาภิกษุที่เหลือ
นั่งแวดลอมทาน. พระอัครสาวกทั้ง ๒ มีความเคารพในพระเถระ เพราะทาน
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แทงตลอดธรรมอันเลิศ และเปนพระเถระผูเฒา. ภิกษุทั้งหลายสําคัญพระเถระ
เหมือนทาวมหาพรหม เหมือนกองไฟ และเหมือนอสรพิษ นั่งอาสนะในที่
ใกล ก็ละอาย เกรงใจ. พระเถระคิดวา ก็ภิกษุเหลานั้นบําเพ็ญบารมีสนอสงไขย
แสนกัป เพื่อตองการอาสนะใกล บัดนี้นั่งในอาสนะใกล จึงยําเกรง ละอายใจ
ตอเรา เราจะใหภิกษุเหลานั้นอยูโดยความสําราญ. พระเถระเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะอยู
ในชนบท. พระศาสดาทรงอนุญาตแลว.
พระเถระเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรไปยังริมสระมันทากินีโปกขรณี
ถิ่นชางตระกูลฉัททันตะ. เมื่อกาลกอนโขลงชางตระกูลประเสริฐประมาณ ๘,๐๐๐
เคยชํานาญการปรนนิบัติพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย พอเห็นพระเถระคิดวา
บุญเขตของพวกเรามาถึงแลว จึงเอาเล็บเขี่ยที่จงกรม เอาหญาออก นํากิ่งไม
เครื่องกีดขวางออก จัดแจงที่อยูของพระเถระ ทําวัตรทั้งหมด ประชุมปรึกษากัน
ตั้งเวรกันไววา ก็ถาเราจะเสียสละวา ผูนี้จักกระทํากิจที่ควรทําแกพระเถระไซร
พระเถระทั้งที่มีบาตรเปลา จักไปเหมือนไปบานญาติโยมเปนอันมาก โดยวาระ
ใด ๆ เราก็จักปรนนิบัติโดยวาระนั้น ๆ แตเมื่อเวรของชางหนึ่งมาถึงเขา แม
พวกนอกนั้นก็ไมควรละเลย.
ชางตัวที่อยูเวร ตั้งน้ําบวนปากและไมสีฟนทําวัตรพระเถระแตเชาตรู
ก็สระโปกขรณีชื่อมันทากินีนี้กวาง ๕๐ โยชน. สระนั้นไมมีสาหราย
หรือจอกแหนในที่ประมาณ ๒๕ โยชน. น้ํานั้นแล ยอมใสเหมือนสีแกวผลึก.
ตอแตนั้นมีดงปทุมขาวแผขยายไปกึ่งโยชนในน้ําแคยืน ตั้งลอมสระ ๕๐ โยชน
ถัดจากนั้น อันดับแรกมีดงปทุมแดงขนาดใหญ ถัดจากนั้นดงกุมุทแดง ถัดจาก
นั้นดงกุมุทขาว ถัดจากนั้นคงอุบลเขียว ถัดจากนั้นคงอุบลแดง ถัดจากนั้นดง
ขาวสาลีแดงมีกลิ่นหอม ถัดจากนั้นผลเกิดแตตนไมเถามีรสอรอยมีฟกทอง น้ํา
เตาและฟกเขียวเปนตน ถัดจากนั้นดงออยแผขยายไปกึ่งโยชน ในดงออยนั้นมี
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ออยแตละตนขนาดเทาตนหมาก ถัดจากนั้นดงกลวย ซึ่งมีตนกินผลสุกถึง ๒
ผลยอมลําบาก. ถัดจากนั้นดงขนุนมีผลขนาดตุม ถัดจากนั้นดงมะมวง ปาชมพู
ดงมะขวิด. โดยยอ ในสระนั้น ขึ้นชือ่ วาผลไมที่กินได ไมพงึ กลาววาไมมี. ใน
เวลาดอกไมบาน ลมหอบละอองเกษรเปนเกลียวไปไวบนใบกอปทุม. ในใบกอปทุมนั้นหยาดน้ําตกเปนหยด ๆ สุกดวยอาทิตยเผายอมเปนเหมือนน้ําตาล
เคี่ยว. นี่ชื่อวาโปกขรมธุน้ําหวานบนใบบัว. ชางทั้งหลายนําโปกขรมธุนั้นมา
ถวายพระเถระ. รากบัวขนาดเทาหัวไถ แมรากบัวนั้น ชางทั้งหลายก็นํามา
ถวาย. เหงาบัวมีขนาดเทากลองและใบบัวใหญ. เหงาบัวนั้นแตละขอมีน้ํานม
ประมาณหมอหนึ่ง เหงาบัวนั้นชางทั้งหลายก็นํามาถวาย ชางทั้งหลายปรุงเมล็ด
บัวกับน้ําตาลกรวดถวาย. เอาออยวางบนแผนหินแลวใชเทาเหยียบน้ําหวานไหล
ออกขังเต็มแองและบอ. สุกดวยอาทิตยเผากลาย. เปนนมกอนดั่งกอนหิน นมกอน
นั้นชางทั้งหลายก็นํามาถวาย. ในขนุนกลวยมะมวงสุกเปนตน ไมจําตองกลาวถึง
เทพบุตรชื่อนาคทันตะ อยู ณ เขาไกรลาส. พระเถระไปที่ประตูวิมานของ
เทพบุตรนั้น บางครั้งบางคราว เทพบุตรนั้นเอาขาวปายาสไมมีน้ําที่ปรุงดวยเนยใส
ใหมและผงน้ําหวานบนใบบัวบรรจุเต็มบาตรถวาย. ไดยินวา ครั้งพระสัมมาสัม
พุทธเจาพระนามวากัสสปะ ทานไดถวายสลากน้ํานมพรอมดวยเนยใสหอมระรื่น
ตลอด ๒ หมืน่ ป. ดวยเหตุนั้น โภชนะจึงเกิดขึ้นแกทานดวยอาการอยางนี้.
พระเถระอยูอยางนี้ตลอด ๑๒ ป ตรวจดูอายุสังขารของตน รูวาสิ้นแลว คิดวา
เราจักปรินิพพานที่ไหน เหาะไปยังสํานักพระผูมีพระภาคเจาดวยคิดวา ชางทั้ง
หลายบํารุงเราถึง ๑๒ ป กระทํากิจที่ทําไดยาก เราจักขออนุญาตพระศาสดา
ปรินิพานในที่ใกล ๆ ชางเหลานั้นแหละ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
สุจิรสฺเสว เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ดังนี้.
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บทวา นามฺจ ความวา พระเถระประกาศชื่อเพราะเหตุไร. เพราะ
คนบางพวกจําพระเถระได บางพวกจาไมได. บรรดาคนเหลานั้น พระเถระ
คิดวาคนเหลาใดไมรูจักเรา จักคิดรายวา พระแกศีรษะขาวโพลนหลังโกงซี่โครง
คดรูปนี้ทําปฏิสันถารกับพระศาสดา คนเหลานั้นจักเต็มในอบาย แตคนเหลาใด
รูจักเรา จักเลื่อมใสวา เปนมหาสาวกปรากฏในหมื่นจักรวาลเหมือนพระศาสดา
คนเหลานั้นจักเขาถึงสวรรค ดังนี้ เมื่อจะปดทางอบาย เปดทางสวรรคสําหรับ
สัตวเหลานั้น จึงประกาศชื่อ.
บทวา พุทฺธานุพุทฺโธ ความวา พระพุทธเจาตรัสรูสัจจะ ๔ กอน
พระเถระตรัสรูภายหลัง เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา พุทธานุพุทธะ ผูตรัสรู
ตามพระพุทธองค. บทวา ติพฺพนิกฺกโม ไดแกมีความเพียรมั่น. บทวา
วิเวกาน ไดแกวิเวก ๓. ดวยบทวา เตวิชฺโช เจโตปริยายโกวิโท นี้ทาน
กลาวถึงอภิญญา ๔ ในบรรดาอภิญญา ๖. อีก ๒ อภิญญานอกนี้ แมมิไดกลาว
ถึงก็จริง แตพระเถระก็ไดอภิญญา ๖ แนนอน และบริษัทไดประชุมกันใน
เวลาจบคาถานี้. พระเถระรูวา บริษัทประชุมกัน จึงทําปฏิสันถารกับพระศาสดา
ขออนุญาตกาลปรินิพพานวา ขาแตพระองคผูเจริญ อายุสังขารของขาพระองค
สิ้นแลว ขาพระองคจักปรินิพพาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา โกณฑัญญะ
เธอจักปรินิพพานที่ไหน. ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชางทั้งหลายที่เปน
อุปฏฐากของขาพระองคไดกระทํากิจที่ทําไดยาก ขาพระองคจักปรินิพพานในที่
ใกล ๆ ชางเหลานั้น. พระศาสดาทรงอนุญาต.
พระเถระทําประทักษิณพระทศพลแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ การเห็นครั้งนั้น เปนการเห็นครั้งแรกของขาพระองค ครั้งนี้เปนการ
เห็นครั้งสุดทาย ดังนี้ เมื่อมหาชนคร่ําครวญอยู ถวายบังคมพระศาสดาแลว
ออกมายืนที่ซุมประตู สัง่ สอนมหาชนวา ทานทัง้ หลาย อยาเศราโศกเลย
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อยาคร่ําครวญไวเลย เปนพระพุทธเจาก็ตาม เปนพุทธสาวกก็ตาม สังขาร
ที่เกิดขึ้นแลว ชื่อวาไมแตกทําลาย ยอมไมมี ดังนี้ เมื่อมหาชนกําลังเห็นอยู
นั่นแล ก็เหาะขึ้นไปยังเวหาส ลงทีร่ ิมสระมันทากินี สรงน้าํ ในสระโบกขรณี
นุงสบงหมจีวรแลว เก็บงําเสนาสนะ เขาผลสมาบัติลวง ๓ ยาม ปรินพิ พาน
เวลาจวนสวาง. ตนไมทุกตนในหิมวันตประเทศไดโนมนอมออกผลบูชา
พรอมกับเวลาพระเถระปรินิพพาน. ชางตัวเขาเวรไมรูวาพระเถระปรินิพพาน
จัดน้ําบวนปากและไมชําระฟนทําวัตรปฏิบัติแตเชาตรู. นําของควรเคี้ยวและ
ผลไมมายืนอยูที่ทายที่จงกรม. ขางนั้นไมเห็นพระเถระออกมาจนพระอาทิตยขึ้น
คิดวา นี่อะไรกันหนอ เมื่อกอน พระผูเปนเจาจงกรม ลางหนาแตเชาตรู
วันนี้ยังไมออกจากบรรณศาลา จึงเขยาประตูกุฎี แลดูเห็นพระเถระกําลังนั่งจึง
เหยียดงวงออกลูบคลําคนหาลมอัสสาสปสสาสะ รูวาลมอัสสาสปสสาสะขาด
พระเถระปรินิพพานแลว จึงสอดงวงเขาในปากรองเสียงดังลั่น. ทั่วหิมวันตประเทศไดมีเสียงบันลือเปนอันเดียวกัน. ชาง ๘,๐๐๐ ประชุมกัน ยกพระเถระ
ขึ้นนอนบนกระพองของหัวหนาโขลง ถือกิ่งไมที่มีดอกบานสะพรั่ง แวดลอม
แหไปทั่วหิมวันตแลวมายังที่ของตนตามเดิม.
ทาวสักกเทวราชปรึกษาพระวิษณุกรรมเทพบุตรวา พอ พี่ชายของพวก
เราปรินิพพานแลว เราจักกระทําสักการะ เธอจงเนรมิตเรือนยอดขนาด ๙ โยชน
ลวนแลวดวยรัตนะทุกอยาง. พระวิษณุกรรมเทพบุตรทําตามเทวบัญชาแลว ให
พระเถระนอนในเรือนยอดนั้น ไดมอบหมายใหแกชางทั้งหลาย. ชางเหลานั้น
ยกเรือนยอดเวียนเขาหิมวันตประมาณ ๓,๐๐๐ โยชนหลายรอบ. พวกอากาศ
เทวดารับจากงวงของชางเหลานั้น แลวเลนสาธุกิฬาแสดงคารวะ. ตอแตนั้นวัสสพลาหกเทวดา สีตพลาหกเทวดา วาตพลาหกเทวดา เทพชั้นจาตุมหาราช เทพชั้น
ดาวดึงส รวมความวา เรือนยอดไดไปจนถึงพรหมโลกโดยอุบายนี้ ดวยประการ
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ฉะนี้. พวกพรหมไดใหเรือนยอดแกพวกเทวดา พวกเทวดาไดใหเรือนยอดแก
ชางทั้งหลายตามเดิม โดยลําดับดวยประการฉะนี้อีก. เทวดาแตละองคไดนํา
ทอนจันทนประมาณ ๔ องคุลีมา. ไดมีจิตกาธารประมาณ ๙ โยชน. พวกเทวดา
ยกเรือนยอดขึ้นสูจิตกาธาร. ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เหาะมาสาธยายตลอดคืน.
พระอนุรุทธเถระแสดงธรรม. เทวดาเปนอันมากไดตรัสรูธรรม. วันรุงขึ้น
เวลาอรุณขึ้นนั่นเอง เทวดาทั้งหลายใหดับจิตกาธารแลว เอาพระธาตุมีสีดังดอก
มะลิตูมบรรจุผากรองน้ํา นํามาวางไวในพระหัตถของพระศาสดา ในเมื่อ
พระองคเสด็จออกถึงซุมประตูพระวิหารเวฬุวัน. พระศาสดาทรงรับผากรองน้ํา
บรรจุพระธาตุแลว ทรงเหยียดพระหัตถไปที่แผนดิน. พระเจดียเหมือนฟองเงิน
ชําแรกแผนดินใหญออกมา. พระศาสดาทรงบรรจุพระธาตุในพระเจดียดวย
พระหัตถของพระองค. ไดยินวา พระเจดียนั้นก็ยังดํารงอยูจนถึงทุกวันนี้แล.
จบอรรถกถาโกณฑัญญสูตรที่ ๙
๑๐. โมคคัลลานสูตร
พระวังคีสะสรรเสริญพระโมคคัลานะ
[๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ กาฬสิลา ขางภูเขา
อิสิคิลิ กรุงราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปน
พระอรหันตทั้งหมด.
ไดยินวา ทานพระมหาโมคคัลลานะตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ
(จากกิเลส) อันหาอุปธิมิได ของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู.
[๗๕๕] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจานี้แลประทับที่กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ กรุงราชคฤห พรอมดวย
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ภิกษุสงฆหมูให ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันตทั้งหมด ทาน
พระมหาโมคคลัลานะก็ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ (จากกิเลส) อันหา
อุปธิมิไดของภิกษุเหลานั้นดวยจิตอยู อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะ เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลาย
อันสมควรเถิด.
ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เนื้อความนี้ยอมแจมแจง
กะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา เนื้อความนั่นจงแจมแจงกะเธอเถิด วังคีสะ.
[๗๕๖] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยทานพระมหาโมคคัลลานะ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลายอันสมควรวา
พระสาวกทั้งหลายผูสําเร็จไตรวิชชา
ผูละมฤตยูเสียได ยอมนั่งหอมลอมพระมุนี
ผูถึงฝงแหงทุกข ซึ่งประทับนั่งอยูที่ขา ง
แหงภูเขา พระมหาโมคคัลานะผูมีฤทธิ์
มาก ยอมสอดสองพระสาวกเหลานั้น
ดวยจิต ตามพิจารณาจิตอันหลุดพนพิเศษ
แลว อันหาอุปธิมิไดของพระสาวกเหลานัน้ อยู พระสาวกทั้งหลายยอมนั่งหอมลอม
พระโคดม ผูเ ปนมุนี ซึง่ สมบูรณดวย
พระคุณทั้งปวงอยางนี้ ผูลงฝงแหงทุกข
ผูประกอบดวยพระคุณเปนอเนกประการ
ดั้งนี้.
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อรรรถกถาโมคคัลลานสูตร
ในโมคคัลลานสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สมนฺเวสติ ไดแกแสวงหา คือพิจารณา. บทวา นคสฺส
ไดแก ภูเขา. บทวา มุนึ ไดแกพุทธมุนี. บทวา ทุกฺขสฺส ปารคุ ไดแก
ผูถึงฝงแหงทุกข. บทวา สมนฺเวส ไดแกพิจารณาอยู. บทวา เอว
สพฺพงฺคสมฺปนฺน ไดแกสมบูรณดวยคุณทั้งปวง ดวยอาการอยางนี้. บทวา
อเนการสมฺปนฺน ไดแก ประกอบดวยคุณมากมาย.
จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรที่ ๑๐
๑๑. คัคคราสูตร
วาดวยพระวังคีสะสรรเสริญพระพุทธเจา
[๗๕๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูท ี่ริมฝงสระบัว
ชื่อวาคัคครา นครจัมปา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดาหลายพันองค.
นัยวา พระผูมีพระภาคเจารุงเรื่องลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดา
เหลานั้น ดวยพระวรรณะและดวยพระยศ.
[๗๕๘] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ มีความคิดดังนี้วา พระผูม-ี
พระภาคเจานี้แล ประทับอยูที่ฝงสระบัวชื่อวาคัคครา นครจัมปา พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๗๐๐ คน และเทวดา
หลายพันองค นัยวา พระผูมีพระภาคเจารุงเรื่องลวงภิกษุ อุบาสกและเทวดา
เหลานั้น ดวยพระวรรณะและดวยพระยศ อยากระนั้นเลย เราพึงชมเชย
พระผูมีพระภาคเจา ณ ที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาอันสมควรเถิด.
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ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ลุกขึ้นจากอาสนะ ทําผาหมเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขอแตพระผูมีพระภาคเจา เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะ
ขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความนี้ยอมแจมแจงกะขาพระองค.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เนื้อความนั่น จงแจมแจงกะเธอเถิด
วังคีสะ.
[๗๕๙] ครั้งนั้นแล ทานพระวังคีสะ ไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจา
ณ ที่เฉพาะพระพักตร ดวยคาถาอันสมควรวา
พระจันทรพระอาทิตยซึ่งปราศจาก
มลทิน ยอมแจมกระจางในทองฟา ซึ่ง
ปราศจากเมฆฝน ฉันใด ขาแตพระองค
ผูม ีพระรัศมีซานออกแตพระสรีรกาย ผู
เปนมทามุนี พระองคยอมรุงเรืองลวง
สรรพสัตวโลก ดวยพระยศ ฉันนั้น ดังนี้.
อรรถกถาคัคคราสูตร
ในคัคคราสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตฺยาสฺสุท ตัดบทเปน เต อสฺสุท. คําวา อสฺสุท เปน
เพียงนิบาต. บทวา วณฺเณน ไดแก สีแหงสรีระ. บทวา ยเสน ไดแก
ดวยบริวาร. บทวา วีตมโลว ภานุมา ไดแก เหมือนพระอาทิตยปราศจาก
มลทิน.
จบอรรถกถาคัคคราสูตรที่ ๑๑
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๑๒. วังคีสสูตร
วาดวยพระวังคีสะภาษิตคาถา
[๗๖๐] สมัยหนึ่ง ทานพระวังคีสะ อยูที่พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล ทานพระวังคีสะ เปนผูบรรลุพระอรหัตแลวไมนาน
เสวยวิมุตติสุขอยู ไดภาษิตคาถาเหลานี้ ในเวลานั้นวา
ในกาลกอน เราเปนผูมัวเมาดวย
ความเปนกวี ไดเที่ยวไปแลว สูบา น
จากบาน สูเมืองจากเมือง ครั้นเราไดเห็น
พระสัมพุทธเจา ศรัทธาจึงบังเกิดขึ้น
แกเรา พระสัมพุทธเจานั้น ไดทรงแสดง
ธรรมคือขันธ อายตนะ ธาตุแกเรา เรา
ไดฟงธรรมของพระองคแลว ก็บรรพชา
เปนผูหาเรือนมิได พระมุนีไดตรัสรูพระโพธิญาณ เพื่อประโยชนแกประชุมชน
เปนะอันมากแกภิกษุ และภิกษุณีทั้งหลาย
ผูไดถึง ไดเห็นนิยามธรรม การมาของเรา
ในสํานักของพระพุทธเจาของเรา เปนการ
มาดีจริงหนอ วิชชา ๓ อันเราไดบรรลุ
แลวโดยลําดับ พระศาสนาของพระพุทธ-
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องคเราไดทําแลว เรายอมรูขันธสันดาน
อันเราเคยอยูในกาลกอน ทิพยจักษุญาณ
เราทําใหหมดจดแลว เราเปนผูสําเร็จ
ไตรวิชชา บรรลุอิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณ ดังนี้.
จบวังคีสสูตร
จบวังคีสสังยุต
อรรถกถาวังคีสสูตร
ในวังคีสสูตรที่ ๑๒ มีวินิจฉัยตอไปนี้ :บทวา อายสฺมา เปนคํานารัก. บทวา วงฺคีโส เปนชือ่ ของ
พระเถระนั้น. ไดยินวา ในครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ในปางกอน
พระเถระนั้น เห็นพระสาวกผูสมบูรณดวยปฏิภาณจึงใหทาน ทําความปรารถนา
บําเพ็ญบารมีถึงแสนกัป ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เขาบังเกิดในครรภของปริพาชิกานางหนึ่ง ซึ่งลอมกิ่งหวาไวเพราะประสงคจะโตวาทะ
ทั่วชมพูทวีปแลวไดวาทะกับปริพาชกนายหนึ่ง เพราะชนะบาง แพบางในวาทะ
จึงอยูรวม [เปนสามีภริยา] กับปริพาชกนายนั้น เจริญวัยแลวเรียนวาทะตั้ง
๑,๐๐๐ คือฝายมารดา ๕๐๐ ฝายบิดา ๕๐๐ จาริกไป และทานรูวิชาอยางหนึ่ง
ซึ่งรายแลวเอานิ้วมือเคาะศีรษะผูตาย ก็รูวาผูนี้เกิดในที่โนน. ทานเที่ยวไปใน
บานและนิคมเปนตนโดยลําดับ ถึงกรุงสาวัตถีพรอมมาณพ ๕๐๐ คน นั่งที่
ศาลาใกลประตูพระนคร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 350

ในครัง้ นั้น เวลากอนอาหาร ชาวพระนครพากันใหทาน เวลาหลังอาหาร
นุงหมเรียบรอยแลวก็ถือของหอมและดอกไมเปนตน ไปยังวิหารเพื่อฟงธรรม.
มาณพเห็นเขา ถามวา พวกทานไปไหนกัน. พวกเขาตอบวา ไปฟงธรรม
ในสํานักของพระทศพล. แมเขาพรอมดวยบริวารก็ไปกับชาวพระนครเหลานั้น
กระทําปฏิสันถารแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคเจาตรัสกะเขาวา วังคีสะ ไดยินวาเธอรูศิลปะดีหรือ. เขาตอบวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองครูมาก พระองคตรัสหมายเอาศิลปะประเภทไหน.
พระศาสดาตรัสวา ศิลปะที่เกี่ยวกับซากศพ. เชิญเถิด ทานพระโคดม. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงศีรษะของสัตวผูเกิดในนรก ดวยอานุภาพของ
พระองคแกเขา แลวตรัสถามวา วังคีสะ ผูนี้เกิดในที่ไหน. เขารายมนตแลว
เอานิ้วเคาะดู ทูลวา เกิดในนรก. พระศาสดาตรัสวา ดีละ วังคีสะ เธอตอบ
ดีแลว. พระองคทรงแสดงศีรษะของสัตวผูเกิดในเทวโลก แมศรีษะนั้นเขาก็
พยากรณไดอยางนั้นเหมือนกัน. ลําดับนั้น พระศาสดาจึงทรงแสดงศรีษะของ
พระขีณาสพแกเขา. เขารายมนตแลวรายมนตอีกก็ดี เอานิ้วเคาะก็ดี ก็ไมรูที่
สัตวเกิด.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสกะเขาวา ลําบากไหมวังคีสะ.
เขาทูลวา ลําบาก ทานโคดม. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา เธอใครครวญบอย ๆ สิ.
เขาแมเมื่อทําอยางนั้น ก็ไมเห็น จึงทูลวา ทานพระโคดม พระองคทรงรูหรือ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา รูวังคีสะ. บุคคลนั้น ชือ่ วาไปดีแลว เพราะไมมีที่อาศัย
เรารูคติของเขา. ทูลถามวา พระองครูไดดวยมนต หรือทานพระโคดม. ถูกแลว
วังคีสะ เราตถาคตรูไดดวยมนตอยางเดียวเทานั้น. ทูลวา ขาแตทานพระโคดม
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ขอพระองคไดโปรดแลกเปลี่ยนมนตกบั ขาพระองคเถิด. ตรัสวา วังคีสะ มนตของ
เราไมมีมูลคาดอก. ทูลวาขาแตทานพระโคดมขอพระองคไดโปรดประทานเถิด.
ตรัสวา เราไมอาจใหมนตแกผูที่มิไดบวชในสํานักของเราได. วังคีเรียกพวก
ลูกศิษยมาสั่งวา ดูกอนพอทั้งหลาย พระสมณโคดมรูศิลปะมากมาย เราจักบวช
ในสํานักของพระสมณโคดมนี้เรียนศิลปะ แตนั้น จักไมมีผูที่รูศิลปะมากกวา
เราทั่วชมพูทวีป พวกเธออยาเปนหวง จงอยูกันจนกวาเราจะกลับมา ดังนี้ แลว
สงลูกศิษยเหลานั้นไป แลวกราบทูลวา ขอพระองคโปรดใหขาพระองคบรรพชา
เถิด. พระศาสดาทรงมอบหมายใหเถระชื่อนิโครธกัปปะ. พระเถระนาวังคีสะ
ไปยังที่อยูของตนแลวใหบรรพชา. ทานบรรพชาแลวมาเฝาพระศาสดา ยืนถวาย
บังคมแลว ทูลอาราธนาวา ขอพระองคโปรดประทานศิลปะแกขาพระองคเถิด.
พระศาสดาตรัสวาวังคีสะ เมื่อพวกเธอจะเรียนศิลปะ (ครั้งกอน) ตองทําบริกรรม
โดยไมบริโภคของเค็มและนอนบนแผนดินเปนตน เรียนศิลปะนั้น แมศิลปะนี้ก็มี
บริกรรม เธอจงทําบริกรรมนั้นกอน. พระวังคีสะกราบทูลวา ดีละ พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสบอกพระกัมมัฏฐาน คือ อาการ ๓๒ แกเธอ. เธอ
มนสิการพระกัมมัฏฐานนั้นทั้งอนุโลมปฏิโลม เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
โดยลําดับ.
บทวา วิมุตฺติสุข ปฏิสเวที ความวา เมื่อบรรลุพระอรหัตอยางนี้
แลวเสวยวิมุตติสุข. บทวา กาเวยฺยมตฺตา ไดแก มัวเมาดวยความเปนกวี
คือการแตงกาพยกลอน. บทวา ขนฺเธ อายตนานิ ธาตุโย ความวา เมื่อ
ทรงแสดงธรรมประกาศขันธเปนตนเหลานี้ . บทวา เข นิยามคตทฺทสา
ไดแก ผูถึงนิยามธรรม และผูเห็นนิยามธรรม. บทวา สฺวาคต ไดแกการ
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มาดี. ดวยคําวา อิทฺธิปฺปตฺโตมฺหิ นี้ หมายเอาอิทธิวิธิญาณ. ดวยคําวา
เจโตปริยายโกวิโท นี้ หมายเอาเจโตปริยญาณ. สวนทิพยโสตแมทานไม
ไดกลาวไว ก็สงเคราะหเขาไดเหมือนกัน. พระวังคีสะนี้บรรลุอภิญญา ๖
พึงทราบวา เปนมหาสาวก ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวังคีสสูตรที่ ๑๒
และวังคีสสังยุตเพียงเทานี้

รวมพระสูตรแหงวังคีสสังยุตมี ๑๒ สูตร คือ
๑. นิกขันตสูตร ๒. อรติสูตร ๓. เป สลาติมัญญนาสูตร ๔.
อานันทสูตร ๕. สภาสิตสูตร ๖. สารีปุตตสูตร ๗. ปวารณาสูตร ๘.
โรสหัสสสูตร ๙. โกณฑัญญสูตร ๑๐. โมคคัลลานสูตร ๑๑. คัคคราสูตร
๑๒. วังคีสสูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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วนสังยุต
๑. วิเวกสูตร
เทวดาเตือนภิกษุ
[๗๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง ในแควนโกศล
สมัยนั้นแล ภิกษุรูปนั้น พักผอนกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกลามกอิงอาศัยเรือน
[๗๖๒] ครั้งนั้น เทวดาที่สิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชน
ก็ภิกษุนั้น หวังจะใหเธอสลดใจ จึงเขาไปหาแลว กลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานใครวิเวก จึงเขาปา สวนใจ
ของทานแสซานไปภายนอก ทานเปนคน
จงกําจัดความพอใจในคนเสีย แตนั้น
ทานจักเปนผูมีความสุข ปราศจากความ
กําหนัด ทานมีสติ ละความไมยินดีเสียได
เราเตือนใหทานระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษ
ธุลีคือกิเลสประดุจบาดาลที่ขามไดยาก
ไดแกความกําหนัดในกามอยาไดครอบงํา
ทานเลย นกที่เปอนฝุน ยอมสลัดธุลีที่
แปดเปอนใหตกไป ฉันใด ภิกษุผูมีเพียร
มีสติ ยอมสลัดธุลีคือกิเลสที่แปดเปอนให
ตกไป ฉันนั้น ดังนี้.
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ลําดับนั้น ภิกษุนนั้ เปนผูอันเทวดานั้นเตือนใหสังเวช ถึงซึ่งความ
สลดใจแลวแล.
วนสังยุตตวรรณนา
อรรถกถาวิเวกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิเวกสูตรที่ ๑ แหงวนสังยุตตอไปนี้ :บทวา โกสเลสุ วิหรติ ความวา ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เรียน
กัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลวไปอยูในแควนโกศลนั้น เพราะชนบท
นั้นหาภิกษาไดงาย. บทวา สเวเชตุกามา ไดแก ใครเพื่อจะใหภิกษุนั้น
ถึงวิเวก. บทวา วิเวกกาโม คือ ปรารถนาวิเวก ๓. บทวา นิจฺฉรติ
พหิทฺธา คือ เที่ยวไปในอารมณเปนอันมากที่เปนภายนอก. บทวา ชโน
ชนสฺมึ ความวา ทานจงละฉันทราคะในคนอื่น. บทวา ปชหาสิ แปลวา
จงละ. บทวา ภวาสิ แปลวา จงเปน. บทวา สต ต สารยามเส ความวา
แมเรายอมยังบิณฑิตผูมีสติใหระลึกถึงธรรมนั้น หรือวา เรายอมยังผูนั้นใหระลึก
ถึงธรรมของสัตบุรุษ. บทวา ปาตาลรโช ความวา ธุลีคือกิเลสที่เรียกวา
บาดาลเพราะอรรถวา ไมมีที่ตั้ง. บทวา มา ต กามรโช ความวา ธุลี
คือกามราคะนี้อยาครอบงําทาน อธิบายวา อยานําไปสูอบายเลย. บทวา
ปสุกุณฺฑิโต แปลวา เปอนฝุน. บทวา วิธุน แปลวา กําจัด. บทวา
ปสุกุณฺฑิโต ไดแก ฝุนที่ติดตัว. บทวา สเวคมาปาทิ ความวา ชื่อวา แม
เทวดายอมยังเราทานั้นใหระลึกถึง ฉะนั้น จึงชื่อวา ถึงวิเวก หรือวาประคอง
ความเพียรอันสูงสุดแลวปฏิบัติใหเปนวิเวกอยางยิ่ง.
จบอรรถกถาวิเวกสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 355

๒. อุปฏฐานสูตร
เทวดาเตือนภิกษุผูนอนหลับกลางวัน
[๗๖๓] สมัยหนึง่ ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้นแล ภิกษุรูปนั้น ไปนอนหลับในที่พักกลางวัน.
[๗๖๔] ครั้งนั้น เทวดาที่สิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชน
แกภิกษุรูปนั้น หวังจะใหเธอสลดใจจึงเขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานจงลุกขึ้นเถิด ภิกษุ ทานจะตอง
การอะไรดวยความหลับ ทานผูเรารอน
ดวยกิเลส อันลูกศรคือตัณหาเสียบแทง
ดิ้นรนอยู จะมัวหลับมีประโยชนอะไร
ทานออกจากเรือนบวชดวยความเปนผูไมมี
เรือนดวยศรัทธาใด ทานจงเพิ่มพูนศรัทธา
นั้นเถิด อยาไปสูอํานาจของความหลับเลย.
[๗๖๕] ภิกษุกลาวตอบวา
คนเขลาหมกมุนอยูใ นกามารมณ
เหลาใด กามารมณเหลานั้น ไมเทีย่ ง
ไมยั่งยืน ความหลับจะแผดเผาบรรพชิต
ผูพนแลว ผูไ มเกี่ยวของในกามารมณซึ่ง
ยังสัตวใหติดอยูไดอยางไร เพราะกําจัด
ฉันทราคะเสียได และเพราะกาวลวง
อวิชชาเสียได ญาณนั้นเปนของบริสทุ ธิ์
อยางยิ่ง ไฉนความหลับจะแผดเผาบรรพ-
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ชิตได ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู
ไมมีโศก ไมมีความแคนใจ เพราะทําลาย
อวิชชาเสียดวยวิชชา และเพราะอาสวะ
สิ้นไปหมดแลวอยางไรได ความหลับจะ
แผดเผาบรรพชิตผูปรารภความเพียร ผูมี
ตนอันสงไปแลว ผูบ ากบั่นมั่นเปนนิตย
ผูจํานงพระนิพพานอยูอยางไรได.
อรรถกถาอุปฏฐานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุปฏฐานสูตรที่ ๒ ตอไปนี้ :บทวา สุปติ ความวา ไดยินวา ภิกษุนี้เปนพระขีณาสพทานไปสู
หมูบานที่ภิกษาจารในที่ไกล กลับมาแลว เก็บบาตรและจีวรไวในบรรณศาลา
ลงสระที่เกิดเองในที่ไมไกล พอใหตัวแหงแลว กวาดที่พักกลางวัน ตัง้ เตียง
ต่ําไวในที่นั้นแลวหลับ. จริงอยู แมพระขีณาสพก็มีความกระวนกระวายทางกาย
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคําที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อบรรเทาความ
กระวนกระวายทางกายนั้นวา หลับ. บทวา อชฺฌภาสิ ความวา เทวดาเขา
ใจวา ภิกษุนี้เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลวหลับกลางวัน ก็แล
ชื่อวา การหลับกลางวันนั้นเจริญขึ้น แมจะยังประโยชนที่เปนไปในปจจุบัน.
และที่เปนไปในชาติหนานั้นใหฉิบหาย คิดวา เราจักเตือนทาน จึงไดกลาว.
บทวา อาตุรสฺส ความวา ความเดือนรอนมี ๓ อยาง คือ เดือดรอน
ดวยความแก เดือดรอนดวยความเจ็บปวย เดือนรอนดวยกิเลส ทานกลาวหมาย
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ถึงความเดือดรอนดวยกิเลสในความเดือนรอน ๓ นั้น. บทวา สลฺลวิทฺธสฺส
ความวา แทงที่หัวใจดวยลูกศรคือตัณหาที่ถูกซัดไปดวยอวิชชา เหมือนถูกแทง
ดวยลูกศรคือหอกที่อาบดวยยาพิษ. บทวา รุปฺปโต แปลวา ถูกเสียดสี. บัดนี้
เมื่อเทวดาจะกลาวถึงโทษในกามของภิกษุนั้น จึงกลาวคําเปนตนวา "ไมเที่ยง".
ในบทเหลานั้น บทวา อสิต คือ ไมอาศัยดวยตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย.
บทวา กสฺมา ปพฺพชิต ตเป ความวา ทานยอมกลาววา การหลับกลางวัน
ยอมไมเผาพระขีณาสพเห็นปานนี้ ก็แลเพราะเหตุไร จักไมเผาพระขีณะสพเชน
นั้น. ก็เพราะนี่เปนคําของพระเถระ. นี้เปนเนื้อความในขอนี้วา. เมื่อถูกผูกแลว
การหลับกลางวัน จะพึงทําบรรพชิตผูไมมอี าสวะเชนเรา ผูหลุดแลว หมดกิเลส
จะพึงรอน ก็ไมรอนเพราะเหตุไร. แมในคาถาที่เหลือก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
จริงอยู ในฝายถอยคําของเทวดามีอรรถวา ความหลับกลางวัน ยอมไมเผา
บรรพชิตผูไมมีอาสวะเชนนี้ ก็แลเพราะเหตุไร จักไมเผาบรรพชิตเชนนั้น.
ในฝายถอยคําของพระเถระมีอรรถวา การหลับกลางวัน จะพึงเผาบรรพชิตผู
ไมมีอาสวะเชนเราเห็นปานนี้ ก็ชื่อวา ไมเดือดรอน เพราะเหตุไร. แตนี้เปน
การพรรณนาบทที่ลึกซึ้งในขอนี้.
บทวา วินยา แปลวา เพราะกําจัด. บทวา สมติกฺกมา แปลวา
เพราะกาวลวงอวิชชาที่เปนรากเงาของวัฏฏะ. บทวา ต าณ ไดแก รูสัจจะ
๔ นั้น. บทวา ปรโมทาต ไดแก บริสุทธิ์อยางยิ่ง. บทวา ปพฺพชิต
คือ บรรพชิตผูประกอบดวยความรูเห็นปานนี้. บทวา วิชฺชาย คือ วิชชา
ในมรรคที่ ๔. บทวา อารทฺธวิริย คือ ประคองความเพียรไวแลว มีความ
เพียรบริบูรณแลว.
จบอรรถกถาอุปฏฐานสูตรที่ ๒
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๓. กัสสปโคตตสูตร
วาดวยพระกัสสปโคตรกลาวสอนพรานเนื้อ
[๗๖๖] สมัยหนึง่ ทานพระกัสสปโคตร พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง
ในแควนโกศล สมัยนั้นแล ทานอยูในที่พักกลางวัน กลาวสอนนายพรานเนื้อ
คนหนึ่ง.
[๗๖๗] ครั้งนั้น เทวดาผูสิงอยูในปานั้น มีความเอ็นดูใครประโยชน
แกทานพระกัสสปโคตร หวังจะใหทานสลดใจจึงเขาไปหา แลวไดกลาวกะทาน
ดวยคาถาวา
ภิกษุผกู ลาวสอนนายพรานเนื้อซึ่ง
เที่ยวไปตามซอกเขาผูทรามปญญาไมรูเทา
ถึงการณ ในกาลอันไมควร ยอมปรากฏแก
เราประดุจคนเขลา เขาเปนคนพาลถึงฟง
ธรรมอยูก็ไมเขาใจเนื้อความ แสงประทีป
โพลงอยูก็ไมเห็น เมื่อทานกลาวธรรม
อยู ยอมไมรเู นื้อความ ขาแตทานกัสสป
ถึงแมทานจักทรงประทีปอันโพลงตั้ง ๑๐
ดวง เขาก็จกั ไมเห็นรูป เพราะจักษุ (คือ
ญาณ) ของเขาไมม.ี
ลําดับนั้น ทานกัสสปโคตร ผูอันเทวดานั้นใหสังเวช ถึงซึ่งความสลด
ใจแลว.
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อรรถกถากัสสปโคตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกัสสปโคตตสูตรที่ ๓ ตอไปนี้ :บทวา เฉต คือพรานลาเนื้อคนหนึ่ง. บทวา โอวทิ ความวา ได
ยินวา พรานลาเนื้อนั้นกินขาวเชาแลวคิดวา เราจักลาเนื้อ จึงเขาไปสูปา
เห็นละมั่งตัวหนึ่ง คิดวา เราจักประหารมันดวยหอก ติดตามไป หลีกไปไม
ไกลที่พระเถระนั่งในที่พักกลางวัน โดยนัยที่กลาวแลวในสูตรที่ ๑. ลําดับนั้น
พระเถระจึงกลาวกะเขาวา อุบาสก ขึน้ ชื่อวา ปาณาติบาตนี้ เปนไปเพื่ออบาย
เปนไปดวยเหตุใหมีอายุสั้น เขาอาจจะทําการเลี้ยงเมียดวยการงานอยางอื่น มี
การกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตนก็ได ทานอยาทํากรรมหยาบชาอยางนี้เลย.
แมเขาก็คิดวา พระเถระผูถือผามหาบังสุกุลพูด จึงเริ่มยืนฟงดวยความเคารพ.
ลําดับนั้น พระเถระนั้น คิดวา เราจักยังความใครพึงใหเกิดแกเขา จึงยัง
นิ้วหัวแมมือใหลุกโพลงขึ้น. เขาเห็นแมดวยตา ไดยินแมดว ยหู แตจิตใจ
ของเขาแลนไปตามรอยเทาเนื้ออยางนี้วา เนื้อจักไปสูที่โนน ลงทาโนน
เราจักไปฆามันในที่นั้น กินเนื้อตามตองการแลว จักหาบเนื้อที่เหลือไปฝาก
ลูก ๆ. บทวา โอวทติ ดังนี้ ทานกลาวหมายถึงพระเถระผูแสดงธรรมนั้น
แกพรานผูฟูงซานอยางนี้. บทวา อชฺฌภาสิ ความวา พระเถระนี้ ยังการ
งานทั้งของตน ทั้งของพรานนั้นใหพินาศ เหมือนอยางคนถากของคนอื่นที่ไม
ใชไมฟน เหมือนอยางคนหวานขาวในที่ไมใชนา คิดวา เราจักเตือนเขา จึงกลาว.
บทวา อปฺปปฺ แปลวา ไมมีปญญา. บทวา อเจตส ไดแก ปราศจาก
ความคิดที่สามารถรูเหตุการณ. บทวา มนฺโทว แปลวา เหมือนคนโงเขลา.
บทวา สุณาติ ไดแก ฟงธรรมกถาของทาน. บทวา น วิชานาติ ไดแก
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ไมรูเนื้อความแหงธรรมนั้น. บทวา อาโลเกติ ไดแก ยังนิ้วหัวแมมือที่ลุก
โพลงอยูดวยฤทธิ์ของปุถุชนของทานใหสวาง. บทวา น ปสฺสติ ความวา
ยอมไมเห็นเหตุการณนี้วา ในที่นี้ ไมมีน้ํามัน ไมมีไส ไมมีตะเกียง แตนิ้ว
หัวแมมือนี้ลุกโพลงดวยอานุภาพของพระเถระ. บทวา ทส ปชฺโชเต คือ
ประทีป ๑๐ ดวง ในนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว. บทวา รูปานิ ไดแก รูปที่เปนเหตุ.
บทวา จกขุ คือ ปญญาจักษุ. บทวา สเวคมาปาทิ ความวา ทานพระกัสสปโคตรคิดวา จะมีประโยชนอะไรแกเรา กับพรานนี้ จึงประคองความ
เพียรดําเนินตามอรหัตมรรคที่เปนธรรมวิเวก.
จบอรรถกถากัสสปโคตตสูตรที่ ๓
๔. สัมพหุลสูตร
วาดวยเทวดาคร่ําครวญถึงภิกษุผูจากไป
[๗๖๘] สมัยหนึ่ง ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นอยูจําพรรษาถวนไตรมาสแลวหลีกไปสู
จาริก.
[๗๖๙] ครั้งนั้น เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น เมื่อไมเห็นภิกษุ
เหลานั้นก็คร่ําครวญถึง ไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา
ความสนิทสนมยอมปรากฏประดุจ
ความไมยินดีเพราะเห็นภิกษุเปนอันมากใน
อาสนะอันสงัด ทานเหลานั้น เปนพหูสูต
มีถอยคําไพเราะ ทานเปนสาวกของพระโคดม ไปที่ไหนกันเสียแลว.
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[๗๗๐] เมื่อเทวดานั้นกลาวอยางนี้แลว เทวดาอีกองคหนึ่งไดกลาว
กะเทวดานั้นดวยคาถาวา
ภิกษุทงั้ หลายเปนผูไมอาลัยที่อยู
เที่ยวไปเปนหมู ประดุจวานรไปสูแควน
มคธและโกศล บางพวกก็บายหนาไปสู
แควนวัชชี.
อรรถกถาสัมพหุลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัมพหุลสูตร ที่ ๔ ตอไปนี้ :บทวา สมฺพหุลา คือ ผูทรงพระสูตร ผูทรงพระอภิธรรม ผูทรง
พระวินัย เปนอันมาก. บทวา วิหรนฺติ ไดแก เรียนกัมมัฏฐานในสํานัก
พระศาสดาแลวอยู. บทวา ปกฺกมึสุ ความวา ไดยินวา คนทั้งหลายเห็น
ภิกษุเหลานั้นเขาไปยังหมูบานแหงใดแหงหนึ่งในชนบทนั้น ก็มีจิตเลื่อมใส ปู
ลาดผาขนแกะเปนตนไวที่หอฉัน ถวายขาวตมและของขบเคี้ยวแลวนั่งใกล.
พระมหาเถระ กลาวกะพระธรรมกถึกรูปหนึ่งวา เธอจงกลาวธรรม. พระธรรกถึก
นั้นจึงกลาวธรรมกถาอยางไพเราะ. คนทั้งหลายเลื่อมใสแลวไดถวายโภชนะอัน
ประณีตในเวลาฉัน. พระมหาเถระไดกระทําอนุโมทนาอาหารอยางพึงพอใจ.
คนทั้งหลายเลื่อมใสอยางยิ่งแลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตจําพรรษา
อยูในที่นี้ตลอด ๓ เดือนเถิด ใหทานรับปฏิญญาแลว ใหสรางเสนาสนะในที่
ซึ่งสะดวกดวยการไปมาอุปฐากดวยปจจัย ๔.
พระมหาเถระสอนภิกษุในวันเขาพรรษาวา ดูกอนผูมีอายุ พวกทาน
เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาผูเปนครู ชื่อวา ความปรากฏแหงพระ-
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พุทธเจาหายาก พวกทานจงฟงธรรมเดือนละ ๘ วัน ละความคลุกคลีดวยหมู
คณะแลวไมประมาทอยูเถิด ดังนี้. จําเดิมแตนั้นมา ภิกษุเหลานั้น ยอมขวน
ขวายพากเพียร บางวันก็ทําการฟงธรรมตลอดคืน บางวัน ก็แกปญหา บาง
คราวก็ทําความเพียร. ในวันธรรมสวนะ ภิกษุเหลานั้นกลาวธรรมจนอรุณขึ้น
ในวันแกปญหากระทําการถามและการแก คือ ภิกษุผูฉลาดถามปญหา ผูเปน
บัณฑิตแก ในวันทําความเพียร ตีระฆังในเวลาพระอาทิตยตก ลงสูที่จงกรม
ทําความเพียร. ภิกษุเหลานั้น จําพรรษาอยางนี้ปวารณาแลวหลีกไป. คํานี้ทาน
กลาวหมางถึงความขอนั้น.
บทวา ปริเทวมานา ความวา เทวดากลาวคําเปนตนวา บัดนี้
เราจักไดฟงธรรมและกลาวปญหาอันไพเราะเห็นปานนั้นแตไหนเลา ดังนี้แลว
คร่ําครวญอยู. บทวา ขายติ แปลวา ยอมปรากฏ คือเขาไปตั้งไว. บทวา
โกเม แปลวา (พระสาวก) เหลานี้ (ไป) ไหน. บทวา วชฺชภิ ูมิยา แปลวา
บายหนาไปแควนวัชชี. บทวา มกฺกฏุ าวิย แปลวา เหมือนลิง. ภิกษุทอง
เที่ยวไปที่เชิงเขาหรือที่ราวปานั้น ๆ ไมถือวา ที่นเี้ ปนสมบัติของมารดา. เปน
สมบัติของบิดาของเรา ที่มาตามประเพณี ภิกษุเหลานั้นมีความผาสุกดวยโคจร
คามและความไมมีอันตรายอยูในที่ใด ก็อยูในทีน่ ั้น แมภิกษุทั้งหลายผูไมมี
เรือนอยางนี้ จึงกลาววา ดูกอนผูมีอายุ นี้เปนสมบัติของอุปชฌายอาจารยของ
เรา ที่มาตามประเพณี ดังนี้ จึงในถือเอา ภิกษุเหลานั้นมีที่สบายดวยอากาศ
สบายดวยโภชนะ สบายดวยเสนาสนะ สบายดวยการฟงธรรม หางาย มีอยู
ในที่ใด ยอมอยูในที่นั้น.
จบอรรถกถาสัมพหุลสูตรที่ ๔.
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๕. อานันทสูตร
วาดวยเทวดาเตือนพระอานนท
[๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง
ในแควนโกศล สมัยนัน้ แล ทานพระอานนท เปนผูมากไปดวยการรับแขก
ฝายคฤหัสถเกินเวลาอยู.
[๗๗๒] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู
ใครประโยชนแกทานพระอานนท ใครจะใหทานสังเวชจึงเขาไปหาถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ทานเขาไปสูที่รกคือโคนตนไมแลว
จงใสใจถึงพระนิพพาน โคตมะ ทานจง
เพงฌาน อยาประมาท ถอยคําที่สนทนา
ของทานจัก ทําอะไรได.
ลําดับนั้น ทานพระอานนท เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความ
สลดใจแลวแล.
อรรถกถาอานันทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอานันทสูตรที่ ๕ ตอไปนี้ :บทวา อานนฺโท คือ พระเถระผูเปนคลังพระธรรม. บทวา อติเวล
แปลวา เกินเวลา. บทวา คิหิสฺตฺติพหุโล ความวา ยังคฤหัสถ
ใหรูจักเวลาเปนอันมาก ทั้งกลางวันและกลางคืน. จริงอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ปรินิพพานแลว พระมหากัสสปเถระกลาวกะพระเถระวา ดูกอ น
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ผูมีอายุ เราจักไปเขาจําพรรษาในกรุงราชคฤหแลวสังคายนาพระธรรม ทานจงไป
จงเขาไปสูปากระทําความเพียร เพื่อประโยชนแกมรรคทั้ง ๓ เบื้องบนเถิด.
พระอานันทเถระถือเอาบาตรจีวรของพระผูมีพระภาคเจาไปยังแควนโกศล อยู
ในสํานักบาแหงหนึ่ง รุง ขึ้น จึงเขาไปยังบานแหงหนึ่ง. คนทั้งหลายเห็น
พระเถระแลวกลาวคําเปนอันมากวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ ในคราวกอน
ทานมากับพระศาสดา วันนี้มารูปเดียวเทานั้น ทานทอดทิ้งพระศาสดาไวเสีย
ไหน บัดนี้ ทานถือบาตรและจีวรของใครมา ทานจะถวายน้ําลางหนา
จะปดกวาดบริเวณ จะทําวัตรปฏิบัติแกใคร ดังนี้ พากันคร่ําครวญแลว
พระเถระกลาวคําเปนตนวา ดูกอนทานทั้งหลาย อยูเศราโศกเลย อยา
คร่ําครวญเลย สังขารทั้งหลายไมเที่ยง ยังเขาใหรูพรอมแลว ทําภัตกิจแลว
ไปสูที่พัก. แมในเวลาเย็น คนทั้งหลายไปในที่นั้น พากันคร่ําครวญอยางนั้น
พระเถระก็สั่งสอนอยางนั้นเหมือนกัน. คํานี้ ทานกลาวหมายถึงขอนั้น.
บทวา อชฺฌภาสิ ความวา เทวดาคิดวา พระเถระนี้คิดวา เรา
ฟงคําของภิกษุสงฆแลวจักบําเพ็ญสมณธรรมดังนี้ แลวเขาไปสูปา บัดนี้
ยังคฤหัสถใหรูพรอมกันอยู ยังไมกระทําศาสนาของพระศาสดาที่ตั้งอยูใหเปน
ประมวลธรรมเหมือนกองดอกไมที่ไมไดรวบรวม เราจะเตือนทาน ดังนีแ้ ลว
จึงกลาว. บทวา ปสกฺกิย แปลวา เขาไปแลว. บทวา หทยสฺมึ โอปฺปย
ไดแก ใสไวในหทัยดวยกิจและดวยอารมณ. พระเถระคิดวา เราจะบรรลุ
พระนิพพาน ดังนี้แลว ทําความเพียรอยู ชื่อวา ใสพระนิพพานไวในหทัย
ดวยกิจ แตเพื่อยังสมาบัติมีพระนิพพานเปนอารมณใหแนบแนนนั่งอยู. (ชื่อวา
ใสพระนิพพานไวในหทัย) ดวยอารมณ. เทวดานี้ยอมกลาวหมายถึงกิจและ
อารมณทั้ง ๒ นั้น. บทวา ฌาย คือ จงเปนผูเพงดวยฌานทั้งสอง. บทวา
ปฬิปฬิกา แปลวา นี้ถอยคําพูดกับคฤหัสถ.
จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๕.
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๖. อนุรุทธสูตร
วาดวยภรรยาเกาของพระอนุรุทธะ
[๗๗๓] สมัยหนึง่ ทานพระอนุรุทธะพํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล.
[๗๗๔] ครั้งนั้นแล เทวดาชั้นดาวดึงสองคหนึ่งชื่อชาลินีเปนภรรยา
เกาของทานพระอนุรุทธะ เขาไปหาทานถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวย
คาถาวา
ทานจงตั้งจิตของทานไวในหมูทวยเทพชั้นดาวดึงส
ซึ่งพรั่งพรอมดวย
อารมณอันนาใครทั้งปวง ที่ทานเคยอยูใน
กาลกอน ทานจะเปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมเปนบริวาร ยอมงดงาม
[๗๗๕] ทานพระอนุรุทธะกลาววา
เหลานางเทพกัลยาผูมีคติอันทราม
ดํารงมันอยูในกายของตน สัตวทั้งหลาย
เหลานั้น แมเปนผูมีคติอันทราม ก็ถูก
นางเทพกัลยาปรารถนา.
[๗๗๖] เทวดาชือ่ ชาลินีกลาววา
เหลาสัตวผูไมไดเห็นที่อยูอันเปนที่
นาเพลิดเพลินของนรเทพชั้นไตรทศผูมียศ
ก็ชื่อวาไมรูจกั ความสุข.
[๗๗๗] ทานพระอนุรุทธะกลาววา
ดูกอนเทวดาผูเขลา ทานไมรูแจง

ตามคําของพระอรหันตวา สังขารทั้งปวง
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ไมเที่ยง มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เปนธรรมดา บังเกิดขึ้นแลวยอมดับไป
การเขาไประงับสังขารเหลานั้นเสียได
เปนสุข บัดนี้ การอยูครอบครองของเรา
ไมมีอีกตอไป ตัณหาประดุจดังวาขายใน
หมูเทพของเราก็ไมมี สงสารคือชาติสิ้น
ไปแลว บัดนี้ภพใหม ไมมีอีกตอไป.
อรรถกถาอนุรุทธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุรุทธสูตร ที่ ๖ ตอไปนี้ :บทวา ปุราณทุติยกิ า คือ อัครมเหสีในอัตภาพกอน. บทวา
โสภสิ ไดแก เมื่อกอนก็งาม เดี๋ยวนี้กง็ าม. บทวา ทุคฺคตา ความวา
ไปชั่วดวยคติอันชั่วก็หาไม. จริงอยู เทวกัญญาอยูในสุคติยอมเสวยสมบัติ.
แตไปชั่วดวยคติชั่วทางปฏิบัติ. เพราะวา เทวกัญญาเหลานั้นจุติจากสุคตินั้น
แลว จะเกิดในนรกก็ได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไปชั่ว. บทวา ปติฏิตา
ความวา จริงอยู เมื่อบุคคลตั้งอยูในสักกายทิฏฐิยอมตั้งอยูดวยเหตุ ๘ ประการ
คือรักดวยอํานาจราคะ โกรธดวยอํานาจโทสะ หลงดวยอํานาจโมหะ ถือตัว
ดวยอํานาจมานะ ถือผิดดวยอํานาจทิฏฐิ เพิ่มกําลังดวยอํานาจอนุสัยไมสิ้นสุด
ดวยอํานาจแหงวิจิกิจฉา ฟุงซานดวยอํานาจอุทธัจจะ แมเทวกัญญาเหลานั้น
ก็ตั้งอยูอยางนี้.
บทวา นรเทวาน ความวา ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. บทวา
นตฺถิทานิ ความวา ไดยินวา เทพธิดานั้น ไดมีความเสนหาเปนกําลังใน
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พระเถระ ไมอาจจะกลับไป. นางมาตามเวลา ปดกวาดบริเวณ เขาไปตั้งน้ํา
ขางหนา ไมสีฟน น้ําฉันน้ําใชให. พระเถระใชสอยโดยไมนึก ในวันหนึ่ง
พระเถระมีจีวรเกาเที่ยวไป ขอทอนผา นางวางผาทิพยไวที่กองขยะแลว
หลีกไป. พระเถระเห็นผานั้นแลวยกขึ้นดูเห็นชายผา ก็รูวานี่เปนผา คิดวา
เทานี้ก็พอ ดังนี้แลวถือเอา. จีวรของทานสําเร็จดวยผานั้นเอง. พระเถระ
๓ รูป คือพระอัครสาวก ๒ รูป และพระอนุรุทธเถระ ชวยกันทําจีวร.
พระศาสดาทรงรอยเข็มประทานให. เมื่อพระอนุรุทธเถระทําจีวรเสร็จแลว เที่ยว
ไปบิณฑบาต เทวดาก็ถวายบิณฑบาต. เทพธิดานั้น บางคราวมาสูสํานัก
พระเถระองคเดียว บางคราว ๒ องค. แตครั้งนั้นมา ๓ องค เขาไปหาพระเถระ
ในที่พักกลางวันแลวกลาววา เราชื่อวา มีรางกายนาพอใจ จะเนรมิตรูปที่ใจ
ปรารถนาแลว ๆ. พระเถระคิดวา เทพธิดาเหลานี้กลาวอยางนี้ เราจะทดลอง
เทพธิดาทั้งปวงจงเขียวเถิด ดังนี้. เทพธิดาเหลานั้นรูใจของพระเถระแลว
ก็มีสีเขียวทั้งหมด (ทดลองวา) มีสีเหลือง สีแดง สีขาว ก็เปนอยางนั้น
เหมือนกัน. ลําดับนั้น พวกเขาคิดวา พระเถระจะพอใจเห็นพวกเราดังนี้แลว
ก็เริ่มจับระบํา คือ องคหนึ่งขับรอง องคหนึ่งรายรํา องคหนึ่งดีดนิ้ว.
พระเถระสํารวมอินทรียท ั้งหลาย. ลําดับนั้น เทพธิดารูวา พระเถระไมพอใจ
ดูพวกเรา เมื่อไมไดความเสนหาหรือความชมเชยก็เบื่อหนาย เริ่มจะไป.
พระเถระรูวา เขาจะไป จึงกลาววา อยามาบอย ๆ เลย. เมื่อจะแจงความเปน
พระอรหันต จึงกลาวคาถานี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วิกฺขีโณ แปลวา สิ้นแลว. บทวา ชาติสสาโร
ความวา การทองเที่ยวไป ที่นับวาเกิดในที่นั้น ๆ.
จบอรรถกถาอนุรุทธสูตร ที่ ๖
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๗. นาคทัตตสูตร
วาดวยเทวดาเตือนพระนาคทัตตะ
[๗๗๘] สมัยหนึ่ง ทานพระนาคทัตตะ พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่ง
ในแควนโกศล สมัยนัน้ แล ทานพระนาคทัตตะเขาไปสูบานแตเชาตรูและ
กลับมาหลังเที่ยง.
[๗๗๙] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู
ใครประโยชนแกทานพระนาคทัตตะ ใครจะใหทานสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะทานดวยคาถาวา
ทานนาคทัตตะ ทานเขาไปแลวใน
กาลและกลับมาในกลางวัน (ทาน) มีปกติ
เที่ยวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสถ
พลอยรวมสุขรวมทุกขกับเขา เรายอมกลัว
พระนาคทัตตะ ผูคะนองสิ้นดี และพัวพัน
ในสกุลทั้งหลาย ทานอยาไปสูอํานาจของ
มัจจุราชผูมกี ําลัง ผูกระทําซึ่งที่สุดเลย.
ลําดับนั้น ทานพระนาคทัตตะ เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่ง
ความสลดใจแลวแล.
อรรถกถานาคทัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนาคทัตตสูตรที่ ๗ ตอไปนี้ :บทวา อติกาเลน ความวา ภิกษุนาคทัตตะ นอนหลับตลอดคืน
ในเวลาใกลรงุ เอาปลายไมกวาดปดกวาดเสียหนอยหนึ่ง ลางหนาแลว เขาไปขอ

ขาวตมแตเชา บทวา อติทิวา ความวา รับขาวตมไปโรงฉันดื่มแลว

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 369

นอนหลับในที่แหงหนึ่ง คิดวา เราจะไดอาหารอยางดีในเวลาบริโภคของ
คนทั้งหลาย ดังนี้ เมื่อใกลเที่ยง ก็ลุกขึ้นเอาเครื่องกรองน้ําตักน้ําลางตาแลว
ไปหาอาหารฉันตามตองการ ครั้นเลยเที่ยงแลวก็หลีกไป. บทวา ทิวา จ อาคนฺ
ตฺวา ความวา ชื่อวา ผูเขาไปเกินเวลา พึงมากอนภิกษุทั้งหลายอื่น แตทาน
มาสายเกินไป. บทวา ภายามิ นาคทตฺต ไดแก เรากลัวทานนาคทัตตะ
นั้น. บทวา สุปคพฺภ ไดแก คะนองดวยดี. บทวา กุเลสุ คือ ในตระกูล
ผูอุปฏฐากมีตระกูลกษัตริยเปนตน.
จบอรรถกถานาคทัตตสูตรที่ ๗
๘. กุลฆรณีสูตร
วาดวยเทวดาเตือนภิกษุรูปหนึ่งผูคลุกคลี
[๗๘๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึง่ พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้นแล ภิกษุนั้นไปอยูคลุกคลีในสกุลเเหงหนึ่งเกินเวลา.
[๗๘๑] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในราวปานั้น มีความเอ็นดูใคร
ประโยชนแกภิกษุนั้น ใครจะใหเธอสังเวช จึงเนรมิตเพศแหงหญิงแมเรือน
ในตระกูลนัน้ เขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุนั้นดวยคาถาวา
ชนทั้งหลาย ยอมประชุมสนทนา
กันที่ฝงแมน้ํา ในโรงที่พกั ในสภา และ
ในถนน สวนเราและทานเปนดังเรือ.
[๗๘๒] แทจริงเสียงที่เปนขาศึกมีมากอัน
ทานผูมีตบะ พึงอดทน ไมพึงเกอเขิน
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เพราะเหตุนั้น เพราะสัตวหาไดเศราหมอง
ดวยเหตุนั้นไม แตผูใดมักสะดุงเพราะ
เสียงประดุจเนื้อทรายในปา นักปราชญ
กลาวผูนั้นวามีจิตเบา วัตรของเขายอมไม
สมบูรณ.
อรรถกถากุลฆรณีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุลฆรณีสตู รที่ ๘ ตอไปนี้ :บทวา อชฺโฌคาฬฺหปฺปตฺโต แปลวา ถึงความคลุกคลี. ไดยินวา
ภิกษุนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลวเขาไปสูราวปา เขาไปบิณฑบาต
ยังหมูบานในวันที่ ๒. ดวยมารยาทที่นาเลื่อมใสงดงาม. บางตระกูลเลื่อมใส
ในอิริยาบถของทาน กราบไหวดวยเบญจางคประดิษฐเเลว ถวายบิณฑบาต.
ก็แล เขาไดฟงภัตตานุโมทนาแลว ก็เลื่อมใสยิ่งขึ้น นิมนตวา ขาแตทานผูเจริญ
นิมนตรับภิกษาในที่นี้ตลอดเวลาเปนนิตยเถิด. พระเถระนั้นรับแลว เมื่อ
บริโภคอาหารของเขาก็ประคองความเพียร พากเพียรจนบรรลุพระอรหัตแลว
คิดวา ตระกูลนี้มีอุปการะแกเรามาก เราจะไปในที่อื่นทําไม ดังนี้ จึงเสวย
ความสุขเเหงผลสมาบัติอยูในที่นั้น .
บทวา อชฺฌภาสิ ความวา ไดยินวา เทพธิดานั้นไมรูวา พระเถระ
เปนพระขีณาสพ จึงคิดวา พระเถระนี้ไมไปบานอื่น ไมไปเรือนอื่น ไมนั่ง
ในที่อื่นมีโคนตนไมและหอฉันเปนตน เขาไปนั่งยังเรือนเดียวตลอดกาล
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เปนนิตย ก็แลภิกษุทั้ง ๒ นี้ ถึงความคลุกคลี บางที่ภิกษุนี้จะพึงประทุษราย
ตระกูลนี้ เราจักเตือนภิกษุนั้น ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงกลาว.
บทวา สณฺาเน ความวา ในที่ใกลประตูเมืองซึ่งคนทิ้งสิ่งของไว
ระเกะระกะ. บทวา สงฺคมฺม แปลวา มาประชุมกัน. บทวา มนฺเตนฺติ
แปลวา พูดกัน. บทวา มฺจ ตฺจ แปลวา กลาวกะเราดวย กลาวกะ
เขาดวย. บทวา กิมนฺตร. แปลวา เพราะเหตุไร. บทวา พหู หิ สทฺทา
ปจฺจูหา ความวา เสียงที่เปนขาศึกเหลานี้มีมากในโลก. บทวา น เตน
แปลวา เพราะเหตุนั้น หรืออันผูมีตบะนั้นไมพึงเกอเขิน. บทวา น หิ เตน
ความวา ก็สัตวจักเศราหมองเพราะคําที่คนอื่นกลาวแลวนั้นก็หาไม. เทวดา
นั้นแสดงวา ก็จักเศราหมองดวยบาปกรรมที่คนเห็นแลวเอง. บทวา วาตมิโค
ยถา ความวา เนื้อสมันในปายอมสะดุงดวยเสียงแหงใบไมเปนตน ที่ถูกลมพัด
ฉันใด เขาชื่อวาเปนผูสะดุงดวยเสียงนั้น ฉันนั้น. บทวา นาสฺส สมฺปชฺชเต วต
ความวา วัตรของผูมีจิตเบานั้น ยอมไมสมบูรณ. ก็แล พึงทราบวา พระเถระ
มีวัตรบริบูรณแลว เพราะเปนพระขีณาสพ.
จบอรรถกถากุลฆรณีสูตรที่ ๘
๙. วัชชีปุตตสูตร
ภิกษุวัชชีไดฟงดนตรีแลวคร่ําครวญ
[๗๘๓] สมัยหนึง่ ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึง่ พํานักอยูในแนวปา
แหงหนึ่ง ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้นแล วาระแหงมหรสพตลอดราตรีทั้งปวง
ยอมมีในเมืองเวสาลี.
[๗๘๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้นไดฟงเสียงกึกกองแหงดนตรี อันบุคคล
ตีและบรรเลงแลวในเมืองเวสาลี คร่าํ ครวญอยู ไดภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นวา
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เราเปนคน ๆ เดียวอยูในปา ประดุจ
ทอนไมที่เขาทิ้งแลวในปา ฉะนั้น ใครจะ
เปนผูลามกกวาเราในราตรีเชนนี้หนอ.
[๗๘๕] ลําดับนัน้ เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชนแกเธอ ใครจะยังเธอใหสลดจึงเขาไปหาจนถึงที่อยู ครั้นแลวได
กลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานเปนคน ๆ เดียวเทานั้นอยูในปา
ประดุจทอนไมที่เขาทิ้งแลวในปาฉะนั้น
เทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมากยอม
รักทาน ประดุจสัตวนรกรักผูที่จะพาไป
สวรรค ฉะนั้น.
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดาใหสังเวชถึงซึ่งความสลดแลวแล.
อรรถกถาวัชชีปุตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวัชชีปุตตสูตรที่ ๙ ตอไปนี้ :บทวา วชฺชีปุตฺตโก คือ ราชบุตรในแควนวัชชี. สละเศวตฉัตร
ออกบวช. บทวา สพฺพรตฺติจาโร ความวา การรื่นเริงที่เขาปาวรอง การ
เลนในเดือนสิบสอง ตกแตงดวยธงชัยและธงแผนผาเปนไปทั่วพระนคร ชื่อวา
ผูเที่ยวตลอดทั้งคืน. จริงอยู นักขัตฤกษนี้ มีติดตอเปนอันเดียวกันตลอด
ถึงชั้นจาตุมหาราชิกา. บทวา ตุริยตาฬิตวาทิตนิคฺโฆสสทฺท คือ เสียง
กึกกองแหงดนตรีมีกลองเปนตนที่เขาตีแลว และเครื่องสายมีพิณเปนตนที่เขา
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บรรเลงแลว. บทวา อภาสิ ความวา ไดยินวา นกรุงเวสาลีมีพระราชาอยู
๗,๗๐๗ องค อุปราชและเสนาบดีเปนตนของพระราชาเหลานั้น ก็มีเทานั้น
เหมือนกัน . เมื่อพระราชาเหลานั้นแตงตัวแลวลงสูถนน เพื่อประสงคจะเลน
นักษัตร ภิกษุวัชชีบุตรเดินจงกรมอยูในที่จงกรมใหญประมาณ ๖๐ ศอก เห็น
พระจันทรลอยอยูบนทองฟา ยืนอาศัยแผนกระดานปลายที่จงกรมกลาวแลว.
บทวา อปวิฏว วนสิ ทารุก ความวา เหมือนทอนไมที่เขาทิ้งไวในปา
เพราะเปนผูเวนจากเครื่องแตงตัวคือผาโพก. บทวา ปาปโย ความวา จะมี
ใครอื่นที่เลวไปกวาเรา. บทวา ปหยนฺติ ความวา เทวดาและมนุษยเปน
อันมากปรารถนาตอทานวา พระเถระอยูปา ถือผาบังสุกุล ถือบิณฑบาต
ถือเดินบิณฑบาตตามลําดับ มีความปรารถนานอย มีความสันโดษ. บทวา
สคฺคคามิน คือ กําลังไปสูสวรรคบาง ไปแลวบาง.
จบอรรถกถาวัชชีปุตตสูตรที่ ๙
๑๐. สัชฌายสูตร
เทวดาเขาหาพระสาธยายธรรม
[๗๘๖] สมัยหนึง่ ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้น ภิกษุนั้น นัยวาเมื่อกอนเปนผูมากไปดวยการสาธยาย
เกินเวลาอยู สมัยตอมา เธอเปนผูขวนขวายนอยเปนผูนิ่ง ยังกาลใหลวงไป.
[๗๘๗] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น ไมไดฟงธรรม
ของเธอ จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 374

ภิกษุ ทานอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย
ยอมไมสาธยายบทแตงพระธรรม เพราะ
เหตุไร บุคคลฟงธรรมแลวยอมไดความ
เลื่อมใส ผูกลาวธรรมยอมไดรับความ
สรรเสริญในทิฏฐธรรมเทียว.
[๗๘๘] ภิกษุกลาวตอบวา
ความพอใจในบทแหงพระธรรมได
มีแลวในกาลกอน จนถึงกาลที่เรามารวม
ดวยวิราคะ และเพราะเรามารวมดวยวิราคะ
แลว สัตบุรษุ ทั้งหลายรูท ั่วถึง รูป เสียง
กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อยางใด
อยางหนึ่งแลว ไดกลาวการวางเสีย.
อรรถกถาสัชฌายสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัชฌายสูตรที่ ๑๐ ตอไปนี้ :บทวา ย สุท สักวาเปนนิบาต. บทวา สชฺฌายพหุโล ความวา
เมื่อทองอยูดวยอํานาจแหงนิสสรณะและปริยัติ คือทองตลอดเวลามากกวา
ไดยินวา ภิกษุนั้นปดกวาดที่พักกลางวันของอาจารยแลวยืนดูอาจารย. เมื่อเห็น
อาจารยนั้นกําลังเดินมา จึงลุกขึ้นไปรับบาตรและจีวร. เมื่ออาจารยนั่งบน
อาสนะที่ปูไวแลว ก็เอาพัดใบตาลพัดให บอกน้าํ ฉันให ลางเทา ทาน้ํามัน
ไหวแลวยืนเรียนอุเทศทําการทองตลอดถึงพระอาทิตยตก. ภิกษุนั้น เอาน้ํา
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เขาไปตั้งไวในซุม จุดไฟในเตากอน. เมื่ออาจารยอาบน้ํามาแลว ก็เช็ดน้ํา
ที่เทา นวดหลัง ไหวแลวเรียนอุเทศ ทําการทองในปฐมยาม พักผอน
รางกายในมัชฌิมยาม ลุกขึ้นในปจฉิมยาม เรียนอุเทศทําการทองจนถึง
อรุณขึ้นแลว จึงพิจารณาเสียงที่ดับไปแลว โดยความสิ้นไป. เจริญวิปสสนา
ในขันธ ๕ คืออุปาทายรูปที่เหลือจากนั้น ภูตรูป นามรูปแลวบรรลุพระอรหัต.
บทวา อปฺโปสฺสุโก ความวา ไมขวนขวายในการเรียนอุเทศและในการ
ทําการทอง. บทวา สกมายติ ความวา ภิกษุนั้นคิดวา บัดนี้ เราจะพึงทําการ
ทองเพื่อประโยชนใด ประโยชนของเรานั้นถึงที่สุดแลว บัดนี้ จะเปนประโยชน
อะไรกับ การทองของเราดังนี้แลว ยังเวลาใหลวงไปดวยความสุขอันเกิดจากผล
สมาบัติ. บทวา อชฺฌภาสิ ความวา เทวดาคิดวา ความไมสบายเกิดแก
พระเถระ หรือวาแกอาจารยของทาน เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมทองดวย
เสียงอันไพเราะเหมือนในกอน ดังนี้แลวจึงไปยืนพูดอยูในที่ใกล. พระพุทธ
วจนะทั้งปวงทานประสงคเอาในบทวา ธมฺมปทานิ. บทวา นาธิยสิ แปลวา
ไมทอง. บาลีวา นาทิยสิ บาง ความวา. ไมถือเอา. บทวา ปสส คือ
ผูกลาวธรรมยอมไดความสรรเสริญ. ผูที่กลาวธรรมนั้นยอมมีผูสรรเสริญวา
ผูทรงจําอภิธรรม ผูทรงจําพระสูตร ผูทรงพระวินัย. บทวา วิราเคน ไดแก
ดวยอริยมรรค. บทวา อฺาย แปลวา รูแลว. บทวา นิกฺเขปน ความวา
ทานแสดงแกพระเถระนั้นวา สัตบุรุษยอมกลาววิสัชนาสิ่งที่เห็นแลวและฟง
แลวะเปนตน. ไมใช (แสดง) แกพระพุทธเจา. อธิบายวา พระเถระใหวิสัชนา
พุทธพจนดวยคําประมาณเทานี้. ไมพึงเปนผูทองตลอดกาลเปนนิตย. แต
วาภิกษุนั้นทองแลวรูวา เราสามารถเปนผูทรงจําอรรถหรือธรรมประมาณเทานี้
ดังนี้แลว พึงปฏิบัติเพื่อทําที่สุดแหงวัฏทุกข.
จบอรรถกถาสัชฌายสูตรที่ ๑๐
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๑๑. อโยนิโสมนสิการสูตร
อกุศลวิตกเกิดเพราะไมมนสิการโดยแยบคาย
[๗๘๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้นแล เธอไปที่พักในกลางวัน ตรึกอกุศลวิตกอันลามก
คือกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก.
[๗๙๐] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิ่งอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู
ใครประโยชน หวังจะใหภิกษุนั้นสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลว
ไดกลาวกะภิกษุนั้นดวยคาถาวา
ทานถูกวิตกกิน เพราะมนสิการ
ไมแยบคาย ทานจงละมนสิการไมแยบคาย
เสีย และจงใครครวญโดยแยบคาย ทาน
ปรารภพระศาสดา พระธรรม พระสงฆ
และศีลของตนแลว จะบรรลุความปราโมทย ปติและสุขโดยไมตองสงสัย แตนั้น
ทานจักเปนผูมากดวยความปราโมทย จัก
กระทําที่สุดแหงทุกขได.
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้น เปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความ
สลดใจแลวแล.
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อรรถกถาอโยนิโสมนสิการสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอโยนิโสมนสิการสูตรที่ ๑๑ ตอไปนี้ :บทวา อกุสเล วิตกฺเก คือ ซึง่ มหาวิตก ๓ มีกามวิตกเปนตน.
บทวา อโยนิโสมนสิการา แปลวา เพราะไมทําไวในใจดวยอุบาย. บทวา
โส แปลวา ทานนั้น. บทวา อโยนิโส ปฏินิสฺสชฺช คือ ทานจง
เวนการไมทําไวในใจดวยอุบายนั้น. บทวา สตฺถาร ไดแก กลาวกัมมัฏฐาน
ที่นาเลื่อมใสดวยคาถานี้. บทวา ปติสุขมสสย ไดแก จักบรรลุปติอันมี
กําลังและความสุขโดยสวนเดียว.
จบอรรถกถาอโยนิโสมนสิการสูตร ที่ ๑๑.
๑๒. มัชฌันติกสูตร
วาดวยเวลากําลังเที่ยงวัน
[๗๙๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุรูปหนึง่ พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล.
[๗๙๒] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น เขาไปหาถึงที่อยู
ครั้นแลวไดภาษิตคาถาเหลานี้ในสํานักของภิกษุนั้นวา
ในกาลกําลังเที่ยงวัน เมื่อนกทั้งหลายจับเจาแลว ภัยนั้นยอมปรากฏแกเรา
ประดุจปาใหญสงเสียงอยู.
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ภิกษุตอบวา
ในกาลกําลังเที่ยง เมื่อนกทั้งหลาย
จับเจาแลว ความยินดีนั้นยอมปรากฏ
แกเรา ประดุจปาใหญสงเสียงอยูฉะนั้น.
อรรถกถามัชฌันติกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมัชฌันติกสูตรที่ ๑๒. คําใดควรกลาว คํานั้น
เรากลาวไวแลวในนันทนวรรค ในเทวตาสังยุต.
จบอรรถกถามัชฌันติกสูตร ที่ ๑๒
๑๓. ปากตินทริยสูตร
วาดวยเทวดาเตือนภิกษุผูฟุงซาน
[๗๙๓] สมัยหนึง่ ภิกษุมากดวยกัน พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล ลวนเปนผูฟุงซาน เหอเหิม ขี้โอ ปากกลา พูดเหลวไหล มีสติ
ฟนเฟอน ไมรูสึกตน ไมหนักแนน จิตไมมั่นคง มีอินทรียอนั เปดเผย.
[๗๙๔] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดูใคร
ประโยชนแกภิกษุเหลานั้น หวังจะใหพวกเธอสังเวช จึงเขาไปหาถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะพวกเธอดวยคาถาวา
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ภิกษุทงั้ หลายผูเปนสาวก ของพระสมณะโคดมในกาลกอนมีปกติเปนอยูงาย
ไมมักได แสวงหาบิณฑบาต [ตามได]
ไมมักไดแสวงหาเสนาสนะ [ตามได] ทาน
เหลานั้นรูความไมเที่ยงในโลกแลว ได
กระทําที่สุดแหงทุกขแลว [สวนพวกทาน]
ทําตนใหเปนผูเลี้ยงยาก ประดุจผูเอาเปรียบ
ชาวบานในบาน กินแลว ๆ ก็นอนหมกมุน
อยูในเรือนของคนอื่น เราขอกระทําอัญชลี
แกพระสงฆแลว ขอกลาวถึงภิกษุที่ควร
กลาวบางพวก ในพระศาสนานี้ ทานเหลา
นั้นถูกเขาทอดทิ้งหาที่พึ่งมิได เหมือน
อยางคนที่ตายแลว ถูกเขาทอดทิ้งไวใน
ปาชา ฉะนัน้ เรากลาวหมายถึงภิกษุจําพวก
ที่เปนผูประมาทอยู แตทานเหลาใดเปน
ผูไมประมาทอยู เราขอกระทําการนอบนอมแกทานเหลานั้น.
ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเปนผูอันเทวดานั้นใหสังเวชถึงซึ่งความ
สลดใจแลวแล.

อรรถกถาปากตินทริยสูตรที่ ๑๓
ปากตินทริยสูตรที่ ๑๓ มีพิสดารอยูในชันตุเทวปุตตสูตร ในเทวปุตตสังยุต.
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๑๔. ปทุมปุปผสูตร
วาดวยภิกษุขโมยกลิ่นปทุม
[๗๙๕] สมัยหนึง่ ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งใน
แควนโกศล สมัยนั้นแล ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาฉัน ลงสู
สระโบกขรณีแลวสูคดมดอกปทุม.
[๗๙๖] ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใคร
ประโยชนแกภิกษุนั้น หวังจะไหเธอสลด จึงเขาไปหาถึงที่อยู ครั้นแลวได
กลาวกะเธอดวยคาถาวา
ทานสูดดมดอกไมที่เกิดในน้ําซึ่ง
ใคร ๆ ไมไดใหแลว นี้เปนองคอันหนึ่ง
แหงความเปนขโมย ทานผูนิรทุกข ทาน
เปนผูขโมยกลิ่น.
[๗๙๗] ภิกษุกลาววา
เราไมไดนําไป เราไมไดหัก เรา
ดมดอกไมที่เกิดในน้ําหาง ๆ เมื่อเปน
เชนนี้ ทานจะเรียกวาเปนผูขโมยกลิ่นดวย
เหตุดังรือ สวนบุคคลที่ขดุ เงาบัว หักดอก
บัวบุณฑริก เปนผูมีการงานอันเกลื่อนกลน
อยางนี้ ไฉนทานจึงไมเรียกเขาวาเปน
ขโมย.
[๗๙๘] เทวดากลาววา
บุรษุ ผูมีบาปหนา แปดเปอนดวย
ราคาทิกิเลสเกินเหตุ เราไมพูดถึงคนนั้น
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แตเราควรจะกลาวกะทาน บาปประมาณ
เทาปลายขนทราย ยอมปรากฏประดุจ
เทากอนเมฆในนภากาศแกบุรุษผูไมมกี ิเลส
ดังวาเนิน ผูมักแสวงหาไตรสิกขาอัน
สะอาดเปนนิจ.
[๗๙๙] ภิกษุกลาววา
ดูกอนเทวดา ทานรูจักเราแนละ
และทานเอ็นดูเรา ดูกอนเทวดา ทานเห็น
ธรรมเชนนีใ้ นกาลใด ทานพึงกลาวอีก
[ในกาลนั้น] เถิด.
[๘๐๐] เทวดากลาววา
เราไมไดอาศัยทานเปนอยูเลย และ
เราไมไดมีความเจริญเพราะทาน ดูกอน
ภิกษุ ทานพึงไปสุคติไดดวยกรรมที่ทาน
พึงรู.
ลําดับนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูอันเทวดานั้นใหสลด ถึงซึง่ ความสังเวช
แลวแล.
จบปทุมปุปผสูตร
วนสังยุต จบบริบูรณ
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อรรถกถาปทุมปุปผสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปทุมปุปผสูตร ที่ ๑๔ ตอไปนี้ :บทวา อชฺฌภาสิ ความวา เทวดานั้นเห็นภิกษุนั้นจับกานดอกบัว
นอมมา (ดม) จึงคิดวา ภิกษุนี้ เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลว
เขาปา เพื่อบําเพ็ญสมณธรรม จะพิจารณาเอากลิ่นเปนอารมณ ภิกษุนี้นั้นวัน
นี้ ดมกลิ่นแลว แมในวันพรุงนี้ แมในวันมะรืนนี้ก็จักดมกลิน่ ตัณหาในกลิ่น
นั้นของภิกษุนั้น เพิ่มพูนขึ้นแลว จักยังประโยชนในชาตินี้และในชาติหนาให
พินาศ เมื่อเราเห็นอยู ภิกษุนี้อยาพินาศเลย เราจักเตือนทาน ดังนี้แลว
จึงเขาไปพูด.
บทวา เอกงฺคเมต เถยฺยาน ความวา นี้เปนองคหนึ่ง คือเปนสวน
หนึ่งแหง ๕ สวน มีรูปารมณเปนตนที่พึงลักเอา. บทวา น หรามิ แปลวา
ไมถือเอาไป. บทวา อารา คือภิกษุกลาววา เราจับกานในที่ไกลนอมมา
ยืนดมอยูในที่ไกล. บทวา วณฺเณน แปลวา เพราะเหตุ. บทวา ยฺวาย
ตัดบทวา โย อย (แปลวา นี้ ใด). ไดยินวา เมื่อภิกษุนั้นกําลังพูดกับเทวดา
ดาบสคนหนึ่งก็ลงไปขุดเหงาบัวเปนตน. ทานกลาวหมายเอาความนั้น. บทวา
อากิณฺณกมฺมนฺโต คือมีการงานไมบริสุทธิ์อยางนี้. บาลีวา อขีณกมฺมนฺโต
บาง ความวา มีการงานหยาบคาย. บทวา น วุจจฺ ติ ความวา เพราะเหตุไร
จึงไมกลาววา ขโมยกลิน่ หรือวาขโมยดอกไม. บทวา อากิณฺณลุทฺโธ
คือมีความชั่วมาก หรือวามีความชั่วชา. บทวา อติเวลว มกฺขโิ ต ความวา
บุรุษนี้ผูเปอนดวยกิเลสมีราคะและโทสะเปนตน เหมือนอยางผูเศราหมอง
ที่แมนมนุงแลว เปอนดวยอุจจารปสสาวะ ฝุนเขมา และเปอกตมเปนตน.
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บทวา อรหามิ วตฺตเว แปลวา ควรกลาว. ไดยนิ วา การเตือนของเทวดา
ก็เชนกับคําสอนของพระสุคต. บุคคลเลวนอมไปเลว และปฏิบัติผิด ยอมไมได
รับการเตือนนั้น. สวนบุคคลควรแกมรรคผลในอัตภาพนั้น ยอมไดการเตือน
นั้น. เพราะฉะนั้น จึงกลาวอยางนี้. บทวา สุจคิ เวสิโน คือ ผูแสวงหาศีล
สมาธิและญาณที่สะอาด. บทวา อพฺภามตฺตว คือเหมือนสักวากอนเมฆ
บทวา ชานาสิ ไดแก รูว าผูนี้บริสุทธิ์. บทวา วชฺชาสิ แปลวา พึงกลาว.
บทวา เนว ต อุปชีวามิ ความวา ไดยินวา ภิกษุนี้คิดวา มีเทวดาผูหวังดี
แกเราจักเตือนจักชี้แจงเอง ดังนี้ จึงประกอบความประมาทวา เราจักไมรับคํา
ของเขา เพราะฉะนั้น เทวดาจึงกลาวอยางนี้ . บทวา ตฺวเมว แปลวา ทาน
เอง. บทวา ชาเนยฺย แปลวา พึงรู. บทวา เยน คือดวยกรรมใด. ความ
วา ทานจะพึงไปสูสุคติ ทานเองจะพึงรูกรรมนัน้ .
จบอรรถกถาปทุมปุปผสูตร ที่ ๑๔
จบอรรถกถาวนสังยุต ดวยประการฉะนี้.

รวมพระสูตรแหงวนสังยุต มี ๑๔ สูตร คือ
๑. วิเวกสูตร ๒. อุปฏฐานสูตร ๓. กัสสปโคตตสูตร ๔. สัมพหุล
สูตร ๕. อานันทสูตร ๖. อนุรุทธสูตร ๗. นาคทัตตสูตร ๘. กุลฆรณีสูตร
๙. วัชชีปุตตสูตร ๑๐. สัชฌายสูตร ๑๑. อโยนิโสมนสิการสูตร ๑๒. มัชฌันติกสูตร ๑๓. ปากตินทริยสูตร ๑๔. ปทุมปุปผสูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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ยักขสังยุต
๑. อินทกสูตร
วาดวยสัตวตั้งอยูในครรภอยางไร
[๘๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูบนภูเขาอินทกูฏ ซึ่งอินทก
ยักษครอบครอง ในกรุงราชคฤห.
[๘๐๒] ครั้งนั้นแล อินทกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาไดกราบ
ทูลดวยคาถาวา
ทานผูรูท้งั หลายไมกลาวรูปวา
เปนชีพ สัตวนี้จะประสบรางกายนี้ได
อยางไรหนอ กระดูกและกอนเนื้อจะมา
แตไหน สัตวนี้จะติดอยูในครรภได
อยางไร.
[๘๐๓] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
รูปนี้เปนกลละลอน จากกลละเปน
อัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ จากเปสิ
เกิดเปนฆนะ จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม
(ปญจสาขา) ตอจากนั้น มีผมขนและเล็บ
(เปนตน ) เกิดขึ้น มารดาของสัตวใน
ครรภบริโภคขาวน้ําโภชนาหารอยางใด
สัตวผูอยูในครรภมารดานั้น ก็ยังอัตภาพ
ใหเปนไปดวยอาหารอยางนั้น ในครรภนั้น.
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ยักขสังยุตตวัณณนา
อรรถกถาอินทกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอินทกสูตรที่ ๑ แหงยักขสังยุตตอไปนี้ :บทวา อินฺทกสฺส คือ ยักษอยูที่เขาอินทกูฏ. จริงอยู พระสูตรนี้
ไดชื่อจากยักษกับยอด และจากยอดกับยักษ. บทวา รูป น ชีวนฺติ วทนฺติ
ความวา ถาพระพุทธเจาทั้งหลายไมกลาวรูปอยางนี้วา สัตว บุคคล. บทวา
กถ นฺวย ตัดบทวา กถ นุ อย. บทวา กุตสฺส อฏิยกปณฺฑเมติ
ความวา กระดูกและกอนเนื้อของสัตวนั้นจะมาแตไหน. ก็ในคํานี้ ทานถือเอา
กระดูก ๓๐๐ ทอนดวยศัพทวา อัฏฐิ ชิ้นเนื้อง ๙๐๐ ดวยศัพทวา ยกปณฑะ.
ถามวา ถารูปไมใชชีวะ เมื่อเปนเชนนั้น กระดูกเหลานี้และชิ้นเนื้อ
เหลานี้ของเขายอมมาแตไหน. บทวา กถ นฺวย สชฺชติ คพฺภสฺมึ ความวา
สัตวนี้ติดอยูคือของอยู เกิดอยูในครรภของมารดา ดวยเหตุไรหนอ. ไดยินวา
ยักษนี้มักพูดแตบุคคลถือวา สัตวเกิดในครรภของมารดาโดยการรวมครั้งเดียว
ดังนี้ จึงกลาวอยางนี้ตามความเห็นวา มารดาของสัตวที่เกิดในทองยอมกินปลา
และเนื้อเปนตน ปลาและเนื้อเปนตนทั้งปวงถูกเผาเพียงคืนเดียวก็ละลายไป
เหมือนฟองน้ํา ถารูปไมพึงเปนสัตวก็พึงละลายไปอยางนี้. ลําดับนั้น เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงแกยักษนั้นวา สัตวไมไดเกิดในครรภของ
มารดาโดยการรวมครั้งเดียวเทานั้นวา เจริญขึ้นโดยลําดับ จึงตรัสวา ปม
กลล โหติ เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปม ความวา ชื่อวา ติสสะ หรือวา ปุสสะ
ยอมไมพรอมกับปฏิสนธิวิญญาณทีแรก. โดยทีแ่ ท กลละมีประมาณเทาหยาด
น้ํามันงาซึ่งตั้งอยูที่ปลายเสนดายที่ทําดวยเสนขนสัตว ๓ เสน ทานกลาวหมายความวา.
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หยาดแหงน้ํามันงา เนยใส ใสไม
ขุนมัว ฉันใดเขาเรียกกันวา กลละมีสี
คลายกัน ฉันนั้น.
บทวา กลลา โหติ อมฺพุท* ความวา เมื่อกลละนั้นลวงไป ๗ วัน
ก็มีสีเหมือนน้ําลางเนื้อ จึงชื่อวา อัมพุทะ. ชื่อวา กสละ ก็หายไป. สมดังคํา
ที่ทานกลาวไววา
เปนกลละอยู วัน ครั้นแกขนขึน้
เปลี่ยนภาวะนั้นเกิดเปน อัมพุทะ.
บทวา อมฺพุทา* ชายเต เปสิ ความวา เมื่ออัมพุทะนั้นลวงไป
๗ วัน ก็เกิดเปนเปสิ คลายดีบุกเหลว. เปสินั้นพึงแสดงดวยน้ําตาลเม็ดพริกไทย.
จริงอยู เด็กชาวบานถือเอาพริกไทยสุกทําเปนหอไวที่ชายผาขยําเอาแตสวนที่ดี
ใสลงในกระเบื้องตากแดด. เม็ดพริกไทยนั้นแหง ๆ ยอมหลุดตกเปลือกทั้งหมด.
เปสิมีรูปรางอยางนี้. ชื่อวา อัมพุทะก็หายไป. สมดังที่ทานกลาวไววา
เปนอัมพุทะอยู ๗ วัน แกขนขึน้
เปลี่ยนภาวะนั้น เกิดเปนเปสิ.
บทวา เปสิ นิพฺพตฺตติ ฆโน ความวา เมื่อเปสินั้นลวงไป ๗ วัน
กอนเนื้อชื่อ ฆนะ มีสัณฐานเทาไขไกเกิดขึ้น. ชื่อวา เปสิก็หายไป. สมดัง
ที่ทานกลาวไววา
เปนเปสิอยู ๗ วัน ครั้นแกขน ขึ้น
เปลี่ยนภาวะนั้น เกิดเปน ฆนะ สัณฐาน
แหงฆนะเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงกรรม
เหมือนไขไก เกิดเปนกอนกลมโดยรอบ.
* บาลี เปน อพฺพุท อพฺพุทา
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บทวา ฆนา จ สาขา ชายนฺติ ความวา ในสัปดาหที่ ๕ เกิดปุม
ขึ้น ๕ แหง เพื่อเปนมือและเทาอยางละ ๒ และเปนศีรษะ ๑. มีคําที่พระพุทธ
เจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสัปดาหที่ ๕ ปุมตั้งขึ้น ๕ แหง ตามกรรม
ดังนี้. ตอแตนี้ไป ทรงยอพระเทศนาผานสัปดาหที่ ๖ ที่ ๗ เปนตน เมือ่ จะ
ทรงแสดงเอาเวลาที่ผานไป ๔๒ สัปดาห จึงตรัสวา ผมเปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา เกสา โลมา นขาป จ ความวา ผม
เปนตนเหลานี้ ยอมเกิดใน ๔๒ สัปดาห. บทวา เตน โส ตตฺถ ยาเปติ
ความวา จริงอยู สายสะดือตั้งขึ้นจากสะดือของเด็กนั้น ติดเปนอันเดียวกับ
แผนทองของมารดา. สายสะดือนั้นเปนรูเหมือนกานบัว. รสอาหารแลนไป
ตามสายสะดือนั้น ดังรูปซึ่งมีอาหารเปนสมุฏฐานใหตั้งขึ้น. เด็กนั้นยอมเปน
อยู ๑๐ เดือน ดวยประการฉะนี้. บทวา มาตุ กุจฺฉคิ โต นโร ความวา
คนอยูในทองมารดาคืออยูภายในทอง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ดูกอนยักษ สัตวนี้เจริญขึ้นในทอง
ของมารดาโดยลําดับ ไมใชเกิดโดยการรวมครั้งเดียว.
จบอรรถกถาอินทกสูตรที่ ๑
๒. สักกสูตร
วาดวยการสอนคนอื่น
[๘๐๔] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ
กรุงราชคฤห.
[๘๐๕] ครั้นนั้นแล ยักษมชี ื่อวาสักกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ไดกราบทูลดวยคาถาวา
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การสั่งสอนคนอื่นนั้น ไมเหมาะแก
สมณะเชนทาน ผูละกิเลสไดทั้งหมด ผู
พนจากไตรภพ.
[๘๐๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนสักกะ ธรรมเครื่องอยูรวมกัน
ยอมเกิดดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คนมี
ปญญาไมควรที่จะไหวตามเหตุนั้นดวยใจ
ถาคนมีใจผองใสแลวสั่งสอนคนอื่น บุคคล
นั้นยอมไมเปนผูพัวพันดวยเหตุนั้น นอก
จากจะอนุเคราะหเอ็นดู.
อรรถกถาสักกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสักกสูตรที่ ๒ ตอไปนี้ :บทวา สกฺกนามโก คือ ยักษมีชื่ออยางนี้. ไดยินวา ยักษนี้เปน
ฝายมาร. บทวา วิปฺปมุตฺตสฺส ไดแก พนจากภพ ๓. บทวา ยทฺ
ตัดบทวา ย อฺ (อื่นใด). บท วณฺเณน คือเพราะเหตุ. บทวา
สวาโส คืออยูดวยกัน. อธิบายวา เปนสหายธรรม มิตรธรรม. บทวา
สปฺปฺโ คือผูมีปญญา ผูรอบรู.
จบอรรถกถาสักกสูตรที่ ๒
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๓. สูจิโลมสูตร
วาดวยราคะและโทสะมีอัตภาพเปนเหตุ
[๘๐๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับบนเตียงชนิดมีเทาตรึง
ติดกับแมแคร อันเปนทีค่ รอบครองของสูจิโลมยักษ ในบานคยา.
สมัยนั้นแล ยักษขอขระและยักษชื่อสูจิโลมะเดินผานเขาไปไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้นแล ยักษชอื่ ขระไดพูดกับสูจิโลมยักษวา นั่นสมณะ.
นั่นไมใชสมณะ เปนสมณะนอย แตจะเปนสมณะหรือสมณะนอย
เราพอจะรูได.
[๘๐๘] ครั้งนั้นแล สูจิโลมยักษไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
นอมกายเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระเถิบถอยพระกายไปเล็กนอย.
ครั้งนั้นแล สูจิโลนยักษไดถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานกลัวเรา
หรือ ? สมณะ.
อาวุโส เราไมกลัวทานเลย แตสัมผัสของทานเลวทราม.
สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานไมกลาวแกแกเรา เราจัก
ทําจิตของทานใหพลุงพลาน หรือจักฉีกหัวใจของทาน หรือจักจับที่เทาแลว
เหวี่ยงไปฝงโนนแหงแมน้ําคงคา.
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะพึงทําจิตของเรา
ใหพลุงพลาน หรือฉีกหัวใจเรา หรือจับเราที่เทาแลวเหวี่ยงไปฝงโนนแหง
แมน้ําคงคาได อาวุโส เอาเถอะ ทานจงถามตามที่ทานจํานงเถิด.
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[๘๐๙] สูจิโลมยักษ จึงถามวา
ราคะและโทสะ มีอะไรเปนเหตุ ความ
ไมยินดี ความยินดี และความสยดสยองเกิด
แตอะไรความตรึกในใจเกิดแตอะไร แลว
ดักจิตไวไดเหมือนพวกเด็กดักกา ฉะนั้น.
[๘๑๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เปนเหตุ
ความไมยินดี ความยินดี และความสยดสยองเกิดแตอัตภาพนี้ ความตรึกในใจเกิด
แตอัตภาพนี้แลว ดักจิตไวได เหมือน
พวกเด็กดักกา ฉะนั้น.
อกุศลวิตกเปนอันมาก เกิดแตความ
เยื่อใยคือตัณหา เกิดขึ้นในตนแลวแผซาน
ไปในวัตถุกามทั้งหลาย เหมือนยานไทร
เกิดแตลําตนไทรแลวปกคลุมปาไป ฉะนั้น.
ชนเหลาใดยอมรูอัตภาพนั้นวา เถิด
แตสิ่งใด ชนเหลานั้นยอมบรรเทาเหตุ
เกิดนั้นเสียได ดูกอนยักษ ทานจงฟง
ชนเหลานั้นยอมขามหวงกิเลสนี้ ซึ่งหาม
ไดยาก และไมเคยขาม เพื่อความไมมีภพ
อีกตอไป.
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อรรถกถาสูจิโลมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสูจิโลมสูตรที่ ๓ ตอไปนี้ :บทวา คยาย คือในบานคยา. อธิบายวา เขาไปอาศัยบานที่ตั้งไม
ไกลจากคยา. บทวา ฏงฺกิตมฺเจ ความวา เตียงที่เทายาวคือเตียงที่เขาเจาะ
ในทามกลางสอดทําดวยแมแคร. เตียงนั้นไมมีคําวา นี้ขางบน นี้ขางลาง. เตียง
นั้นจะเปลี่ยนไปเปนเชนนั้นก็ไดตามตองการ. เขายอมตั้งเตียงนั้นไวในเทวสถาน
โรงเรือนที่เขาปูลาดแผนหินไวบนแผนหิน ๔ แผน เขาเรียกวา เตียงซอนตั่ง.
บทวา สูจิโลมสฺส คือมีชนเชนหนามแข็ง. ไดยินวา ยักษนั้น บวชใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป มาแตที่ไกล มีเหงื่อไคล
ทวมตัว ไมลาดเตียงของสงฆที่เขาแตงตั้งไวดีแลว นอนดวยความไมเอื้อเฟอ.
ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์นั้นไดมีการกระทํานั้น เหมือนสีดําที่ผาขาว. เธอไมอาจยังคุณ
วิเศษใหเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นได ทํากาละแลวมาเกิดเปนัยกษที่ทิ้งขยะ ใกล
ประตูบานคยา. ก็เมื่อเขาเกิดมาแลว ก็มีขนแหลมแข็งทั่วตัวคลายขนวัว. ตอมา
วันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงแลดูโลกในเวลาใกลรุง ทรงเห็นยักษนั้น
มาสูครองอาวัชชนจิตครั้งแรก จึงทรงดําริวา ยักษนี้เสวยทุกขใหญตลอดพุทธันดรหนึ่ง ความสวัสดีจะพึงมีแกเขาเพราะอาศัยเราหรือไมหนอ ทรงเห็น
อุปนิสัยแหงมรรคเบื้องตน. ลําดับนัน้ ทรงใครจะทําการสงเคราะหยักษนั้น
ทรงนุงผา ๒ ชั้นที่ยอมแลว หมจีวรใหญขนาดสุคตประมาณละพระคันธกุฎีดุจ
วิมานเทวดา เสด็จไปสูที่ทิ้งขยะ เหม็นดวยทรากศพชางวัวมามนุษยและสุนัข
เปนตน ประทับนั่งในที่นั้นเหมือนนั่งในพระคันธกุฎีใหญ.
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ทานหมายเอาความขอนั้นจึงกลาววา ในที่อยูของยักษสูจิโลมะ ดังนี้.
บทวา ขโร ความวา มีรปู รางแข็งทื่อเหมือนหลังจระเข เหมือนหลังคา
ไมเรียบดวยกระเบื้องมุงหลังคา. ไดยินวา เขาเปนอุบาสกผูประกอบดวยศีล
ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ณ วันหนึ่ง ไมไดปูผาหมของตนบนที่ปูลาด
ของสงฆ นอนบนพื้นที่ปูลาดไวดวยเครื่องปูลาดอันวิจิตรในวิหาร. อาจารย
บางพวกกลาววา แบงน้าํ มันของสงฆทาสรีระดวยมือของตน. เขาไมอาจเกิด
ในสวรรคดวยกรรมนั้น มาเกิดเปนยักษที่กองขยะใกลประตูบานแหงบานคยา
นั้น. ก็แลสรีระทั้งสิ้นของเขาผูเกิดแลว จึงมีประการดังกลาวแลว. เขาทั้ง ๒
เปนสหายกัน. ความแข็งทื่อของยักษนั้น พึงทราบดวยประการฉะนั้นแล.
บทวา อวิทูเร อติกฺกมนฺติ ความวา ยักษ ๒ ตนนั้นแสวงหา
อาหารหรือไปสูที่สมาคม ไปในที่ใกลกัน. ในยักษ ๒ ตนนัน้ ยักษสูจิโลมะ
ไมเห็นพระศาสดา. ยักษขระเห็นกอนจึงพูดกะยักษสูจิโลมะวา นั่นสมณะ. ยักษ
สูจิโลมะจึงกลาววา ดูกอนสหาย สมณะนี้เขามายังที่อยูของทานไปนั่งอยู
คนเดียว. ยักษสูจิโลมะกลาววา นั่นไมใชสมณะ นั่นเปนสมณกะ. ไดยินวา
เขาสําคัญวา ผูใดเห็นเราแลวกลัวหนีไป เขาเรียกผูนั้นวาสมณกะ. ผูใดไมกลัว
เขาเรียกผูนั้นวา สมณะ. เพราะฉะนั้น ยักษสูจิโลมะสําคัญวา ผูนี้เห็นเรา
แลวกลัวจักหนีไป ดังนี้ จึงกลาวอยางนี้. บทวา กาย อุปนาเมสิ ความวา
เนรมิตรูปที่นากลัว อาปากกวาง พองขนทั่วตัว นอมเขาไปหา. บทวา
อปนาเมสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาหลีกไปหนอยหนึ่ง เหมือนทองอัน
มีคาประกอบดวยรัตนะรอยอยาง. บทวา ปาปโก คือเลว ไมนาชื่นใจ.
เขาควรจะถูกเวนเหมือนคูถ เหมือนไฟ และเหมือนงูเหา คือไมควรรับดวย
สรีระอันมีผิวพรรณดุจทองนี้. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ยักษ
สูจิโลมะโกรธตอคําวา ไดยินวา สัมผัสของเราเลว ดังนี้ จึงกลาวคําวา
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ปฺห ต สมณ เปนตน. บทวา จิตฺต วา เต ขิปสสฺ ามิ ความวา
จริงอยู อมนุษยตองการจะซัดจิตของคนเหลาใด มันก็เนรมิตอัตภาพที่นากลัว
ใหมีหนาขาว ทองเขียว มือและเทาแดง ศีรษะโต นัยนตาถลน แสดงแก
คนเหลานั้น สงเสียงที่นากลัว ยัดมือเขาในปากของพวกคนกําลังพูด ขยี้หวั ใจ
สัตวเหลานั้นยอมเปนบา มีจิตฟุงซาน. ยักษสูจิโลมะหมายถึงความขอนั้น
จึงกลาวอยางนี้. บทวา ปารคงฺคาย ความวา เขากลาววา หรือวา เราจัก
จับเทาทั้ง ๒ แหงทานขวางขามฝงแมน้ําคงคาไปอยางที่จะกลับมาไมได. บทวา
สเทวเก เปนตน มีเนื้อความตามที่กลาวแลว.
บทวา ปจฺฉ ยทา กงฺขสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปวารณาอยางผูรูวา ทานตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จงถามไดทั้งหมด เราจัก
ชี้แจงแกทานไมใหเหลือ. บทวา กุโต นิทานา ความวา มีอะไรเปน
เคามูล มีอะไรเปนปจจัย. บทวา กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชฺชนฺติ ความวา
ถามวา พวกเด็กจับกามาแลวปลอยขวางไปฉันใด บาปวิตกที่ตั้งขึ้นจากที่ไหน
ก็ปลอยจิตไปฉันนั้น. บทวา อิโตนิทานา ความวา อัตภาพนี้เปนตน เคา
ของวิตกเหลานั้น เหตุนั้น วิตกนั้นจึงชื่อวาอิโตนิทานา (มีอัตภาพเเปนตนเคา).
บทวา อิโตชา แปลวา เกิดจากอัตภาพนั้น. บทวา อิโต สมุฏาย
มโนวิตกฺกา ความวา พวกเด็กผูกเชือกที่ขอขาของมันแลวปลอยกาที่ผูกไว
ดวยเชือกยาว แมมันไปไดไกลก็ตกลงมาแทบเทาของเด็กเหลานั้นอีกฉันใด.
บาปวิตกที่ตั้งขึ้นจากอัตภาพนี้ก็ปลอยจิตฉันนั้น. บทวา เสฺนหชา ไดแก
เกิดจากยางคือตัณหา. บทวา อตฺตสมฺภูตา แปลวา เกิดในตน. บทวา
นิโคฺรธสฺเสว ขนฺธชา คือ เหมือนรากที่เกิดจากตนไทร. บทวา ปุถู
คือ บาปวิตกและกิเลสทีป่ ระกอบดวยบาปวิตกนั้นมากคือหลายประการ. บทวา
วิสตฺตา ไดแก ติด เกี่ยว ของ. บทวา กาเมสุ ไดแก วัตถุกาม. บทวา
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มาลุวา วิตฺถตา วเน ความวา เถายานไทรในปาอาศัยตนไมใดเกิดขึ้น
มันพันตนไมนั้นทบไปมา ตั้งแตโคนถึงยอด ตั้งแตยอดถึงโคน ปกคลุมหอย
ยอยขยายไปอยูฉันใด กิเลสกามเปนอันมากของอยูในวัตถุกามหรือสัตวเปน
อันมากของอยูในวัตถุกามดวยกิเลสกามนั้น ฉันนั้น . บทวา เย น ปชานนฺติ
ความวา ก็ผูใด ยอมรูอัตภาพตามที่กลาวไวในบทวา อตฺตสมฺภูตา
(เกิดในตน) นี้. บทวา ยโตนิทาน ความวา ยอมรูสิ่งที่เปนตนเคาของ
อัตภาพนั้น. บทวา เต น วิโนเทนฺติ ความวา ผูนั้นยอมบรรเทาคือ
นําออกซึ่งสมุทัยสัจอันเปนตนเคาของทุกขสัจกลาวคืออัตภาพ ดวยมรรคสัจ
ดวยประการฉะนี้. บทวา เต ทุตฺตร ความวา ผูนั้นเมื่อนําสมุทัยสัจ
ออกไดจึงขามโอฆะคือกิเลสที่ขามยากนี้ได. บทวา อติณฺณปุพฺพ ความวา
ไมเคยขามสังสารวัฏที่มีเบื้องปลายที่ใคร ๆ รูไมได แมในภายในแหงความฝน.
บทวา อปุนพฺภวาย ความวา เพื่อประโยชนแกนโิ รธสัจคือความไมเกิดอีก.
เพราะเหตุนี้ เพื่อจะทรงประกาศอริยสัจ ๔ ดวยคาถานี้ จึงทรงยัง
พระธรรมเทศนาใหจบลงดวยธรรมมีพระอรหัตเปนยอด. ในที่สุดแหงเทศนา
ยักษสจิโลมะยืนอยูในที่นั้น เอง สงญาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาแลว
ตั้งอยูในโสดาปตติผล. ก็ชื่อวา พระโสดาบันทั้งหลายยอมไมตั้งอยูในอัตภาพ
ที่เศราหมอง เพราะฉะนั้น หัวหูด ขนแหลมอยางเข็มทั้งปวงที่รางกายของ
ยักษสูจิโลมะ จึงรวงไปพรอมกับไดโสดาปตติผล. ยักษสูจโิ ลมะนั้นจึงนุงผา
ทิพย หมผาทิพย โพกผาทิพย ทรงเครื่องประดับของหอมและมาลัยทิพย
มีผิวพรรณดังทอง ไดปกครองภุมมเทวดา.
จบอรรถกถาสูจิโลมสูตร ที่ ๓
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๔. มณิภัททสูตร
ผูมสี วนแหงเมตตาไมมีเวร
[๘๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เจดียชื่อมณิมาฬกะ
อันเปนที่ครอบครองของยักษชื่อมณิภัททะ ในแควนมคธ.
[๘๑๒] ครั้งนั้นแล ยักษชื่อมณิภัททะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ
คนมีสติยอมไดความสุข ความดียอมมีแก
คนมีสติเปนนิตย และคนมีสติยอมหลุดพน
จากเวร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ความเจริญยอมมีแกคนมีสติทุกเมื่อ
คนมีสติยอมไดความสุข ความดียอมมี
แกคนมีสติเปนนิตย แตคนมีสติยังไม
หลุดพนจากเวร.
[๘๑๓] ผูใดมีใจยินดีในความไมเบียดเบียน
ตลอดวันและคืนทั้งหมด และเปนผูมี
สวนแหงเมตตาในสรรพสัตว ผูนั้นยอม
ไมมีเวรกับใคร.
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อรรถกถามณิภัททสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมณิภัททสูตรที่ ๔ ตอไปนี้ :บทวา สุขเมธติ ไดแก ยอมไดความสุข. บทวา สุเว เสยฺโย
ความวา ประเสริฐเปนนิตย. บทวา เวรา น ปริมุจฺจติ ความวา
ยอมไมหลุดพนจากเวรดวยเหตุเทานี้วา เรามีสติ. บทวา ยสฺส ไดแก
ของพระอรหันตใด. บทวา อหึสาย ไดแก ในกรุณา และในสวนเบื้องตน
แหงกรุณา. บทวา เมตฺต โส ความวา พระอรหันตนั้น เจริญเมตตา
และสวนเบื้องตนแหงเมตตา. อีกอยางหนึ่ง สวนเรียกวา อโส. ชื่อวา สวน
แหงเมตตา เพราะอรรถวา เขามีสวนเมตตา. มีอธิบายดังนี้วา ใจของ
พระอรหันตใดยินดีแลวในความไมเบียดเบียนตลอดกาลทั้งปวง. อนึ่ง สวน
แหงเมตตาของพระอรหัตใด มีอยูใ นสรรพสัตว ดูกอนยักษ ชื่อวา เวร
ของพระอรหันตนั้น จึงไมมีกับบุคคลไรๆ.
จบอรรถกถามณิภัททสูตรที่ ๔.
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๕. สานุสูตร
วาดวยสามเณรถูกยักษสิง
[๘๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี.
สมัยนั้นแล บุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุ ถูกยักษเขาสิง.
[๘๑๕] ครั้งนั้นแล อุบาสิกานั้นไดปริเวทนาการกลาวคาถาเหลานี้
ในเวลานั้นวา
ฉันไดสดับตอพระอรหันตทั้งหลาย
วา ชนเหลาใดเขาอยูอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการดวยดี ตลอดดิถีที่ ๑๔
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ ทั้งตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู ยักษทั้ง
หลายยอมไมเลนกับชนเหลานั้น บัดนี้
ฉันเห็นในวันนี้ ยักษเลนกับสามเณรสานุ.
[๘๑๖] ยักษกลาววา
ทานไดสดับตอพระอรหันตทั้งหลาย
วา ชนเหลาใดเขาอยูอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการดวยดี ตลอดดิถีที่ ๑๔
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ ทั้งตลอดปาริหาริกปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู ยักษ
ทั้งหลายยอมไมเลนกับชนเหลานั้น เปน
การชอบ ทานพึงบอกสานุผูฟนขึ้นแลว
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วา ยักษสั่งคํานี้ไววา ทานอยาไดกระทํา
ธรรมอันลามกทั้งในที่แจงและที่ลับ ถา
ทานจักกระทํากรรมอันลามกไซร ถึงทาน
จะเหาะหนีไปก็ไมพนจากทุกข.
[๘๑๗] สามเณรสานุฟนขึ้นแลวกลาววา
โยม ญาติ และมิตรทั้งหลายยอม
รองไหถึงคนที่ตายแลวหรือยังเปนอยูแต
หายไป โยมยังเห็นฉันเปนอยู ไฉนโยม
จึงรองไหถึงฉัน.
[๘๑๘] อุบาสิกากลาววา
ลูกเอย ญาติและมิตรทั้งหลายยอม
รองไหถึงคนที่ตายแลวหรือยังเปนอยูแต
หายไป แตคนใดละกามทั้งหลายแลวจะ
กลับมาในกามนี้อีก ลูกรัก ญาติและมิตร
ทั้งหลายยอมรองไหถึงคนนั้น เพราะเขา
เปนอยูตอไปอีกก็เหมือนตายแลว แนพอ
เรายกทานขึ้นจากเถารึงที่ยังรอนระอุแลว
ทานอยากจะตลลงไปสูเถารึงอีก แนพอ
เรายกทานขึ้นจากเหวแลว ทานอยากจะ
ตกลงไปสูเหวอีก เราจะโพนทะนาแก
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ใครเลาวา ขอทานจงชวยกัน ขอความ
เจริญจงมีแกทาน ประดุจสิ่งของที่ขนออก
แลวจากเรือนที่ไฟไหม แกทานอยากจะ
เผามันเสียอีก.
อรรถกถาสานุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสานุสูตรที่ ๕ ตอไปนี้ :บทวา ยกฺเขน คหิโต โหติ ความวา เลากันวา บุตรนั้นเปนบุตร
คนเดียวของอุบาสิกานั้น. ครั้งนั้น นางใหบุตรนั้นบรรพชาในเวลาเปนหนุม
แล. สานุสามเณรนั้น ตั้งแตเวลาบรรพชาแลว มีศีลถึงพรอมดวยวัตร. สามเณร
ไดทําวัตรแกอาจารย อุปช ฌายะและพระอาคันตุกะเปนตน เดือนละแปดวัน
ลุกแตเชาเขาไปตั้งน้ําไว ในโรงน้ํา กวาดโรงฟงธรรม ตามประทีป ประกาศ
ฟงธรรมดวยเสียงไพเราะ. พวกภิกษุทราบกําลังของสามเณรนั้น จึงเชื้อเชิญ
วา พอเณร จงกลาวบทสรภัญญะเถิด. สามเณรนั้น ไมนําอะไรมาอางวา ลม
เสียดแทงหัวใจของผม หรือโรคไอรบกวน ขึ้นธรรมาสน กลาวบทสรภัญญะ
เหมือนยังแมน้ําคงคาในอากาศใหตกลงอยูฉะนั้น ลงมากลาววา ขอสวนบุญใน
สรภัญญะนี้ จงมีแกมารดาบิดาของขาพเจาเถิด. สวนมารดาบิดาของสามเณร
นั้นไมรูวาสวนบุญสามเณรนั้นใหแลว. ก็มารดาของสามเณรในอัตภาพกอน
นั้นเกิดเปนนางยักษิณี นางมากับพวกเทวดาฟงธรรมแลว จึงกลาววา
ลูก ขาพเจาขออนุโมทนาสวนบุญอันสามเณรใหแลว. ก็ธรรมดาพวกภิกษุผูถึง
พรอมดวยศีล ยอมเปนที่รักของโลกพรอมทั้งเทวโลกดวยประการฉะนี้. เหลา
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เทวดามีความละอาย มีความเคารพในสามเณรนั้น ยอมสําคัญสามเณรนั้น
เหมือนทาวมหาพรหม และเหมือนกองไฟ ยกนางยักษิณีนั้นขึ้นเปนที่เคารพ
ดูแล ดวยความเคารพในสามเณร ไดใหอาสนะ น้ํา กอนขาวอันล้ําเลิศแก
นางยักษิณีดวยสําคัญวา มารดาของสานุ ดังนี้ ในสถานที่ฟงธรรมและยักขสมาคม เปนตน พวกยักษ ผูมีศักดิ์ใหญ พบนางยักษิณีนั้นหลีกทางใหลุก
จากอาสนะ.
ครั้งนั้น สามเณรนั้น ถึงความเจริญ มีอินทรียแกกลา ถูกความไม
ยินดีบีบคั้น เมื่อไมอาจจะบรรเทาความไมยินดีได จึงปลอยใหผมและเล็บยาว
รกรุงรัง ทั้งสบงและจีวรสกปรกเหลือเกิน ไมบอกแกใคร ถือบาตรและจีวร
ไปยังประตูเรือนของมารดาแตผูเดียวเทานั้น. อุบาสิกาเห็นสามเณรไหวแลว
ไดกลาววา ลูก เมื่อกอน เจามาในที่นี้กับอาจารยอุปชฌายะ หรือภิกษุหนุม
และสามเณร เพราะเหตุไร ในวันนี้ เจามาแลว แตผูเดียวเลา. สามเณรนั้น
บอกความเปนผูกระสัน. อุบาสิกาเปนคนมีศรัทธา แสดงโทษในการอยูครอง
เรือนโดยประการตาง ๆ กลาวสอนสามเณร เมื่อไมอาจจะใหสามเณรนั้นยินยอม
ได คิดวา กระไรเสีย สามเณรจักกําหนด แมตามธรรมดาของตนได จึง
ชักชวนกลาววา ลูก เจาจงหยุดอยูจนกวาแมจะใหจัดขาวยาคูและภัตพรอมแก
เจา แมจกั ถวายผาที่พอใจแกเจาผูดื่มขาวยาคูทําภัตกิจเสร็จแลวดังนี้ แลว
จึงจัดอาสนะถวาย. สามเณรนั่งแลว. อุบาสิกาใหจัดขาวยาคูและของขบเคี้ยว
ถวายเสร็จแลวโดยครูเดียวเทานั้น. ตอมา นางคิดวา จักใหจัดภัตใหพรอม
นั่งซาวขาวอยูในที่ไมไกล. สมัยนั้น นางยักษิณีนั้น รําพึงอยูวา สามเณรได
อาหารอะไร ในที่ไหนหนอแล หรือไมได รูวา สามเณรนั้นนั่งแลวเพราะ
จะสึก คิดวา สามเณรอยาพึงใหความละอายเกิดขึ้นระหวางเทวดาของเรา เรา
จะไปทําอันตราย ในการสึกของสามเณรนั้น มาแลวสิ่งที่รางบิดคอใหลมลงที่
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พื้น. สามเณรนั้น มีนัยตาเหลือก น้ําลายไหล ดิ้นอยูที่พื้น. เพราะเหตุนั้น
ทาน จึงกลาววา บุตรชื่อวาสานุของอุบาสิกาถูกยักษสิงแลว.
บทวา อชฺฌภาสิ ความวา อุบาสิกา เห็นอาการแปลกนัน้ ของบุตร
มาแลวโดยเร็ว กอดบุตรใหนอนบนขา. ชาวบานทั้งสิ้นมาทําพิธีมีพลีกรรมเปน
ตน. อุบาสิกา เมื่อคร่ําคราญ ไดกลาวคาถาเหลานี้. บทวา ปาริหาริกปกฺขฺจ ความวา พวกมนุษยคิดวา เราจักทําการรับและการสงอุโบสถดิถีที่ ๘
จึงสมาทานองคอุโบสถในดิถีที่ ๗ บาง ดิถีที่ ๙ บาง. เมื่อทําการรับและการ
สงดิถีที่ ๑๔ และ ๑๕ สมาทานในดิถีที่ ๑๓ บาง ในวันปาฏิบทบาง. มนุษย
คิดวา พวกเราจักทําการสงการอยูจําพรรษา เปนผูรักษาอุโบสถเปนนิตย กึ่ง
เดือนระหวางปวารณาทั้งสอง. อุบาสิกา หมายเอาขอนี้ จึงกลาววา ปาริหาริกปกฺขฺจ. บทวา อฏงฺคสุสมาคต ความวา ประกอบดวย คือ
ประกอบดีแลวดวยองค ๘. บทวา พฺรหฺมจริย แปลวา ประพฤติประเสริฐ.
บทวา น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ ความวา พวกยักษ ยอมไมสิงชนเหลานั้น
เลน. นางยักษิณี สิ่งที่รางของสามเณรแลว จึงกลาว คาถาเหลานี้วา จาตุทฺทสึ
ดังนี้อีก. บทวา อาวิ วา ยทิ วา รโห ความวา ในที่ตอหนา หรือในที่
ลับหลังใคร ๆ. บทวา ปมุตฺยตฺถิ ตัดบทวา ปมุตตฺ ิ อตฺถิ แปลวา ความ
พน มีอยู.
บทวา อุปฺปจฺจาป แปลวา แมเหาะไป. นางยักษิณีกลาววา ถา
เจาจะเหาะหนีไป เหมือนนก แมอยางนั้นเจาก็พนไปไมได. ก็แลครั้นกลาว
อยางนี้แลว จึงปลอยสามเณร. สามเณรลืมตา. มารดา สยายผม รองไห
สะอึกสะอื้น. สามเณรนั้นไมรูวา เราถูกอมนุษยสิงแลว. ก็สามเณร แลดูอยู
คิดวา ในกอน เรานั่งบนตั่งแลว มารดานั่งซาวขาวอยูในที่ไมไกลเรา แตเดี๋ยว
นี้ เรานั่งแลวบนพื้น สวนมารดาของเรา รองใหสะอึกสะอื้นอยู แมชาว
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บานทั้งสิ้นก็ประชุมกันแลว นั่นอะไรกันหนอแลดังนี้ ทั้งที่นอนนั่นแหละกลาว
คาถาวา มต วา อมฺม เปนตน.
บทวา กาเม จชิตฺวาน ความวา ละกามแมสองอยาง. บทวา ปุน
อาคจฺฉเต ไดแก ยอมมาดวยอํานาจการสึก. บทวา ปุน ชีว มโต หิ โส
ความวา คนใดสึกแลว แมจะเปนอยูตอไปอีก ก็เหมือนตายแลว เพราะฉะนั้น
ญาติและมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงบุคคลนั้น. บัดนี้ นางเมื่อแสดงโทษใน
การอยูครองเรือนแกสามเณรนั้น จึงกลาวคําเปนตนวา กุกฺกฬ
ุ า ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุกฺกุฬา ความวา ไดยินวา การอยูครองเรือนชื่อ
วา เถารึง เพราะอรรถวารอนระอุ. บทวา กสฺส อุชฺฌาปยามเส ความวา
มารดา กลาวอยางนี้วา ขอทานจงชวยกัน ขอความเจริญ จงมีแกทานดังนี้
แลวกลาวอยูวา เจาอยากสึกถูกยักษสิง เราจะยกโทษบอกอาการอันแปลกนี้
แกใครเลา. บทวา ปุน ฑยฺหิตุมิจฺฉติ ความวา เจาออกจากเรือนบวช ใน
พระพุทธศาสนาแลว เหมือนสิ่งของที่เขาขนออกแลวจากเรือนที่ไฟไหม แต
ทานยังปรารถนาจะถูกเผาในการอยูครองเรือน เชนถูกเผาใหญอีกหรือ. เมื่อ
มารดากลาวอยู สามเณรนั้น กําหนดแลว กลับไดหิริและโอตตัปปะ จึงกลาว
วา เราไมตองการเปนคฤหัสถ. ครั้งนั้น มารดาของสามเณรนั้น ยินดีวา ดี
ละลูกดังนี้ ถวายโภชนะอันประณีตใหฉันแลว จึงถามวา ลูก เจาอายุกี่ป.
สามเณรตอบวา แม ยี่สบิ ปบริบูรณ. อุบาสิกากลาววา ลูก ถาเชนนั้น ขอ
เจา จงทําการอุปสมบทเถิด ไดถวายผาจีวรแลว. สามเณรนั้น ใหทําจีวรแลว
อุปสมบท เรียนพระพุทธพจนอยู ทรงพระไตรปฎก ยังพระพุทธพจนนั้นให
บริบูรณ ในอาคตสถานแหงศีลเปนตน ไมนาน บรรลุความเปนพระอรหันต
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เปนพระธรรมกถึกผูใหญ ดํารงอยูได ๑๒๐ ป ใหชมพูทวีปทั้งสิ้นสั่นสูเทือน
แลวก็ปรินิพพาน.
จบ อรรถกถาสานุสูตรที่ ๕
๖. ปยังกรสูตร
วาดวยการปฏิบัติใหพน จากกําเนิดปศาจ
[๘๑๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูในพระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี.
สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธะลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี กลาวบท
แหงพระธรรมอยู.
[๘๒๐] ครั้งนั้นแล นางยักษิณีผูเปนมารดาของปยังกระปลอบบุตร
นอยอยางนี้วา
ปยังกระ อยาวอึกทึกไป ภิกษุกําลัง
กลาวบทพระธรรมอยู อนึ่ง เรารูแจงบท
พระธรรมแลวปฏิบัติ ขอนั้นจะพึงมีเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกเรา.
[๘๒๑]
เราสํารวมในเหลาสัตวมีปราณ เรา
ไมกลาวเท็จทั้งที่รูอยู เราศึกษา ทําตนไห
เปนผูมีศีลดีนั่นแหละ เราจะพนจากกําเนิด
ปศาจ.
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อรรถกถาปยังกรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปยังกรสูตรที่ ๖ ตอไปนี้ :บทวา เชตวเน ความวา พระอนุรุทธะ อยูในวิหารชื่อโกสัมพกุฏี
ทายพระเชตวัน. ธรรม ๒๖ วรรคทานยกขึ้นรวบรวมไวแผนกหนึ่ง ประสงควา
ต ในบทนี้วา ธมฺมปทานิ. สมัยนั้น พระเถระ นั่งภายในวิหาร ณ ที่นั้น สวด
อัปปมาทวรรคเปนสรภัญญะ ดวยเสียงไพเราะ. บทวา เอว โตเสส ความวา
ไดยินวา นางยักษิณีนั้น อุมบุตรชือ่ ปยังกระ แสวงหาอาหารอยู ตั้งแต
ขางหลังพระเชตวัน มุงตรงตอพระนคร โดยลําดับ แสวงหาอยูซึ่งของกินที่เสีย
คือ อุจจาระ ปสสาวะ น้ําลาย น้ํามูก ถึงสถานที่อยูของพระเถระ ไดฟงเสียง
อันไพเราะ. เสียงนั้น ตัดผิวหนังเปนไปจดเยื่อในกระดูก เขาไปถึงหัวใจของ
นางหยุดอยู. ครั้งนั้น นางยักษิณีนั้น ไมคิดในการแสวงหาอาหาร นางยืน
เงี่ยโสตลงฟงธรรม. สวนยกขทารก ไมมีจิตในการฟงธรรมเพราะเปนหนุม.
เขาถูกความหิวเบียดเบียนแลว จึงเดือนมารดาแลว ๆ เลา ๆ วา เพราะเหตุไร
แมจึงยืนไมไหวติงเหมือนตอ ในที่แมมาแลว ไมแสวงหาของเคี้ยว หรือของ
บริโภคสําหรับลูก. นางคิดวา บุตรจะทําอันตรายแกการฟงธรรมของเรา จึง
ปลอบบุตรนอยอยางนี้วา ปยังกระ อยาสงเสียงดัง. ในบทนั้น บทวา มา
สทฺทมกริ ไดแก อยาไดสงเสียงดัง. นางแสดงศีล ๕ ที่สมาทานแลว ตาม
ธรรมดาของคนดวยคาถาวา ปาเณสุ จ ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา
สฺยมามเส ไดแกเราสํารวม คือเปนผูสํารวมแลว. นางงดเวนจากปาณาติบาต
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ดวยบทนี้. งดเวนจากมุสาวาทดวยบทที่สอง. การงดเวนสามอยางที่เหลือดวย
บทที่สาม. บทวา อป มุจฺเจม ปสาจโยนิยา นางยักษิณีกลาววา ลูก
เราละเวร ๕ เหลานี้ ที่เกิดขึ้นในยักขโลกเสียแลว ปฏิบัติโดยอุบายอันแยบคาย
แลว จึงจะพนจากกําเนิดยักษปศาจซึ่งมีภิกษาหายาก ทั้งจะพากันอดตาย.
จบอรรถกถาปยังกรสูตรที่ ๖
๗. ปุนัพพนุสูตร
นางยักษิณีปลอบใหลูกฟงธรรม
[๘๒๒] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี.
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงอยูดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน.
ภิกษุเหลานั้นตั้งใจมนสิการ ประมวลไวดวยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลง
สดับพระธรรม.
[๘๒๓] ครั้งนั้นแล นางยักษีผูเปนมารดาของปุนัพพสุปลอบบุตร
นอยอยางนี้วา
นิ่งเสียเถิดลูกอุตรา นิ่งเสียเถิดลูก
ปุนัพพสุ จนกวาแมจะฟงธรรมของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูเปนพระศาสดาจบ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิพพานอันเปน
เครื่องเปลื้องตนเสีย จากกิเลสเครื่อง
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รอยรัดทั้งปวง เวลาที่ปรารถนาใน
ธรรมนั้นจะลวงเลยแมไปเสีย ของลูกตน
เปนที่รักในโลก ผัวของตนเปนที่รักในโลก
แตความปรารถนาในธรรมนั้น เปนที่รกั
ของแมยิ่งกวาลูกและผัวนั้น เพราะลูก
หรือผัวที่รัก พึงปลดเปลื้องจากทุกขไมได
เหมือนการฟงธรรมยอมปลดเปลื้องเหลา
สัตวจากทุกขได ในเมื่อโลกอันทุกข
วงลอมแลว ประกอบดวยชราและมรณะ
แมปรารถนาจะฟงธรรม ทีพ่ ระพุทธเจา
ตรัสรูดวยพระปญญาอันยิ่ง เพื่อพนจาก
ชราและมรณะ จงนิ่งเสียเถิดลูกปุนัพพสุ.
[๘๒๔] ปุนัพพสุพูดวา
แมจา ฉันก็จักไมพูด อุตรานองสาว
ของฉันก็จักเปนผูนิ่ง เชิญแมฟงธรรม
อยางเดียว การฟงพระสัทธรรมนําความ
สุขมาให แมจา เราไมรูพระสัทธรรมจึง
ไดเที่ยวไปลําบาก พระพุทธเจาพระองคนี้
เปนผู ทําความสวางไสวแกเทวดาและ
มนุษยผูลุมหลง มีพระสรีระครั้งสุดทาย
มีพระจักษุ แสดงธรรมอยู.
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[๘๒๕] ยักษิณพี ูดวา
นาชื่นชมนัก ลูกผูน อนนอกของ
แมเปนคนฉลาด ลูกของแมยอมรักใคร
พระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาผู
ประเสริญ ปุนพั พสุเจาจงมีความสุขเถิด
วันนี้แมเปนผูยางขึ้นไปในพระศาสนา
แมและเจาเหนอริยสัจแลว แมแมอุตรก็
จงฟงแม.
อรรถกถาปุนัพพสุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปุนัพพสุสูตรที่ ๗ ตอไปนี้.
บทวา เตน โข ปน สมเยน ไดแก สมัยไหน. สมัยดวงอาทิตยตก.
ไดยินวา ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกมหาชนภายหลัง
เสวยพระกระยาหาร ทรงสงมหาชนแลว สรงสนานในซุมลงสรง ประทับนั่ง.
ตรวจดูโลกธาตุทางทิศตะวันออก บนบวรพุทธาสนะที่เขาจัดไวในบริเวณพระคันธกุฏี. ครัง้ นั้น พวกภิกษุผูถือผาบังสุกุลและบิณฑบาตเปนวัตร จาริกไป
รูปเดียว หรือสองรูปเปนตน ออกจากที่พักกลางวันและที่อยูของตน ๆ แลว
มาถวายบังคมพระทศพล นั่งประหนึง่ วงอยูดวยมานแดง. ครั้งนั้น พระศาสดา
ทรงทราบอัธยาศัยของภิกษุเหลานั้น จึงตรัสธรรมีกถา ประกอบดวยนิพพาน.
บทวา เอว โตเสสิ ความวา ไดยินวา นางยักษิณีมารดาปุนัพพสุ
นั้น อุม ธิดา จูงบุตร กําลังแสวงหาอุจจาระ ปสสาวะ น้ําลายและน้ํามูก
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เปนตนที่ริมกําแพงและริมคู. หลังพระเชตวัน ไปถึงซุมประตูพระเชตวัน
โดยลําดับ. ก็พระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจา ตรัสอยูวา อานนท เธอ
นําบาตรมาเถิด นําจีวรมาเถิด จงใหทานแกคนกินเดนเถิดดังนี้ แผไปโดยรอบ
ไดประมาณ ๑๒ ศอกเทานั้น. ถาบริษัท นั่งอยูถงึ ที่สุดจักรวาล พระสุรเสียงของ
พระองค ผูทรงแสดงธรรมอยู ยอมไปถึงบริษัท ยอมไมเลยออกไปภายนอก
บริษัท แมเพียงองคุลีหนึ่งดวยพระดําริวา พระสุรเสียงอันไพเราะ อยาเสียไป
โดยไมใชเหตุเลย. นางยักษิณีนี้ ยืนอยูภายนอกบริษัท จึงไมไดยินเสียงใน
ที่นั้น. เมื่อนางยืนที่ซุมพระทวาร ยืนเฉพาะพระพักตรโดยพุทธวิถีอันใหญ
พระคันธกุฏียอมปรากฏ. นางเห็นบริษัทไมไหวติง เวนการคะนองมือเปนตน
ดวยความเคารพในพระพุทธเจา เหมือนเปลวประทีป ในที่ไมมีลมแลวคิดวา
ก็ในที่นี้ จักมีสิ่งของบางสิ่ง แจกแน เราจักไดซึ่งเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้งและ
น้ําออยเปนตน อยางใดอยางหนึ่งแน ที่ไหลออกอยูจากบาตรบาง จากมือบาง
ก็หรือที่ตกแลวบนพื้น ดังนี้ จึงเขาไปภายในวิหาร. อารักขเทวดาสิ่งอยูที่ซุม
ประตูเพื่อหามอวรุทธกยักษ เห็นอุปนิสัยของนางยักษิณีแลวจึงไมหาม.
พระสุรเสียงอันไพเราะตัดผิวเปนตนไปจดเยื่อในกระดูกของนางพรอมกับการไป
โดยความเปนอันเดียวของบริษัทตั้งอยู. บุตรนอยทั้งหลาย เตือนนางยักษิณี
นั้น ผูยืนไมไหวติงเพื่อฟงธรรม โดยนัยกอนนั่นแล. นางยักษีนั้นคิดวา
บุตรนอยทั้งหลายจะทําอันตรายแกการฟงธรรมของเรา ดังนี้ จึงปลอบบุตรนอย
ทั้งหลายอยางนี้วา นิ่งเสียเถิด ลูกอุตรา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ยาว ความวา ขอลูกจงนิ่งตลอดเวลา ที่แม
ฟงธรรมเถิด. บทวา สพฺพคนฺถปฺปโมจน ความวา กิเลสเครื่องรอยรัด
ทั้งปวง ยอมพนไป เพราะถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น นิพพานนั้น ทานกลาววา
เปนที่พนไปจากกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง. บทวา อติเวลา ความวา ลวงเวลา
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คือเกินประมาณ. บทวา ปยายนา ไดแก ความแสวงหาคือปรารถนา. บทวา
ตโต ปยตร ความวา ความแสวงหา ความปรารถนาธรรมนี้ใด ขอนี้เปน
ที่รักของเรากวาลูกและผัวนั้น. อนึ่งพระบาลีวา ปยตรา ดังนี้ก็มี. บทวา ปาณิน
ความวา เหมือนการฟงพระสัทธรรม ยอมเปลื้องเหลาสัตวจากทุกขได. ยอม
เปลื้องเหลาสัตวอะไระ ควรนําบทวา ปาณิน มากลาว. บทวา ย ธมฺม
อภิสมฺพุธ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสรูธรรมใด. บทวา ตุณฺห-ี
ภูตายมูตฺตรา ความวา ปุนัพพสุกลาววา ฉันจักไมพูดเลย แมอุตตรา
นองสาวนี้ของฉันก็จักเปนผูนิ่ง. บทวา สทฺธมฺมสฺส อนฺาย ความวา
เเม เราไมรูพระสัทธรรมนี้แล แมในกาลกอน บัดนี้ จึงเสวยทุกข มีความหิว
กระหายเปนตนนี้ เที่ยวไปลําบาก คืออยูลําบาก.
บทวา จกฺขมุ า ไดแก มีพระจักษุ ดวยพระจักษุ ๕. พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อทรงแสดงธรรม ทรงกําหนดบริษัท ทรงเห็นอุปนิสัยแหง
โสดาปตติผลของนางยักษิณีนั้น และยักขทารก เปลี่ยนเทศนาแลว จึงมาแสดง
เรื่องสัจจะ ๔. นางยักษิณีนั้น ยืนฟงธรรมอยูในประเทศนั้นแล กับบุตรตั้ง
อยูในโสดาปตติผล. สวนธิดาของนางยักษิณีนั้น ก็มีอุปนิสัย. แตไมอาจจะ
รับเทศนาได เพราะเปนเด็กเกินไป.
บัดนี้ นางยักษิณีนั้น เมื่อจะทําอนุโมทนาแกบุตร จึงกลาวคําวาดีหนอ
ลูกขอวาเปนบัณฑิตดังนี้เปนตน. บทวา อชฺชาหมฺหิ สมุคฺคตา ความวา
แมเปนผูขึ้นพรอมแลว แตวันนี้ อีกอยางหนึ่ง เปนผูยางพรอมแลวในพระศาสนา แมเจาจงมีความสุขเถิด. บทวา ทิฏานิ ความวา แมและเจาเห็น
อริยสัจ ๔. บทวา อุตฺตราป สุณาตุ เม นางยักษิณีกลาววา ขอแมอุตตรา
จงยืนฟงสจัจะ ๔ ที่แมแทงตลอดเถิด. นางยักษีณีนั้น ละภาวะมีฝและหิดเปนตน
ทั้งหมด เหมือนสูจิโลมยักษ พรอมดวยการแทงตลอดสัจจะนั่นแล จึงกลับได
ทิพยสมบัติพรอมดวยบุตร. เมื่อมารดาและบิดาไดความเปนใหญในโลก ความ
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เปนใหญนั้น ก็มีแกบุตรทั้งหลายดวยชื่อฉันใด สวนธิดาของนางไดสมบัติแลว
ดวยอานุภาพของมารดาฉันนั้น. จําเดินแตนั้น นางกับดวยบุตรนอยทั้งหลาย
ไดตนไมเปนที่อยู ณ ตนไมใกลพระคันธกุฏีแลว ไดเฝาพระพุทธเจา ฟงธรรม
ทั้งเชาเย็น อยูจําเพาะในที่นั้นแล ตลอดกาลนาน.
จบอรรถกถาปุนัพพสุสูตรที่ ๗
๘. สุทตั ตสูตร
อนาถบิณฑิกคหบดีเขาเฝาพระพุทธเจาครั้งแรก
[๘๒๖] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับในสีตวัน กรุงราชคฤห.
สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไปถึงกรุงราชคฤหดวยกรณียกิจ
บางอยาง.
อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสดับวา เขาลือกันวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติ
แลวในโลก ในขณะนั้นเอง ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดดําริวา วันนี้เปนกาลไมควร
เพื่อจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา พรุงนี้เถิด เราจึงจักเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ตามเวลา ทานคฤหบดีนอนรําพึงถึงพระพุทธเจา สําคัญวาสวางแลวลุกขึ้นใน
ราตรีถึง ๓ ครั้ง.
ลําดับนั้น ทานคฤหบดีเดินไปทางประตูปาชา พวกอมนุษยเปด
ประตูให.
[๘๒๗] ครั้นเมื่ออนาถบิณฑิกคฤหบดีออกจากเมืองไป แสงสวาง
กอนตรธานไป ความมืดปรากฏขึ้น ความกลัว ความหวาดเสียว ขนพอง
สยองเกลาบังเกิดขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้น.
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ครั้งนั้น ยักษชื่อสีวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง รถเทียม
ดวยมาอัสดรแสนหนึ่ง หญิงสาวที่สอด
สวมแกวมณีและกุณฑลแสนหนึ่ง ยอม
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง
แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่ง ทานจง
กาวหนาไปเถิด คฤหบดี ทานจงกาวหนา
ไปเถิด คฤหบดี การกาวหนาไปของทาน
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย.
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏขึ้นแกทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป.
[๘๒๘] แมครั้งที่ ๒ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏขึ้นแกทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลา
บังเกิดขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้นอีก.
แมครั้งที่ ๒ ยักษชื่อสิวกะไมปรากฏรางไดสงเสียงใหไดยินวา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง รถเทียม
ดวยมาอัสดรแสนหนึ่ง หญิงสาวที่สอด
สวมแกวมณีและกุณฑลแสนหนึ่ง ยอม
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจําแนกแลว ๑๖ ครั้ง
แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่ง ทานจง
กาวหนาไปเถิด คฤหบดี ทานจงกาวหนา
ไปเถิด คฤหบดี การกาวหนาไปของทาน
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย.
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ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางปรากฏขึ้นแกทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป.
[๘๒๙] แมครั้งที่ ๓ แสงสวางหายไป ความมืดปรากฏขึ้นแกทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลา
บังเกิดขึ้น ทานคฤหบดีจึงใครที่จะกลับเสียจากที่นั้นอีก.
แมครั้งที่ ๓ ยักษชื่อสิวกะไมปรากฏรางไดสง เสียงใหไดยินวา
ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง ฯลฯ
ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจําแนกแลว ๑๖
ครั้ง แหงการยกยางเทาไปกาวหนึ่งทาน
จงกาวหนาไปเถิด คฤหบดีทานจงกาวหนา
ไปเถิด คฤหบดี การกาวหนาไปของทาน
ประเสริฐ การถอยหลังไมประเสริฐเลย.
ครั้งนั้นแล ความมืดไดหายไป แสงสวางไดปรากฏขึ้นแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว และขนพองสยองเกลาก็ระงับไป.
[๘๓๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินเขาไปถึงสีตวัน.
สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี
เสด็จจงกรมอยูในที่แจง พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคฤหบดีผู
มาแตไกล ครั้นแลวเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้น
แลวไดตรัสเรียกอนาบิณฑิกคฤหบดีวา มานีเถิดสุทัตตะ.
ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทัก
เราโดยชื่อ จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาในที่
นั้นเอง แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ พระองคประทับ
อยูเปนสุขหรือพระเจาขา.
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[๘๓๑] พระผูมีพระภาคเจาตอบวา
พราหมณผูดับกิเลสเสียไดแลวไมติด
อยูในกามทั้งหลาย เปนผูเ ย็น ปราศจาก
อุปธิ ยอมเปนสุขเสมอไป ผูที่ตัดตัณหา
เครื่องเกี่ยวของไดหมดแลว กําจัดความ
กระวนกระวายในใจเสียได เปนผูสงบอยู
เปนสุข เพราะถึงสันติดวยใจ.
อรรถกถาสุทัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุทัตตสูตรที่ ๘ ตอไปนี้ :บทวา เกนจิเทว กรณีเยน ไดแก ประสงคเอาพาณิชยกรรม.
อนาถบิณฑิกคฤหบดี และราชคหเศรษฐี เปนคูเขยกันและกัน. เมื่อใด ใน
กรุงราชคฤห มีสินคาสงออกมีคามาก เมื่อนั้น ราชคหเศรษฐี พาเอาสินคานั้น
ไปกรุงสาวัตถีดวยเกวียนรอยเลม พักอยูในที่ประมาณโยชนหนึ่งใหผูอื่นรูวาตน
มาแลว. อนาถบิณฑิกคฤหบดี ไปตอนรับ ทําสักการะเปนอันมากแกเขาแลว
จึงขึ้นยานเดียวกันเขาไปกรุงสาวัตถี. ถาวา สินคาจําหนายไดเร็ว เขาก็จําหนาย
ถาจําหนายไมได ก็จะเก็บไวในเรือนพี่สาวแลว ก็หลีกไป. แมอนาถบิณฑิก
คฤหบดี ก็กระทําอยางนั้น เหมือนกัน . แมในกาลนั้น อนาถบิณฑิกคฤหบดีนี้
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นั้น ไดไปดวยกรณียกิจนั้นแล. ขอนั้น ทานหมายถึงกรณียกิจนั้น จึงกลาว
แลว.
ก็ในวันนั้น ราชคหเศรษฐี ไดฟงขาว อันอนาถบิณฑิกคฤหบดีพัก
อยูในที่ประมาณโยชนหนึ่งสงไปแลว เพื่อจะไดรูวาคนมาแลว จึงไดไปวิหาร
เพื่อฟงธรรม. เขาฟงธรรมกถาแลว นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
เพื่อฉันในวันพรุง จึงใหชวยกันขุดเตาไฟ และผาฟนเปนตน ในเรือนของตน.
แมอนาถบิณฑิกคฤหบดีคิดวา ทานเศรษฐี จักทําการตอนรับเราบัดนี้ จักทํา
เดี๋ยวนี้ แมที่ประเรือน ก็ไมไดการตอนรับ จึงเขาไปภายในเรือน ก็ไดการ
ปฏิสันถาร ไมมากนัก. การปฏิสันถารไดมีประมาณเทานี้วา ทานมหาเศรษฐี
ทานไมเหน็ดเหนื่อยในหนทางของรูปทารกในตระกูลหรือ. อนาถบิณฑิก
คฤหบดีนั้น เห็นการขวนขวายมากของทานเศรษฐีนั้นแลว ยังถอยคําใหเปนไป
โดยนัยมาแลวในขันธกะวา ขาแตทานคหบดี ทานจักมีอาวาหมงคลหรือ ดังนี้
ไดฟงเสียงวา พระพุทธเจา จากปากของทานราชคหเศรษฐีนั้น ก็ไดปตมิ ี
วรรณะ ๕. ปตินั้นตั้งขึ้นที่ศีรษะของอนาถบิณฑิกคฤหบดีนั้น จนถึงหลังเทา
ตั้งขึ้นที่หลังเทา แผไปจนถึงศีรษะ. ตั้งขึ้นแตขางทั้งสองรวมลงทามกลาง ตั้ง
ขึ้นทามกลางแผไปโดยขางทั้งสอง. เขาอันปติถูกตองชั่วนิรันดร จึงกลาววา
คหบดี ขอทานไดกลาววาพระพุทธเจาเถิด. ขาพเจากลาวอยูวา พระพุทธเจา.
ถามสามครั้งอยางนี้แลว กลาววา เสียงวา พุทฺโธ นั้นแล หาไดยากในโลก.
ทานหมายถึงขอนี้ จึงกลาววา อนาถบิณฑิกคหบดี ไดสดับวา เขาลือกันวา
พระพุทธเจา ทรงอุบัติแลวในโลกดังนี้.
บทวา เอตทโหาสิ อกาโล โข อชฺช ความวา ทานอนาถบิณฑิก
คฤหบดีถามทานเศรษฐีวา คหบดี พระศาสดา ประทับอยูที่ไหน. ครั้งนั้น ทาน
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เศรษฐี จึงบอกแกทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ธรรมดา พระพุทธเจาทั้งหลาย
เขาใกลไดยากเชนกับอสรพิษ พระศาสดา ประทับอยูในปาชา ผูเชนทานไม
อาจเพื่อจะไปเฝาในเวสานี้ในที่นั้นได. ครั้งนั้น ทานเศรษฐี ไดมีความดํารินั้น.
บทวา พุทฺธคตาย สติยา นิปชฺชิ ความวา ไดยินวา ในวันนั้น แมจิตของ
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ไมเกิดขึ้นในเกวียนบันทุกสิ้นคาหรือในคนใช ไมรับ
ประทานอาหารมื้อเย็น ไดขึ้นปราสาท ๗ ชั้น เมื่อทําการสาธยายวา พุทฺโธ
พุทฺโธ บนที่นอนอันประเสริฐที่จัดไวดีและตกแตงไวอยางดี นอนหลับไป.
เพราะเหตุนั้น. ทานจึงกลาววา เมื่อมีสติถึงพระพุทธเจา จึงหลับไป.
บทวา รตฺติยา สุท ติกฺขตฺตุ อุฏ าสิ ปภาตนฺติ มฺมาโน
ความวา เมื่อปฐมยามลวงไป เขาลุกขึ้นระลึกถึงพระพุทธเจา. ในกาลนั้น ความ
เลื่อมใสของอนาถบิณฑิกนั้น ไดเกิดมีกําลัง. แสงสวางแหงปติไดมีแลว. ความ
มืดก็หมดไป. เหมือนประทีปพันดวงลุกโพลงและดวงจันทรดวงอาทิตยขึ้นฉะนั้น.
อนาถบิณฑิกคฤหบดีนั้นคิดวา เราถึงแลวซึ่งความเสื่อมใส ถูกเขาลวงแลว
ดวงอาทิตยขึ้น ดังนี้ แลวลุกขึ้น ยืนบนพื้นอากาศ มองดูดวงจันทรคิดวา ยาม
หนึ่งลวงไปแลวยังเหลืออยูอีกสองยาม จึงเขาไปนอนอีก. โดยอุบายนั้น เขาลุก
ขึ้นสามครั้งคือ ในที่สุดมัชฌิมยามครั้งหนึ่ง สวนในที่สุดปจฉิมยาม ลุกขึ้นใน
เวลาจวนสวางมายังพื้นอากาศ มุงหนาตอประตูใหญ. ประตู ๗ ชั้นไดเปดเอง
ลงจากปราสาทเดินไประหวางทาง.
บทวา วิวรึสุ ความวา อมนุษยทั้งหลายคิดกันวา มหาเศรษฐีนี้
ออกไปดวยคิดวา เราจักไปอุปฏฐากพระพุทธเจา ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล
ดวยการเห็นครั้งแรกแล ไดเปนอุปฏฐากอันเลิศแหงพระรัตนตรัย ทําสังฆาราม
ใหเปนสถานที่หาที่เปรียบมิได แตจักไมเปดประตูรับหมูพระอริยะผูมาจากจาตุรทิศ มหาเศรษฐีนี้ ไมควรปดประตูเลยดังนี้ จึงไดเปดแลว. บทวา
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อนฺตรธายิ ความวา ไดยินวา กรุงราชคฤห มีมนุษยเกลือนกลนภายใน
เมือง เกาโกฏิ ภายนอกเมือง เกาโกฏิ รวมไดมนุษย ๑๘ โกฎิ เขาไปอาศัย
กรุงราชคฤหนั้นอยู. พวกมนุษย ไมสามารถ เพื่อจะนาเอาคนตายออกไปภาย
นอกในมิใชเวลาได วางไวบนธรณีประตูทิ้งไปภายนอกประตู. มหาเศรษฐี
พอออกไปภายนอกเมือง เทาก็เหยียบซากที่ยังสด. หลังเทา ก็กระทบซากที่
ยังสด. หลังเทา ก็กระทบซากแมอื่นอีก. ฝูงแมลงวัน ก็บินขึน้ กระจายออก
รอบ ๆ. กลิน่ เหม็น ก็กระทบโพรงจมูก. ความเลื่อมใสในพระพุทธเจา ก็ถึง
ความลดนอยลง. เพราะเหตุนั้น แสงสวางของมหาเศรษฐีนั้น ก็อันตรธานไป.
ความมืดปรากฏขึ้น. บทวา สทฺทมนุสฺสาเวสิ ความวา สิวกยักษคิดวา
เราจักยังความอุตสาหะใหเกิดแกเศรษฐีไดสงเสียงใหไดยินดวยเสียงอันไพเราะ
เหมือนคนเคาะกระดิ่งทองฉะนั้น.
บทวา สต กฺาสหสฺสานิ ความวา แมบทแรก เชื่อมกับบท
สหัสสะนี้แล ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้วา กับหญิงสาวแสนหนึ่ง ชางแสนหนึ่ง
มาแสนหนึ่ง รถแสนหนึ่ง. แตละแสนทานแสดงไวแลว ดวยประการฉะนี้.
บทวา ปทวีติหารสฺส ไดแก ขนาดศอกกํามาหนึ่งในระหวางเทาทั้งสอง ใน
การเดินไปสม่ําเสมอ ชือ่ วาการยางเทาไปกาวหนึ่ง. บทวา กล นาคฺฆนฺติ
โสฬสึ ความวา สวนหนึ่งอันจําแนก ๑๖ สวนโดย ๑๖ ครั้งอยางนี้คือ แบงการ
ยางเทาไปกาวหนึ่งออกเปน ๑๖ สวน จาก ๑๖ สวนนั้น แบงสวนหนึ่งออกเปน
๑๖ สวนอีก. จาก ๑๖ สวนนั้น แบงสวนหนึ่งออกเปน ๑๖ สวน ชื่อวาเสี้ยวที่ ๑๖
สี่แสนเหลานี้ ยอมไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖ นั้น มีคําอธิบายวา เจตนาที่เปนไปในสวน
กลาวคือเสี้ยวที่ ๑๖ นั้น ของบุคคลกําลังไปยังวิหาร เปนเจตนาที่ยอดเยี่ยม
กวา การไดนี้ประมาณเทานี้คือ ชางแสนหนึ่ง มาแสนหนึ่ง รถแสนหนึ่ง
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นางสาวแสนหนึ่ง ก็นางสาวเหลานั้นแลที่สวมแกวมณีและกุณฑลเปน
ราชธิดาอยูในชมพูทวีปทั้งสิ้นเทียว. ถามวา ก็การไปวิหารนี้ ทานถือแลว
ดวยอํานาจของใคร. ตอบวา ของผูไปยังวิหารแลว ตั้งอยูในโสดาปตติผล
โดยไมมีอันตราย. ดวยอํานาจแหงบุคคลผูไปดวยคิดวา เราจักทําการบูชา
ดวยของหอมและดอกไม เปนตน จักไหวพระเจดีย จักฟงธรรม จักบูชาดวย
เทียนและธูป นิมนตสงฆ ถวายทาน จักตั้งอยูในสิกขาบท หรือวา สรณะ
ดังนี้ ยอมควรเหมือนกัน.
บทวา อนฺธกาโร อนฺตรขายิ ความวา นัยวา ทานเศรษฐีคิดวา
เราทําความสําคัญวา เราอยูคนเดียว แมการประกอบความเพียรก็มีแกเรา
เพราะเหตุไร เราจึงตองกลัวเลา ดังนั้น จึงไดเปนผูกลา. ครั้งนั้น ความ
เลื่อมใสในพระพุทธเจา มีกําลังเกิดขึ้นแลว. เพราะฉะนั้น ความมืด จึง
อันตรธานไป. แมในวาระที่เหลือก็มีนัยนี้และ อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูเดินไป
ขางหนา ๆ ไดเห็นซากศพหลายอยางเปนตนวา รางกระดูกมีเนื้อและเลือดติด
อยูในทางปาชาอันนากลัว ไดยินเสียงสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกเปนตน. เขา
ยังความเลื่อมใสในพระพุทธเจาใหเจริญบอย ๆ ย่าํ ยีอันตรายทั้งหมดนั้นไปได.
บทวา เอหิ สุทตฺต ความวา ไดยินวา เศรษฐีนั้นเดินคิดไปวา ในโลกนี้มี
เดียรถียมีปูรณกัสสปะเปนตนเปนอันมาก ก็กลาววาเราทั้งหลายเปนพระพุทธเจา
เราทั้งหลายเปนพระพุทธเจา เราพึงรูความที่ศาสดาเปนพุทธเจาไดอยางไร หนอ
แล ครั้งนั้น ทานเศรษฐีไดมีความดํารินั้นวา มหาชน รูจักชื่อซึ่งเกิดดวย
อํานาจคุณของเรา แตใครๆ ยังไมรูจักกุลทัตติยะเปนชื่อของเรา นอกจากเรา
หากวาพระพุทธเจาจักมี พระองคก็ทรงเรียกเราโดยชื่อวา กุลทัตติกะ. พระศาสดา ทรงรูจิตของเขาแลว จึงตรัส อยางนี้.
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บทวา ปรินิพฺพุโต ความวา พราหมณ ผูดับแลว ดวยความดับกิเลส.
บทวา อาสตฺติโย แปลวา ตัณหา. บทวา สนฺตึ แปลวา ความสงบ
ระงับกิเลส. บทวา ปปฺปุยฺย แปลวา ถึงแลว. ก็แลพระศาสดา ตรัสพระดํารัสนี้ จึงตรัสอนุปุพพีกถา แกเศรษฐีนั้น แลวก็ทรงประกาศสัจจะ ๔ ใน
ที่สุด. เศรษฐีฟงพระธรรมเทศนาแลว ตั้งอยูในโสดาปตติผล นิมนตภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เริ่มถวายมหาทานตั้งแตวันรุงขึ้น. อิสรชนมี
พระเจาพิมพิสารเปนตน สงสาสนไปแกเศรษฐีวา ทานเปนอาคันตุกะ สิ่งใด
ไมพอ ทานจงใหนําสิ่งนั้นมาแตที่นี้เถิด. ทานหามชนทั้งหมดวา พอ พวก
ทานมีกิจมาก ไดถวายมหาทาน ๖ วัน ดวยสมบัติที่ตนนํามาดวยเกวียน ๕๐๐
เลม. ก็ในที่สุดแหงการถวายทาน ทูลใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบถึง
การอยูจําพรรษาในกรุงสาวัตถีแลว ไดถวายแสนหนึ่งทุก ๆ โยชน เมื่อให
สรางวิหาร ๔๐ แหง ระหวางกรุงราชคฤหกับกรุงสาวัตถี ไดไปยังกรุงสาวัตถี
ใหสรางเชตวันมหาวิหารเสร็จแลว ไดมอบถวายภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข.
จบอรรถกถาสุทัตตสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมสุกกาสูตร
วาดวยยักษสรรเสริญสุกกาภิกษุณี
[๘๓๒] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่ใหเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
สมัยนั้นแล ภิกษุณีชื่อสุกกา อื่นบริษัทใหญแวดลอมแสดงธรรมอยู.
[๘๓๓] ครั้งนั้นแล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยัง
ถนนโนน จากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถาเหลานี้
ในเวลานั้นวา
มนุษยทั้งหลายในกรุงราชคฤห ไม
เขาไปนั่งใกลสุกกาภิกษุณี ผูแสดงอมตบทอยู มัวทําอะไรกัน เปนผูประดุจดื่ม
น้ําผึ้งหอมแลวก็นอน ก็แลอมตบทนั้น
ใครจะคัดคานไมได เปนของไมไดเจือ
ปรุง แตมีโอชา ผูมีปญ
 ญาคงไดดื่ม
อมตธรรม เหมือนคนเดินทางไดดื่มน้ําฝน
ฉะนั้น.
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อรรถกถาปฐมสุกกาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสุกกาสูตรที่ ๙ ตอไปนี้ :บทวา รถิกาย รถิก ความวา เมื่อถือเอาถนนสายหนึ่ง ไปจาก
ถนนสายนั้น ยังถนนอีกสายหนึ่ง ไดชื่อวา จากถนนหนึ่งเขาไปหาถนนหนึ่ง.
แมในตรอก ก็มีนัยนี้แล. ก็บทวา รถิกา ในบทวา รถิกาย นี้ แปลวา
ถนน. บทวา สิงฺฆาฏก แปลวา ทางสี่แพรง. บทวา กิมฺเม กตา ความวา
มนุษยทั้งหลายเหลานั้น ทําอะไรกัน คือทําอะไรอยู. บทวา มธุปตาว เสยเร
ความวา ยอมนอนเหมือนดื่มน้ําผึ้งมีกลิ่นหอม. นัยวา คนดื่มน้ําผึ้งมีกลิ่นหอม
ไมสามารถจะยกศรีษะขึ้นได นอนไมรูสึกเลย เพราะฉะนั้น ยักษจึงกลาวอยางนี้.
บทวา ตฺจ ปน อปฺปฏิวานีย ความวา ก็แล สุกกาภิกษุณี
แสดงธรรมนั้น ใครจะคัดคานไมได. แทจริง โภชนะขางนอก แมจะอรอยจริง
แตยอมไมชอบใจแกคนที่บริโภคบอย ๆ พึงถูกหาม คือ พึงถูกนําออกดวย
คําวา ทาน จงนําไปเถิด ประโยชนอะไรดวยโภชนะนี้เลา ธรรมนี้หาเปน
อยางนั้นไม. แทจริง บัณฑิตทั้งหลายเมื่อฟงธรรมนี้ ตลอดรอยปบาง พันปบาง
ก็ยังไมอิ่มเลย เพราะเหตุนั้น ยักษจึงกลาววา ใครจะคัดคานไมได. บท
อเสจนกโมชว ไดแกมีโอชาซึ่งไมไดปรุงแตง เหมือนอยางวา แมขาวปายาส
ไมเจือปนสิ่งภายนอกเปนตน แตเอาเนยใส น้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดใสลงระคนให
เขากันแลว ยอมมีโอชารสอรอยฉันใด ธรรมนีห้ าเปนฉันนั้นไม. ก็ธรรมนี้
เปนธรรมไพเราะและมีโอชาตามธรรมดาของตน จะเอาสิ่งอื่นมาใสเขาไป
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ก็หามิได เพราะเหตุนั้น ยักษจึงกลาววา มีโอชาโดยไมไดปรุงแตง บทวา
มฺเ สปฺปฺา ความวา เหมือนบุรุษผูเปนบัณฑิตดื่มอยู. บทวา
วลาหกมิว ปนฺถคู ความวา เหมือนคนเดินทางฤดูรอนจัด ดืม่ น้ําไหลจาก
กลีบเมฆ ฉะนั้น.
จบอรรถกถาปฐมสุกกาสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยสุกกาสูตร
ยักษสรรเสริญผูถวายอาหารแกสุกกาภิกษุณี
[๘๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่ใหเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งไดถวายโภชนาหารแกสุกกาภิกษุณี.
[๘๓๕] ครั้งนั้นแล ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในสุกกาภิกษุณีจากถนนนี้ไปยัง
ถนนโนน จากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ใน
เวลานั้นวา
อุบาสกผูไดถวายโภชนะแกสุกกา
ภิกษุณีผูหลุดพนจากกิเลสเครื่องรอยรัด
ทั้งปวง เปนคนมีปญญาแท ประสบบุญ
มากหนอ.
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อรรถกถาทุติยสุกกาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสุกกาสูตรที่ ๑๐ ตอไปนี้ :บทวา ปฺุ วต ปสวิ พหุ ความวา อุบาสกประสบบุญมากหนอ.
จบอรรถกถาทุติยสุกกาสูตรที่ ๑๐
๑๑. จีราสูตร
ยักษสรรเสริญผูถวายจีวรแกจีราภิกษุณี
[๘๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูในพระวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่ใหเหยื่อแกกระแต กรุงราชคฤห.
สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งไดถวายจีวรแกจีราภิกษุณี.
[๘๓๗] ครั้งนั้น ยักษผูเลื่อมใสยิ่งในจีราภิกษุณี จากถนนนี้ไปยัง
ถนนโนน จากตรอกนี้ไปยังตรอกโนน ในกรุงราชคฤห ไดภาษิตคาถานี้ใน
เวลานั้นวา
อุบาสกผูไดถวายจีวรแกจีราภิกษุณี
หลุดพนจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวง
เปนคนมีปญญาแท ประสบบุญมากหนอ.
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อรรถกถาจีราสูตร
สูตรที่ ๑๑ งายทั้งนั้นแล
จบอรรถกถาจีวรสูตรที่ ๑๑
๑๒. อาฬวกสูตร
อาฬวกยักษทูลถามปญหา
[๘๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับในที่อยูของอาฬวกยักษ เขต
เมื่องอาฬวี.
ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดกลาววา
ทานจงออกมา สมณะ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จออกมา.
ยักษกลาววา ทานจงเขาไป สมณะ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีแลวผูมีอายุ แลวก็เสด็จเขาไป.
แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ อาฬวกยักษไดกลาววา ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ฯลฯ
[๘๓๙] ครั้นครั้งที่ ๔ อาฬวกยักษไดกลาววา ทานจงออกมา สมณะ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ผูมีอายุ เราจักไมออกไปละ ทานจะทําอะไร
ก็จงทําเถิด.
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สมณะ เราจักถามปญหากะทาน ถาทานพยากรณแกเราไมได เรา
จักทําจิตของทานใหฟุงซาน หรือฉีกหัวใจของทาน หรือจักจับที่เทาแลว
เหวี่ยงไปยังแมน้ําคงคาฝงโนน.
อาวุโส เราไมเห็นใครเลยในโลก พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหม
โลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยที่จะพึงทําจิตของเรา
ใหฟุงซานได หรือขยี้หัวใจของเรา หรือจับเราที่เทาแลวเหวี่ยงไปยังแมน้ํา
คงคาฝงโนน เอาเถิด อาวุโส เชิญถามปญหาตามที่ทานจํานงเถิด.
[๘๔๐] อาฬวกยักษทูลถามวา
อะไรหนอ เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ
อันประเสริฐของตนในโลกนี้ อะไรหนอ
ที่บุคคประพฤติดีแลวนําความสุขมาให
อะไรหนอเปนรสอันล้ําเลิศกวารสทั้งหลาย
นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตของผูที่เปน
อยูอยางไร วาประเสริฐสุด.
[๘๔๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ศรัทธาเปนที่ทรัพย อันประเสริฐของ
คนในโลกนี้ ธรรมอันบุคคลประพฤติ
ดีแลว นําความสุขมาให ความสัตยแล
เปนรสอันล้ําเลิศกวารสทั้งหลาย นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตของผูที่เปนอยู
ดวยปญญาวาประเสริฐสุด.
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[๘๔๒] อาฬวกยักษทูลถามวา
คนขามโอฆะไดอยางไรหนอ ขาม
อรรณพไดอยางไร ลวงทุกขไดอยางไร
บริสุทธิ์ไดอยางไร.
[๘๔๓] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา
คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา ขาม
อรรณพไดดวยความไมประมาท ลวงทุกข
ไดดวยความเพียร บริสุทธิ์ไดดวยปญญา.
[๘๔๔] อาฬวกยักษทูลถามวา
คนไดปญญาอยางไรหนอ ทําอยางไร
จึงจะหาทรัพยได คนไดชื่อเสียงอยางไร
หนอ ทําอยางไรจึงจะผูกมิตรไวได คน
ละโลกไปสูโลกหนา ทําอยางไรจึงจะ
ไมเศราโศก.
[๘๔๕] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต
เพื่อบรรลุนิพพาน ฟงอยูดวยดียอมได
ปญญา เปนผูไมประมาท เปนผูฉลาด เปน
ผูทําเหมาะเจาะ ไมทอดธุระ เปนผูหมั่น
ยอมหาทรัพยได คนยอมไดชื่อเสียงเพราะ
ความสัตย ผูใหยอมผูกมิตรไวได บุคคล
ใดผูอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธา มี
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ธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมะ
ธิติ จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไป
แลวยอมไมเศราโศก เชนทานถามสมณพราหมณเปนอันมาเหลาอื่นดูซิวาในโลก
นีม้ อี ะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะ และ
ขันติ.
[๘๔๖] อาฬวกยักษกราบทูลวา
ทําไมหนอ ขาพเจาจึงจะตองถาม
สมณพราหมณเปนอันมากในบัดนี้ วันนี้
ขาพเจารูชัดถึงสัมปรายิกประโยชน พระพุทธเจาเสด็จมาอยูเมืองอาฬวี เพื่อ
ประโยชนแกขาพเจาโดยแท วันนี้ขาพเจา
รูชดั ถึงทานที่บุคคลใหในที่ใดมีผลมาก
ขาพเจาจักเที่ยวจากบานไปสูบาน จากบุรี
ไปสูบุรี พลางนมัสการพระสัมพุทธเจา
และพระธรรมซึง่ เปนธรรมทีด่ ี.
จบอาฬวกสูตร
จบยักขสังยุตบริบูรณ
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อรรถกถาอาฬวกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาฬวกสูตรที่ ๑๒ ตอไปนี้ :บทวา อาฬวย ไดแก ที่อยูนั้น เขาเรียกแวนแควนบาง เมืองบาง
ชื่อวาเมืองอาฬวี. สถานที่อยูนั้นแล ตั้งอยูในที่ประมาณหนึ่งคาวุตไมไกลเมือง
พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูในสถานที่นั้น เขาไปอาศัยเมืองนั้น ทานกลาววา
ประทับ อยูในแวนแควนอาฬวี. ก็ในบทวา อาฬวกสฺส ยกฺขสฺส ภวเน นี้
มีอนุบุพพีกถาตอไปนี้ ไดยินวา อาฬวกราชา ทรงทั้งเครื่องใชสําหรับนัก
ฟอนรําไวหลายอยาง เสด็จไปลาเนื้อ ในวันที่ ๗ เพื่อปราบโจร เพื่อปองกัน
พระราชาผูเปนศัตรูกัน และเพื่อกระทําความพยายาม ทํากติกากับกองพลใน
วันหนึ่งวา เนื้อหนีไปชางผูใด เนื้อนั้น เปนภาระของผูนั้นเทานั้น. ครั้นนั้น
เนื้อหนีไปขางพระราชานั้นเเล. พระราชาทรงถึงพรอมดวยเชาว ทรงธนู
ดําเนินตามเนื้อนั้นไปสิ้นสามโยชน. สวนเนื้อทราย มีกําลังวิ่งไดเพียงสามโยชน
เทานั้น. ครั้งนั้น ทาวเธอ ทรงฆาเนื้อนั้นที่หมดฝเทาเขาไปสูแหลงน้ํายืนอยู
ตัดออกเปนสองทอน แมไมตองการดวยเนื้อแตหาบมาเพื่อไดพนความผิดวา
พระราชาไมสามารถจับเนื้อได ดังนี้ ทรงเห็นตนไทรใหญมีใบหนาไมไกล
เมืองแลว จึงเสด็จไปถึงโคนตนไทรนั้น เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย.
ณ ตนไทรนั้น อาฬวกยักษ ไดที่อยูจากสํานักมหาราช กินสัตวที่เขาไปยัง
โอกาสอันรมเงาของตนไมนั้นถูกตองแลว ในเวลาเที่ยง. ทาวเธอทรงเห็นยักษ
นั้น เขามาเพื่อจะกิน. พระราชาไดทรงทํากติกากับยักษนั้นวา ทานปลอย
เราเถิด เราจักสงมนุษยและถาดสํารับมาแกทานทุก ๆ วัน. ยักษทูลวา พระองค
มัวเมาดวยเครื่องราชูปโภค จักทรงระลึกไมได แตขาพระองคไมไดเพื่อจะกิน

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 428

สัตวที่ไมเขาไปถึงที่อยู และที่ไมไดรับอนุญาต ขาพระองคนั้น พึงเสื่อมจาก
ความเจริญดังนี้ จึงไมปลอย. พระราชาตรัสวา วันใด เราไมสงไป วันนั้น
ทานไปเรือนของเรา จับเรากินเถิด. ยักษจึงอนุญาตปลอยพระองค. แลว
พระองคไดเสด็จมุงทรงพระนคร.
กองพลตั้งคายอยูริมทาง เห็นพระราชาแลวทูลอยูวา ขาแตมหาราช
พระองคทรงเหน็ดเหนื่อย เพราะพระองคมีภัยมาถึงหรือ ดังนี้ ลุกขึ้นตอนรับ.
พระราซาทรงเลาความเปนไปนั้น เสด็จไปยังพระนคร เสวยพระกระยาหารเชา
แลวเรียกผูรกั ษาพระนครมา ทรงบอกเรื่องนั้น. ผูรักษาพระนครทูลวา ขาแต
พระองค พระองคกําหนดเวลาหรือเปลา. พระราชาตรัสวาพนาย เราไมกําหนด
ไว. ผูรักษาพระนคร.. ขาแตพระองค พระองคทรงทําไมถูกเพราะ พวกอมนุษย
ยอมไดเพียงการกําหนดไวเทานั้น เมื่อไมกําหนดไว ชนบทจักถูกเบียดเบียน
ขาแตพระองค จงยกไวเถิด พระองคไดทรงกระทําอยางนี้ แมก็จริง ถึงอยางนั้น
พระองคจงทรงมีความขวนขวายนอยเสวยรัชสุชสมบัติเถิด ขาพระองคจักทําสิ่ง
ที่ควร ทําในขอนี้. เขาลุกขึ้นแตเชาตรู ยืนอยูที่ประตูเรือนจํากลาววา ผูใด
ตองการมีชีวิต ผูนั้นจงออกไปเถิด หมายเอาเหลาชนที่ถูกประหาร ผูใดออกไป
กอนเขาก็นําผูนั้นไปเรือนใหอาบน้ําใหบริโภค สงไปดวยคําวา ทานจงใหถาด
สํารับนี้แกยักษเถิด. ยักษนิรมิตอัตภาพอันกลัวแลวเคี้ยวกินผูพอเขาไปโคนไม
นั้นนั่นแหละ เหมือนเหงามันฉะนั้น. ไดยินวา ดวยอานุภาพของยักษสรีระ
ทั้งสิ้นมีผมเปนตนของพวกมนุษย เปนเหมือนกอนเนยใส. พวกคนที่เขาใชให
ถือภัตไปใหแกยักษ เห็นยักษนั้นแลวกลัวแลว จึงบอกแกมิตรวา พระราชา
จับพวกโจรใหยักษจําเดิมแตนั้น ดังนี้ . พวกมนุษยเลิกทําโจรกรรม. สมัยตอมา
เรือนจําวาง เพราะโจรใหมไมมี และเพราะโจรเกาหมด.
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ครั้งนั้น ผูรักษาพระนครทูลพระราชาแลว. พระราชาจึงใหคนเอา
ทรัพยสวนพระองคไปทิ้งไวที่ถนนในเมืองดวยดําริวา ถากระไร ใคร ๆ พึงถือ
เอาดวยความโลภ ใครๆ ไมแตะตองทรัพยนั้นแมดวยเทา. ทาวเธอ เมื่อไมได
โจรจึงตรัสบอกแกอํามาตยทั้งหลาย. พวกอํามาตยทูลวา พวกขาพระองคจะสง
คนแกไปทีละคนตามลําดับตระกูล แมตามปกติ คนแกนั้นใกลจะตายอยูแลว.
พระราชาตรัสหามวา คนทั้งหลายจักทําการกอกวนวา พระราชาสงพอของเรา
สงปูของเราไป ทานทั้งหลายอยาชอบใจขอนั้นเลย. พวกอํามาตยทูลวา ขาแต
พระองค ถาอยางนั้น พวกขาพระองคจะสงเด็กที่ยังนอนแบเบาะไป ก็เด็กที่
เปนอยางนั้น ยังไมมีความรักวา แมของเรา พอของเราดังนี้ . พระราชา
ทรงอนุญาตแลว. พวกอํามาตยก็ไดทําอยางนั้นแล. มารดาของเด็กในเมือง
อุมเอาพวกเด็กไปและหญิงมีครรภหนีไป เลีย้ งเด็กใหเจริญเติบโตในชนบทอื่น
แลวนํามา. ดวยอาการอยางนี้แล ลวงไปแลวได ๑๒ ป.
ตอมาวันหนึ่ง พวกอํามาตยคนหาทั่วพระนครแลว ก็ไมไดเด็กแมแต
คนเดียว จึงทูลพระราชาวา ขาแตพระองค เด็กในพระนครไมมีเลย นอกจาก
อาฬวกกุมารโอรสของพระองคภายในบุรี. พระราชาตรัสวา เรารักบุตรฉันใด
คนอยูในโลกทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน สิ่งที่นารักยิ่งกวาตนไมมีเลย ทานจงไป
จงใหบุตรแมนั้น แลวรักษาชีวิตของเราเถิด. สมัยนั้น มารดาของอาฬวกกุมาร
ใหบุตรอาบน้ําแลวตบแตงทําเปนเทริดสองชั้น นั่งใหบุตรนอนบนตักอยู.
ราชบุรุษไปแลวในที่นั้น ตามรับสั่งของพระราชา จับเอาบุตรนั้นกับแมนม
ของมารดาผูร่ําไหและของพระเทวีหนึ่งหมื่นหกพัน หลีกไปวา พรุงนี้จักเปน
ภิกษาของยักษ. วันนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นในเวลาใกลรุง ทรงเขา
มหากรุณาสมาบัติ ในมหาคันธกุฏีเขตวันวิหาร เมื่อทรงตรวจดูโลกดวย
พุทธจักษุ ไดทรงเห็นอุปนิสัยของอาฬวกกุมารบรรลุอนาคามิผล ของยักษบรรลุ
โสดาปตติผล และสัตว ๘๔,๐๐๐ ไดดวงตาเห็นธรรมในที่สุดแหงเทศนา ดังนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อราตรีสวางแลว เสวยพระกระยาหารกอน ครั้นเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันอุโบสถแหงกาฬปกขเปนไปอยู
เมื่อดวงอาทิตยตก พระองคเดียวไมมีเพื่อนสอง ทรงบาตรและจีวร เสด็จจาก
กรุงสาวัตถีไป ๓๐ โยชนดวยพระบาททีเดียว เสด็จเขาไปที่อยูของยักษนั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาประทับในที่อยูของอาฬวก
ยักษ.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับที่โคนตนไทร หรือในที่อยูของ
อาฬวกยักษ ตอบวา ในที่อยู. เปรียบเหมือนพวกยักษ ยอมเห็นที่อยูของตน
ฉันใด แมพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น . พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เสด็จไป ณ ที่นั้น ประทับยืนอยูใกลประตูที่อยู. ในกาลนั้น อาฬวกยักษได
ไปสูยักขสมาคมในปาหิมวันต ตอมา ยักษมีนามวา คัทรภะ ผูรักษาประตูของ
อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว กราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา เสด็จมาในเวลาวิกาลหรือ.
ภ. ใชคัทรภะ เรามาเวลาวิกาล ถาทานไมหนักใจ เราพึงอยู ในที่อยู
ของอาฬวกยักษคืนหนึ่ง.
ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมหนักใจพระเจาขา อนึ่ง ยักษ
นั้น หยาบคายรายกาจไมทําการอภิวาทเปนตนแมแกมารดาบิดา เขาก็ไมชอบใจ
การอยูในที่นี้ของพระผูมีพระภาคเจา.
ภ. คัทรภะ เรารูทอี่ ยูของอาฬวกยักษนั้น และอันตรายบางอยางจัก
ไมมีแกเรา ถาทานไมหนักใจ เราพึงพักอยูคืนเดียว.
คัทรภะยักษ ไดกราบทูลคํานั้นกะพระผูมีพระภาคเจา แมครั้งที่สองวา
ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬวกยักษ เชนกระเบื้องรอนจัด ไมรจู ักวา มารดา
บิดา วาสมณพราหมณ หรือวาธรรม ยอมทําจิตของบุคคลผูมาแลว ในทีน่ ี้
ใหฟุงซานบาง ฉีกหัวใจบาง จับที่เทาบาง เหวี่ยงไปสมุทรฝงโนน หรือ
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จักรวาลขางโนน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสแมครั้งที่สองวา คัทรภะ เรารู ถา
ทานไมหนักใจ เราพึงพักอยูคืนเดียว.
ค. ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพองคไมหนักใจพระเจาขา อนึ่ง
ยักษนั้นจักพึงฆาขาพระองค ผูไมบอกขออนุญาตเสียจากชีวิตก็ได ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพองคจะบอกแกยักษนั้น.
ภ. คัทรภะ ขอทานบอกไดตามสบาย.
ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอพระองคจงรูเถิด ดังนี้
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา มุงหนาตอหิมวันตหลีกไป. แมประตูที่อยูได
เปดชองถวายพระผูมีพระภาคเจาเองทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไป
ภายในที่อยู อาฬวกยักษนั่งแลว ในวันมงคลเปนตน ที่กําหนดไวแลว ณ
บัลลังกใด เสวยสิริอยู ประทับนั่งแลวบนบัลลังกนั้น ซึ่งสําเร็จดวยทิพยรัตนะ
เปลงรัศมีทอง. หญิงทั้งหลายของยักษ เห็นรัศมีทอง มาถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจานั่งแวดลอม. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสปกิณณกธรรมกถาแกหญิง
เหลานั้น โดยนัยเปนตนวา ในกาลกอน พวกทานถวายทาน สมาทานศีล
บูชาผูควรบูชา จึงไดสมบัตินี้ แมในบัดนี้ ขอพวกทานจงทําอยางนั้นแล อยา
เปนผูมีอิสสาและมัจฉริยะกันและกันเลย. หญิงเหลานั้น ฟงเสียงกึกกอง
อันไพเราะของพระผูมีพระภาคเจาแลว ใหสาธุการพันหนึ่ง จึงนั่งแวดลอม
พระผูมีพระภาคเจา. แมคัทรภะยักษไปปาหิมวันต บอกแกอาฬวกยักษนั้นวา
ขอเดชะ ขาแตทานนิรทุกข ทานพึงทราบ พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่ง
แลวในวิมานของทาน. อาฬวกยักษนั้น ทําสัญญาแกคัทรภะยักษวา ทานนิ่ง
เสียเถิด เราไปแลวจักทําสิ่งที่ควรทํา. นัยวา ยักษนั้น เกิดความอายในบริษัท
เพราะฉะนั้น จึงไดทําอยงนั้น ดวยคิดวา ใคร ๆ อยาไดยินในทามกลางบริษัท.
ในกาลนั้น สาตาคิริยักษและเหมวตายักษ คิดวา เราถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาในพระเชตวันแลวจักไปสมาคมยักษ พรอมกับบริวาร
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ไปทางอากาศดวยยานตาง ๆ กัน. ก็ในอากาศทุกแหงไมมีทางสําหรับพวกยักษ
เลย. ทางกับทางจดกันถึงวิมานที่ลอยอยูในอากาศ. สวนวิมานของอาฬวกยักษ
ตั้งอยูบนพื้นดินมีผูรักษา ลอมดวยกําแพงมีซุมประตูจัดไวดีแลว สูงสามโยชน
เชนหีบดินคาดดวยขายโลหะขางบน เบื้องบนวิมานนั้น มีทางเดิน. ยักษ
เหลานั้นมาถึงประเทศนั้นแลวไมสามารถจะไปได. ก็ในสวนเบื้องบนโอกาสที่
พระพุทธเจาประทับนั่งแลว จนถึงภวัคคพรหม ใครๆไมสามารถจะไปได. ยักษ
เหลานั้นรําพึงวา นี้อะไร เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงลงมาถวายบังคม
เหมือนกอนดินที่เขาซัดไปในอากาศแลวตกลง ฟงธรรม ทําประทักษิณกราบทูล
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคจะไปยักขสมาคมเมื่อสรรเสริญวัตถุ
สามคือพระรัตนตรัยเเลว ไดไปยังยักขสมาคม อาฬวกยักษเห็นยักษเหลานั้น
ถอยไป ไดทําโอกาสวา ขอทานทั้งหลายจงนั่งที่นี้. ยักษเหลานั้นประกาศแก
อาฬวกยักษวา อาฬวกะ ลาภของทาน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยู
ของทาน ขอทานผูมีอายุ จงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาเถิด. พระผูมี
พระภาคเจา ประทับอยูในที่อยูอยางนี้ มิใชประทับอยูที่โคนตนไทร ซึ่งเปน
สถานที่อยูของอาฬวกยักษ. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับในที่อยูของอาฬวกยักษ ณ เมืองอาฬวี.
ครั้งนั้นแล อาฬกยักษ ฯลฯ ไดกลาวคํานั้นวา ทานจงออกไป
สมณะ. ถามวา ก็เพราะเหตุไร อาฬวกยักษนี้ จึงไดกลาวคํานั้น. ตอบวา
เพราะประสงคจะใหสมณะโกรธ. ในขอนั้น พึงทราบความสัมพันธ จําเดิม
แตตนไปอยางนี้ ก็เพราะคนไมมีศรัทธา จะพูดเรื่องศรัทธา พูดยาก. เหมือน
คนทุศีลเปนตน จะพูดเรื่องศีลเปนตน พูดยาก ฉะนั้น อาฬวกยักษนี้ ฟง
การสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาจากสํานักของยักษเหลานั้นแลว เปนผูมีใจ
ดังตะฏะตะฏะอยูเพราะโกรธภายใน เหมือนกอนเกลือที่ใสในไฟ จึงพูดวา
ใครเลาเปนพระผูมีพระภาคเจานั้น ซึ่งเขาไปยังที่อยูของเรา. ยักษเหลานั้น
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กลาววา ทานผูมีอายุไมรูจักพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนศาสดาของพวกเรา เมื่อ
กลาวโดยนัยเปนตนวา ผูอยูในภพดุสิตตรวจดูมหาวิโลก ๕ ครั้ง จนถึงยัง
ธรรมจักรใหเปนไป กลาวถึงบุรพนิมิต ๓๒ ประการในปฏิสนธิเปนตนแลว
จึงกลาววา ผูมีอายุ ทานไมไดเห็นอัศจรรย แมเหลานี้. อาฬวกยักษนั้น
แมเห็นแลว ก็พูดวา ไมเห็น ดวยอํานาจความโกรธ. ยักษทั้งหลายกลาววา
อาฬวกะผูมีอายุ ทานพึงเห็น หรือไมเห็นก็ตาม ประโยชนอะไรดวยทานจะเห็น
หรือไมเห็น ทานจักทําอะไรพระศาสดาของพวกเราได ทานเปรียบพระศาสดา
นั้น ปรากฏเหมือนลูกโคเกิดในวันนั้น ในที่ใกลโคใหญที่ทรงกําลัง เหมือน
ลูกชางรุน ในที่ใกลชางซับมัน โดยสวนสาม เหมือนสุนัขจิ้งจอกแก ในที่ใกล
พญาเนื้อ มีคองามดวยขนหอยมีแสงพราวแพรว เหมือนลูกกาปกขาด ในที่
ใกลพญาครุฑมีรางใหญ ๑๕๐ โยชน ทานจงไป จงทํากิจซึ่งทานควรทําเถิด.
เมื่อพวกยักษกลาวอยางนี้ อาฬวกยักษโกรธ ลุกขึ้นกระทืบเทาซาย บนแผนมโน
ศิลากลาววา วันนี้ พวกเจาจะไดเห็นกัน พระศาสดาของพวกเจา มีอานุภาพ
มาก หรือวา เรามีอานุภาพมากดังนี้ แลวยกเทาขวา เหยียบยอดภูเขาไกรลาส
ประมาณ ๖๐ โยชน. เพราะฉะนั้น กอนเหล็กกระจายออกสะเก็ดกระเด็น เหมือน
ทุบดวยคอนเหล็ก เขายืนบนภูเขานั้น ประกาศวาเราเปนอาฬวกยักษ. เสียง
กระจายไปทั่วชมพูทวีป.
ไดยินวา คนในชมพูทวีป ไดยินเสียง ๔ อยางทั่วกันคือ เสนาบดี
ยักษ ชื่อปุณณกะชนะการพนันของพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ ปรบมือประกาศวา
เราชนะแลว. ทาวสักกะ ผูเปนจอมเทพ เมื่อศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสปะ เสื่อมลง จึงใหวิศวกรรมเทพบุตรเปนสุนัข ประกาศวา เรา
จะกัดภิกษุชั่ว ภิกษุณีชวั่ อุบาสก อุบาสิกา และอธรรมวาทีบุคคลทั้งปวง.
เมื่อพระนครถูกพระราชา ๗ พระองค เขาไปปดแลว เพราะมีนางปภาวดีเปน
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เหตุ ในกุสชาดก พระมหาบุรุษ ยกนางปภาวดีขึ้นคอชางกับตน ออกไปจาก
พระนครประกาศวา เราเปนสีหัสสรกุสมหาราช. อาฬวกยักษ ยืนบนยอดเขา
ไกรลาส. ความจริง ในคราวนั้นอาฬวกยักษไดเปนเชนกันบุคคลยืนประกาศที่
ประตูในสกลชมพูทวีป. อนึ่ง ปาหิมพานตกวางสามพันโยชน หวั่นไหวแลว
ดวยอานุภาพของยักษ.
ยักษนั้น บันดาลใหลมบาหมู เกิดขึ้นดวยคิดวา เราจักใหสมณะหนีไป
ดวยลมบาหมูนั้นแล. ลมเหลานั้นตางดวยลมตะวันออกเปนตน เกิดขึ้นแลว
ทําลายยอดภูเขาไดประมาณกึ่งโยชน หนึ่งโยชน สองโยชน สามโยชน ถอนกอ
ตนไมในปาเปนตน ทั้งรากพัดไปยังอาฬวีนคร ทําลายโรงชางเกาใหเปนผุยผง.
กระเบื้องมุงหมุนลอยไปในอากาศ. พระผูมีพระภาคเจา ทรงอธิษฐานวา
อันตรายจงอยามีแกใคร ๆ เลย. ลมเหลานั้นถึงพระทศพล ไมอาจแลวเพื่อจะให
แมแตเพียงชายจีวรไหวได แตนั้น บันดาลใหฝนใหญตก ดวยคิดวา
เราจะใหน้ําทวมสมณะตาย. เมฆตั้งขึ้นเบื้องบนยังฝนใหตก ฝนรอยหา พันหา
เปนตนดวยอานุภาพของยักษนั้น. แผนดิน เปนชองดวยกําลังสายฝน. หวง
น้ําใหญหลากมาบนตนไมในปาเปนตน ไมอาจเพื่อจะใหแมเพียงหยาดน้ําเปยก
ที่จีวรพระทศพลได แตนั้น บันดาลใหฝนแผนหินตก ยอดภูเขาใหญ ๆ มีควัน
ลุกโพลงลอยมาทางอากาศถึงพระทศพล กลายเปนกลุมดอกไมทิพย. แตนั้น
บันดาลใหฝนเครื่องประหารตก. ศัสตรามีดาบ หอก ลุกธนูเปนตน ที่มีคม
ขางเดียว มีคมสองขางมีควันลุกโพลงลอยมาทางอากาศถึงพระทศพล กลายเปน
ดอกไมทิพย. แตนั้น บันดาลใหฝนถานเพลิงตก. ถานเพลิงมีสีคลายดอกทอง
กวาว ลอยมาทางอากาศกระจายเปนดอกไมทิพยใกลพระบาทพระทศพล. แต
นั้น บันดาลใหฝนเถารึงตก. เถารึงรอนจัดลอยมาทางอากาศตกลงเปนผงจันทน
ใกลพระบาทพระทศพล. แตนั้น บันดาลใหฝนทรายตก. ทรายละเอียดมาก
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มีควันลุกโพลงลอยมาทางอากาศ ตกลงเปนดอกไมทิพยใกลพระบาทพระทศพล.
แตนั้น บันดาลใหฝนเปอกตมตก, ฝนเปอกตมนั้น มีควันลุกโพลงลอยมาทาง
อากาศตกลงเปนของหอมทิพยใกลพระบาทพระทศพล. แตนั้น บันดาลให
ความมืดตั้งขึ้นดวยคิดวา เราจักใหสมณะ กลัวแลวหนีไป. ความมืดนั้น
เชนกับความมืดประกอบดวยองคสี่ถึงพระทศพลก็หายไป เหมือนถูกแสงสวาง
ดวงอาทิตยกําจัดฉะนั้น.
ยักษ เมื่อไมสามารถใหพระผูม ีพระภาคเจาหนีไดดวยลมบาหมู ฝน
ใหญ ฝนแผนหิน ฝนเครื่องประหาร ฝนถานเพลิง ฝนเถารึง ฝนทราย
ฝนเปอกตม และดวยความมืด รวม ๙ อยางเหลานี้ เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยตนเอง ดวยเสนามีองคสี่ เกลื่อนกลนดวยพวกผีมีรูปหลายอยาง เพื่อประหาร
มีอยางตาง ๆ กัน. พวกผีเหลานั้น ทําอาการแปลกประหลาดหลายประการแลว
กลาววา พวกเจาจงรับ จงฆาเสียเถิด ประหนึ่งวา ตางพากันมาอยูเบื้องบน
พระผูมีพระภาคเจา. แตก็ไมสามารถเขาไปติดพระผูมีพระภาคเจาได เหมือน
แมลงวันเกาะแทงโลหะที่กําลังเปาฉะนั้น. แมเมื่อเปนอยางนี้ มารกลับแลวใน
เวลามาที่โพธิมัณฑเทานั้น ฉันใด พวกผีไมกลาฉันนั้น ไดกระทําความยุงเหยิง
อยูประมาณครึ่งคืน. อาฬวกยักษ เมื่อไมอาจใหพระผูมีพระภาคเจาหวั่นไหวได
แมดวยการแสดงสิ่งที่นากลัวหลายประการประมาณครึ่งคืน ดวยอาการอยางนี้
แลวจึงคิดวา ถากระไร เราพึงปลอยทุสสาวุธ อัน ใคร ๆ ทําใหแพไมไดดังนี้.
นัยวา อาวุธ ๔ อยางคือ วชิราวุธ
ของทาวสักกะ ๑ คทาวุธของทาวเวสวัณ ๑
นัยนาวุธของพญายม ๑ ทุสสาวุธของอาฬวก
ยักษ ๑ เปนอาวุธประเสริฐในใลก.
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ก็ถาทาวสักกะโกรธ พึงประหารวชิราวุธบนยอดภุเขาสิเนรุ พึงแทง
ทะลุลงไปภายใตไดตลอด ๑๖๘,๐๐๐ โยชน. คทาวุธอันทาวเวสวัณปลอยไปใน
เวลาโกรธ ตีศีรษะของยักษหลายพันใหตกลงแลว กลับนาตั้งอยูยังเงื้อมมืออีก
ดวยเหตุเพียงพญายมโกรธ มองดูดวยนัยนาวุธ พวกกุมภัณฑหลายพัน ลม
พินาศไป เหมือนหญาบนกระเบื้องรอน. ถาอาฬวกยักษโกรธ พึงปลอย
ทุสสาวุธไปในอากาศ ฝนไมตกตลอด ๑๒ ป ถาปลอยไปในแผนดิน รุกขชาติ
มีตนไมและหญาทั้งหมดเปนตน เหีย่ วแหงแลว จะไมงอกขึ้นอีกในระหวาง
๑๒ ป. ถาปลอยไปในสมุทร น้ําจะแหงหมด เหมือนหยาดน้ําบนกระเบื้อง
รอน. ถาปลอยไปที่ภูเขาแมเชนสิเนรุ ภูเขาพึงกระจายออกเปนชิ้นใหญชิ้นนอย.
อาฬวกยักษนั้น ปลอยทุสสาวุธมีอานุภาพมากอยางนี้ทําใหเปนผาคลุม
จับไวแลว. โดยมากเทวดาในหมื่นโลกธาตุ รีบประชุมกันวา วันนี้พระผู
พระภาคเจา จักทรมานอาฬวกยักษ พวกเรา จักฟงธรรมในที่นั้น. เทวดา
แมประสงคจะชมยุทธวิธี ประชุมกันแลว อากาศแมทั้งสิ้น ไดเต็มแลว
ดวยเทวดาอยางนี้.
ครั้งนั้น อาฬวกยักษ เที่ยวไปแลว จึงปลอยวัตถาวุธไปเบื้องบนใกล
พระผูมีพระภาคเจา. วัตถาวุธนั้น สงเสียงนากลัวมีควันลุกโพลงในอากาศ
เหมือนฟาแลบ ถึงพระผูมีพระภาคเจาแลว ตกลงใกลพระบาทกลายเปนทอน
ผาเช็ดเทา เพื่อทําลายมานะของยักษ. อาฬวกยักษ เห็นดังนั้น เปนผูหมด
อํานาจ หมดความจองหอง ลดมานะอันแข็งกระดาง เปรียบเหมือนโคเขาขาด
เหมือนงูถูกถอนเขี้ยว จึงคิดวา ทุสสาวุธของเราไมครอบงําสมณะ เหตุอะไร
หนอ เหตุนี้ สมณะประกอบดวยเมตตาวิหารธรรม เอาเถิด เราแคนสมณะ
นั้น จะพรากเสียจากเมตตา ขอนั้น ทานกลาวไวดวยสัมพันธดังนี้วา ครั้งนั้นแล
อาฬวกยักษ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ ทานจงออกไปเถิด สมณะ
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ในขอนั้น มีอธิบายดังนี้วา เพราะทานไมไดรับอนุญาตเรา เขาไปยังที่อยูของ
เราแลว ยังนั่งในทามกลางเรือนสนมเหมือนเจาของเรือน ขอนี้คือการบริโภค
สิ่งที่เขาไมได และการคลุกคลีกับหญิง ไมควรแกสมณะ ฉะนั้น ถาทาน
ตั้งอยูในสมณธรรม ขอทานจงออกไปเถิดสมณะ. สวนอาจารยบางคนกลาววา
อนึ่ง อาฬวกยักษนี้แล กลาวคําหยาบอื่นเหลานั้นแลว จึงไดกลาวคํานี้อยางนี้.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงรูวา เพราะอาฬวกยักษ เปน
ผูกระดาง ใครไมอาจแนะนําดวยความกระดางตอบได เพราะวา เขาเมื่อใคร
ทําความกระดางตอบ ก็กลับเปนผูกระดางขึ้นกวา เหมือนคนราดน้ําดีที่
จมูกของสุนัขดุราย สุนขั นั้น พึงดุรา ยขึ้นโดยประมาณยิ่งฉะนั้น สวนอาฬวก
ยักษ อาจแนะนําไดดวยควานออนโยนดังนี้ ทรงรับคําเปนที่รักของอาฬวกยักษ
นั้น ดวยพระดํารัสเปนที่รักวา ดีละ ผูมีอายุ แลวจึงเสด็จออกไป. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจา ก็เสด็จออกไป ดวยพระดํารัสวา ดีละ
ผูมีอายุ.
แตนั้น อาฬวกยักษ เปนผูมีจิตออนดวยคิดวา สมณะนี้ หนอวางาย
พูดคําเดียว ก็ออกไป. เราพึงครอบงําสมณะผูอยูสบาย ใหออกไปชื่ออยางนี้
โดยไมใชเหตุดวยการรบ ตลอดคืนดังนี้ จึงคิดอีกวา เราไมอาจรูไดแมบัดนี้
สมณะออกไป เพราะเปนผูวางายหรือ หรือวา โกรธออกไป เอาเถิด เราจัก
ทดลองดู. ลําดับนั้น จึงกลาววา ทานจงเขาไปหาเถิด สมณะ. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสคําเปนที่รักแกอาฬกยักษ ผูมีจิตออนดวยเขาใจวา
เปนผูวางายอีก เพื่อทําการกําหนดจิต จึงตรัสวา ดีละ ผูมีอายุ ก็เสด็จเขาไป.
อาฬวกยักษทดลองความเปนผูวางายนั้นแลบอยๆ จึงกลาวครั้งที่สอง ครั้งที่สาม
วา ทานจงออกมา ทานจงเขาไปดังนี้. แมพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําตาม
นั้น. ถาพระผูมีพระภาคเจา ไมพึงทําตามปกติ จิตของยักษกระดางจะกลับ
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กระดางขึ้นกวา ไมพึงเปนภาชนะแหงธรรมกถา. เพราะฉะนั้น บุตรนอยยอม
ปรารถนาสิ่งใด มารดาให หรือกระทําสิ่งนั้นแลว จึงปลอบบุตรนอยผูรองไหอยู
ใหยินยอมได ชื่อฉันใด ยักษนั้น กลาวสิ่งใด พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงทํา
สิ่งนั้น เพื่อปลอบใหยักษ ผูรองไหอยูดวยการรองไห คือกิเลสยินยอมฉันนั้น.
อนึ่ง แมนมใหสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งกอดจูบทารก ผูไมดื่มน้ํานั้นแลว
ใหดื่มฉันใด พระผูมีพระภาคเจา ก็ฉันนั้น โอบรัดไวดวยสรรหาถอยคําที่
กลาวแลวแกยักษนั้น เพื่อใหยักษไดดื่มน้ํานมคือโลกุตรธรรม จึงไดทรง
กระทําแลว. อนึ่ง บุรุษประสงคจะบรรจุของอรอย ๔ อยาง ใหเต็มในน้าํ เตา
ยอมชําระภายในน้ําเตานั้นใหสะอาดฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะ
บรรจุของอรอย ๔ อยาง คือ โลกุตรธรรมใหเต็มในจิตของยักษฉันนั้นไดทรง
กระทําการออกและการเขาจนถึงสามครั้ง ก็เพื่อใหมละคือความโกรธภายในของ
ยักษนั้นหมดจด.
ครั้งนั้น อาฬวกยักษใหเกิดจิตลามกขึ้นวา สมณะนี้วางาย เราสั่งวา
ทานจงออก ก็ออก. สัง่ วาทานจงเขาก็เขา ถากระไร เราใหสมณะนี้ลําบาก
ตลอดคืนยังรุงอยางนี้แลว พึงจับที่เทาเหวี่ยงไปที่ฝงแมน้ําคงคาดังนี้ จึงกลาว
ครั้งที่ ๔ วา ทานจงออก สมณะ. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบขอนั้นแลว
จึงตรัสวา น ขฺวาหนฺต. เมื่อยักษนั้น กลาวอยางนี้ พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงทราบวา ยักษแสวงหากรณียกิจที่ยิ่งขึ้นไปกวานั้น จักสําคัญปญหาที่ควร
ถาม ขอนั้น จักเปนมุขธรรมกถา จึงตรัสวา น ขฺวาหนฺต. ศัพทวา น
ในบทนั้น ลงในอรรถวา ปฏิเสธ. ศัพทวา โข ลงในอรรถวา อวธารณะ.
บทวา อห คือแสดงตน. บทวา ต คือคําที่เปนเหตุ เพราะเหตุนั้นแล
พึงเห็นความในขอนี้ อยางนี้วา เพราะทานคิดอยางนี้ ฉะนั้น ผูมีอายุ เรา
จักไมออกเด็ดขาด สิ่งใด ทานควรทํา ทานจงทําสิ่งนั้นเถิด.
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แตนั้น เพราะอาฬวกยักษ ไดถามปญหาพวกดาบสและปริพาชก ผูมี
ฤทธิ์มาสูวิมานของตน ในเวลาไปโดยทางอากาศ แมในกาลกอนดวยการคิด
อยางนี้วา วิมานทอง หรือวิมานเงิน หรือวิมานแกวมณีอยางใดอยางหนึ่งมีอยู
อยางไรหนอ เอาเถิด พวกเราจะดูวิมานนั้น ดังนี้ เมื่อตอบไมได จึงเบียดเบียน
ดวยทําจิตใหฟุงซานเปนตน ฉะนั้นจึงสําคัญอยูวา เราจักเบียดเบียนแมพระผูมีพระภาคเจาอยางนั้น จึงกลาวคําเปนตนวา ปฺห ต ดังนี้.
ถามวา ก็ปญ
 หา ยักษนั้น เรียนมาแตไหน. ตอบวา ไดยินวา
มารดาบิดาของเขาเขาไปหากัสสปะพระผูมีพระภาคเจา เรียนไดปญหา ๘ ขอ
พรอมดวยคําเฉลย. ทานเหลานั้น ใหอาฬวกยักษเรียนไวแลวในเวลาหนุม. เขา
ลืมคําเฉลยหมดโดยกาลลวงไป. ตอแตนั้นคิดวา แมปญหาเหลานี้ จงอยา
พินาศเสียดังนี้ จึงใหเขียนลงบนแผนทองดวยชาด เสร็จแลว ก็เก็บไวในวิมาน.
ปญหาเหลานั้น ลวนเปนปญหาของพระพุทธเจา เปนวิสัยของพระพุทธเจา
เทานั้น. พระผูมีพระภาคเจา ทรงฟงปญหานั้น เพราะอันตรายแหงลาภที่สละ
เพื่อพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี อันตรายชีวิตก็ดี การกําจัดพระสัพพัญุตญาณและ
รัศมีวาหนึ่งก็ดี ใคร ๆ ไมอาจทําได ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงพุทธานุภาพอันไม
ทั่วไปนั้นในโลก จึงตรัสคําเปนตนวา เราไมเห็นใครเลยในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงหามความคิดเบียดเบียนของอาฬวกยักษนั้น
อยางนี้แลว เมื่อใหเขาเกิดความอุตสาหะในการถามปญหาจึงตรัสวาเอาเถิด ทาน
มีอายุ เชิญถามปญหาตามที่ทานจํานงเถิด. เนื้อความแหงปญหานั้นวา ถา
ทานจํานง เชิญทานถามเถิด ในการตอบปญหาไมเปนเรื่องหนักสําหรับเรา.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงปวารณาพระสัพพัญูปวารณาไมทั่วไปกับพระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวกและมหาสาวกวา เชิญถามตามที่ทานจํานงเถิด
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เราจักตอบปญหานั้นทั้งหมดแกทาน เมื่อพระสัพพัญูปวารณา อันพระผูมี
พระภาคเจา ทรงปวารณาแลวอยางนี้ ลําดับนั้น อาฬวกยักษ กราบทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา.
บทวา กึสูธ วิตฺต ความวา อะไร เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจในโลกนี้.
บทวา วิตฺต แปลวา ทรัพย. ก็ทรัพยนั้น ยอมกระทําความปลื้มใจกลาว
คือปติ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ทรัพยเครื่องปลื้มใจ. บทวา สุจิณฺณ
แปลวา ทําไวดีแลว. บทวา สุข ไดแก ความยินดีทางกายและทางจิต. บทวา
อาวหาติ ไดแก ยอมนํามา คือยอมมา คือยอมให ไดแก เอิ่บอิ่ม. บทวา
หเว เปนนิบาตลงในอรรถวามั่นคง. บทวา สาทุตร ไดแก ดียิ่ง. พระบาลีวา สาธุตร ดังนี้ก็มี. บทวา รสาน ไดแก ธรรม. ดวยประการไร
คืออยางไร. ชีวิตของผูเปนอยูอยางไร ชื่อวา กถชีวีชีวิต. ก็เรียก สานุนาสิก
เพื่อสะดวกแกการประพันธคาถา. อีกอยางหนึ่ง พระบาลีวา กถชีวีชีวิต
ความวา ความเปนอยูอยางไรแหงความเปนอยูของบุคคลนั้น. อาฬวกยักษ จึง
ทูลถามปญหา ๔ ขอเหลานี้ ดวยคาถานี้อยางนี้วา อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้ม
ใจอันประเสริฐของตนในโลกนี้ อะไรที่บุคคลพระพฤติดีแลวนําความสุขมาให
อะไรเปนรสอันเลิศกวารสทั้งหลาย นักปราชญทงั้ หลายกลาวชีวิตของผูเปนอยู
อยางไรวา ประเสริฐสุด.
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา จะทรงวิสัชนาตามนัยที่พระกัสสปทศพลทรงวิสัชนาแกเขา จึงตรัสคาถานี้วา สทฺธีธ วิตฺต เปนตน. พึงทราบ
คําวา ทรัพยเครื่องปลื้มใจในคาถานั้น ทรัพยเครื่องปลื้มใจมีเงินทองเปนตน
ยอมนํามาซึ่งความสุขในการใชสอย ยอมปองกันความทุกขที่เกิดจากความหิว
กระหายเปนตน ยอมระงับความยากจน ยอมเปนเหตุใหไดแกวมีมุกดาเปนตน
และยอมนํามาซึ่งความสืบตอแหงโลกฉันใด แมศรัทธา ทัง้ ที่เปนโลกิยะและ
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โลกุตระ ยอมนํามาซึ่งวิบากสุข ทัง้ ที่เปนโลกิยะและโลกุตรตามที่เกิดขึ้น
ยอมปองกันทุกขมีชาติและชราเปนตนของผูปฏิบัติตามหนาที่ศรัทธา ยอมระงับ
ความยากจนแหงคุณ และเปนเหตุใหไดแกมีสติสัมโพชฌงคเปนตน ฉันนั้น
ศรัทธา ทานกลาววา เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ เพราะจัดวา ยอมนํามา ซึ่ง
ความสืบตอแหงโลกตามพระพุทธพจนวา
ผูมีศรัทธาถึงพรอมดวยศีล เอิบอิ่ม
ดวยยศ และโภคะไปสูถิ่นใด ๆ เขาบูชา
ในถิ่นนั้น ๆ.
ก็เพราะทรัพยเครื่องปลื้มใจคือศรัทธานี้ เปนเครื่องติดตามไป ไมทั่วไปแกคน
อื่น เปนเหตุแหงสมบัติทั้งปวง เปนเคามูลแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจ มีเงินและ
ทองเปนตนที่เปนโลกิยะ. จริงอยู ผูม ีศรัทธา ทําบุญมีทานเปนตน ยอมได
ทรัพยเครื่องปลื้มใจ. สวนผูไมมีศรัทธา ก็มีจติ ใจเพียงเพื่อสิ่งอันไมเปน
ประโยชนเทานั้น เพราะฉะนั้น ทรัพยเครื่องปลื้มใจคือศรัทธา ทานจึงกลาววา
ประเสริฐ. บทวา ปุริสสฺส คือแสดงขอกําหนดอยางอุกฤษฏ. เพราะฉะนั้น
ทรัพยเครื่องปลื้มใจคือศรัทธา แมของหญิงเปนตน ก็พึงทราบวา ประเสริฐ
ไมใชของบุรุษฝายเดียวเทานั้น. บทวา ธมฺโม คือกุศลธรรม ๑๐ หรือธรรม
มีทานและศีลเปนตน. บทวา สุจิณฺโณ ไดแก กระทําดีแลว คือประพฤติ
ดีแลว. บทวา สุขมาวหาติ ความวานํามาซึ่งความสุขของมนุษยเชนความสุข
ของโสณเศรษฐีบุตร และพระรัฐบาลเปนตน ซึ่งความสุขทิพย เชนความสุข
ของทาวสักกะเปนตน และนิพพานสุข เชนความสุขของพระมหาปทุมเปนตน
ในปริโยสาน. สัจจะศัพทนี้ ในบทวา สจฺจ ยอมปรากฏในหลายอรรถกลาว
คือ ปรากฏในวาจาสัจจะ ในบทเปนตนวา พึงกลาวคําสัจ ไมพึงโกรธดังนี้.
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ปรากฏในวิรตั ิสัจจะ ในบทเปนตนวา สมณพราหมณ ดังอยูในความสัจดังนี้.
ปรากฏในทิฏฐิสัจจะ ในบทเปนตนวา เพราะเหตุไร คนทั้งหลาย จึงกลาว
สัจจะตางๆ กัน ผูตั้งอยูในความดี ยอมขัดแยงกันดังนี้ . ปรากฏในพราหมณสัจจะ
ในบทวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พราหมณสัจจะมี ๔ อยางนี้. ปรากฏในปรมัตถ
สัจจะ ในบทเปนตนวา ก็สัจจะมีอยางเดียว ไมมีที่ ๒ ดังนี้. ปรากฏในอริยสัจจะ
ในบทเปนตนวา สัจจะ ๔ มีกุศลเทาไร. แตในทีน่ ี้ ทานประสงคเอาวาจาสัจจะ
ทําปรมัตถสัจจะใหเปนนิพพาน และทําวิรัติสัจจะใหเปนภายใน. สมณพราหมณ
ยอมยังน้ําเปนตน ใหเปนไปในอํานาจดวยอานุภาพแหงสัจจะใด ยอมขามฝง
แหงชาติชราและมรณะได. เหมือนสัจจะ (นั้น ) ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
เขากั้นน้ําดวยคําสัจ บัณฑิต ยอม
กําจัดแมพิษไดดวยสัจจะ ฝนฟาคะนองตก
ลงดวยสัจจะ สมณพราหมณ ผูตั้งอยูใน
สัจจะยอมปรารถนาความสงบ รสอยางใด
อยางหนึ่งเหลานี้ มีอยูในแผนดิน สัจจะดี
กวารสเหลานั้น สมณพราหมณ ผูตั้งอยูใน
สัจจะ ยอมขามฝงแหงชาติชราและมรณะ
ได.
บทวา สาธุตร ความวา ดีกวา ไพเราะกวา ประณีตกวา. บทวา
รสาน ความวา รสเหลานี้ใด มีลักษณะซึมทราบโดยนัยเปนตนวา รสที่
เกิดจากราก รสที่เกิดจากตน. ธรรมมีการอยูดวยกําจัดกิเลส เวนโทษและ
พยัญชนะที่เหลือเปนตน เหลาใดเหลาหนึ่ง ทานเรียกวา ธรรมรส
โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรสผลไมทั้งปวง พระโคดม
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ผูเจริญ มีรูปไมเปนรส ดูกอนพราหมณ รสแหงรูป รสแหงเสียงเหลาใดแล
ไมเปนอาบัติในเพราะรสแหงรส. ธรรมวินัยนี้ มีรสอยางเดียวกัน มีวิมุตติ
เปนรส. พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมีสวนแหงอรรถรส แหงธรรมรส. แหงรส
เหลานั้น. คําสัจนั่นแลดีกวา คือความสัจเทานั้น ดีกวา. หรือวา บทวา
สาธุตร แปลวา ประเสริฐกวา ยิ่งกวา. จริงอยู รสแหงรากเปนตน ยอม
ยังรางกายใหเติบโต. ชื่อวา นํามาซึ่งความสุขอันประกอบดวยสังกิเลส รส
แหงสัจจะคือรสแหงวิรัติสัจจะและวาจาสัจจะ ยอมเพิ่มพูนจิตดวยสมถะและ
วิปสนาเปนตน ชื่อวา นํามาซึ่งความสุขอันไมประกอบดวยสังกิเลส. วิมตุ ติรส
ชื่อวา ดี เพราะมีรสคือปรมัตถสัจจะอบรมแลว. อรรถรสและธรรมรสก็
เหมือนกัน. เพราะอาศัยอรรถและธรรมที่เปนอุบายบรรลุวิมุตติรสนั้น ยอม
เปนไป.
ก็ในบทวา ปฺาชีวึ นี้ พึงทราบความอยางนี้วา ในบรรดาผูมี
จักษุบอดขางเดียวและมีจักษุสองขาง บุคคลผูมีจักษุสองขางนี้นั้น
ที่เปนคฤหัสถบําเพ็ญขอปฏิบัติของคฤหัสถมีการขยันทําการงานถึงสรณะแจกทานสมาทานศีล และรักษาอุโบสถเปนตน หรือเปนบรรพชิตบําเพ็ญขอปฏิบัติ
ของบรรพชิตกลาวคือ ศีลที่ไมใหเดือดรอน ตางดวยจิตตวิสุทธิที่ยิ่งกวานั้น
เปนตน ดวยปญญาเปนอยู ทานกลาวชีวิตของผูเปนอยูดวยปญญานั้น คือ
ทานกลาวชีวิตที่เปนอยูดวยปญญานั้นวา ประเสริฐที่สุด.
ยักษไดฟงปญหาทั้ง ๔ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาอยางนี้แลว
ก็พอใจ เมื่อจะถามปญหาที่ยังเหลืออีก ๔ ขอ จึงกลาวคาถาวา กถสุ ตรติ
โอฆ ดังนี้ (คนจะขามโอฆะไดอยางไร) เปนตน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงวิสัชนาโดยนัยกอนจึงตรัสคาถาวา สทฺธาย ตรติ เปนตน
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(คนจะขามโอฆะไดดวยศรัทธา). ในขอนั้นผูใดขามโอฆะ ๔ อยางได ผูนั้นยอม
ขามหวงสงสารก็ได ลวงพนวัฏทุกขก็ได ยอมหมดจดจากมลทินคือกิเลสก็ได
ก็จริง แตเมื่อเปนเชนนั้น ผูไมมีศรัทธา เมื่อไมเชื่อก็แลนไปสูที่ขามโอฆะไมได.
ผูประมาทแลวดวยการปลอยใจไปในกามคุณ ๕ ก็ขามหวงสงสารไมได เพราะ
ติดอยูในกามคุณนั้น. ผูเกียจครานคลุกเคลาดวยอกุศลธรรม ยอมอยูเปนทุกข
ผูไมมีปญญา ไมรูทางบริสุทธิ์ ยอมไมบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาจะทรงแสดงขอความที่เปนปฏิปกษนั้น จึงตรัสคาถานี้. ก็เมื่อตรัส
คาถานี้อยางนี้แลว เพราะสัทธินทรียเปนปทัฏฐานแหงโสดาปตติยังคะ ฉะนั้น
จึงทรงประกาศโสดาปตติมรรคอันเปนเครื่องขามโอฆะคือทิฏฐิ และโสดาบัน
ดวยบทนี้วา สทฺธาย ตรติ โอฆ (คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา). ก็เพราะ
พระโสดาบันประกอบดวยความไมประมาท กลาวคือการกระทําที่ติดตอกัน
ดวยการเจริญกุศลธรรม บําเพ็ญมรรคที่ ๒ เวนมรรคที่จะมาสูโลกนี้เพียง
ครั้งเดียว ยอมขามหวงสงสารอันเปนที่ตั้งแหงภโวฆะที่เหลือยังขามไมไดดวย
โสดาปตติมรรค ฉะนัน้ จึงทรงประกาศสกทาคามิมรรคอันเปนเครื่องขาม
ภโวฆะและพระสกทาคามี ดวยบทนี้วา อปฺปมาเทน อณฺณว (บุคคลยอม
ขามอรรณพไดดวยความไมประมาท ดังนี้ . และเพราะพระสกทาคามีบําเพ็ญ
มรรคที่ ๓ ดวยความเพียร ยอมลวงกามทุกขอันเปนที่ตั้งแหงกาโมฆะและ
กําหนดวาเปนกาโมฆะที่ไมลวงแลว ดวยสกทาคามิมรรค ฉะนั้น จึงทรงประกาศ
อนาคามิมรรคอันเปนเครื่องขามกาโมฆะและพระอนาคามีดวยบทนี้วา วิริเยน
ทุกฺขมจฺเจติ (บุคคลยอมลวงความทุกขไดดวยความเพียงดังนี้). แตเพราะ
พระอนาคามีบําเพ็ญปญญาแหงมรรคที่ ๔ อันบริสทุ ธิ์โดยสวนเดียว ดวยปญญา
อันบริสุทธิ์ ปราศจากเปอกตมคือกาม ละมลทินอยางยิ่ง กลาวคืออวิชชาที่ยัง
ละไมไดดวยอนาคามิมรรค ฉะนั้น จึงทรงประกาศอรหัตมรรค และความ
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เปนพระอรหันต อันเปนเครื่องขามอวิชชา ดวยบทนี้วา ปฺาย ปริสุชฌ
ฺ ติ
(บุคคลยอมบริสุทธิ์ดวยปญญา) ดังนี้ . ก็แลในที่สุดแหงคาถาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยธรรมมีพระอรหัตเปนยอดนี้ ยักษตั้งอยูในโสดาปตติผล.
บัดนี้ ยักษถือเอาบทวา ปญญา ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบท
นี้วา ปฺาย ปริสุชฺฌติ นั้น เมื่อจะถามปญหาที่เจือดวยโลกุตระดวย
ปฏิภาณของตน จึงทูลถามคาถา ๖ บทนี้วา กถสุ ลภเต ปฺ (บุคคล
ยอมไดปญญาอยางไรเลา) เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา กถสุ เปนคําถาม
ที่ไมยุติในที่ทั้งปวง. จริงอยู ยักษนี้รอู รรถมีปญ
 ญาเปนตนแลว จึงถามยุติแหง
อรรถนั้นวา บุคคลยอมไดปญญาอยางไร คือดวยยุติอะไร ดวยเหตุไร.
ในทรัพยเปนตน ก็มีนัยนี้แล. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงแสดงการไดปญญาดวยเหตุ ๔ อยางแกยักษนั้น จึงตรัสคําวา สทฺทหาโน
เปนตน. พึงทราบเนื้อความแหงธรรมนั้น (ดังตอไปนี้)พระอรหันต พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกของพระพุทธเจาถึงนิพพานดวยธรรมอัน
ตางดวยกายสุจริตเปนตนในเบื้องตน และตางดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
ในเบื้องปลายอันใด บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันตนั้น จึงไดปญญาทั้งที่
เปนโลกิยะและโลกุตระเพื่อบรรลุพระนิพพาน. ก็แลการไดนนั้ ยอมไมได
ดวยธรรมเพียงศรัทธาเทานั้น. ก็เพราะบุคคลเกิดศรัทธาแลวก็เขาไปหา เมื่อ
เขาไปหาก็เขาไปนั่งใกล เมื่อเขาไปนั่งใกลยอมเงี่ยหู เงี่ยหูแลว ยอมฟงธรรม
ฉะนั้น จําเดิมแตเขาไปหา จนถึงการฟงธรรม ฟงดวยดียอมได (ปญญา).
ทานกลาวไวอยางไร. ทานกลาวไววา แมเขาเชื่อธรรมนั้นแลว เขาไปหา
อาจารยอุปชฌายตามกาลเวลา เขาไปนั่งใกลไหวดวยการกระทําวัตรปฏิบัติ
เมื่อใดมีจิตใจยินดีในการเขาไปนั่งใกลยอมเปนผูใครจะกลาวอะไร ๆ เมื่อนั้น
เขาเงี่ยหูฟงเพราะความเปนผูใครฟงยอมได (ปญญา). ก็แล แมเมื่อเขาตั้งใจ
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ฟงอยางนี้ ไมประมาทโดยไมอยูปราศจากสติ เปนผูพิจารณาดวยความเปนผูรู
คําสุภาษิตและทุพภาษิตก็ยอมได(ปญญา) เหมือนกัน. ไมใชคนนอกนี้. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนผูไมประมาท เปนผูพิจารณาดังนี้.
เพราะเขาปฏิบัติตามขอปฏิบัติอันเปนไปเพื่อไดปญญาดวยศรัทธา ฟงอุบายเปน
เครื่องเขาถึงปญญาดวยการตั้งใจฟง คือดวยความเคารพ ไมหลงลืมขอที่รับไว
แลวดวยความไมประมาท ถือเอาไมยิ่งไมหยอนและความไมผิดทําใหพิสดาร
ดวยความเปนผูพิจารณา หรือเปนผูเงี่ยหูลงดวยความตั้งใจฟงแลว ฟงธรรมอัน
เปนเหตุไดปญญา ครั้นฟงดวยความไมประมาทแลวทรงจําธรรม ใครครวญ
เนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวแลวดวยความพิจารณา ทําปรมัตถสัจจะใหแจง
โดยลําดับ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาถูกถามวา กถสุ ลภเต ปฺ
(บุคคลจะไดปญญาอยางไรเลา) เมื่อจะทรงแสดงเหตุ ๔ อยางนี้แกอาฬวกยักษ
นั้น จึงตรัสคาถานี้วา สทฺทหาโน ฯลฯ วิจกฺขโณ ดังนี้ . บัดนี้ เมื่อจะ
ทรงวิสัชนาปญหา ๓ ขออื่นจากนั้น จึงตรัส คาถานี้วา ปฏิรูปการี เปนตน. ใน
คาถานั้น บุคคลใดไมทาเทศะและกาละเปนตนใหเสียหาย ทําการงานให
เหมาะสมคือใหเปนอุบายที่จะไดทรัพยอันเปนโลกิยะหรือโลกุตระ เหตุนั้น
บุคคลนั้นจึงชื่อวา ปฏิรปู การี (ผูทําการงานใหเหมาะเจาะ). บทวา ธุรวา
คือไมทอดธุระดวยอํานาจความเพียรทางใจ. บทวา อุฏาตา ความวา
ประกอบดวยความขยันดวยอํานาจความเพียรทางกาย มีความบากบั่นไม
ยอหยอนโดยนัยเปนตนวา ก็ผูใดไมสําคัญความเย็นและความรอนใหยิ่งไปกวา
หญา. บทวา วินฺทเต ธน ความวา บุคคลยอมไดโลกิยทรัพยเหมือนลูกนอง
ของจุลลกเศรษฐีไดทรัพย ๔ แสนโดยไมชา ดวยหนูตัวเดียว และไดโลกุตรทรัพย เหมือนพระมหาติสสเถระผูเฒา. เขาคิดวา เราจักอยูดวยอิริยาบถ ๓
อยางเทานั้น ดังนี้แลวทําวัตรปฏิบัติ ในเวลางวงนอนก็เอาใบไมชุบน้ําวางไวบน
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ศีรษะ ลงน้ําประมาณคอปองกันความงวงนอน บรรลุพระอรหัตโดยพรรษา
๑๐. บทวา สจฺเจน ความวา บุคคลยอมไดรับชื่อเสียงอยางนี้วา เปนผูกลาว
คําสัตย กลาวคําจริงดวยวจีสัจจะบาง วาพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระอริยสาวกดวยปรมัตถสัจจะบาง. บทวา ทท ความวา ผูใหสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เขาตองการปรารถนา ยอมผูก ยอมเพิ่มพูน ยอมกระทําไมตรีได. หรือวา
ผูใหของไมดี ก็ยอมไดของไมดี. หรือวา สังคหวัตถุ ๔ พึงทราบวา ทาน
ก็จัดเอาทานเปนหัวหนา. ทานกลาวไววา บุคคลยอมทําไมตรีดวยสังคหวัตถุ
๔ นั้น.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาปญหา ๔ ขอ โดยนัยที่เจือโลกิยะ
และโลกุตระปะปนกันทั้งคฤหัสถและบรรพชิตอยางนี้แลว บัดนี้ จะทรงวิสัชนา
ปญหาที่ ๕ นี้ วา กถ เปจฺจ น โสจติ (บุคคลตายไปแลวจะไมเศราโศก
อยางไร) ดวยอํานาจคฤหัสถ จึงตรัสคําเปนตนวา ยสฺเสเต ดังนี้.
พึงทราบเนื้อความแหงขอนั้น (ดังนี้) คฤหัสถผูบริโภคกามมีศรัทธา
เพราะประกอบดวยศรัทธาที่กอใหเกิดกัลยาณธรรมทั้งปวง ที่ตรัสไวในบทนี้วา
สทฺทหาโน อรหต (เธอธรรมของอรหันต) เปนผูแสวงหาการครองเรือน
หรือกามคุณทั้ง ๕ ในคํานี้วา สทฺธสฺส ฆรเมสิโน (ผูครองเรือน) มีธรรม
๔ อยางนี้ คือสัจจะอยางที่ตรัสไวแลวในบทนี้วา สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ
(บุคคลยอมไดรับชื่อเสียงดวยคําสัตย) ธรรมดังที่ตรัสไวแลวดวยชื่อแหงปญญา
ที่ไดดวยการตั้งใจฟงในบทนี้วา สุสสฺ ูส ลภเต ปฺ (ผูตั้งใจฟงยอมได
ซึ่งปญญา) ธิติที่ตรัสไวแลวดวยชื่อวาธุระและดวยชื่อวาขยัน ในบทนี้วา
ธุรวา อุฏาตา (มีธุระ ขยัน) และจาคะอยางที่ตรัสไวแลวในบทนี้วา ทท
มิตฺตานิ คนฺถติ (ผูใหยอมผูกไมตรีไวได. บทวา ส เว ปจฺจ น โสจติ
ความวา เขาละไปสูโลกนี้และโลกอืน่ ยอมไมเศราโศก.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาปญหาที่ ๕ อยางนี้แลว จะเตือน
ยักษนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา อิงฺฆ อฺเป (เชิญถาม) ธรรมแมอยางอื่น.
ในบทเหลานั้น บทวา อิงฺฆ เปนนิบาตในอรรถแหงคําเตือน. บทวา อฺเป
ความวา จงถามธรรมแมอยางอื่นกะสมณพราหมณเปนอันมาก. หรือวา จง
ถามสมณพราหมณเปนอันมาก ที่ปฏิญญาตนวาเปนสัพพัญู มีปูรณกสัสปเปน
ตน แมเหลาอื่น. หรือวา หากจะมีเหตุที่ไดรับชื่อเสียงยิ่งไปกวาสัจจะอยางที่
เรากลาวไวแลวในบทนี้วา สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ (บุคคลยอมไดรับชื่อ
เสียงดวยคําสัตย). หรือวายังมีเหตุไดโลกิยปญญาและโลกุตรปญญายิ่งกวาทมะ
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอางถึงปญญา วา สุสฺสูสา ในบทวา สุสฺสูส
ลภเต ปฺ (ผูตั้งใจฟงยอมไดปญญา). หรือวา เหตุเปนเครื่องผูกไมตรี
ยิ่งกวาจาคะ อยางที่ตรัสไวแลวในบทนี้วา ทท มิตฺตานิ คนฺถติ (ผูใหยอม
ผูกไมตรีไวได). หรือวาเหตุที่เปนเครื่องไดโลกิยะทรัพยและโลกุตรทรัพยยิ่ง
กวาขันติกลาวคือความเพียรที่ถึงความพากเพียรโดยอรรถวานําของหนักหนวงไป
ตามที่ทรงอาศัยอํานาจแหงเหตุนั้น ๆ ตรัสไวดวยชื่อวา ธุระและดวยความขยัน
ในบทนี้วา ธุรวา อุฏาตา. หรือวา เหตุที่ไมเศราโศก เพราะละจากโลก
นี้ไปสูโลกอืน่ ยิ่งกวาธรรม อยางนี้ ที่ตรัสไวอยางนี้วา สจฺจ ธมฺโม ธิติ
จาโค นี้เปนพรรณนาความพรอมกับการเธอความโดยยอในบทนี้วา อิธ
วิชฺชติ ดังนี้ (มีอยูในโลกนี้) แตพึงแยกบทหนึ่ง ๆ โดยนัยทีย่ กอรรถ ยก
บทและพรรณนาบทแลวทราบการพรรณนาอรรถโดยพิสดาร.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ยักษจะพึงถามสมณพราหมณ
อื่นดวยความสงสัยใดเพราะเปนผูละความสงสัยนั้นแลว จึงกลาววา บัดนี้
ขาพระองคจะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากอยางไรเลา ดังนี้ เมื่อจะใหคน
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ที่ยังไมรูเหตุที่ไมถามใหรู จึงกลาววา โยห อชฺช ปชานามิ โย อตฺโถ
สมฺปรายิโก ดังนี้ (วันนี้เราไดรูอยูวา ประโยชนใดมีอยูในสัมรายภพ).
ในบทเหลานั้น บทวา อชฺช อธิบายวา กําหนดเวลามีในวันนี้เปน
ตน. บทวา ปชานามิ คือรูโดยประการตามที่ตรัสแลว. บทวา โย อตฺโถ
ความวา ทรงแสดงขอปฏิบัติในปจจุบันที่ตรัสไวแลวโดยนัยวา สุสฺสูส สภเต
ปฺ (ผูตั้งใจฟงยอมไดปญญา) ดวยคํามีประมาณเทานี้. ทรงแสดงขอ
ปฏิบัติในโลกหนา ซึ่งกระทําการละไปแลว ไมมีความเศราโศก ซึ่งตรัส
ไวแลววา ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา (ผูใดมีธรรม ๔ อยางนี้) ดวยบทวา
สมฺปรายิโก ดังนี้. ก็บทวา อตฺโถ นี้เปนชื่อของเหตุ. จริงอยูศัพทวา
อตฺถ นี้ ยอมเปนไปในอรรถแหงปาฐะ ในบททั้งหลายเปนตนอยางนี้วา
สาตฺถ สพฺยฺชน (พรอมดวยอรรถ พรอมดวยพยัญชนะ). เปนไปใน
ความตองการในบทเปนตนวา อตฺโถ เม คหปติ หิรฺญสุวณฺเณน ดู
กอนคฤหบดี เราตองการเงินและทอง. เปนไปในความเจริญในบทเปนตนวา
โหติ สีลวต อตฺโถ (ความเจริญยอมมีแกผูมีศีล). เปนไปในทรัพย ในบท
เปนตนวา พหุชดน ภชฺชเต อตฺถเหตุ (คนเปนอันมากแตกกันเพราะทรัพย).
เปนไปในประโยชนเกื้อกูล ในบทเปนตนวา อุภนิ ฺนมตฺถ จรติ (ยอม
ประพฤติประโยชนแกโลกทั้งสอง). เปนไปในเหตุในบทเปนตนวา อตฺเถ
ชาเต จ ปณฺฑิต (ก็เมื่อเหตุเกิดขึ้นยอมตองการบัณฑิต). ก็แลศัพทวา อตฺถ
ในที่นี้ เปนไปในเหตุ. เพราะฉะนั้น เหตุแหงการไดปญญาเปนตนที่เปนไป
ในปจจุบันอันใด และเหตุแหงความละไปแลวไมมีความเศราโศกเปนไปใน
สัมปรายภพอันใด เรายอมรูเหตุนั้นเองตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวใน
วันนี้ บัดนี้ เรานั้นจะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากอยางไรเลา ดังนี้ พึง
ทราบเนื้อความโดยสังเขปในขอนี้อยางนี้.
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ยักษจึงกลาวอยางนี้วา ปชานามิ โย อตฺโถ สมฺปรายิโก (เหตุใด
ที่มีในสัมปรายภพเรารู) เมื่อจะแสดงความที่ญาณนั้นเปนเคามูลของพระผูมี
พระภาคเจา จึงกลาววา อตฺถาย วต เม พุทฺโธ (พระพุทธเจาเสด็จมาประทับ
ณ เมืองอาฬวีเพื่อความประโยชนแกเรา).
ในบทเหลานั้น บทวา อตฺถาย คือเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือเพื่อ
ความเจริญ. บทวา ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ความวา ทานที่ใหในพระพุทธเจาพระองคใดมีผลมาก เรารูจ ักพระพุทธเจาผูเปนยอดทักขิไณยบุคคล
พระองคนั้น ดวยจาคะที่ตรัสไวในบทวา ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา (ผูใด
มีธรรม ๔ อยางนี้). แตอาจารยบางพวกกลาววา ทรงหมายเอาพระสงฆจึง
ตรัสอยางนี้. ครั้นยักษแสดงการบรรลุประโยชนแกตนดวยคาถานี้อยางนี้แลว
บัดนี้จะแสดงอปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่นจึงกลาวคําเปนตนวา เรานั้นจัก
ทองเที่ยวไป.
ในบทเหลานั้น บทวา คามา คาม ความวา จากเทวคามสูเทวคาม
จากเทวนครสูเทวนคร. บทวา นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ ธมฺมสฺส จ
สุธมฺมต ความวา ซึ่งความตรัสรูดีของพระพุทธเจาและซึ่งความเปนธรรมดี
แหงพระธรรม โดยนัยเปนตนวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูชอบดวยพระองค
เองหนอ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว. ดวยอํานาจ จ ศัพทก็
เปนอันกลาววา ขาพเจาจักเที่ยวชมเชยแลว ๆ ซึง่ ความปฏิบัติดีของพระสงฆ
นมัสการประกาศธรรมดวยบทเปนตนวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
ปฏิบัติดีแลวหนอ ดังนี้ .
การสิน้ สุดแหงคาถานี้ การแจงสวางแหงราตรี การสงเสียงสาธุการ
การนําอาฬวกกุมารมายังที่อยูของยักษ ไดมีในขณะเดียวกันดวยประการฉะนี้.
พวกราชบุรษุ ไดยินเสียงสาธุการแลว นึกวา เสียงสาธุการเห็นปานนี้ ยอมไม
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บันลือลั่นแกคนเหลาอื่น เวนพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลวหนอ
ไดเห็นรัศมีพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ไมยืนอยูขางนอกเหมือนกอน
หมดความสงสัย หลบเขาไปอยูขางใน เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยู
ในที่อยูของยักษและเห็น ยักษยืนประคองอัญชลีอยู จึงกลาวกะยักษวา ดูกอน
มหายักษ พระราชกุมารนี้เขานํามาเพื่อพลีกรรมแกทาน เชิญทานจงเคี้ยวกิน
หรือเชิญกินเขาหรือทําตามตองการเถิด. ยักษนนั้ ละอายเพราะความเปน
พระโสดาบันและ เมื่อถูกเขากลาวอยางนี้ตอพระพักตรพระผูมีภาคเจาดวยคํา
แปลกประหลาด จึงเอามือทั้งสองประคองพระกุมารนั้นนอมเขาไปหาพระผูมี
พระภาคเจาโดยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารนี้เขาสงมาใหขาพระองค
ขาพระองคขอถวายกุมารนี้แดพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผู
อนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดรับเด็กนี้ เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อประโยชนสุขแกเด็กนี้เถิด พระเจาขา. ก็แลยักษนั้นกลาว
คาถานี้วา
ขาพระองคเต็มใจยินดีถวายกุมารนี้ผูมี
ลักษณะบุญตั้งรอยทั่วสรรพางคกาย มีทรวด
ทรงบริบูรณ แตพระองค ขอพระองคผูมี
จักษุโปรดรับไวเพื่อเกื้อกูลแกชาวโลกเกิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับกุมารไวแลว. ก็แล เมื่อจะทรงรับก็กลาวคาถาหยอน
บาท เพื่อทํามงคลแกยักษและแกกุมาร. ยักษยังกุมารนั้นใหถึงพระองค เปน
สรณะ ใหบริบูรณดวยบาทที่ ๔ ถึง ๓ ครั้ง คือ
กุมารนี้ จงมีอายุยืน ดูกอนยักษ
เธอจงเปนผูเจริญและมีความสุข จงเปนผู
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ไมเจ็บไขดํารงอยูเพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก
กุมารนี้เขาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ.
กุมารนี้ จงมีอายุยืน ดูกอนยักษ เธอ
จงเปนผูเจริญและมีความสุข จงเปนผูไม
เจ็บไขดํารงอยู เพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก
กุมารนี้ เขาถึงพระธรรมเปนสรณะ.
กุมารนี้ จงมีอายุยืน ดูกอนยักษ เธอ
จงเปนผูเจริญและมีความสุข จงเปน
ผูไมเจ็บไขดํารงอยูเพื่อเกื้อกูลแกชาวโลก
กุมารนี้เขาถึงพระสงฆเปนสรณะ.
พระผูมีพระภาคเจาไดประทานกุมารแกพวกราชบุรุษดวยพระดํารัสวา
ทานทั้งหลายจงยังกุมารนี้ใหเจริญแลวสงใหเราอีก. กุมารนั้นเกิดมีชื่อวา
หัตถกะอาฬวกะ เพราะไปสูมือยักษจากมือของพวกราชบุรุษ ไปสูพระหัตถของ
พระผูมีพระภาคเจาจากมือยักษ แลวไปสูมือของพวกราชบุรุษจากพระหัตถของ
พระผูมีพระภาคเจาอีก. ชาวนาและคนทํางานในปาเปนตน เห็นพวกราชบุรุษ
นํากุมารนั้นกลับมา กลัวแลวถามวา ยักษไมตองการกุมารเพราะเปนเด็กเกินไป
หรือ. พวกราชบุรุษบอกเรื่องทั้งหมดวา ทานทั้งหลายอยากลัวเลย เพราะพระ
ผูมีพระภาคเจาทําความปลอดภัยใหแลว ดังนี้ . แตนั้นมา ชาวนครอาฬวีทั้งหมด
ก็กลาววา ดีแลว ๆหันหนาเขาหายักษดวยเสียงอึกทึกกึกกองเปนอันเดียวกัน.
เมื่อถึงเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปภิกขาจาร แมยักษกถ็ อื บาตรจีวรมาครึ่ง
ทางจึงกลับ . เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต ทรงทําภัตกิจแลว
ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนะที่ปูลาดไวดีแลวที่โคนไมอันเงียบสงัดแหงใดแหง
หนึ่งใกลประตูเมือง. ตอจากนั้น พระราชาและชาวเมืองพรอมดวยชนหมูใหญ
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รวมเปนอันเดียวกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว นั่งแวดลอม
แลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงทรมานยักษผูรายกาจได
อยางไร. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการรณรงคของราชบุรุษเหลานั้นใหเปนตน
แลว ตรัสวา ยักษยังฝน ๙ ชนิดใหตกอยางนี้ ทําใหนาสะพึงกลัวอยางนี้ ถาม
ปญหาอยางนี้ เราวิสัชนาแกยักษนั้นอยางนี้แลว จึงตรัสอาฬวกสูตรนั้น.
ในทีส่ ุดแหงถอยคํา ธรรมาภิสมัยไดมีแกประชาชน ๘๔,๐๐๐. แตนั้นมา
พระราชาและชาวเมืองกระทําที่อยูของยักษในที่ใกลที่อยูของทาวเวสวัณมหาราช
เปลี่ยนเปนเครื่องสักการะมีดอกไมของหอมเปนตน ใหเปนเครื่องเซนประจํา.
และเขาปลอยกุมารนั้นผูถึงความเปนวิญูชนแลววา เธออาศัยพระผูมีพระภาค.
เจา จึงไดชีวิต จงไป เขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ. หัตถกะ
อาฬกะนั้น เขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆไมนานก็ตั้งอยูใน
อนาคามิผลเรียนพระพุทธพจนทั้งปวง มีอุบาสก ๕๐๐ เปนบริวาร. ก็แลพระผูมี
พระภาคเจาทรงประกาศเขาไวในตําแหนงเอตทัคตะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายยอด
ของอุบาสกสาวกของเรา ผูสงเคราะหชุมชนดวยวัตถุ ๔ คือ หัตถกะอาฬวก.
จบอรรถกถาอาฬวกสูตรที่ ๑๒
จบอรรถกถายักขสังยุต ดวยประการฉะนี้.

รวมพระสูตรแตงยักขสังยุต ๑๒ สูตร คือ
๑. อินทกสูคร ๒. สักกสูตร ๓. สูจิโลมสูตร ๔. มณิภัททสูตร
๕. สานุสูตร ๖. ปยังกรสูตร ๗. ปุนัพพสุสูตร ๘. สุทัตตสูตร ๙. ปรมสุกกา
สูตร ๑๐. ทุติยสุกกาสูตร ๑๑. จีราสูตร ๑๒. อาฬวกสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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สักกสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. สุวีรสูตร
วาดวยสุวีรเทพบุตรมัวประมาท
[๘๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเขตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๘๔๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย
มีนาแลว พวกอสูรไดรบกับพวกเทวดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสเรียกสุวีรเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุวีระ พวกอสูร
เหลานี้ กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สุวีรเทพบุตรรับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอ
พระองคจงทรงพระเจริญ ดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมครั้งที่ ๒ แล ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุวีรเทพบุตรมาสั่งวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูร
ไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ สุวีรเทพบุตรรับ บัญชาของทาวสักกะ
จอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ แลวมัวประมาทเสีย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียก
สุวีรเทพบุตรมาสั่งวา พอสุวีระ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา
พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ สุวีรเทพบุตร
รับบัญชาของทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ
แลวมัวประมาทเสีย.
[๘๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดา
ตรัสกะสุวีรเทพบุตรดวยคาถาวา
บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม จะ
ประสบสุขได ณ ที่ใด ดูกอ นสุวีระ เจา
จงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ
ที่นนั้ ดวยเถิด.
[๘๕๐] สุวรี เทพบุตรทูลวา
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหมั่น
และไมใชใคร ๆ ใหกระทํากิจทั้งหลาย
อีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง
ขาแตทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอก
ฐานะอันประเสริฐนั้น แกขาพระองค.
[๘๕๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ที่ใด บุคคลเกียจคราน ไมหมั่น
ถึงความสุขลวงสวนได สุวรี ะ เจาจงไป
ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้น
ดวยเถิด.
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[๘๕๒] สุวีรเทพบุตรทูลวา
ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐกวาเทวดา
ขาพระองคทั้งหลายจะพึงไดความสุขใด
โดยไมตองทําการงาน ขาแตทาวสักกะ
ขอพระองคจงตรัสบอกความสุขนั้นอัน
ประเสริฐ ที่ไมมีความแหงใจ ไมมีความ
คับแคนแกขาพระองคเถิด.
[๘๕๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา
หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทํา
การงาน ไมวาในที่ไหน ๆ ใคร ๆ ยอม
ทรงชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหง
นิพพาน สุวีระ เจาจงไป ณ ที่นั้น และ
จงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้นดวยเถิด.
[๘๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น
อาศัยผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติอนั มีความเปนใหญยิ่งดวยความ
เปนอิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส จึงพรรณนาคุณแหงความเพียรคือความ
หมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากลาวชอบแลวอยางนี้
พึงหมั่น เพียรพยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไมบรรลุ เพื่อไดมรรคผลที่
ยังไมได เพื่อกระทําใหแจงซึ่งมรรคผลที่ยังไมไดกระทําใหแจง ขอนี้จะพึง
งดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท.
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สักกสังยุตตวัณณนา
อรรถกถาสุวีรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุวีรสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๑ ตอไปนี้ :บทวา อภิยสุ คือ เตรียมไปตอสู. มีกําลังเมื่อใด ในสูตรนั้นมี
อนุบุพพิกถา ดังนี้ ไดยนิ วา ทาวสักกะเปนมาณพชื่อ มฆะ ในอจลคามใน
แควนมคธ พาบุรุษ ๓๐ คน ทํากัลยาณกรรมบําเพ็ญวัตรบท ๗ ทํากาละใน
ที่นั้นแลวไปเกิดในเทวโลก. เทวดาพวกเกาเจาถิ่นเห็นมฆมาณพนั้นพรอมดวย
บริษัท ประกอบไปดวยฐานะ ๑๐ ดวยอานุภาพแหงกรรมอันแรงกลา คิดวา
เทวบุตรผูเปนอาคันตุกะมาแลว จึงเตรียมน้ําคันธบานเพื่อดื่ม. ทาวสักกะได
ใหคําเตือนแกบริษัทบริวารของตนวา ดูกอนผูนิรทุกข อยาดื่มน้ําคันธบาน
จงแสดงเพียงอาการดื่มเทานั้น. พวกเขาไดทําอยางนั้น. เทวบุตรเจาถิ่นดื่มน้ํา
คันธบานที่เขานําเขาไปใหดวยจอกทองตามตองการ เมาลมลงนอนอยูบนแผนดิน
ทองนั้น ๆ. ทาวสักกะกลาววา จงจับพรอมทั้งแมทั้งลูกไปดังนี้แลว จับที่เทา
ขวางไปที่เชิงภูเขาสิเนรุ. เทวบุตรทั้งปวงแมยังเปนอยูอยางนั้น ก็ไปตกลงใน
ที่นั้น ดวยเดชแหงบุญของทาวสักกะ. เทวบุตรเหลานั้นไดความรูสึกตัวใน
เวลาที่อยูกลางภูเขาสิเนรุ จึงกลาววา พวกเราไมดื่มสุราละพอ. จําเดิมแตนั้น
จึงไดชื่อวา อสูร. ภายหลังแดนอสุรมีประมาณหมื่นโยชน ซึ่งตั้งขึ้นตามฤดู.
เพราะปจจัยแหงกรรมของพวกเขา ก็เกิดขึ้นในพื้นภายใตแหงภูเขาสิเนรุ.
ทาวสักกะตั้งอารักขาเพื่อตองการไมใหเทวบุตรเหลานั้นกลับมา. ทานกลาว
หมายความวา
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การคุมครองรักษา อยาง ตั้งอยู
ในระหวางเมืองที่ไมมีใครรบไดทั้งสอง
คือ นาค ครุฑ กุมภัณฑ ยักษและ
มหาราชทั้ง ๔.
จริงอยู เมืองทั้งสองคือ เทวนครและอสุรนคร ชื่อวา เปนเมืองที่
ไมมีใครรบได ก็เพราะเปนเมืองที่ไมอาจถูกยึดเอาดวยการรบ ก็แล คราวใด
พวกอสุรมีกําลัง คราวนั้น เมื่อประตูถูกพวกเทวดาหนีเขาไปสูเมืองและปดเสีย
แลว แมพวกอสูรตั้งแสนก็ไมอาจจะทําอะไรได. คราวใด พวกเทวดามีกําลัง
คราวนั้น เมื่อประตูถูกพวกอสูรหนีเขาไป ปดเสียแลว แมพวกทาวสักกะ
ตั้งแสนก็ไมอาจจะทําอะไรได. เมืองทั้ง ๒ นี้ จึงชื่อวา กรุงอยุธยา ดวย
ประการฉะนี้.
ทาวสักกะตั้งอารักขาไวในที่ ๕ แหง มีนาคเปนตนนี้ ระหวางเมืองทั้ง
๒ นั้น ในสถานที่ ๕ แหง. ในที่นั้น พวกนาค ทานถือเอาดวยศัพทวา น้ํา.
จริงอยู พวกนาคนั้นมีกําลังอยูในน้ํา. การปองกันของพุวกนาคนั้นอยูที่แนวที่ ๑
แหงภูเขาสิเนรุนั้น พวกครุฑถือเอาดวยศัพทวา กโรฏิ. ไดยินวา น้ําและขาว
ของพวกครุฑนั้นชื่อ กโรฏิ. พวกครุฑไดชื่อตามน้ําและขาวนั้น. การปองกัน
ของพวกครุฑนั้นอยูทีแนวที่ ๒. พวกกุมภัณฑถือเอาดวยศัพทวา ปยสฺสุกริ.
ไดยินวา พวกกุมภัณฑนั้นเปนพวกทานพและรากษส. การปองกันของพวกนี้อยูที่
แนวที่ ๓. พวกยักษถือเอาดวยศัพทวา ทมนยุทธ . ไดยินวา พวกยักษนั้นเปนนัก
รบกองโจร. การปองกันของพวกยักษนี้อยูที่แนวที่ ๔. บทวา จตุโร จ มหตฺถา
คือ มหาราชทั้ง ๔ ที่กลาวแลว. การปองกันของมหาราชเหลานี้ อยูที่แนวที่ ๕.
เพราะฉะนั้น ถาพวกอสูรโกรธ มีใจขุนมัว เขาไปบุกรุกเมืองของพวกเทวดา
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ในการรบ. ที่ใด เปนขอบเขตแรกแหงภูเขา พวกนาคยอมปองกันที่นั้น. พวกอื่น
ที่ยังเหลือก็ปองกันที่อื่นที่ยังเหลือ. ก็แล พวกอสูรนั้น เชนเดียวกับเทวดาชั้น
ดาวดึงส ดวยสมบัติคืออายุ ผิวพรรณ เกียรติยศ และความเปนใหญ
เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงไมรูตัว ในระหวางเมื่อดอกแคฝอยบานจึงรูวา นี่ไมใช
เมืองของเทวดา ดอกปาริฉัตรบานในเมืองของเทวดานั้น แตในที่นี้มีตนแคฝอย
พวกเราถูกพวกสักกะแกหลอกลวงใหดื่มสุรา ก็แลเราจะไปยังเทวนคร
พวกเราจักยึดไว เราจักรบกับเทวนครนั้น ดังนี้แลว ขึ้นชางมาและรถ
จัดทองเงินแกวมณีและแกวผลึก เตรียมรบ ลั่นกลองอสูร แยกน้ําในมหาสมุทร
ออกเปน ๒ สวน เตรียมพรอมอยู. พวกอสูรนัน้ เริ่มขึ้นภูเขาสิเนรุ คลาย
แมลงเมาขึ้นจอมปลวกเมื่อฝนตก. ในเวลานั้น พวกอสูรนั้นรบกับพวกนาค
เปนครั้งแรก. ก็ในการรบนั้น ผิวหรือหนังของใคร ๆ ไมขาด. เลือดก็ไมออก.
เปนเพียงยังกันและกันใหรอน เหมือนพวกเด็กเอาแพะไมชนกันอยางเดียว
เทานั้น. พวกนาคตั้งรอยโกฏิ พันโกฏิรบกับพวกอสูรนั้น ขับไลพวกอสูรนั้น
ไปสูเมืองอสูรแลวกลับมา.
ก็เมื่อใด พวกอสูรมีกําลัง เมือ่ นั้น พวกนาคก็ลาถอยไปรวมกับพวก
ครุฑ รบในแนวที่ ๒. แมในครุฑเปนตนกันอยางนี้. แตเมื่อใดพวกอสูร
เหยียบย่ําที่ทั้ง ๕ แหงนั้นได เมื่อนั้น ๕ กองพล ลาถอยลงมารวมเปนอันเดียว
กัน ทีนั้นมหาราชทั้ง ๔ จึงไปกราบทูลความเปนไปแกทาวสักกะ. ทาวสกักะ
ฟงคํากราบทูลของมหาราชนั้นแลว จึงเสด็จขึ้นเวชยันตรถ ๑๕๐ โยชนออก
ไปเอง หรือสงพระโอรสองคหนึ่งไป. ก็แลในเวลานั้น ทาวสักกะผูตองการ
จะสงพระโอรสไป จึงกลาวคําเปนตนวา ดูกอนพอสุวีระ ดังนี้.
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บทวา เอว ภทฺทนฺตวาติ โข ความวา (สุวีรเทวบุตรกลาววา)
ไดพระเจาขา ดังนี้แล. บทวา ปมาท อาปาเทสิ แปลวา ไดทําความ
ประมาท. อธิบายวา สุวีรเทวบุตรมีนางอัปสรพันหนึ่งแวดลอม ลงสูถนนใหญ
สําเร็จดวยทองยาว ๖๐ โยชน เที่ยวเลนนักษัตรอยูในสวนนันทนวันเปนตน.
บทวา อนุฏ ห แปลวา ไมขยัน. บทวา อวายาม แปลวา ไมพยายาม.
บทวา อลสฺวาย ตัดบทวา อลโส อย แปลวา นี้ เกียจคราน. บทวา
น จ กิจฺจานิ การเย แปลวา ไมกระทํากิจอะไร ๆ. บทวา สพฺพกามสมิทฺธสฺส แปลวา พึงเปนผูสําเร็จดวยกามคุณทั้งปวง. บทวา ตมฺเม สกฺก
วร ทิส ความวา สุวีรเทวบุตรกลาววา ขาแตทาวสักกะผูประเสริฐสุดของ
พวกเทวะ โปรดแจง คือ บอกกลาวซึ่งสิ่งประเสริฐ คือฐานะอันสูงสุด โอกาส
นั้นแกขาพเจา. บทวา นิพฺพานสฺส หิ โส มคฺโค ความวา ทางแหง
นิพพาน ชื่อวา ฐานะที่ไมทํากรรมเปนอยู.
จบอรรถกถาสุวีรสูตรที่ ๑
๒. สุสิมสูตร
การไดความสุขเพราะความหมั่น
[๘๕๕] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย.
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ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๘๕๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย
มีมาแลว พวกอสูรไดพากันมารบกับพวกเทวดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น
ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสเรียกสุสิมเทพบุตรมาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูร
เหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไปปองกันพวกอสูรไว ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย สุสิมเทพบุตรรับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ
ขอพระองคจงทรงพระเจริญ ดังนี้ แลวมัวประมาทเสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ ทาวสักกะจอมเทวดาก็ไดตรัสเรียกสุสิมเทพบุตร
มาบัญชาวา พอสุสิมะ พวกอสูรเหลานี้กําลังพากันมารบพวกเทวดา พอจงไป
ปองกันพวกอสูรไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในครั้งที่ ๓ สุสิมเทพบุตร
รับบัญชาทาวสักกะจอมเทวดาวา ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงพระเจริญ ดังนี้
แลวมัวประมาทเสีย.
[๘๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดา
ตรัสกะสุสิมเทพบุตรดวยคาถาวา
บุคคลไมหมั่น ไมพยายาม แต
ประสบความสุขได ณ ที่ใด ดูกอนสุสิมะ
เจาจงไป ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง
ณ ที่นั้นดวยเถิด.
[๘๕๘] สุสิมเทพบุตรทูลวา
บุคคลเปนผูเกียจคราน ไมหมัน่
และไมใชใคร ๆ ไหกระทํากิจทั้งหลาย
อีกดวย เขาพึงพรั่งพรอมดวยกามทุกอยาง
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ขาแตทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอก
ฐานะอันประเสริฐนั้นแกขาพระองค.
[๘๕๙] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ที่ใด บุคคลเกียจคราน ไมหมั่น
ถึงความสุขลวงสวนได สุสิมะ เจาจงไป
ณ ที่นั้น และจงพาเราไปใหถึง ณ ที่นนั้
ดวยเถิด.
[๘๖๐] สุสิมเทพบุตรทูลวา
ขาแตทาวสักกะ ผูประเสริฐกวา
เทวดา ขาพระองคทั้งหลาย จะพึงได
ความสุขใด โดยไมตองทําการงาน ขาแต
ทาวสักกะ ขอพระองคจงตรัสบอก
ความสุขนั้นอันประเสริฐ ที่ไมมีความ
แหงใจ ไมมีความคับแคนแกขาพระองค
เถิด.
[๘๖๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
หากความสุขจะมีไดโดยไมตองทํา
การงาน ไมวาในที่ไหน ๆ ใคร ๆ ยอม
ยังชีพอยูไมได เพราะนั่นเปนทางแหง
นิพพาน สุสิมะ เจาจงไป ณ ที่นั้น และ
จงพาเราไปใหถึง ณ ที่นั้น ดวยเถิด.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 463

[๘๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น
อาศัยผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวยความ
เปนอิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส จึงพรรณนาคุณแหงความเพียร คือ
ความหมั่น ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยอันเรากลาวชอบแลว
อยางนี้ พึงหมั่นเพียร พยายาม เพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไมบรรลุ เพื่อได
มรรคผลที่ยังไมได เพื่อกระทําใหแจงซึ่งมรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจง
ขอนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท.
อรรถกถาสุสิมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุสิมสูตร ที่ ๒ ตอไปนี้ :บทวา สุสมิ  คือ บุตรองคหนึ่งมีชื่ออยางนี้ ในระหวางบุตรพันองค
ของทาวสักกะ.
จบอรรถกถาสุสิมสูตรที่ ๒
๓. ธชัคคสูตร
อานุภาพแหงการระลึกถึงพระรัตนตรัย
[๘๖๓] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย.
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ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๘๖๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว สงความระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาตรัสเรียก
เทวดาชั้นดาวดึงสมาสั่งวา แนะทานผูนิรทุกขทั้งหลาย หากความกลัวก็ดี
ความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี จะพึงเกิดขึ้นแกพวกเทวดา
ผูไปในสงคราม สมัยนัน้ พวกทานพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียว เพราะวา
เมื่อพวกทานแลดูยอดธงของเราอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้น ก็จักหายไป ถาพวกทานไมแลดูยอดธง
ของเรา ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชเถิด เพราะวา
เมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาด
สะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป หากพวกทาน
ไมแลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราช ทีนั้นพวกทานพึงแลดูยอดธงของ
ทาววรุณเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราชอยู
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้น
ก็จักหายไป หากพวกทานไมแลดูยอดธงของทาววรุณเทวราช ทีนั้นพวกทาน
พึงแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชเถิด เพราะวาเมื่อพวกทานแลดูยอดธงของ
ทาวอีสานเทวราชอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพอง
สยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้น ก็จักหายไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของทาวสักกะผูเปน
จอมแหงเทวดาก็ดี แลดูยอดธงของทาวปชาบดีเทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธงของ
ทาววรุณเทวราชอยูก็ดี แลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชอยูก็ดี ความกลัวก็ดี
ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้น พึงหายไปไดบาง
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ไมไดบาง ขอนั้นเปนเหตุแหงอะไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุวา ทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเทวดา ยังเปนผูไมปราศจากราคะ ไมปราศจากโทสะ
ไมปราศจากโมหะ ยังเปนผูกลัว หวาดสะดุง หนีไปอยู.
[๘๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนเราแลกลาวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี
พึงบังเกิดแกพวกเธอผูอยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนที่วางเปลาก็ดี
ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันตเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่
ควรฝกไมมีผูอื่นจะยิ่งไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
ตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวา เมื่อพวกเธอ
ตามระลึกถึงเราอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขึ้นพองสยองเกลา
ก็ดี ที่จักมีขนึ้ ก็จักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทีนั้นพวกเธอพึง
ตามระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว บุคคล
พึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขาไปในตน
อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะคน ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวา
เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขนึ้ ก็จักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึง
พระธรรม ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบตั ิตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม
เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนั้นคือใคร ไดแกคูแหงบุรุษสี่รวมเปนบุรุษ
บุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรแกสักการะ
ที่เขานํามาบูชา เปนผูควรแกของตอนรับ เปนผูควรแกทักขิณา เปนผูควร
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แกการทําอัญชลี เปนบุญเขตของโลก ไมมีบญ
ุ เขตอื่นยิ่งไปกวา เพราะวา
เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไป ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหง
อะไร เพราะวา พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูปราศจากราคะ
ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไมสะดุง ไมหนีไป.
[๘๖๖] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิต
นี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู
ในปาก็ดี อยูท ี่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวาง
เปลาก็ดี พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเถิด
ความกลัวไมพึงมีแกเธอทั้งหลาย ถาวาเธอ
ทั้งหลายไมพึงระลึกถึงพระพุทธเจาผูเจริญ
ที่สุดในโลก ผูองอาจกวานรชน ทีนั้นเธอ
ทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออก
จากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว
ถาเธอทั้งหลายไมพึงระลึกถึงพระธรรมอัน
นําออกจากทุกข อันพระพุทธเจาทรงแสดง
ดีแลว ทีนั้น เธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆผูเปนบุญเขต ไมมบี ุญเขตอื่นยิ่งไปกวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ เธอทั้งหลายระลึก
ถึงพระพุทธเจาพระธรรมและพระสงฆ
อยางนี้ ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี จักไมมีเลย.
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อรรถกถาธชัคคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในธชัคคสูตรที่ ๓ ตอไปนี้ :บทวา สมุปพฺยุฬฺโห คือ ประชุมกัน รวมกันเปนกอง. บทวา
ธชคฺค อุลฺโลเกยฺยาถ ความวา ไดยินวา รถของทาวสักกะยาว ๑๕๐ โยชน
ตอนทายรถนั้น ๕๐ โยชน ตอนกลางเปนตัวรถ ๕๐ โยชน ตั้งแตฝากถึงหัวรถ
๕๐ โยชน. อาจารยบางคนขยายประมาณนั้นเปน ๒ เทา กลาววา ยาว ๓๐๐
โยชนบาง. ในรถนั้นปูลาดแทนนั่งไดโยชนหนึ่ง ตั้งฉัตรขาวขนาด ๓ โยชน
ไวขางบน. ที่แอกอันเดียวกันเทียมมาอาชาไนย ๑,๐๐๐ ตัว เครื่องตกแตงที่เหลือ
ไมมีประมาณ. ก็ธงของรถนั้นยกขึ้น ๒๕๐ โยชน. ธงที่ถูกลมพัดก็มีเสียงเจื้อยแจว
คลายดุริยางคทั้ง ๕ ทาวสักกะตรัสวา พวกเธอจงดูธงนั้น. ถามวา เพราะ
เหตุไร. ตอบวา เพราะเมื่อเทวะเห็นธงนั้น คิดวา พระราชาของเรามายืน
อยูในที่ทายบริษัท เหมือนเสาที่เขาปกไว เราไมกลัวใคร ดังนี้ จึงไมกลัว.
บทวา ปชาปติสฺส ความวา ไดยินวา ทาวปชาปตินั้น มีผิวพรรณเหมือน
กับทาวสักกะ มีอายุเทากันไดที่นั่งที่ ๒. ถัดมาก็ทาววรุณและทาวอีสาน ก็แล
ทาววรุณไดที่นั่งที่ ๓ ทาวอีสานไดที่นั่งที่ ๔. บทวา ปลายิ ความวา แพ
พวกอสูรแลวยืนที่รถนั้น หรือเห็นธงแมมีประมาณนอยก็มีความหนีไปเปน
ธรรมดา.
บทวา อิติป โส ภควา เปนตน มีเนื้อความพิสดารแลวในคัมภีร
วิสุทธิมรรค บทวา อิทมโวจ ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสธชัคคปริตนี้. อานุภาพของปริตรใดยอมเปนไปในอาณาเขต คือ ในแสนโกฏิจักรวาล.
จริงอยู บุคคลทั้งหลายนึกถึงปริตรนีย้ อมพนจากทุกข มียักขภัยและโจรภัยเปนตน
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ไมมีจํานวนสิ้นสุด. ความสงบจากทุกขอื่นจงยกไว. จริงอยู ผูมีจิตเลื่อมใส
แลวนึกถึงปริตรนี้ยอมไดที่พึ่งแมในอากาศ. ในขอนั้น มีเรื่องดังนี้.
ไดยินวา เมื่อเขากําลังฉาบปูนขาวที่ทีฆวาปเจดีย ชายหนุมคนหนึ่ง
ตกจากเชิงเวทีชั้นบนลงมาในโพรงพระเจดีย. ภิกษุสงฆยืนอยูขางลาง จึง
กลาววา นึกถึงธชัคคปริตซิคุณ. เขาตกใจ กลัวตาย จึงกลาววา ธชัคคปริตร
ชวยผมดวย ดังนี้. อิฐ ๒ กอนหลุดจากโพรงเจดียตั้งเปนบันไดใหเขาทันที.
คนทั้งหลายก็หยอนบันไดเถาวัลยที่อยูขางบน. อิฐที่บันไดนั้น ก็ตั้งอยูตามเดิม.
จบอรรถกถาธชัคคสูตรที่ ๓
๔. เวปจิตติสูตร
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญขันติธรรม
[๘๖๗] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ฯลฯ
[๘๖๘] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงความระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสกะพวกอสูรวา
ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถาเมื่อสงความระหวางเทวดากับอสูรประชิดกัน
พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร ทานทั้งหลายพึงมัดทาวสักกะ
จอมเทวดา ดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ แลวพึงนํามายังอสูรบุรี ใน
สํานักของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมทาวสักกะจอมเทวดาก็บัญชากะเทวดา
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ชั้นดาวดึงสทั้งหลายวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถาเมื่อสงความระหวาง
เทวดากับอสูรประชิดกัน พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรถึงปราชัยไซร ทาน
ทั้งหลายพึงมัดทาวเวปจิตติจอมอสูร ดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ แลว
พึงนํามายังสุธรรมาสภา ในสํานักของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลในสงความ
ครั้งนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสไดจับ
ทาวเวปจิตติจอมอสูรมัดดวยการมัดหาแหง อันมีคอเปนที่ ๕ แลวนํามายัง
สุธรรมาสภา ในสํานักของทาวสักกะจอมเทวดา.
[๘๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดทราบวา ในครั้งนั้น ทาวเวปจิตติ
จอมอสูรถูกมัดดวยการมัดหาแหงอันมีคอเปนที่ ๕ ไดดาบริภาษทาวสักกะ
จอมเทวดา ซึ่งกําลังเสด็จเขาและออกยังสุธรรมาสภา ดวยวาจาอันหยาบคาย
มิใชของสัตบุรุษ.
[๘๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีเทพบุตร ผูสงเคราะห
ไดทูลถามทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา
ขาแตทา วสักกะมฆวาฬ พระองค
ไดทรงสดับถอยคําอันหยาบคาย เฉพาะ
หนา ของทาวเวปจิตติจอมอสูร ยังทรง
อดทนได เพราะความกลัว หรือเพราะ
ไมมีกําลัง พระเจาขา.
[๘๗๑] ทาวสักกะตรัสตอบวา
เราอดทนถอยคําอันหยาบคายของ
ทาวเวปจิตติได เพราะความกลัวหรือ
เพราะไมมีกําลัง ก็หาไม วิญูชนผูเชนเรา
ไฉนจะพึงโตตอบกับคบพาลเลา.
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[๘๗๒] มาตลีเทพบุตรทูลวา
คนพาลไมมีผูกําราบ มันยิ่งกําเริบ
เพราะฉะนั้น ธีรชนพึงกําราบคนพาลดวย
อาชญาอยางรุนแรง.
[๘๗๓] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ผูใดรูวา คนอื่นโกรธแลว เปนผูมสี ติ
สงบระงับได เราเห็นวาการสงบระงับได
ของผูนั้นแล เปนการกําราบคนพาลละ.
[๘๗๔] มาตลีเทพบุตรทูลวา
ขาแตทา ววาสวะ ขาพระองคเห็น
โทษในความอดทนนี้แล เมื่อใด คนพาล
ยอมสําคัญบุคคลนั้นวา ผูนี้ยอมอดกลั้น
ตอเราเพราะความกลัว เมื่อนั้น คนมี
ปญญาทรามยิ่งขมขี่ผูนั้น เหมือนโคยิ่ง
ขมขี่โคตัวแพที่หนีไป ฉะนั้น.
[๘๗๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกลั้น
ตอเราเพราะความกลัวหรือหาไมก็ตามที
ประโยชนทั้งหลายมีประโยชนของตนเปน
อยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ผูใด
แลเปนคนมีกําลังอดกลั้นตอคนผูทุรพล
ไวได ความอดกลั้นของผูนั้น บัณฑิต
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ทั้งหลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คน
ทุรพลจําตองอดทนอยูเปนนิตย บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวกําลังของผูซึ่งมีกําลังอยาง
คนพาลวามิใชกําลัง ไมมีผูใดที่จะกลาว
โตตอผูมีกําลังผูซึงธรรมคุมครองแลวได
เลย เพราะความโกรธนั้น โทษที่ลามก
จึงมีแกผูที่โกรธตอบตอผูที่โกรธ บุคคลผู
ไมโกรธตอบตอผูที่โกรธ ยอมชื่อวาชนะ
สงความซึ่งเอาชนะไดยาก ผูใดรูวาผูอื่น
โกรธแลว เปนผูมีสติระงับไวได ผูนนั้
ชื่อวาประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย
คือ ทั้งฝายตนและคนอื่น คนที่ไมฉลาด
ในธรรม ยอมสําคัญเห็นผูรักษาประโยชน
ของทั้งสองฝาย คือ ของตนและของคน
อื่น วาเปนคนโง ดังนี้.
[๘๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทาวสักกะจอมเทวดาพระองคนั้น
เขาไปอาศัยผลบุญของพระองคเปนอยู เสวยรัชสมบัติมีความเปนใหญยิ่งดวย
ความเปนอิสระแหงเทวดาชั้นดาวดึงส ยังพรรณนาคุณของขันติ และโสรัจจะ
ได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่พวกเธอบวชแลวในธรรมวินัยที่เรากลาว
ชอบแลวเชนนี้ เปนผูอดทนและสงบเสงี่ยมนี้ จะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท.
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อรรถกถาเวปจิตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเวปจิตติสูตรที่ ๔ ตอไปนี้ :บทวา เวปจิตฺต ความวา ไดยินวา เขาเปนหัวหนาของพวกอสูร. บทวา
เยน สักวา เปนนิบาต. บทวา น แปลวา นั้น . บทวา กณฺปฺเจเมหิ
ความวา ที่มัด ๕ แหง คือที่มือ ๒ ที่เทา ๒ และทีค่ อ ๑ ก็เครื่องมัดนั้นยอมมา
สูคลองจักษุ คือ ปดกั้นอิริยาบถเหมือนใยบัว และเหมือนใยแมลงมุม. ก็ถกู
เขามัดดวยเครื่องมัดเหลานั้นไวดวยจิต ก็ยอมหลุดดวยจิต. บทวา อกฺโกสติ
ความวา เขายอมดาดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ เหลานั้นวา เจาเปนโจร เจาเปนพาล
เจาเปนคนหลง เจาเปนอูฐ เจาเปนวัว เจาเปนลา เจาเปนสัตวนรก เจาเปน
สัตวดิรัจฉาน เจาไมมีสุคติ เจาหวังแตทุคติเทานั้น. บทวา ปริภาสติ ความวา
กลาวคําเปนตนเหลานี้ ขูวา ดูกอนเฒาสักกะ ทานจักชนะทุกเวลาไมได
เมื่อใดพวกอสูรจักชนะ. เมื่อนั้นเราจะมัดทานอยางนี้บาง จักใหนอนที่ประตูของ
แดนอสูรแลวตี. ทาวสักกะมีชัยชนะแลว ก็ใมใสใจคําของจอมอสูรนั้น. ก็แล
มีการรับของอยางใหญทาวสักกะฉุดที่หัวของจอมอสูรนั้น เขาไปสูเทวสภาชื่อ
สุธัมมาและกลับออกมา. บทวา อชฺฌภาสิ ความวา มาตลีเทพบุตรพิจารณาวา
ทาวสักกะนี้อดทนตอคําหยาบเหลานี้ เพราะความกลัวหรือ หรือวา เพราะเปน
ผูประกอบดวยอธิวาสนขันติ จึงทูลแลว.
บทวา ทุพฺพเลฺยน แปลวา ดวยความออนแอ. บทวา ปฏิสยุเช
แปลวา จะพึงสมคบ คือจะพึงคลุกคลี. บทวา ปภิชฺเชยฺยุ แปลวา จะพึง
ราวราน. บาลีวา ปภุชฺเชยฺย บาง. บทวา ปร แปลวา ขาศึก. บทวา
โย สโต อุปสมฺมติ ความวา ผูใดมีสติเขาไประงับ อธิบายวา เราเขาไป
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ระงับ คือหามคนพาลนั้น. บทวา ยทา น มฺติ ความวา สําคัญโทษ
นั้น เพราะเหตุใด. บทวา อชฺฌารูหติ แปลวา กดขี่. บทวา โคว ภิยฺโย
ปลายิน ความวา พวกวัวยนดูวัว ๒ ตัวกําลังชนกันในฝูงเพียงที่ตัวหนึ่งยัง
ไมหนี แตเมื่อใดตัวหนึ่งหนี เมื่อนั้นพวกวัวทั้งปวง ก็ชวยกันไลกวดวัวตัวที่
หนีนั้นยิ่งขึ้น ฉันใด คนโงก็ขมทับผูอดทน ฉันนั้น. บทวา สทตฺถปรมา
แปลวา มีประโยชนตนเปนอยางยิ่ง. บทวา ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ
ความวา ในประโยชนทมี่ ีประโยชนของตนเปนอยางยิ่งนั้น ประโยชนทยี่ ิ่งกวา
ขันติไมมี. บทวา ตมาหุ ปรม ขนฺตึ ความวา ผูใดมีกําลังยอมอดทนได
ทานกลาวขัตินั้นของผูนั้นวา เปนอยางยิ่ง. กําลังที่เกิดจากความไมรู ชื่อ
กําลังของคนโง. กําลังของคนโงนั้น เปนกําลังของผูใด กําลังนัน้ ไมเปนกําลัง
ทานไมกลาว คือ บอกแสดงกําลังนั้นวา เปนกําลัง. บทวา ธมฺมคุตฺตสฺส
ความวา ผูอันธรรมรักษาแลว หรือผูรักษาธรรม. บทวา ปฏิวตฺตา แปลวา
ผูกลาวโตแยง. หรือวา พึงกลาวโตแยงวา อยางใดอยางหนึ่งก็ตาม. แตวา
ชื่อวา ผูสามารถจะยังผูตั้งอยูในธรรมไมหวั่นไหวไมมี. บทวา ตสฺเสว เตน
ปาปโย ความวา ความชั่วของบุคคลนั้นยอมมี เพราะความโกรธนั้น. ถามวา
เปนความชั่วของใคร. ตอบวา ของคนผูโกรธตอบบุคคลผูโกรธ. บทวา
ติกิจฺฉนฺตาน เปนพหุวจนะใชในเอกวจนะ. อธิบายวา รักษาประโยชนไวได.
บทวา ชนา มฺนฺติ ความวา ปุถชุ นผูโงเขลายอมสําคัญวา คนโงเขลานี้
ยอมสําคัญบุคคลผูแกไขยังประโยชน ทั้ง ๒ ฝาย คือของตนและของผูอื่นเห็น
ปานนี้ ใหสาํ เร็จ. บทวา ธมฺมสฺอโกวิทา ความวา ไมฉลาดในอริยสัจ ๔.
บทวา อิธ แปลวา ในศาสนานี้. บทวา โข ต เปนเพียงนิบาต.
จบอรรถกถาเวปจิตติสูตรที่ ๔
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๕. สุภาสิตชยสูตร
วาดวยการแขงขันคําสุภาษิต
[๘๗๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ทีน่ ั้นแล ฯลฯ
[๘๗๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงความระหวางพวกเทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอม
เทวดาวา แนจอมเทวดา เราจงเอาชนะกันดวยการกลาวคําสุภาษิตเถิด.
ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา แนะทาวเวปจิตติ ตกลงเราจงเอาชนะ
กันดวยการกลาวคําสุภาษิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกเทวดาและพวกอสูรไดรวมกัน
ตั้งผูตัดสินวา ผูตัดสินเหลานี้จักรูทั่วถึงคําสุภาษิต คําทุพภาษิตของพวกเรา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาว
สักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจงตรัสคาถา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เมื่อทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้ ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูร
วา แนะทาวเวปจิตติ ในเทวโลกนี้ทานเปนเทพมากอน ทานจงกลาวคาถาเถิด.
[๘๗๙] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้แลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถานี้วา
พวกคนพาลไมมีผูกําราบ มันยิง่
กําเริบ ฉะนัน้ นักปราชญผูมีปญญา พึง
กําราบคนพาลเสียดวยอาญาอันรุนแรง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาแลว เหลา
อสูรพากันอนุโมทนา พวกเทวดาตางก็พากันนิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับ
นั้นแลทาวเวปจิตติจอมอสูรไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา
ทานจงกลาวคาถาเถิด.
[๘๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติตรัสเชนนี้แลว ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถามนี้วา
ผูใดรูวา ผูอื่นโกรธแลว เปนผูมสี ติ
ระงับไวได เราเห็นวาการระงับไวไดของ
ผูนั้น เปนการกําราบคนพาล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาแลว พวก
เทวดาพากันอนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสกะทาวเวปจิตติจอมอสูรวา ดูกอนทาวเวปจิตติ ทาน
จงตรัสคาถาเถิด.
[๘๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะตรัสเชนนี้ ทาวเวปจิตติ
จอมอสูรไดตรัสคาถานี้วา
ดูกอนทาววาสวะ เราเห็นโทษของ
การอดกลั้นนี้แหละ เพราะวาเมื่อใดคน
พาลสําคัญเห็นผูนั้นวา ผูนี้อดกลั้นตอเรา
เพราะความกลัว เมือ่ นั้น คนพาลผูทราม
ปญญายิ่งขมขี่ผูนั้นเหมือนโคยิ่งขมขี่โคตัว
แพที่หนีไป ฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรภาษิตคาถาแลว เหลา
อสูรพากันอนุโมทนา พวกเทวดาตางก็นิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล
ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทวดาวา แนะจอมเทวดา ทานจง
ตรัสคาถาเถิด.
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[๘๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสเชนนี้
ทาวสักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถาเหลานั้นวา
บุคคลจงสําคัญเห็นวา ผูนี้อดกลั้น
ตอเราเพราะความกลัว หรือหาไมก็ตามที
ประโยชนทั้งหลายมีประโยชนของตนเปน
อยางยิ่ง ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี ผูใด
แลเปนคนมีกําลังอดกลั้นตอคนทุรพลไว
ได ความอดกลั้นไวไดของผูนั้นบัณฑิตทั้ง
หลายกลาววาเปนขันติอยางยิ่ง คนทุรพล
ยอมอดทนอยูเปนนิตย บัณฑิตทั้งหลาย
เรียกกําลังของผูที่มีกําลังอยางคนพาลวามิ
ใชกําลัง ไมมผี ูใดที่จะกลาวโตตอผูที่มี
กําลังอันธรรมคุมครองแลวไดเลย เพราะ
ความโกรธนั้น โทษอันลามกจึงมีแกผทู ี่
โกรธตอบผูที่โกรธแลว บุคคลผูไมโกรธ
ตอบผูที่โกรธแลว ยอมชือ่ วาชนะสงคราม
ซึ่งเอาชนะไดยาก ผูใดรูว า ผูอื่นโกรธ
แลว เปนผูมสี ติระงับไวได ผูนั้นชื่อวา
ประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ ทั้ง
ฝายตนและคนอื่น คนผูท ี่ไมฉลาดในธรรม
ยอมสําคัญเห็นผูที่รักษาประโยชนของทั้ง
สองฝาย คือ ของตนและคนอื่น วาเปน
คนโง ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวสักกะจอมเทวดาไดภาษิตคาถาเหลานี้ แลว
พวกเทวดาพากันอนุโมทนา เหลาอสูรตางก็นิ่ง.
[๘๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ผูตัดสินทั้งของพวกเทวดา
และพวกอสูรไดกลาวคํานี้วา ทาวเวปจิตติจอมอสูรไดตรัสคาถาทั้งหลายแลวแล
แตคาถาเหลานั้นมีความเกี่ยวเกาะดวยอาชญา มีความเกี่ยวเกาะดวยศาสตรา
เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความหมายมั่น ความแกงแยง ความทะเลาะวิวาท ทาว
สักกะจอมเทวดาไดตรัสคาถาทั้งหลายแลวแล ก็คาถาเหลานั้นไมเกี่ยวเกาะดวย
อาชญา ไมเกี่ยวเกาะดวยศาสตรา เพราะเหตุเชนนี้ จึงมีความไมหมายมั่น
ความไมแกงแยง ความไมทะเลาะวิวาท ทาวสักกะจอมเทวดาชนะเพราะไดตรัส
คําสุภาษิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชัยชนะดวยการกลาวคําสุภาษิตไดเปนของทาว
สักกะจอมเทวดาดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถาสุภาสิตชยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุภาสิตชยสูตรที่ ๕ ตอไปนี้ :บทวา อสุรินฺท เอตทโวจ ความวา ไดกลาวคํานี้ ดวยความเปน
ผูฉลาด. ไดยินวา จอมอสูรนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา การกลาวแกการถือของผู
อื่นกอน เปนการหนัก แตการกลาวคลอยตามคําของผูอื่นในภายหลัง สบาย.
บทวา ปุพฺพเทวา ความวา ผูอยูมานานในเทวโลก ยอมเปนเจาของกอน.
อธิบายวา ทานทั้งหลายจงกลาวคําที่มาตามประเพณีของทานกอน. บทวา
อทณฺฑาวจรา ความวา เวนจากการถือตะบอง. อธิบายวา ไมมี เชนใน
คํานี้วา พึงถือตะบองหรือมีด.
จบอรรถกถาสุภาสิตชยสูตรที่ ๕.
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๖. กุลาวกสูตร
ทาวสักกะชนะอสูรโดยชอบธรรม
[๘๘๔] สาวัตถีนทิ าน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงความระหวางพวกเทวดา
และอสูรไดประชิดกันแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงความคราวนั้น พวก
อสูรเปนฝายมีชัย พวกเทวดาเปนฝายปราชัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดา
ผูพายแพตางพากันหนีไปทางทิศอุดร พวกอสูรไดชวนกันไลพวกเทวดาเหลา
นั้นไปแลว.
[๘๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาได
ตรัสกะมาตลีสังคาหกเทพบุตรดวยคาถาวา
ดูกอนมา เธอจงหลีกเลี่ยงรังนก
ในปาไมงิ้ว โดยบายหนางอนรถกลับ ถึง
เราจะตองเสียสละชีวิตในพวกอสูรก็ตามที
นกเหลานี้อยาไดปราศจากรังเสียเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรรับพระดํารัสของทาวสักกะ
จอมเทวดาวา ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว ใหรถซึ่งเทียมดวยมา
อาชาไนยพันตัวหันหลังกลับ.
[๘๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกอสูรคิดวา บัดนี้รถ
ซึ่งเทียมดวยมาอาชาไนยพันตัวของทาวสักกะจอมเทวดาหันกลับมาแลว พวก
เทวดาจักทําสงความกับพวกอสูรแมเปนครั้งที่สองแล พวกอสูรตางตกใจกลับ
เขาไปสูอสูรบุรี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชัยชนะโดยธรรมแท ๆ ไดเปนของทาวสักกะจอมเทวดาแลว ดวยประการฉะนี้แล.
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อรรถกถากุลาวกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุลาวกสูตร ที่ ๖ ตอไปนี้ :บทวา อชฺฌภาสิ ความวา ไดยินวา เสียงรถ เสียงมาอาชาไนย
เสียงธง เหมือนเสียงฟาผารอบดานมีแกทาวสักกะผูบายหนาเขาปาไมงิ้วนั้น
พวกครุฑผูมีกําลังในปางิ้วนั้น ไดยินเสียงนั้นแลว ก็พากันหนี พวกครุฑที่
แกเฒา ที่หมดแรงเพราะโรค และลูกนกที่ยังไมเกิดขนปก ไมอาจจะหนีได
กลัวตายตกใจรองกันระเบ็งเซ็งแซ. ทาวสักกะไดยินเสียงนั้นแลวจึงตรัสถาม
สารถีมาตลีวา เสียงอะไรพอ. สารถีมาตลีกราบทูลวา ขาแตเทวะ พวกครุฑ
ไดยินเสียงรถของพระองค ไมอาจจะหนีไดจึงรอง. ทาวสักกะไดฟงคํานั้นแลว
มีพระทัยประกอบดวยพระกรุณา จึงตรัส.
บทวา อีสามุเขน คือ ทางงอนของรถ. รถจะไมบดขยี้รังนกทาง
งอน ฉันใด ทานจงหลีกรังนกนั้นดวยทางงอนรถ ฉันนั้น. เพราะวา รถที่
เกิดดวยบุญเปนปจจัยมุงหนาไปที่ภูเขาจักรวาลก็ดี ที่ภูเขาสิเนรุก็ดี ยอมไมขัด
ของ ยอมไปดวยอํานาจการไปในอากาศ. ถาจะพึงไปทางปางิ้วนั้น เมื่อเกวียน
ใหญไปกลางปางาก็ดี กลางปาลุหุงก็ดี ปาทั้งหมดก็ถูกเหยียบย่ําแหลกฉันใด
แมปางิ้วนั้น ก็พึงเปน ฉันนั้น.
จบอรรถกถกุลาวกสูตรที่ ๖
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๗. นทุพภิยสูตร

วาดวยการไมควรประทุษราย
[๘๘๗] สาวัตถีนิทาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทวดา
ผูหลีกเรนออกอยูในที่ลับ ไดเกิดความตรึกนึกคิดขึ้นวา เราไมควรประทุษราย
เเมแกผูที่เปนขาศึกตอเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติ
จอมอสูร ไดทราบความดําริของทาวสักกะจอมเทวดาดวยใจของตนแลว เขา
ไปหาทาวสักกะจอมเทวดาจนถึงที่ประทับ .
[๘๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทวดาไดทอดพระเนตร
เห็นทาวเวปจิตติจอมอสูรผูมาแตไกลทีเดียว ครัน้ แลวจึงตรัสกะทาวเวปจิตติ
จอมอสูรวา หยุดเถอะ ทานทาวเวปจิตติ ทานถูกจับเสียแลว.
ทาวเวปจิตติตรัสถามวา แนะทานผูนิรทุกข ทานละทิ้งความคิด
เมื่อกอนของทานเสียแลวหรือ.
ทาวสักกะตรัสวา ทาวเวปจิตติ ก็ทานจงสาบานเพื่อที่จะไมประทุษราย
ตอเรา.
[๘๘๙] ทาวเวปจิตติตรัสคาถาวา
แนะทาวสุชัมบดี บาปของคนพูดเท็จ
บาปของคนผูติเตียนพระอริยะเจา บาป
ของคนผูประทุษรายตอมิตร และบาปของ
คนอกตัญู จงถูกตองผูที่ประทุษราย
ตอทาน.
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อรรถกถานทุพภิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนทุพภิยสูตรที่ ๗ ตอไปนี้ :บทวา อุปสงฺกมิ ความวา ทาวสักกะนี้ดําริวา เราไมควรประทุษราย
แมแกผูเปนขาศึกตอเรา. คิดตอไปวา ชื่อวา ผูที่เปนขาศึกตอทาวเวปจิตตินั้น
นอกจากเราไมมี เราจักทดลองดูทาวเวปจิตตินั้นกอน เขาเห็นเราแลวจะ
ประทุษราย หรือไมประทุษราย จึงเขาไปหา. บทวา ติฏ เวปจิตฺติ
คหิโตสิ ความวา ทาวสักกะตรัสรา ดูกอนทาวเวปจิตติ ทานจงหยุด ณ
ที่นี้เถิด ทานถูกเราจับแลว. พรอมกับดํารัสของทาวสักกะนั้น ทาวเวปจิตติ
ก็ถูกผูกมัด โดยผูกมัดมีคอเปนที่ ๕. บทวา สปสฺสุ จ เม ความวา
ทาวสักกะตรัสวา ทาวเวปจิตติ ทานจงสาบานเพื่อที่จะไมประทุษรายในเรา.
บทวา ย มุสา ภณโต ปาป ความวา ทานกลาวหมายถึงบาปของพระเจา
เจติยราชในปฐมกัปในกัปนี้. บทวา อริยูปวาทิโน ไดแก บาปดุจบาปของ
ภิกษุโกกาลิกะ. บทวา มิตฺตทฺทุโน จ ย ปาป ไดแกบาปของผูมีจิต
ประทุษรายในพระมหาสัตว ในมหากปชาดก. บทวา อกตฺุโน ไดแก
บาปของคนอกตัญู เชนเทวทัต. นัยวา ในกัปนี้ มี ๔ มหากัป.
จบอรรถกถานทุพภิยสูตรที่ ๗.
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๘. วิโรจนอสุรินทสูตร

จอมอสูรกับทาวสักกะแสดงคําสุภาษิต
[๘๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
กําลังเสด็จเขาที่พักกลางวัน ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาววิโรจนะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนพิงบานพระทวารองคละขาง.
[๘๙๑] ลําดับนั้นเเล ทาววิโรจนะจอมอสูรไดตรัสคาถานี้ ในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจาวา
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนงดงามอยูที่ความ
สําเร็จ นี้เปนถอยคําของวิโรจนะ.
[๘๙๒] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา
เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชนสําเร็จ ประโยชนทงั้ หลายงดงามอยู
ที่ความสําเร็จ ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี.
[๘๙๓] ทาววิโรจนะจอมอสูรตรัสวา
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการใน
สิ่งนั้น ๆ ตามควร สวนการบริโภคของ
สรรพสัตวมีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่ง
ประโยชนทงั้ หลายงดงามอยูที่ความสําเร็จ
นี้เปนถอยคําของวิโรจนะ.
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[๘๙๔] ทาวสักกะจอมเทวดาตรัสวา
สรรพสัตวยอมเกิดความตองการใน
สิ่งนั้น ๆ ตามควร สวนการบริโภคของ
สรรพสัตว มีการปรุงประกอบเปนอยางยิ่ง
ประโยชนทั้งหลายงดงามอยูที่ความสําเร็จ
ประโยชนยิ่งกวาขันติไมมี.
อรรถกถาวิโรจนอสุรินทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิโรจนอสุรินทสูตรที่ ๘ ตอไปนี้ :บทวา อฏสุ ไดแก ยืนดุจรูปคนเฝาประตู. บทวา นิปฺปทา
เเปลวา ความสําเร็จ. ทานอธิบายวา เปนชายควรพยายามไปจนกวาประโยชน
จะสําเร็จทีเดียว. คาถาที่ ๒ เปนของทาวสักกะ. ในบทเหลานั้น บทวา
ขนฺตฺยา ภิยฺโย ความวา บรรดาประโยชนทั้งหลายงามอยูที่ความสําเร็จ
ไมมีประโยชนยิ่งกวาขันติ. บทวา อตฺถชาตา ไดแก มีกจิ เกิดแลว.
จริงอยู ขึ้นชื่อวา สัตว ทีไ่ มมีกิจเกิดแลว แมกระทั่งสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอก
เปนตน ยอมไมมี. แมเพียงเดินไปขางนี้ ขางโนน ก็เปนกิจเหมือนกัน .
บทวา สโยคปรมาเตฺวว สมฺโภคา สพฺพปาณิน แปลวา การบริโภค
ของสัตวทั้งปวงมีการปรุงเปนอยางยิ่ง อธิบายวา เพราะขาวคางคืนเปนตน
ไมควรบริโภค. แตขาวเหลานั้น อุนใหรอน กระจายออกปรุงดวยเนยใส
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น้ําผึ้งน้ําออยเปนตน เปนของควรบริโภค. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
สโยคปรมาเตฺวว สมฺโภคา สพฺพปาณิน ดังนี้ . บทวา นิปฺผนฺนโสภิโน
อตฺถา ความวา ชื่อวาประโยชนเหลานี้สําเร็จเเลว จึงงาม. คาถาที่ ๔
ก็เปนของทาวสักกะอีก แมในคาถาที่ ๔ นั้น พึงทราบความโดยนัยที่กลาวแลว.
จบอรรถกถาวิดรจนอสุรินทสูตรที่ ๘
๙. อารัญญกสูตร
วาดวยกลิ่นของผูมีศีล
[๘๙๕] สาวัตถีนิทาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมาก
รูปดวยกัน อาศัยอยูในกุฎีที่มุงบังดวยใบไม ในราวปา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดากับทาวเวปจิตติจอมอสูร เขาไปหาฤาษีผูมีศีล
มีกัลยาณธรรมเหลานั้นถึงที่อยู.
[๘๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร
สวมรองเทาหนาหลายชั้น สะพายดาบ มีผูกั้นรมให เขาไปสูอาศรมทางทวาร
อันเลิศ เขาไปใกลฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นหางไมถึงวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแลทาวสักกะจอมเทวดาทรงถอดฉลองพระบาท ประทาน
พระขรรค ใหแกผูอื่นรับสั่งใหลดฉัตร เสด็จเขาไปทางอาศรมโดยทางทวารเขา
ประทับยืน ประคองอัญชลีนมัสการฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นอยูใตลม.
[๘๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น แลฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานั้นไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทวดาดวยคาถาวา
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กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤติพรตมา
นาน ยอมจะฟุงจากกายไปตามลม ดูกอน
ทาวสหัสนัยน พระองคจงถอยไปเสียจาก
ที่นี้ ดูกอนทาวเทวราช กลิ่นของพวก
ฤาษีไมสะอาด.
[๘๙๘] ทาวสักกะตรัสตอบวา
กลิ่นของพวกฤาษีผูประพฤติพรต
มานาน ยอมจะฟุงจากกายไปตามลม
ทานเจาขา พวกขาพเจาตางก็มุงหวังกลิ่น
นี้เหมือนกับบุคคลนุงหวังระเบียบดอกไม
อันวิจิตร งดงาม บนศีรษะ ฉะนั้น
ก็พวกเทวดาหามีความสําคัญในกลิ่นของ
ผูม ีศีลนี้วาเปนกลิ่นปฏิกูลไม.
อรรถกถาอารัญญกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอารัญญกสูตรที่ ๙ ตอไปนี้ :บทวา ปณฺณกุฏีสุ สมฺมนฺติ ความวา ฤาษีทั้งหลายอาศัยอยู ใน
บรรณศาลา สมบูรณดวยที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน และที่จงกรมเปนตน
ในราวปา อันนารื่นรมยในหิมวันตประเทศ. เทพทั้งสองเหลานั้นคือ ทาวสักกะ
จอมเทพและทาวเวปจิตติเปนลูกเขยพอตากัน บางครั้งก็ทะเลาะกัน บางครั้งก็
เที่ยวไปดวยกัน แตในครั้งนี้เที่ยวไปดวยกัน. บทวา อฏลิโย ไดแก รองเทา
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หนาหลายชั้น. บทวา ขคฺค โอลคฺเคตฺวา ไดแก สะพายดาบ. บทวา
ฉตฺเตน ไดแก กั้นเศวตฉัตรทิพยไวเบื้องสูง. บทวา อปพฺยามโต กริตฺวา
แปลวา หางไมถึงวา. บทวา จิรทกฺขติ าน แปลวา ประพฤติพรตมานาน.
ฤาษีทั้งหลายกลาววา ทานจงถอยไปเสียจากนี้ จงเวน เสียจากที่นี้ อยายืนเหนือ
ลม. บทวา น เหตฺถ เทวา ความวา พวกเทวดาหามีความสําคัญในกลิ่นของ
ผูมีศีลนี้วา ปฏิกูลไม. ทานแสดงไววา ก็พวกเทวดามีความสําคัญในกลิ่น
ของผูมีศีลวา นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอารัญยกสูตรที่ ๙
๑๐. สมุททกสูตร
วาดวยทาวสมพรจอมอสูรถูกสาป
[๘๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ฯลฯ
[๙๐๐] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปดวยกัน อาศัยอยูใน
กุฏีที่มุงบังดวยใบไมแทบฝงสมุทร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นแล สงคราม
ระหวางพวกเทวดากับ อสูรไดประชิดกันแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นพากันคิดเห็นวา พวกเทวดาตั้งอยูใน
ธรรม พวกอสูรไมตั้งอยูในธรรม ภัยนั้นพึงเกิดแกพวกเราเพราะอสูรโดยแท
อยากระนั้นเลย พวกเราควรเขาไปหาทาวสมพรจอมอสูรแลวขออภัยทานเถิด.
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[๙๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานั้น ไดอันตรธานไปในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร ไปปรากฏอยูตรงหนาทาว
สมพรจอมอสูรเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น พวกฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น ได
กลาวกะทาวสมพรจอมอสูรดวยคาถาวา
พวกฤาษีมาขออภัยทานกะทาวสมพร
การใหภัยหรือใหอภัย ทานกระทําได
โดยแต.
[๙๐๒] ทาวสมพรจอมอสูรไดกลาวตอบวา
การอภัยไมมีแกพวกฤาษี ผูชั่วชาคบ
หาทาวสักกะ เราใหเฉพาะแตภัยเทานั้น
แกพวกทานผูขออภัย.
[๙๐๓] พวกฤาษีกลาววา
ทานใหเฉพาะแตภัยเทานั้นแกพวก
เราผูขออภัย พวกเราขอรับเอาแตอภัย
อยางเดียว สวนภัยจงเปนของทานเถิด
บุคคลหวานพืชเชนใดยอมไดผลเชนนั้น
คนทําดียอมไดดี ทําชั่วก็ยอมไดชั่ว แนะ
พอ ทานหวานพืชลงไปไวแลว ทานจัก
ตองเสวยผลของมัน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ฤาษีผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้น ได
สาปแชงทาวสมพรจอมอสูร แลวอันตรธานหายไปในที่ตรงหนาทาวสมพรจอม
อสูรแลวไปปรากฏอยูในบรรณกุฎีแทบฝงสมุทร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
[๙๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสมพรจอมอสูรถูกฤาษี
ผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานั้นสาปแชงแลว ไดยนิ วา ในคืนวันนั้น ตกใจ
หวาดหวั่นถึงสามครั้ง.
จบสมุททกสูตร
จบวรรคที่ ๑
อรรถกถาสมุททกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสมุตตกสูตรที่ ๑๐ ตอไปนี้ :บทวา สมุทฺทตีเร ปณฺณกุฏีสุ ความวา พวกฤาษีอาศัยอยูใน
บรรณศาลา มีประการดังกลาวแลวบนหาดทราย มีสีเหมือนแผนเงินหลังมหาสมุทรในจักรวาล. บทวา สิยาป น แกเปน สิสยาป อมฺหาก แปลวา
แมพึงมีแกพวกเรา บทวา อภยทกฺขณ
ิ  ยาเจยฺยาม ไดแก พึงขออภัยทาน.
นัยวา สงความระหวางเทวดาและอสูร โดยมากมีขึ้นที่หลังมหาสมุทร. ชัยชนะ
มิไดมีแกพวกอสูรในทุกเวลา. พวกอสูรเปนฝายแพเสียหลายครั้ง.
พวกอสูรเหลานั้น แพเทวดาแลวพากันหนีไปทางอาศรมบทของพวก
ฤาษี โกรธวา ทาวสักกะ ปรึกษากับ พวกฤาษีเหลานี้ ทําเราใหพินาศ โดยพวก
ทานจับทั้งแมทั้งลูก. พวกอสูรจึงพากัน ทําลายหมอน้ําดื่มและศาลาที่จงกรม
เปนตนในอาศรมบทนั้น. พวกฤาษีถอื อาผลาจากปากลับมาเห็นชวยกันทํา
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ใหเหมือนเดิมดวยความลําบากอีก. แมพวกอสูรเหลานั้นก็ทําใหพินาศอยางนั้น
บอย ๆ. เพราะฉะนั้น พวกฤาษีสดับวา บัดนี้ สงความระหวางเทวดาและ
อสูรปรากฏขึ้นดังนี้ จึงคิดอยางนั้น. บทวา กาม กโร ไดแก กระทําตาม
ความปรารถนา. บทวา ภยสฺส อภยสฺส วา แกเปน ภย วา อภย วา
แปลวา ภัย หรือ อภัย. ทานอธิบายขอนี้ไววา หากทานประสงคจะใหอภัยก็
พอใหอภัยได หากทานประสงคจะใหภัยก็พอจะใหภัยได แตสําหรับพวกอาตมา
ทานจงใหอภัยทานเถิดดังนี้. บทวา ทุฏาน แปลวา ผูประทุษรายแลว คือ
ผูโกรธแลว. บทวา ปวุตฺต คืออันเขาหวานไวในนา. บทวา ติกฺขตฺตุ
อุพฺพิชฺชติ ความวา จอมอสูรบริโภคภัตรในตอนเย็นแลวขึ้นที่นอน นอนพอ
จะงีบหลับ ก็ลุกขึ้นยืนรองไปรอบ ๆ. เหมือนถูกหอกรอยเลมทิ่มแทง. ภพอสูร
หนึ่งหมื่นโยชนถึงความปนปวนวา นี่อะไรกัน. ลําดับนั้น พวกอสูรพากันมา
ถามจอมอสูร นี่อะไรกัน. จอมอสูรไมพูดอะไรเลย. แมในยามที่สองเปนตน
ก็มีนัยนี้แล. ดวยประการฉะนี้ เมื่อพวกอสูรพากันปลอบจอมอสูรวา อยากลัวเลย
มหาราชดังนี้ จนอรุณขึ้น. ตั้งแตนั้นมา จอมอสูร ก็มีใจหวั่นไหวเกิดอาการไข
ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้นนั่นแล จอมอสูรนั้น จึงเกิดชื่ออีกอยางหนึ่งวา
เวปจิตติ.
จบ อรรถกถาสมุททกสูตรที่ ๑๐
จบ วรรคที่ ๑

รวมพระสูตรแหงสักกสังยุตมี ๑๐ สูตร คือ
๑. สุวีรสูตร ๒. สุสิมสูตร ๓. ธชัคคสูตร ๔. เวปจิตติสูตร
๕. สุภาสิตชยสูตร ๖. กุลาวกสูตร ๗. นทุพภิยสูตร ๘. วิโรจนอสุรินทสูตร ๙. อารัญญกสูตร ๑๐. สมุททกสูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. ปฐมเทวสูตร
วาดวยวัตรบท ๗
[๙๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล ฯลฯ
[๙๐๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท
๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ จึงไดถึงความ
เปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการ เปนไฉน คือ เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอด
ชีวิต ๑ เราพึงประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูลจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูด
วาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูดวาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจ
ปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทินอยูครองเรือน มีการบริจาคอันปลอยแลว
มีฝามืออันชุมยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการแจกจายทานตลอด
ชีวิต ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวติ ถาแมความ
โกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตร
บท ๗ ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ ดังนี้ จึง
ไดถึงความเปนทาวสักกะ.
[๙๐๗] พระผูมีภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบ
ลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
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เทวดาชั้นดาวดึงส กลาวถึงนรชน
ผูเปนบุคคล เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจา
ออนหวาน กลาวคําสมานมิตรสหาย ละคําสอเสียด ประกอบในอุบายเปนเครื่อง
กําจัดความตระหนี่ มีวาจาสัตย ครอบงํา
ความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรุษดังนี้.
อรรถกถาปฐมเทวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปรมเทวสูตรที่ ๑ แหงทุติยวรรค ตอไปดังนี้ :บทวา วตฺตปทานิ ไดแก สวนแหงวัตร. บทวา สมตฺตานิ คือ
บริบูรณแลว. บทวา สมาทินฺนานิ คือถือเอาแลว. บทวา กุเล เชฏาปจายี ความวา กระทําความยําเกรงผูเปนใหญในตระกูลเปนตนวา ปู ยา อา
นา ลุง ปา. บทวา สณฺหวาโจ ไดแก มีวาจานารักออนหวาน. บทวา
มุตฺตาจาโค ไดแก เสียสละ. บทวา ปยตปาณี ไดแก ลางมือเพื่อใหไทย
ธรรม. บทวา โวสฺสคฺครโต ไดแก ยินดีในการสละ. บทวา ยาจโยโค
ไดแก เปนผูควรที่คนอื่นจะพึงขอ หรือวา ผูประกอบดวยการบูชานั่นแล ชือ่ วา
ยาจโยโค. บทวา ทานสวิภาครโต ไดแก ยินดีแลวในการใหและการแจก.
จบ อรรถกถาปฐมเทวสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยเทวสูตร
วาดวยวัตรบท ๗
[๙๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล ฯลฯ
[๙๐๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ
เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวมฆวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพ
เมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอนไดใหทานมากอน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
ทาวปุรินททะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใน
กาลกอนไดใหทานโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวสักกะ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนอยูในกาลกอน ไดใหที่พักอาศัย
เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาววาสวะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพ
ยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดยครูเดียว เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวสหัสนัยน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามวา
สุชาเปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวสุชัมบดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพเสียราชสมบัติเปนอิสราธิบดีของทวยเทพชั้นดาวดึงส เพราะ
เหตุนั้น จึงเรียกวา เทวานมินทะ.
[๙๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยู
ในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทาน
วัตรบท ๗ ประการบริบูรณ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการ
เปนไฉน คือเราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ ฯลฯ ถาแมความโกรธพึง
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เกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗
ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตรบท ๗ ประการ ดังนี้ จึงไดถึงความ
เปนทาวสักกะ.
[๙๑๑] พระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ จึงไดตรัสดาถาประพันธตอไปอีกวา
เทวดาชั้นดาวดึงสกลาวนรชนผูเปน
บุคคลเลี้ยงมารดาบิดา...วาเปน สัปบุรษุ
ดังนี้.
อรรถกถาทุติยเทวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุทิยเทวสูตรที่ ๒ ตอไปนี้ :บทวา สนุสฺสภูโต ไดแก มฆมาณพเปนมนุษยในหมูบานอจลคาม
แควนมคธ. บทวา อาวสถ อาทาสิ ความวา มฆมาณพไดสรางที่พักใหแก
มหาชนในทางสี่แพรง. บทวา สหสฺสมฺป อตฺถาน ไดแกเหตุแมพันหนึ่ง.
หรือวาเมื่อคําพูดพันคํารวมลงดวยคนพันคน ทาวสักกะจอมเทพทั้งอยูในบท
เดียววินิจฉัยวา นี้ ประโยชนของชนนี้ นี้ประโยชนของชนนี้.
จบ อรรถกถาทุติยเทวสูตรที่ ๒
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๓. ตติยเทวสูตร
วาดวยวัตรบท ๗
[๙๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปา
มหาวัน กรุงเวสาลี.
ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เมื่อประทับนั่ง ที่ควรสวนขางหนึ่งเรียบรอยแลว ไดตรัสถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงเห็นทาวสักกะ
จอมเทพหรือ พระพุทธเจาขา.
พระผูที่พระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนมหาลี อาตมาเห็นทาวสักกะ
จอมเทพ ถวายพร.
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผทู ี่พระองคทรงเห็นนั้น จักเปนรูป
เปรียบของทาวสักกะเปนแน เพราะวาทาวสักกะจอมเทพยากที่ใคร ๆ จะเห็น
ได พระพุทธเจาขา.
[๙๑๓] พ. ดูกอนมหาลี อาตมารูจักทาวสักกะดวย รูธ รรมเครื่อง
กระทําใหเปนทาวสักกะดวย และรูถึงธรรมทีท่ าวสักกะไดถึงความเปนทาวสักกะเพราะเปนผูสมาทานธรรมนั้นดวย ดูกอนมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อ
ยังเปนมนุษยในกาลกอน เปนมาณพชื่อวามฆะ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
ทาวมฆวา ดูกอนมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน
ไดใหทานมากอน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวปุรินททะ ดูกอนมหาลี
ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหทานโดยเคารพ
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เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวสักกะ. ดูกอนมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยัง
เปนมนุษยอยูในกาลกอน ไดใหที่พักอาศัย เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาว
วาสวะ ดูกอ นมหาลี ทาวสักกะจอมเทพยอมทรงคิดเนื้อความไดตั้งพันโดย
ครูเดียว เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ทาวสหัสนัยน ดูกอนมหาลี ทาวสักกะ
จอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชาเปนปชาบดี เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
ทาวสุชัมบดี ดูกอนมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเสวยรัชสมบัติเปนอิสราธิบดีของ
ทวยเทพชั้นดาวดึงส เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เทวานมินทะ.
[๙๑๔] ดูกอนมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษยอยูใน
กาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการบริบูรณ เพราะเปนผูสมาทานวัตร
บท ๗ ประการ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ วัตรบท ๗ ประการ เปนไฉน
คือ เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต ๑ เราพึงประพฤติออนนอมตอผูใหญ
ในตระกูลตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดวาจาออนหวานตลอดชีวิต ๑ เราไมพึงพูด
วาจาสอเสียดตลอดชีวิต ๑ เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทินอยู
ครองเรือน มีการบริจาคอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควร
แกการขอ ยินดีในการแจกจายทานตลอดชีวิต ๑ เราพึงพูดคําสัตยตลอดชีวิต
๑ เราไมพึงโกรธตลอดชีวิต ถาแมความโกรธพึงเกิดขึ้นแกเรา เราพึงกําจัด
มันเสียโดยฉับพลันทีเดียว ๑ ดูกอนมหาลี ทาวสักกะจอมเทพเมื่อยังเปนมนุษย
อยูในกาลกอน ไดสมาทานวัตรบท ๗ ประการนี้บริบูรณ เพราะเปนผูสมาทาน
วัตรบท ๗ ประการดังนี้ จึงไดถึงความเปนทาวสักกะ.
[๙๐๕] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิต
นี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
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เทวดาชั้นดาวดึงส กลาวนรชนผู
เปนบุคคลเลี้ยงมารดาบิดา มีปกติประพฤติ
ออนนอมตอผูใหญในตระกูล เจรจา
ออนหวาน กลาวแตคําสมานมิตรสหาย
ละคําสอเสียด ประกอบในอุบายเปนเครื่อง
กําจัดความตระหนิ มีวาจาสัตย ครอบงํา
ความโกรธได นั้นแลวา เปนสัปบุรษุ
ดังนี้.
อรรถกถาตติยเทวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยเทวสูตรที่ ๓ ตอไปนี้ :บทวา อุปสงฺกมิ ความวา เจามหาลีลิจฉวีคิดวา ชนทัง้ หลายพูด
กันวา ทาวสักกเทวราช เราจักทูลถามความนี้กะพระทศพลวา ทาวสักกะมีอยู
หรือหนอ ผูใดเคยเห็นทาวสักกะนั้นดังนี้ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ตฺจ ปชานามิ เปนเอกพจนลงในพหุพจน. อธิบายวา เรารูธรรม
ทั้งหลายเหลานั้นดวย. ไดยินวา ทาวสักกะไดเปนมาณพชื่อวามฆะ ในบาน
อจลคามแควนมคธในอัตภาพกอน เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด. มฆมาณพนั้น
ไดมีจริยาเหมือนจริยาของพระโพธิสัตว เขาพาคน ๓๓ คนไปทํากรรมดี.
วันหนึ่ง เขาใครครวญดวยปญญาของตน ขนหยากเยื่อออกทั้งสองขาง ในที่
ที่มหาชนประชุมกันทามกลางบาน แลวไดทําที่นั้นใหเปนที่นารื่นรมย. เขา
สรางมณฑป ณ ที่นั้นอีก. เมื่อกาลลวงไป เขาไดสรางศาลาอีก. อนึ่ง เขาออก
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จากบานเที่ยวไป คาวุตหนึ่ง กึ่งโยชน สามคาวุตบาง โยชนหนึง่ บาง ไดทํา
ที่ไมเรียบใหเรียบกับสหายเหลานั้น.
สหายทั้งหมดเหลานั้น รวมใจกันสรางสะพานในที่ที่ควรมีสะพาน
ในที่นั้น ๆ สรางมณฑปเปนตนในที่ที่ควรแกมณฑป ศาลา สระโบกขรณี
สวนดอกไมเปนตน ไดกระทําบุญมาก. มฆะบําเพ็ญวัตรบทเจ็ด ครั้นถึง
แกกรรมไดไปเกิดบนภพดาวดึงสกับพวกสหาย. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบ
เหตุทั้งปวงนั้น. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา ทาวสักกะไดถึงความเปน
ทาวสักกะ เพราะถือธรรมเหลาใด เรารูธรรมเหลานั้นดวย. นีเ้ ปนสังเขปกถา
ในการถึงความเปนทาวสักกะของทาวสักกะ. สวนความพิสดาร ทานกลาวไว
แลว ในสักกปญหาวรรณนา อรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อสุมังคลวิลาสินี.
จบอรรถกถาตติยเทวสูตรที่ ๓
๔. ทฬิททสูตร
วาดวยผูไมขัดสน
[๙๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา.
[๙๑๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาเเลว กรุงราชคฤหนี้แล ไดมีบุรุษคนหนึ่งเปนมนุษย
ขัดสน เปนมนุษยกําพรา เปนมนุษยยากไร เขายึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ
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จาคะ ปญญา ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ครั้นเขายึดมั่นศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว เมือ่ แตกกายตายไป
ไดอุบัติยังสุคติโลกสวรรค ถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส เทพบุตร
นั้น รุงเรื่องลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ.
[๙๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ในกาลครั้งนั้น พวกเทวดา
ชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยนัก ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ยังไมเคยมีมาเลย เทพบุตรผูนี้เมื่อ
ยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน เปนมนุษยขัดสน เปนมนุษยกําพรา เปนมนุษย
ยากไร เมื่อแตกกายตายแลว เขาอุบัติยังสุคติโลกสวรรค ถึงความเปนสหาย
ของเทวดาชั้นดาวดึงส ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมีและยศ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะเทวดาชั้นดาวดึงสวา
ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยายกโทษตอเทพบุตรนี้เลย
ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เทพบุตรนี้แล เมือ่ ยังเปนมนุษยอยูในกาลกอน
ยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรง
ประกาศแลว ครั้นยึดมั่น ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ในพระธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว เมื่อแตกกายตายลง จึงอุบัติยังสุคติโลกสวรรค ถึง
ความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส ยอมรุงเรื่องลวงเทวดาเหลาอื่นดวยรัศมี
และยศ.
[๙๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเมื่อ
จะทรงพลอยยินดีกะพวกเทวดาชั้นดาวดึงส จึงไดตรัสคาถาเหลานี้ในเวลานั้นวา
บุคคลใด มีศรัทธาตั้งมั่นไมหวัน่ ไหว
ในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะเจา
พอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระ-
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สงฆและมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลาย
เรียกบุคคลนัน้ วา เปนคนไมขัดสน ชีวิต
ของบุคคลนัน้ ไมเปลาประโยชน เพราะ
เหตุนั้น บุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึง
ประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งศรัทธา ศีล ความ
เลื่อมใส และความเห็นธรรมเถิด.
อรรถกถาทฬิททสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทฬิททสูตรที่ ๔ ตอไปนี้ :บทวา มนุสฺสทฬิทฺโท คือ คนขัดสน. บทวา มนุสฺสกปโณ
คือ ถึงความเปนมนุษยควรกรุณา. บทวา มนุสฺสวราโก คือเปนคนเลว.
บทวา ตตฺร แปลวา ในที่นั้น . หรือในความรุงเรื่องนั้น. บทวา อุชฺฌายนฺติ
แปลวา เพงโทษ ไดแก คิดเเตความลามก. บทวา ขิยฺยนฺติ คือประกาศ.
บทวา วิปาเจนฺติ คือพูดเปดเผยในที่นั้น ๆ. ในบทนี้วา เอโส โข มาริส
มีอนุปุพพีกถาดังตอไปนี้
ไดยินวา เทวบุตรนั้น เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติ ไดเปน
พระเจากรุงพาราณสี ในแควนกาสี ทรงกระทําประทักษิณพระนคร ซึ่งยกธงชัย
และธงแผนผาขึ้น ประดับดวยเครื่องประดับพระนครอยางดี ดวยสิริสมบัติ
ของพระองค อันฝูงชนจองมองเปนตาเดียวกัน. ก็สมัยนั้น พระปจเจกพุทธเจา
องคหนึ่ง มีอินทรียสงบ มีใจสงบ ถึงพรอมดวยการฝกตนอยางดี มาจาก
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เขาคันธมาทน เที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองนั้น. ฝายมหาชน ละความยําเกรง
พระราชา มองดูพระปจเจกพุทธเจาอยางเดียว. พระราชาทรงดําริวา เดี๋ยวนี้
ในหมูชนนี้ แมคนหนึ่ง ก็ไมมองดูเรา นี่เรื่องอะไรกัน เมื่อมองดู ก็เห็น
พระปจเจกพุทธเจา. พระปจเจกพุทธเจาแมนั้นก็ชราอายุมาก. แมจีวรของทาน
ก็คร่ําครา. เสนดายหอยยอยจากที่นั้น ๆ. พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจา ผูบําเพ็ญบารมีมาตลอดสองอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป. เพียงจิต
เลื่อมใส หรือเพียงยกมือไหวก็ไมมี. พระราชานัน้ ทรงโกรธวา ผูนี้เห็นจะ
เปนนักบวชไมมองดูเราดวยความริษยา ทรงดําริวา นี่ใครหมผาขี้เรือนแลว
ทรงถมเขฬะเสด็จหลีกไป. ดวยวิบากของกรรมนั้น พระราชา จึงไปเกิดใน
มหานรก ดวยวิบากที่เหลือ มาสูมนุษยโลก ถือปฏิสนธิในครรภของหญิงที่
ยากจนขนแคน ในกรุงราชคฤห. ตั้งแตเวลาที่ถือปฏิสนธิ หญิงนั้น ไมได
อาหารเต็มทองเพียงน้ําขาว. เมื่อทารกนั้นอยูในหอง หูและจมูกแหวงวิ่น.
เมื่อเด็กออกจากทองมารดา เปนโรคเรื้อน มีผมหงอกขาวโพลน. ชื่อวา
มารดาบิดาเปนผูกระกําลําบาก. ดวยเหตุนั้น มารดาของทารกนั้น ไดนํา
น้ําขาวบาง น้ําบางใหแกทารกตลอดเวลาที่ไมสามารถจะถือกระเบื้องเที่ยวไปได
ก็เมื่อถึงคราวที่ทารกนั้น สามารถเที่ยวขอทานได มารดา จึงมอบกระเบื้อง
ใหในมือกลาววา เจาจักรับผิดชอบตามกรรมของตนแลวหลีกไป. ตัง้ แต
นั้นมา เนือ้ ของทารกนั้นขาดไปจากตัวทั่วทั้งรางกาย. น้ําเหลืองก็ไหล.
ไดรับเวทนาหนัก. อาศัยตรอกนอนรองโหยหวนตลอดคืน. ดวยเสียงปริเทวนา
นาสงสารของเด็กนั้น พวกมนุษยในทุกถนนไมไดนอนตลอดคืน. ตั้งแต
นั้นมา เขาจึงมีชื่อวา สุปปพุทธะ เพราะอรรถวา ทําคนนอนสบายใหตื่น.
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ครั้นสมัยตอมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา เสด็จถึงกรุงราชคฤห
ชาวเมืองนิมนตพระศาสดาสรางมหามณฑป ทามกลางพระนคร ไดพากัน
ถวายทาน. แมนายสุปปพุทธะ เปนโรคเรื้อนก็ไดไปนั่ง ณ ที่ใกลโรงทาน
ชาวเมืองอังคาสพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยของเคี้ยวของฉัน
อันประณีต ไดใหขาวยาคู และภัตรแกสุปปพุทธะบาง. เมื่อสัปปพุทธะบริโภค
โภชนะอันประณีตแลว ก็มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง. ในที่สุดภัตกิจ พระศาสดา
ทรงกระทําอนุโมทนาแลว ทรงแสดงสัจธรรม. นายสุปปพุทธะนั่งในที่ที่ตน
นั่งนั้น เมื่อจบเทศนาสงญาณไปตามกระแสของเทศนา ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล.
พระศาสดาทรงลุกขึ้นเสด็จไปสูพระวิหาร. แมนายสุปปพุทธะนั้น ก็สวมรองเทา
มีเชิงถือกระเบื้อง ยันไมเทาไปที่อยูของตน ถูกแมโคขวิดตาย ไปบังเกิดใน
เทวโลกในวาระจิตที่สอง ดุจทําลายหมอดินแลวไดหมอทองคําอาศัยบุญของตน
จึงรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น. ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะแสดงถึงเหตุนั้น
จึงกลาวคํามีอาทิวา เอโส มาริส ดังนี้. บทวา สทฺธา ไดแก ศรัทธา
อันมาแลวโดยมรรค. บทวา สีลฺจ ยสฺส กลฺยาณ ไดแก กัลยาณศีล
ที่ทานกลาววา อริยกันตศีลของพระอริยสาวก. ในลําดับนั้น ศีลแมขอหนึ่ง
ของพระอริยสาวก ชื้อวา ไมนาใคร ยอมไมมี ก็จริง ถึงดังนั้น ในความ
นี่ทานประสงคเอาเบญจศีลที่ไมละแมในภพตาง ๆ.
จบอรรถกถาทฬิททสูตรที่ ๔
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๕. รามเณยยกสูตร
วาดวยภูมิสถานอันนารื่นรมย
[๙๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นแลวทรงถวายบังคมแลวประทับอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ประทับ
เรียบรอยแลว ไดตรัสถามพระผูมีพระภาคเจาวา สถานที่เชนไรหนอ เปน
ภูมิสถานอันนารื่นรมย.
[๙๒๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา
อารามอันวิจิตร ปาอันวิจิตร สระ
โบกขรณีที่สรางอยางดี ยอมไมถึงเสี้ยวที่
๑๖ อันแบงออก ๑๖ ครัง้ แหงภูมสิ ถาน
อันรื่นรมยของมนุษย พระอรหันตทงั้ หลาย
อยูในที่ใด เปนบานหรือปาก็ตาม เปน
ที่ลุมหรือที่ดอนก็ตาม ทีน่ ั้นเปนภูมิสถาน
อันนารินรมย.
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อรรถกถารามเณยยกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในรามเณยยกสูตรที่ ๕ ตอไปนี้ :บทวา อารามเจตฺยา ไดแก เจดียในสวน. บทวา วนเจตฺยา
ไดแก เจดียที่ภูเขาและปา. แมในบททั้งสองนั้น พึงทราบวา ชื่อวา เจดีย
เพราะอรรถวา ทําใหเกิดความเคารพ. บทวา มนุสฺสรามเณยฺยสฺส คือ
ความเปนสถานที่นารื่นรมยของมนุษย. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงถึงพื้นที่อันนารื่นรมยดวยสามารถเปนพื้นที่อันนารื่นรมยของมนุษย
จึงตรัสวา คาเม วา ดังนี้เปนตน .
จบอรรถกถารามเณยยกสูตรที่ ๕
๖. ยชมานสูตร
วาดวยทานที่ใหในอริยสงฆมีผลมาก
[๙๒๒] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงถวายบังคมแลว ประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.
[๙๒๓] ทาวสักกะจอมเทพประทับ ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เรียบรอย
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
เมื่อมนุษยทั้งหลายผูเปนสัตว
ปรารถนาบุญบูชาอยู กระทําบุญมีอุปธิ
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เปนผล ทานที่ใหแลวในทีไ่ หนมีผลมาก
พระพุทธเจาขา.
[๙๒๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ทานผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ทานผูตั้งอยู
ในผล ๔ จําพวก นั่นคือพระสงฆ เปน
ผูซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล
เมือมนุษยทั้งหลายผูเปนสัตวปรารถนาบุญ
บูชาอยู กระทําบุญมีอุปธิเปนผล ทานที่
ใหแลวในสงฆมีผลมาก.
อรรถกถายชมานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในยชมานสูตรที่ ๖ ตอไปนี้ :บทวา ยชมาน แปลวา บูชาอยู. มีเรื่องเลาวา ในครัง้ นั้นพวก
ชาวอังคะและมคธ. ไดถือเอาเนยใส น้ําผึ้งและน้ําออยเปนตนอยางเลิศเปน
ประจําป เอาฟนบรรทุกเกวียนประมาณ ๖๐ เลม กองสุมไวในที่แหงหนึ่ง
แลวกอไฟ ขณะที่ไฟลุก ใสของเลิศทั้งหมดนั้นดวยหมายวา พวกเราจะบูชา
ทาวมหาพรหม. นัยวาเปนความเธอถือของพวกเขาวา ใสลงไปครั้งหนึ่งจะให
ผลแสนเทา.
ทาวสักกเทวราชดําริวา พวกคนทั้งหมดนี้ถือเอาของเลิศทั้งปวงเผาใน
ไฟดวยหมายวา พวกเราจะบูชาทาวมหาพรหม ทําสิ่งไรผล เมื่อเราเห็นอยู
พวกเขาอยาไดพินาศเสียเลย เราจักกระทําโดยที่ใหพวกเขาถวายแดพระพุทธเจา
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และพระสงฆเทานั้น แลวจะประสบบุญมากดังนี้ เมื่อพวกคนทํากองฟน ให
โชติชวง แลดูอยูจึงทรงแปลงเปนพรหมในวัน ๑๕ ค่ํา เมือ่ มหาชนแลดูอยู
นั่นเอง ไดทําเปนเหมือนแหวกจันทมณฑลออกไป. มหาชน ครั้นเห็นแลว
ตางก็คิดวา ทาวมหาพรหม เสด็จมารับเครื่องบูชานี้ จึงคุกเขาลงกับพื้น
ประคองอัญชลี นอบนอมอยู. พวกพราหมณกลาววา พวกทานสําคัญวา
เราพูดเลนหรือ บัดนี้พวกทานจงดูซิ พระพรหมองคนี้ มารับเครื่องบูชา
ของพวกเราดวยมือตนเอง. ทาวสักกะเสด็จมายืนอยูบนอากาศ เบื้องบน
กองฟน ตรัสถามวา สักการะนี้เพื่อโครกัน มีคนทูลวา ขาแตทาวมหาพรหมผู
เจริญ เพื่อพระองคนี้ซิ ขอพระองคจงทรงรับ เครือ่ งบูชาของพวกขาพเจาเถิด.
มหาพรหมตรัสวา ถากระนั้น พวกทานจงมา อยาทิ้งเครื่องชั่งเสียแลวชั่ง
ดวยมือ พระศาสดาประทับอยูที่วิหารใกล ๆ พวกเราจักทูลถามพระองควา
ใหทานแกใคร จึงจะมีผลมากดังนี้. ทาวสักกะทรงพาพวกชาวแควนทั้งสอง
ไปเฝาพระศาสดา เมื่อจะทูลถามจึงตรัสอยางนี้. ในบทเหลานั้น บทวา
ปฺุเปกฺขาน ไดแก ปรารถนาบุญ คือมีความตองการบุญ. บทวา
โอปธิก ปุ
ฺ  ไดแก บุญมีอุปธิเปนวิบาก. บทวา สเฆ ทินฺน มหปฺผล
ความวา ทานที่ถวายในพระอริยสงฆ ยอมมีผลกวางขวาง. เมื่อุเทศนจบ
ชนแปดหมื่นสี่พันไดดื่มน้ําคืออมฤตธรรม. ตั้งแตนั้นมา พวกคนไดพากัน
ถวายทานอันเลิศทั้งปวงแกภิกษุสงฆ.
จบอรรถกถายชมานสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 506

๗. วันทนสูตร
ทาวสักกะและทาวสหัมบดีพรหมกลาวคําสุภาษิต
[๙๒๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็โดยสมสัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกเรนอยูในมราพักกลางวัน.
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ และทาวสหัมบดีพรหมเสด็จเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลว ไดประทับยืนพิงบานพระทวารอยูองคละบาน.
[๙๒๖] ลําดับนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสพระคาถานี้ ใน
สํานักพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะ
สงครามแลว ทรงปลงภาระลงแลว ไม
ทรงมีหนี้ ขอเชิญพระองคเสด็จลุกขึ้น
เที่ยวไปในโลกเถิด อนึ่ง จิตของพระองค
หลุดพนดีแลว เหมือนพระจันทรในราตรี
วันเพ็ญ ฉะนั้น.
[๙๒๗] ทาวสหัมบดีพรหมตรัสคานวา ดูกอนจอมเทพ พระองคไม
ควรกราบทูลพระตถาคตอยางนี้เลย แตควรจะกราบทูลพระตถาคตอยางนี้แลวา
ขาแตพระองคผูแกลวกลา ทรงชนะ
สงครามแลว ทรงเปนผูนําพวก ไมทรง
มีหนี้สิน ขอเชิญพระองคเสด็จลุกขึ้น
เที่ยวไปในโลก ขอเชิยพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรม จักมีผรู ูทั่วถึงพระธรรมเปน
แน.
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อรรถกถาวันทนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวันทนสูตรที่ ๗ ตอไปนี้ :บทวา อุฏ าหิ แปลวา จงลุกขึ้น คือจงเพียรพยายาม. บทวา
วิชิตสงฺคาม ความวา ทาวสักกะเรียกพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงชํานะกิเลสมีราคะเปนตน และไพรพลของมารประมาณ
๑๒ โยชน. บทวา ปนฺนภาโร ไดแก มีภาระคือขันธ กิเลส อภิสังขาร
อัน ปลงลงแลว. บทวา ปณฺณรสาย รตฺตึ คือกลางคืนขึ้น ๑๕ ค่ํา.
จบอรรถกถาวันทนสูตรที่ ๗
๘. ปฐมสักกนมัสนสูตร
ทาวสักกะทรงไหวผูมีศีลธรรม
[๙๒๘] สาวัตถีนทิ าน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพตรัสกะ
มาตลีสังคาหกเทพบุตรวา ดูกอนสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพ
วา ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว เตรียมจัดรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแตทาวสักกะจอมเทพวา ขาแต
พระองคผูนิรทุกข รถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองคเตรียม
จัดไวเสร็จแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล ไดทราบวา ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเปนอันมาก.
[๙๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตร
ไดทูลถามทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
พราหมณทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา
กษัตริยทั้งหลาย ณ ภูมภิ าคทั้งหมด ทาว
มหาราชทั้งหลาย ๔ และทวยเทพชาวไตรทศผู
มียศ ยอมนอบนอมพระองค ขาแตทา ว
สักกะ เมื่อเปนเชนนั้น พระองคทรง
นอบนอมทานผูควรบูชาคนใด ทานผูควร
บูชาคนนั้นชื่อไรเลา ขอเดชะ.
[๙๓๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา
พราหมณทั้งหลายผูบรรลุไตรวิชชา
กษัตริยทั้งหลาย ณ ภูมภิ าคทั้งหมด ทาว
มหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาวไตรทศผู
มียศ นอบนอมทานผูใดซึ่งเปนผูสมบูรณ
ดวยศีล มีจติ ตั้งมั่นตลอดกาลนาน ผูบวช
แลวโดยชอบ มีพรหมจรรยเปนเบื้องหนา
คฤหัสถเหลาใดเปนผูทําบุญ มีศีล เปน
อุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ดูกอน
มาตลี เรานอบนอมคฤหัสหเหลานัน้ .
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[๙๓๑] มาตลีเทพบุตรทูลวา
ขาแตทา วสักกะ ไดยินวาพระองค
ทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด บุคคล
เหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลกเทียว
ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอม
บุคคลเหลาใด ถึงขาพระองคก็ขอนอบนอม
บุคคลเหลานั้น.
[๙๓๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผูเปน
ประมุขของเทวดาทั้งหลาย ครั้นตรัสดังนี้
แลว ทรงนอมนมัสการทิศเปนอันมาก
แลวเสด็จขึ้นรถ.
อรรถกถาปฐมสักกนมัสสนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสักกนมัสสนสูตรที่ ๘ ตอไปนี้ :บทวา ปุถุทฺทิสา ไดแก ทิศใหญ ๔ และทิศนอย ๔. บทวา
ภุมฺมา ไดแก ผูอยูบนพื้นดิน. บทวา จิรรตฺต สนาหิเต ไดแก ผูมีจิต
ตั้งมั่น แลวดวยอุปจาระและอัปปนา ตลอดราตรีนาน. บทวา วนฺเท ไดแก
ขาพเจาขอไหว. บทวา พรหฺมจริยปรายเน อธิบายวา อยูประพฤติพรหมจรรย อันเปนความประพฤติประเสริฐสุด เปนตนวา นอนหนเดียว
ฉันหนเดียว ในที่สุดชีวิตตลอด ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ฯลฯ ๖๐ ปบาง. บทวา
ปฺุกรา ไดแก ผูทําบุญมีอาทิอยางนี้วา ถวายปจจัย ๔ บูชาดวยดอกมะลิตูม
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จุดประทีปพันดวง. บทวา สีลวนฺโต ความวา ตั้งอยูในความเปนอุบาสก
ประกอบดวยศีล ๕ บาง ศีล ๑๐ บาง. บทวา ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ
ไดแก ไมกระทําโจรกรรมมีการทําลายอุโมงคเปนตนแลว เลี้ยงดูบุตรภรรยา
ดวยกสิกรรม โครักขกรรมและวานิชกรรมเปนตน. บทวา ปมุโข รถมารุหิ
ไดแก เปนประมุขคือเปนผูประเสริฐ ของเทพทั้งหลาย เสด็จขึ้นรถ.
จบอรรถกถาปฐมสักกนมัสสนสูตรที่ ๘
๙. ทุติยสักกนมัสสนสูตร
ทาวสักกะนมัสการพระพุทธเจา
[๙๓๓] สาวัตถีนิทาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสกะ
มาตลีสังคาหกเทพบุตรวา ดูกอนสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา
ขอเดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแต
พระองคผูนิรทุกข รถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัด
เตรียมไวเสร็จแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ไดทราบวา ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประณมอัญชลีนมัสการพระผูมีพระภาคเจาอยู.
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[๙๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตร
ไดทูลถามทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
ขาแตทา ววาสวะ เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายยอมนอบนอมพระองคนั่นเทียว
ขาแตทาวสักกะ เมือ่ เชนนั้น พระองค
ทรงนอบนอมทานผูควรบูชาคนใด ทาน
ผูควรบูชาคนนั้น คือ ใครเลา.
[๙๓๕] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ดูกอนมาตลี พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคใด ในโลกพรอมทั้งเทวโลก เรา
นอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ผูเปนศาสดามีพระนามไมทราม
ดูกอนมาตลี ทานเหลาใดสํารอกราคะ
โทสะและอวิชชาแลว เปนพระอรหันต
ขีณาสพ เรานอบนอมทานเหลานั้น
ดูกอนมาตลี ทานเหลาใดกําจัดราคะ และ
โทสะกาวลวงอวิชชา ยังเปนพระเสขะ
ยินดีในธรรมเครื่องปราศจากการสั่งสม
เปนผูไมประมาท ตามศึกษาอยู เรา
นอบนอมทานเหลานั้น.
[๙๓๖] มาตลีเทพบุตรทูลวา
ขาแตทา วสักกะ ไดยินวาพระองค
ทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด บุคคล
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เหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลกเทียว
ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอม
บุคคลเหลาใด แมขาพระองคก็ขอนอบนอมบุคคลเหลานั้น.
[๙๓๗] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปน
ประมุขของเทวดาทั้งหลาย ครั้นตรัสดังนี้
แลว ทรงนอมนมัสการพระผูมีพระภาคเจา
แลวเสด็จขึ้นรถ.
อรรถกถาทุติยสักกนมัสสนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๙ ตอไปนี้ :บทวา ภควนฺต นมสฺสติ ความวา ทาวสักกะ พาดผาสองชั้น
เฉวียงบานั่งคุกเขาแบบพรหม ประณมมือเหนือพระเศียร. บทวา โส ยกฺโข
ไดแก สัตวนั้น. บทวา อโนมนาม ไดแก มีพระนามไมทรามดวย
พระนามอันเปนนิมิตแหงคุณ เพราะไมมีความทรามดวยคุณทั้งปวง. บทวา
อวิชฺชาสมติกฺกมา ไดแก กาวลวงอวิชชาอันมีวัฏฏะเปนมูล อันปกปด
อริยสัจ เปนตน. บทวา เสกฺขา ไดแก พระเสกขะ ๗ จําพวก. บทวา
อปจฺจยารามา คือยินดีในการกําจัดวัฏฏะ. บทวา สิกฺขเร แปลวา ยอม
ศึกษา.
จบอรรถกถาทุติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๙
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๑๐. ตติยสักกนมนัสสนสูตร
ทาวสักกะนมัสการพระสงฆ
[๙๓๘] สาวัตถีนทิ าน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพไดตรัส
กะมาตลีสังคหกเทพบุตรวา ดูกอนสหายมาตลี ทานจงเตรียมจัดรถมาอาชาไนย
ซึ่งเทียมดวยมาพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายมาตลีสังคาหกเทพบุตรทูลรับพระดํารัสทาวสักกะจอมเทพวา ขอ
เดชะ ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้แลว จัดเตรียมรถมาอาชาไนยซึ่ง
เทียมดวยมาพันตัวเสร็จแลว กราบทูลแกทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข รถมาอาชาไนยซึ่งเทียมดวยมาพันตัวสําหรับพระองค จัดเตรียมไว
เสร็จแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ไดทราบวา ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท
ทรงประณมอัญชลีนอมนมัสการพระภิกษุสงฆอยู.
[๙๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มาตลีสังคาหกเทพบุตรได
ทูลถามทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
นรชนผูนอนทับกายอันเปอยเนาเหลา
นี้ พึงนอบนอมพระองคนั่นเที่ยว พวกเขา
จมอยูในซากอันเต็มไปดวยความหิวและ
ความกระหาย ขาแตทาววาสวะ เพราะ
เหตุไรหนอ พระองคจึงทรงโปรดปรานทาน
ผูไมมีเรือนเหลานั้น ขอพระองคตรัสบอก
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มรรยาทของฤาษีทั้งหลาย ขาพระองคขอ
ฟงพระดํารัสของพระองค.
[๙๔๐] ทาวสักกะตรัสตอบวา
ดูกอนมาตลี เราโปรดปรานมรรยาท
ของทานผูไมมีเรือนเหลานั้น ทานเหลานั้น
เปนผูไมมีความหวงใยในบานที่ทานหลีก
ออกไป บุคคลผูจะเก็บขาวเปลือกของทาน
เหลานั้นไวในฉางก็ไมมี ผูจะเก็บไวใน
หมอก็ไมมี ผูจะเก็บไวในกระเชาก็ไมมี
ทานเหลานั้นมีวัตรอันงาม แสวงหาอาหาร
ที่ผูอื่นทําเสร็จแลวเยียวยาอัตภาพดวย
อาหารนั้น ทานเหลานั้น เปนนักปราญ
กลาวคําสุภาษิต เปนผูนิ่งประพฤติสม่ํา
เสมอ ดูกอนมาตลี พวกเทวดายังโกรธ
กับพวกอสูร และสัตวเปนอันมากยังมี
โกรธกันและกัน เมือ่ เขายังโกรธกัน ทาน
เหลานั้นไมโกรธ ดับเสียไดในบุคคลผูมี
อาชญาในตน เมื่อชนทั้งหลายยังมีความ
ถือมั่น ทานเหลานั้นไมถือมั่น ดูกอน
มาตลี เรานอมนมัสการทานเหลานั้น.
[๙๔๑] มาตลีเทพบุตรทูลวา
ขาแตทา วสักกะ ไดยินวาพระองค
ทรงนอบนอมบุคคลเหลาใด บุคคล
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เหลานั้นเปนผูประเสริฐที่สุดในโลกเทียว
ขาแตทาววาสวะ พระองคทรงนอบนอม
บุคคลเหลาใด แมขาพระองคก็ขอ
นอบนอมบุคคลเหลานั้น.
[๙๔๒] ทาวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผูเปน
ประมุขของเทวดาทั้งหลาย ครั้นตรัสดังนี้
แลว ทรงนอมนมัสการพระภิกษุสงฆแลว
เสด็จขึ้นรถ ฉะนี้แล.
จบตติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๒
อรรถกถาตติยสักกนมัสสนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๑๐ ตอไปนี้ :บทวา อชฺฌภาสิ ความวา เพราะเหตุไร มาตลิสังคาหกเทพบุตร
นี้ จึงไดกลาวอยางนี้บอย ๆ. นัยวาทาวสักกะเทวราชมีพระสุรเสียงไพเราะใน
เวลาดํารัสชองพระทนตสนิท เปลงพระสุรเสียงดุจเสียงกระดิ่งทอง. มาตลิสังคาหกเทพบุตรพูดวา เราจักไดฟงพระสุรเสียงนั้นบอยๆ. บทวา ปูติเทหสยา
ความวา ชื่อวา นอนทับกายเนาเพราะนอนทับบนรางกายของมารดาที่เนา หรือ
สรีระของตนเอง. บทวา นิมฺมุคฺคา กุณปเสฺมเต คือคนเหลานี้จมอยูใน
ซากกลาวคือทองมารดาตลอด ๑๐ เดือน. บทวา เอต เนส ปหยามิ ไดแก
เราชอบใจมารยาทของทานผูไมมีเรือนเหลานั้น. บทวา น เตล โกฏเ
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โอเปนฺติ ความวา บุคคลจะไมเก็บขาวเปลือกของทานเหลานั้นไวในฉางคือ
ขาวเปลือกของทานเหลานั้นไมมี. บทวา น กุมภฺ า ไดแก ไมเก็บไวใน
หมอ. บทวา น กโฬปย ไดแก ไมเก็บไวในกระบุง. บทวา ปรนิฏิตเมสนา
ไดแก เสาะแสวงหาของที่สุกแลวในเรื่องนั้น ๆ ที่สําเร็จเพื่อคนเหลาอื่นดวย
ภิกขาจารวัตร. บทวา เตน ไดแก ดวยการแสวงหาอยางนี้นั้น. บทวา
สุพฺพตา ไดแก สมาทานวัตรงามดีแลว ตลอด ๑๐ ปบาง ๖๐ ปบาง. บทวา
สุมนฺตนฺติโน คือมีปกติกลาวคําสุภาษิตตอยางนี้วา เราจะสาธยายยธรรม จักปฏิบัติธุดงค จักบําเพ็ญสมณธรรมดังนี้ . บทวา ตุณฺหีภูตา สมฺจรา
ความวา แมกลาวธรรม ก็ยังกังวานอยูเสมอตลอดทั้ง ๓ ยามเหมือนเสียงฟารอง.
ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะไมมีคําที่ไรประโยชน. บทวา ปุถุมจฺจา จ
ไดแก สัตวเปนอันมากผิดใจกันและกัน . บทวา อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุตา
ไดแก ดับเสียไดในอาชญาที่ถือเอาแลว เพื่อเบียดเบียนผูอื่น คือสละอาชญา
เสียแลว. บทวา สาทาเนสุ อนาทานา ความวา เมื่อสัตวทั้งหลายมีความ
ถือมั่น ไมมคี วามถือมั่นเพราะไมถือมั่น แมสวนหนึ่งของกําเนิดภพเปนตน.
จบอรรถกถาสักกนมัสสนสูตรที่ ๑๐
จบ ทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมเทวสูตร ๒. ทุติยเทวสูตร ๓. ตติยเทวสูตร ๔. ทฬิททสูตร
๕. รามเณยยกสูตร ๖. ยชมานสูตร ๗. วันทนสูตร ๘. ปฐมสักกนมัสสนสูตร
๙. ทุติยสักกนมัสสนสูตร ๑๐. ตติยสักกนมัสสนสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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สักกปญจกะที่ ๓
๑. ฆัตวาสูตร
วาดวยผลการฆาความโกรธ
[๙๔๓] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นแลวทรงถวายบังคม แลวประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.
[๙๔๔] ทาวสักกะจอมเทพประทับอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เรียบ
รอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
บุคคลฆาอะไรแลว จึงจะอยูเปนสุข
ฆาอะไรแลว จึงจะไมเศราโศก ขาแต
พระโคดม พระองคทรงชอบการฆาอะไร
อันเปนธรรมอยางเอก.
[๙๔๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
บุคคลฆาความโกรธเสียแลว ยอม
อยูเปนสุข ฆาความโกรธเสียแลวยอมไม
เศราโศก ดูกอ นทาววาสวะ พระอริยะเจา
ทั้งหลายยอมสรรเสริญ การฆาความโกรธ
อันมีรากเปนพิษมียอดหวาน เพราะ
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บุคคลฆาความโกรธนั้นเสียแลว ยอมไม
เศราโศก.
ฆัตวาสูตรที่ ๑ แหงตติยวรรคมีเนื้อความกลาวมาแลว.
๒. ทุพพัณณิยสูตร
วาดวยความโกรธทําใหผิวพรรณทราม
[๙๔๖] สาวัตถีนิทาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ยักษตนหนึ่งมีผิวพรรณทราม
ต่ําเตี้ยพุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ไดยินวา ในที่นั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดูกอน
ทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ไมเคยมีมา
แลวหนอ ยักษนี้มีผิวพรรณทราม ต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะแหงทาวสักกะจอมเทพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิติเตียน
ดวยประการใด ๆ ยักษนนั้ ยิ่งเปนผูมีรูปงามทั้งนาดูนาชมและนาเลื่อมใสยิ่งขึ้นกวา
เดิมดวยประการนั้น ๆ.
[๙๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พวกเทวดาชั้นดาวดึงสพา
กันเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ขอประทานโอกาสขอพระองค ยักษตนหนึ่งมีผิวพรรณ
ทราม ต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ
ไดทราบวา ณ ที่นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงสพากันยกโทษตําหนิติเตียนวา ดู
กอนทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยหนอ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคย
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มีมาหนอ ยักษนี้มีผิวพรรณทราม ต่ําเตี้ย พุงพลุย นั่งอยูบนอาสนะของทาวสักกะจอมเทพ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกเทวดาชั้นดาวดึงสยกโทษตําหนิ
ติเตียนดวยประการใด ๆ ยักษนั้นยิ่งเปนผูมีรูปงามทั้งนาดูนาชมและนาเลื่อมใส
ยิ่งกวาเดิม ดวยประการนั้น ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข ยักษนั้นจักเปนผูมี
ความโกรธเปนอาหารเปนแนเทียว ขอเดชะ.
[๙๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพเสด็จ
เขาไปหายักษผูมีความโกรธเปนอาหารนั้นจนถึงที่อยู ครั้นแลวทรงหมผาเฉวียง
พระอังสาขางหนึ่ง ทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลง ณ พืน้ ดิน ทรงประนม
อัญชลีไปทางที่ยักษตนนั้นอยู แลวประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา ดูกอนทานผู
นิรทุกข เราคือทาวสักกะจอมเทพ... ดูกอนทานผูนิรทุกข เราคือทาวสักกะ
จอมเทพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามดวย
ประการใด ๆ ยักษตนนัน้ ยิ่งมีผิวพรรณทรามและต่ําเตี้ยพุงพลุยยิ่งกวาเดิม ยักษ
นั้นเปนผูมีผิวพรรณทรามและต่ําเตี้ยพุงพลุยยิ่งกวาเดิมแลว ไดหายไป ณ ที่นั้น
นั่นเอง.
[๙๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพประทับ
นั่งบนอาสนะของพระองคแลว เมื่อจะทรงยังพวกเทวดาชั้นดาวดึงสใหยินดี
จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้ไวในเวลานั้นวา
เราเปนผูมีจิตอันโทสะไมกระทบ
กระทั่ง เปนผูอันความหมุน (มาร) นํา
ไปไมไดงาย เราไมโกรธมานานแล ความ
โกรธ ยอมไมตั้งอยูในเรา ถึงเราโกรธ
ก็ไมกลาวคําหยาบ และไมกลาวคําไมชอบ
ธรรม เห็นประโยชนของตนจึงขมตนไว.
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อรรถกถาทุพพัณณิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุพพัณณิยสูตรที่ ๒ ตอไปนี้ :บทวา ทุพฺพณฺโณ ไดแก มีผิวเหมือนตอถูกไฟเผา. บทวา
โอโกฏิมโก ไดแก ต่ําเตี้ยพุงพลุย. บทวา อาสเน ไดเเก บัณฑุกัมพลศิลา. บทวา โกธภกฺโข ยกฺโข นี้ เปนชื่อที่ทาวสักกะตั้งให. ก็ยักษ
ตนหนึ่งนั้นเปนรูปาวจรพรหม. นัยวา ทาวสักกะสดับมาวา ยักษถึงพรอมดวย
กําลังคือขันติ จึงเสด็จมาเพื่อทดลองดู. ก็อวรุทธกยักษ ไมอาจเขาไปยังที่ที่
อารักขาไวเห็นปานนี้ได. บทวา อุปสงฺกมิ ความวา ทาวสักกะฟงพวก
เทวดาแลวคิดวา ไมสามารถใหยักษนี้หวั่นไหวได ดวยถอยคําหยาบ อันผู
ประพฤติถอมตนตั้งอยูในขันติ จึงจะสามารถใหยักษหนีไปไดดังนี้ มีพระ
ประสงคจะใหยักษนั้นหนีไปดวยประการนั้น จึงเสด็จเขาไปหา. บทวา
อนฺตรธายิ ความวา เมือ่ ทาวสักกะทรงดํารงอยูในขันติ ทําความเคารพ
อยางแรงกลาใหปรากฏแสดงความถอมตน ยักษนั้น ไมอาจจะอยูบนอาสนะ
ของทาวสักกะได จึงหนีไป. คําวา สุ ในบทนี้วา น สุปหตจิตฺโตมฺหิ
เปนเพียงนิบาต. ทานกลาววา เราเปนผูมีจิตอันโทษะไมกระทบแลว. บทวา
นาวฏเฏน สุวานโย ทานกลาววา เราเปนผูอันความหมุนไปดวยความโกรธ
นําไปไมไดงาย คือเราเปนผูไมกระทํางายเพื่อเปนไปในอํานาจดวยความโกรธ.
คําวา โว ในบทวา น โว จิราห เปนเพียงนิบาต. ทานกลาววา เรา
ไมโกรธมานานแลว.
จบอรรถกถาทุพพัณณิยสูตรที่ ๒
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๓. มายาสูตร
วาดวยมายาเปนเหตุใหตกนรก
[๙๕๐] สาวัตถีนิทาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวเวปจิตติจอมอสูรปวย
ไดรับทุกข เปนไขหนัก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ
เสด็จไปเยี่ยมทาวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่ประทับ ตรัสถามถึงความเจ็บไข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ทาวเวปจิตติจอมอสูรทรงเห็นทาวสักกะจอมเทพกําลังเสด็จมา
แตไกลเทียว ครั้นแลวไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระองคผูจอมเทพ
ขอจงชวยรักษาหมอมฉันดวยเถิด.
ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทาวเวปจิตติ ขอเชิญตรัสบอกสัมพริมายา
กะหมอมฉันกอน.
เว. ขาแตพระองคผูนิรทุกข หมอมฉันยังกราบทูลไมไดจนกวาจะได
สอบถามพวกอสูรดูกอน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสสอบถาม
พวกอสูรวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เราจะบอกสัมพริมายากะทาวสักกะ
จอมเทพนะ.
พวกอสูรทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคอยาตรัสบอก
สัมพริมายากะทาวสักกะจอมเทพเลย
[๙๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรได
ตรัสกะทาวสักกะจอมเทพดวยคาถาวา
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ขาแตทา วมฆวาสุชมั บดีสักกเทวราช
บุคคลผูมีมายายอมเขาถึงนรกครบรอยป
เหมือนสัมพริจอมอสูร ฉะนั้น.
อรรถกถามายาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมายาสูตรที่ ๓ ตอไปนี้ :บทวา อาพาธิโก ไดแก มีความเจ็บไข ดวยอาพาธ อันเกิด
แลวในเวลาหมูฤษีสาปแชง. บทวา วาเจหิสิ ม ความวา ทาวสักกะตรัสวา
หากทานบอกสัมพริมายากะเรา เราจึงจะเยียวยาทาน. บทวา มา โข ตฺว
มาริส วาเจสิ ความวา พวกอสูรกลาววา งดสัมพริมายาไวกอน ทาวสักกะ
จะเบียดเบียนพวกเรา ก็ผิวา ทาวสักกะจักรูสัมพริมายานั้น พวกเราจะพากัน
ฉิบหาย ทาวสักกะอยาทําใหพวกเราฉิบหาย เพื่อประโยชนของคนผูเดียวเลย
จึงหามไว. บทวา สมฺพโรว สต สม ความวา เวปจิตติจอมอสูรกลาววา
ก็พวกทานเปนผูตั้งอยูในธรรม พวกทานไมควรพอใจมายา จะหมกไหม
เหมือนจอมอสูรมีมายาประกอบมายาเผาไหมในนรกตลอดรอยป. ถามวา
ก็ทาวสักกะสามารถ จะเยียวยาความโกรธของเวปจิตติจอมอสูรไดหรือ. ตอบวา
สามารถซิ. ถามวา อยางไร. ตอบวา เลากันมาวา ในกาลนั้น หมูฤษี
ยังดํารงอยู เพราะฉะนั้น ทาวสักกะ ก็จะนําเวปจิตติจอมอสูรไปหาฤษีใหยกโทษ
ดวยอาการอยางนี้ ทาวเวปจิตติจะพึงมีความผาสุก แตไมทําอยางนั้นหลีกไป
เพราะถูกลวง.
จบอรรถกถามายาสูตรที่ ๓
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๔. อัจจยสูตร
วาดวยคนพาลและบัณฑิต
[๙๕๒] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น
ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดลวงเกิน.
ครั้งนั้นแล ภิกษุผูพูดลวงเกินนั้นแสดงโทษโดยความเปนโทษ (รับ
ผิดและขอโทษ) ในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไมรับ.
[๙๕๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งอยู ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง
เมื่อนั่ง ณ ทีค่ วรสวนหนึ่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุสองรูปไดเถียงกัน ใน
การโตเถียงกันนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดลวงเกิน ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น
ภิกษุผูพูดลวงเกินแสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของภิกษุนั้น ภิกษุนั้น
ไมรับ พระพุทธเจาขา.
[๙๕๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนพาลมี
๒ จําพวกนี้ คือ ผูไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ . ผูไมรับตามสมควรแก
ธรรมเมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลมี ๒ จําพวกนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตมี ๒ จําพวกนี้ คือ ผูเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑
ผูรับตามสมควรแกธรรมเมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต
มี ๒ จําพวกนี้แล.
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[๙๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ
เมื่อจะทรงยังเทวดาชั้นดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จึ้งไดตรัส
พระคาถานี้ในเวลานั้นวา
ขอความโกรธ จงอยูในอํานาจ
ของทานทั้งหลาย ขอความเสื่อมคลายใน
มิตรธรรมอยาไดเกิดมีแกทานทั้งหลาย
ทานทั้งหลายอยาไดติเตียนผูที่ไม ควร
ติเตียน และอยาไดพูดคําสอเสียดเลย
ก็ความโกรธ เปรียบปานดังภูเขา ยอมย่ํายี
คนลามก.
อรรถกถาอัจจยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัจจยสูตรที่ ๔ ตอไปนี้ :บทวา สมฺปโยเชสุ แปลวา ทะเลาะกัน. บทวา อจฺจสรา ไดแก
ลวงเกิน. อธิบายวา ภิกษุรูปหนึ่ง ไดกลาวคําลวงเกินภิกษุรูปหนึ่ง. บทวา
ยถาธมฺม น ปฏิคฺคณฺหาติ ไดแก ไมยกโทษ. บทวา โกโธ โว
วสมายาตุ ทานแสดงวา ความโกรธจงมาสูอํานาจของพวกทาน พวกทาน
อยาไปสูอํานาจของความโกรธ. คําวา หิ ในบทนี้วา มา จ มิตฺเต หิ โว
ชรา เปนเพียงนิบาต. ความเสื่อมในมิตรธรรม อยาเกิดแกพวกทาน. อีก
อยางหนึ่ง ตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. อธิบายวา ความเสื่อม
ในมิตรธรรมอยาเกิดแลว คือวาความเปนโดยประการอื่นจากความเปนมิตรจง
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อยามี. บทวา อครหิย มา ครหิตฺถ ความวา อยาติเตียนผูไมควรติเตียน
คือบุคคลผูเปนขีณาสพ.
จบอรรถกถาอัจจยสูตรที่ ๔
๕. อักโกธสูตร
วาดวยความไมโกรธ
[๙๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ
[๙๕๗] พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะทรงยังเทวดาชั้น
ดาวดึงสใหพลอยยินดี ณ สุธรรมาสภา จึงไดตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นวา
ความโกรธ อยาไดครอบงําทาน
ทั้งหลาย และทานทั้งหลายอยูไดโกรธ
ตอบตอบุคคลผูโกรธ ความไมโกรธและ
ความไมเบียดเบียน ยอมมีในทานผูป ระเสริฐทุกเมื่อ ก็ความโกรธเปรียบปานดัง
ภูเขา ยอมย่าํ ยีคนลามก ฉะนี้แล.
จบอักโกธสูตรที่ ๕
จบสักกปญจกะ
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อรรถกถาอักโกธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอักโกธสูตรที่ ๕ ตอไปนี้ :บทวา มา โว โกโธ อชฺฌภวิ ความวา ความโกรธอยาไดครอบงํา
พวกทาน พวกทานนั่นแหละ จงครอบงําความ โกรธ. บทวา มา จ กุชฺฌิตฺถ
กุชฺฌต ความวา เมื่อเขาโกรธ อยาโกรธตอบ. บทวา อโกโธ ไดแก
เมตตาและธรรมเปนบุพภาคของเมตตา. บทวา อหึสา ไดแก กรุณาและ
ธรรมเปนบุพภาคของกรุณา. บทวา อถ ปาปชน โกโธ ปพฺพโตวาภิมทฺทติ ความวา ความโกรธ ยอมย่าํ ยีคนลามก เหมือนภูเขาขยี้ฉะนั้น.
จบอรรถกถาอักโกธสูตรที่ ๕ ตติยวรรค
จบอรรถกถาสักกสังยุต ดวยประการฉะนี้
จบวรรณนาสารัตถปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ดวยประการฉะนี้.
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