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พระสุตตันตปฎก

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
เลมที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

๑. อภิสมยสังยุต
พุทธวรรคที่ ๑
๑. เทสนาสูตร
วาดวยปฏิจจสมุปบาท
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น ทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธดํารัสนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๒] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
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ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย. จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะ
ชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เราเรียก
วาปฏิจจสมุปบาท.
[๓] ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหา
จึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ภิกษุ
เหลานั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
จบเทศนาสูตรที่ ๑
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สารัตถปกาสินี
อรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค
อภิสมยสังยุต พุทธวรรคที่ ๑
อรรถกถาปฐมปฏิจจสมุปบาทสูตรที่ ๑

๑

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ
องคนั้น.
ปฏิจจสมุปบาทสูตร พระสูตรแรกในนิทานวรรคเริ่มตนวา
เอวมฺเม สุต ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
ในปฏิจจสมุปบาทสูตรนั้น พรรณนาตามลําดับบทวา ตตฺร โข
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ดังตอไปนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺร เปนคําแสดงถึงเทศะ สถาน
และกาลเวลา.
จริงอยู คําวา ตตฺร นั้น ยอมแสดง (ความหมาย) วาในสมัยที่
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู และในพระเชตวันที่พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู หรือแสดงถึงเทศะ และกาลที่สมควรแกคําที่พระองคควรตรัส.
ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสธรรมะ ในเทศะและกาละที่ไมควร.
ก็ในเรื่องนี้มีคําวา อกาโล โข ตาว พาหิย เปนขอสาธก. ศัพทวา
โข เปนนิบาต ใชในความหมายวา สักวาทําบทใหเต็มความหมายวา
หามความอื่น หรือในความหมายถึงกาลเบื้องตน. คําวา ภควา เปน
๒

๑-๒. บาลีเปน เทศนาสูตร
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คําแสดงวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนครูของชาวโลก. ดวยคําวา ภิกฺขู
เปนคําระบุถึงบุคคลผูควรแกการฟงพระดํารัส อีกนัยหนึ่ง ในคําวา ภิกฺขู
นี้ พึงทราบความหมายถอยคําโดยนัยเปนตนวา ที่ชื่อวาภิกษุ เพราะอรรถ
วา ขอ ( และ) ที่ชื่อวาภิกษุ เพราะอรรถวา เขาถึงการภิกษาจาร. บทวา
อามนฺเตสิ แปลวา ตรัสเรียก คือไดตรัส ไดแก ใหรูตัว. ในคําวา
อามนฺเตสิ นี้ มีอธิบายดังนี้ แตในที่อื่นมีความหมายวาใหรูเหมือนอยาง
ที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เราขอเดือนเธอทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเรา
ขอประกาศแกเธอทั้งหลาย. มีความหมายวาเรียกก็มี เหมือนอยางที่ตรัส
ไววา มาเถิดภิกษุ เธอจงเรียกพระสารีบุตรมาตามคําของเรา. บทวา
ภิกฺขโว เปนบทแสดงอาการ คือการตรัสเรียก. ก็คําวา ภิกฺขโว นั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกเหลาภิกษุ
เพราะสําเร็จดวยการประกอบ
ดวยคุณมีความเปนผูขอเปนปกติก็ดี ผูประกอบดวยคุณมีการขอเปน
ธรรมดาก็ดี ผูประกอบดวยคุณคือทําความดีในเพราะการขอก็ดี ชื่อวา
ภิกษุ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงประกาศความประพฤติ
ของภิกษุเหลานั้น อันคนชั้นเลวและคนชั้นดีเสพแลว ดวยถอยคําที่สําเร็จ
ดวยการประกอบดวยคุณ มีการขอเปนปกติเปนตน จึงทรงทําการขมภาวะ
ที่เหลาภิกษุผูผยองขึ้นเปนตน.
อนึ่ง ดวยคําวา ภิกขฺ โว นี้ ซึ่งมีการทอดพระเนตรลง อัน
แสดงถึงพระฤทัยอันเยือกเย็นซึ่งแผซานดวยพระกรุณา พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําภิกษุเหลานั้นใหหันมาทางพระองค ทรงใหภิกษุ
เหลานั้นเกิดความเปนผูใครฟง ดวยพระดํารัสซึ่งแสดงความเปนผูใครจะ
ตรัสนั้นนั่นแล ทรงประกอบภิกษุเหลานั้นไวในมนสิการดวยดี ดวย
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อรรถคือการปลุกใหตื่นนัน่ แล เพราะการทําคําสอนใหถึงพรอม ตอง
ประกอบดวยมนสิการใหดี.
หากจะมีคําถามวา เมื่อมีทวยเทพ และมนุษยอื่น ๆ อยู เหตุไฉน
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกแตภิกษุเทานั้น.
ตอบวา เพราะภิกษุเหลานั้นเปนหัวหนา เปนผูประเสริฐ อยูใกล
และมีจิตตั้งมั่นแลวในกาลทุกเมื่อ. จริงอยู พระธรรมเทศนาของพระผูม-ี
พระภาคเจา เปนสาธารณะแกบริษัททุกเหลา. ภิกษุทั้งหลายชื่อวาเปน
หัวหนาบริษัท เพราะเกิดขึ้นกอน ชื่อวาเปนผูประเสริฐ เพราะประพฤติ
คลอยตามพระจริยาวัตรพระศาสดาตั้งตนแตความเปนผูไมมีเรือน และ
เพราะรับเอาคําสอน ( ของพระศาสดา) ทั้งสิ้น ชื่อวาเปนผูอยูใกล เพราะ
นั่งใกลพระศาสดา ( และ ) ชื่อวามีจิตตั้งมั่นแลวในกาลทุกเมื่อ เพราะ
เที่ยวไปในสํานักพระศาสดา. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นเปนภาชนะ
รองรับพระธรรมเทศนา เพราะเปนผูปฏิบัติตามคําสอน (ของพระ
ศาสดา) และเพราะเปนผูพิเศษ. แมพระธรรมเทศนานี้ ทรงหมายถึง
ภิกษุบางพวกเทานั้น. เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกอยางนี้ ถามวา
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงธรรม ตรัสเรียกภิกษุกอน ยอมไม
แสดงธรรมเลยเพื่ออะไร. ตอบวา เพื่อให (พวกภิกษุ) เกิดสติ
(เพราะ) ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคิดเรื่องอื่น จะนั่งมัวมีจิตฟุงซานบาง
มัวพิจารณาธรรมอยูบาง มัวทําใจในกัมมัฏฐานบาง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสเรียกพวกเธอเลย ทรงแสดงธรรมไป พวกเธอจะไม
สามารถกาหนดไดวา พระธรรมเทศนานี้ มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไร
เปนปจจัย ทรงแสดงเพราะอัตถุปตติอยางไหน จะพึงรับเอาไดไมดี หรือ
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รักเอาไมไดเลย เพราะเหตุนั้น เพื่อจะใหภิกษุเหลานั้นเกิดสติ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกเสียกอน แลวจึงแสดงธรรมภายหลัง.
คําวา ภทนฺเต นั้น เปนคําแสดงความเคารพ. อีกอยางหนึ่ง
คํานั้นเปนการใหคําตอบแกพระศาสดา อีกประการหนึ่ง ในคํานี้
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวายอมตรัสเรียก
ภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้นเมื่อกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชื่อวา
ใหคําตอบพระผูมีพระภาคเจา. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายยอมกราบทูลวา พระองคผูเจริญ.
คําวา ภิกฺขโว คือ พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหพวกภิกษุใหคําตอบ.
คําวา ภทนฺเต คือ พวกภิกษุใหคําตอบ.
บทวา เต ภิกขฺ ู ไดแกเหลาภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก.
บทวา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ความวา รับการตรัสเรียกของ
พระผูมีพระภาคเจา อธิบายวา หันหนาฟง ไดแกรับ คือรับปฏิบัติ.
คําวา ภควา เอตทโวจ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส
พระสูตรทั้งสิ้นนี้ ที่ควรตรัสในบัดนี้.
การพิจารณาเนื้อความแหงคําเริ่มตน ซึ่งประดับดวยกาละ เทศะ
เทสกะ ( ผูแ สดง) บริษัท และ อปเทส (ขออาง ) ของพระสูตรนี้
อันสมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ สองถึงความที่พระสูตรนี้ลึกซึ้งดวย
เทศนาญาณของพระพุทธเจา ที่ทานพระอานนทภาษิตไว เพื่อกาหนด
ไดสะดวกจบบริบูรณแลว ดวยคํามีประมาณเทานี้.
บัดนี้ โอกาสแหงการพรรณนาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตั้งไวโดยนัยวา ปฏิจฺจสมุปฺปาท โว เปนตน มาถึงโดยลําดับ. ก็เพราะ
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การพรรณนาพระสูตรนี้นั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดทรงพิจารณาเหตุตั้ง
พระสูตรกอนแลวจึงตรัสปรากฏชัดแลว เพาะฉะนั้น ขาพเจาจักพิจารณา
เหตุตั้งพระสูตรกอน.
แทจริง เหตุตั้งพระสูตรมี ๔ อยาง คือ อัธยาศัยของพระองค
เอง ๑ อัธยาศัยของผูอื่น ๑ เปนไปดวยอํานาจคําถาม ๑ เกิดเรื่องขึ้น ๑.
บรรดาเหตุตั้งพระสูตร ๔ อยางนั้น พระผูมพี ระภาคเจาอันชน
อื่นไมไดอาราธนาเลย ตรัสพระสูตรเหลาใด เพราะอัธยาศัยของพระองค
อยางเดียวเทานั้น คือ วสลสูตร จันโทปมสูตร วีโณปมสูตร สัมมัปปธานสูตร อิทธิบาทสูตร อินทริยสูตร พลสูตร โพชฌังคสูตร มัคคสูตร
และ มงคลสูตร เปนตน พระสูตรเหลานั้น ชือ่ วามีอัธยาศัยของ
พระองคเองเปนเหตุตั้งพระสูตร. พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณา
อัธยาศัย ความอดทน ความพอใจ ความรู อภินิหาร และความตรัสรู
ของคนอื่นอยางนี้วา ธรรมทั้งหลายที่บมวิมุตติ ของพระราหุล
แกกลาแลว ถากระไรเราพึงแนะนําราหุลในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะใหยิ่ง ๆ
ขึ้น ดังนี้แลว ตรัสพระสูตรเหลาใดไวดวยอัธยาศัยของผูอื่น คือ
จูฬราหุโลวาทสูตร มหาราหุโลวาทสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร อาสีวิโสปมสูตร (และ) ธาตุวิภังคสูตร เปนตน
พระสูตรเหลานั้นชื่อวา มีอัธยาศัยของผูอื่นเปนเหตุตั้งพระสูตร.
อนึ่ง ชนทั้งหลายมีเปนตนวา บริษัท ๔ วรรณะ ๔ นาค ครุฑ
คนธรรพ อสูร ยักษ ทาวจตุมหาราช เทวดาชั้นดาวดึงสเปนตน
(และ) ทาวมหาพรหม เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว ทูลถาม
ปญหาโดยนัยเปนตนวา พระเจาขา ธรรมเหลานี้ พระองคตรัสเรียกวา
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โพชฌงค โพชฌงค หรือพระเจาขา ธรรมเหลานี้ พระองคตรัสเรียกวา
นีวารณะ นีวารณะ หรือพระเจาขา ธรรมเหลานี้พระองคตรัสเรียกวา
ปญจุปาขันธหรือพระเจาขา ในโลกนี้อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ
อันประเสริฐที่สุดของคน พระผูมีพระภาคเจาอันชนมีบริษัท ๔ เปนตน
นั้นทูลถามแลวอยางนี้ ไดตรัสพระสูตรเหลาใด มีโพชฌังคสังยุต เปนตน
หรือแมสูตรอื่นใดมีเทวดาสังยุต สักกปญหสูตร จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สามัญญผลสูตร อาฬวกสูตร สูจิโลมสูตร และขรโลมสูตร
เปนตน พระสูตรเหลานั้นชื่อวา มีเหตุตั้งพระสูตรเปนไปดวยอํานาจ
คําทูลถาม.
พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเกิดขึ้นแลวตรัสพระสูตรเหลานั้น
ใด คือ ธัมมทายาทสูตร มังสูปมสูตร ทารุขันธูปมสูตร อัคคิขันธูปมสูตร เผณปณฑูปมสูตร (และ) ปาริฉตั ตกูปมสูตร เปนตน พระสูตร
เหลานั้นชื่อวา เหตุตั้งพระสูตรคือเกิดเรื่องขึ้น.
บรรดาเหตุตั้ง (พระสูตร) ๔ อยางเหลานี้ ดังวามานี้ ปฏิจจสมุปบาทสูตรนี้ ชื่อวามีเหตุตั้ง (พระสูตร) คือ อัธยาศัยคนอื่น.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งพระสูตรนี้ไวดวยอํานาจอัธยาศัย
บุคคลอื่น ถามวา ทรงตั้งไวดวยอํานาจอัธยาศัยบุคคลชนิดไหน. ตอบวา
ชนิดอุคฆติตัญู.
จริงอยู บุคคลมี ๔ จําพวก คือ อุคฆติตัญู วิปจิตัญู เนยยะ
(และ) ปทปรมะ. บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่ไดตรัสรูธรรม
พรอมกับเวลาที่ทานยกหัวขอธรรมขึ้นแสดง นี้เรียกวา อุคฆติตัญู.
บุคคลที่ตรัสรูธรรมในเมือ่ ทานขยายความของขอธรรมที่ทานกลาวไว
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โดยยอใหพิศดาร นี้เรียกวา วิปจิตัญู. บุคคลเมื่อใชโยนิโสมนสิการ
โดยอุทเทสและปริปุจฉา เสพคนนั่งใกลกัลยาณมิตร จึงไดตรัสรูธรรม
นี้เรียกวา เนยยะ. บุคคลถึงจะฟงมากก็ดี กลาวมากก็ดี ทรงจํามากก็ดี
ทองบนมากก็ดี ก็ไมไดตรัสรูธรรมในชาตินั้น เรียกวา ปทปรมะ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งพระสูตรนี้ ดวยอํานาจอัธยาศัยของเหลา
บุคคลผูเปนอุคฆติตัญู ในบรรดาบุคคลเหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
ทราบวาในคราวนั้นภิกษุชาวชนบทจํานวน ๕๐๐ รูป ทัง้ หมดแล
เที่ยวไปรูปเดียว (บาง) เที่ยวไป ๒ รูป (บาง) เที่ยวไป ๓ รูป
(บาง) เที่ยวไป ๔ รูป (บาง) เที่ยวไป ๕ รูป (บาง) มีความ
ประพฤติเปนสภาคกัน ถือธุดงค ปรารภความเพียร ประกอบความเพียร
เปนนักวิปสสนา ปรารถนาการแสดงปจจยาการที่ละเอียด สุขุม แสดง
ความวางเปลา เวลาเย็น จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม
แลว มุงหวังการแสดงปจจยาการ จึงพากันนั่งแวดลอม (พระองค)
เหมือนแวดลอมดวยมานผากัมพลสีแดงฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปรารภพระสูตรนี้ เพราะอํานาจอัธยาศัยขอกพวกเธอ. เปรียบเหมือนจิตรกร
ผูฉลาดไดฝาเรือนที่ยังไมไดฉาบทาเลย ยังไมสรางรูปภาพตั้งแตตนเลย
แตเขาทําการฉาบฝาเรือนดวยการฉาบทาดวยดินเหนียวเปนตนกอนแลว
สรางรูปภาพที่ฝาเรือนที่ฉาบทาแลว แตครั้นไดฝาเรือนที่ฉาบทาแลว ไม
ตองทําการขวนขวายในฝาเรือนเลย ผสมสีแลว เอาสายเชือกหรือแปลง
ทาสีสรางรูปภาพอยางเดียวฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ได
กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญเพียร แตยังไมทําความเชื่อมั่น จึงมิไดตรัสบอก
ลักษณะวิปสสนากัมมัฏฐานซึ่งละเอียด สุขุม แสดงความวางเปลา อัน
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เปนปทัฏฐานพระอรหันตแกเธอแตชั้นตน แตทรงประกอบ (เธอ)
ไวในสัมปทาคือ ศีล สมาธิ และกัมมัสสกตาทิฏฐิ ความเห็นวาสัตว
มีกรรมเปนของตนเสียกอน จึงตรัสบอกปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน ซึ่ง
พระองคทรงมุงหมายตรัสวา ดูกอนภิกษุ เพราะเหตุนั้นแล เธอจงชําระ
ปฏิปทาเบื้องตนในกุศลธรรม ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม (คือ)
ศีลที่บริสุทธิแ์ ละทิฏฐิที่ตรง ดูกอนภิกษุ เธอจักมีศีลบริสุทธิ์ และทิฏฐิ
ตรงในกาลใดแล ดูกอนภิกษุ ในกาลนั้นเธออาศัยศีล ดํารงในศีลแลว
เจริญสติปฏฐาน ๔ โดย ๓ อยาง. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา โทมนัสในโลก พิจารณาเห็นกายภายนอก ฯลฯ
พิจารณาเห็นทั้งภายในและภายนอก ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัสได
ในโลก. ดูกอ นภิกษุ ในกาลใดแล เธออาศัยศีล ดํารงอยูในศีล พึง
เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยางนี้ ดูกอนภิกษุ ในกาลนั้น กลางคืน
หรือกลางวันจักมาถึงเธอ ความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรม เธอพึงหวัง
ได ไมมีความเสื่อมเลย.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสการอบรมดวยศีลกถาแกอาทิกัมมิกกุลบุตร ดวยประการฉะนี้แลว จึงตรัสบอกลักษณะแหงวิปสสนา อัน
ละเอียด สุขุม แสดงความวางเปลา ซึ่งเปนปทัฏฐานแหงพระอรหัต
และครั้นไดภิกษุนักวิปสสนา ผูมีศีลอันบริสุทธิ์ ปรารภความเพียร
ประกอบความเพียรแลวก็ไมตรัสบอกปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตนแกเธอ
แตจะตรัสบอกลักษณะแหงวิปสสนาอันละเอียด สุขุม แสดงความวางเปลา
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ซึ่งเปนปทัฏฐานแหงพระอรหัตตรง ๆ เลย. ภิกษุจํานวน ๕๐๐ รูป
เหลานี้ครั้นชําระปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตนแลว ดํารงอยูเหมือนทองคํา
บริสุทธิ์ คลายกับกอนมณีที่ขัดแลว. โสกุตรมรรคอยางหนึ่งไมไดมา
ถึงพวกเธอเลย พระศาสดาไดพิจารณาอัธยาศัยของพวกภิกษุเหลานั้น
เพื่อจะใชถึงโลกุตรมรรคนั้น จึงทรงนําพระสูตรนี้มา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปาท ไดแกปจจยาการ.
จริงอยู ปจจยาการอาศัยกันแลว ยอมใหสหชาตธรรมเกิดขึ้น. เพราะฉะนั้น ปจจยาการพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปฏิจจสมุปบาท.
ความสังเขปในนิทานวรรคนี้ เทานี้. สวนความพิสดารนักศึกษาพึงคนควา
จากคัมภีรปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค.
ศัพทวา โว ในคําวา โว นี้ ยอมใชไดทั้งในปฐมาวิภัตติ
ทุติยาวิภัตติ ตติยาวิภัตติ จตุตถีวิภัตติ ฉัฏฐีวิภตั ติ และในการทําบท
ใหเต็ม จริงอยู โว ศัพทนี้ ยอมปรากฏในปฐมาวิภัตติ ในประโยค
เปนตนวา กจฺจ ปน โว อนุรุทฺธา สมคฺคา สมฺโมทมานา ดูกอน
อนุรุทธ และอานนท พวกเธอยังบันเทิงพรอมเพรียงกันดีอยูหรือ.
ใชในทุติยาวิภัตติ ในประโยคเปนตนวา คจฺฉถ ภิกฺขเว ปณาเมมิ โว
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปเสีย เราประณามพวกเธอ ใชในตติยาวิภัตติ
ในประโยคเปนตนวา น โว มม สนฺติเก วตฺถพฺพ อันเธอทั้งหลาย
ไมควรอยูในสํานักของเรา. ใชในจตุตถีวิภัตติ ในประโยคเปนตนวา
วนปฏปริยาย โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
วนปตถปริยายสูตรแกพวกเธอ. ใชในฉัฏฐีวิภัตติ ในประโยคเปนตนวา
สพฺเพส โว สารีปุตฺต สุภาสิต สารีบุตร คําของพวกเธอทั้งหมด
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เปนสุภาษิต. ใชในปทปูรณะ. (ทําบทใหเต็ม) ในประโยคเปนตนวา
เย หิ โว อริยา ปริสุทฺธกายกมฺมนิตา ก็พระอริยเจาทั้งหลายเหลาใด
แล มีการงานทางกายบริสุทธิ์. แตในที่นี้ ศัพทวา โว นี้ พึงเห็นวา
ลงในจตุตถีวิภัตติ.
คําวา ภิกฺขเว เปนคํารองเรียกเหลาภิกษุผูปรากฏเฉพาะพระพักตร
ดวยรับพระดํารัส. คําวา เทเสสฺสามิ เปนคําปฏิญญาที่จะแสดง (ธรรม).
คําวา ต สุณาถ ความวา เธอทั้งหลายจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น คือ
เทศนากัณฑนั้นที่เรากําลังกลาวอยู.
ก็คําวา สาธุก นั้น ในคําวา สาธุก มนสิกโรถ นี้ มีเนื้อความ
เปนอันเดียวกันวา สาธุ อนึ่ง สาธุ ศัพทนี้ ใชในอรรถวา ทูลขอ
การตอบรับ การทําใหราเริง ความดีและการทําใหมั่นคงเปนตน. จริงอยู
สาธุ ศัพทนี้ ใชในอรรถวา ทูลขอ ในประโยคเปนตนวา สาธุ เม ภนฺเต
ภควา สงฺขิตเฺ ตน ธมฺม เทเสตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอ
วโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกพระองคเถิด
ใชในอรรถวา ตอบรับ ในคําเปนตนวา สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ
ภควโต ภาสิต อภินนฺทติ ฺวา อนุโมทิตฺวา ภิกษุนั้นแล กราบทูลวา
ดีแลวพระเจาขา ดังนี้ ชืน่ ชม อนุโมทนาภาษิตพระผูมีพระภาคเจา.
ใชในอรรถวา ทําใจใหรา เริง ในประโยคเปนตนวา สาธุ สาธุ
สารีปุตฺต ดีแลว ดีแลว พระสารีบุตร. ใชในอรรถวา ดี ในประโยค
เปนตนวา
สาธุ ธมฺมรุจริ าชา
สาธุ ปฺาณวา นโร
สาธุ มิตฺตานมทุพฺโภ
ปาปสฺส อกรณ สุข.
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พระราชาผูทรงชอบพระทัยในธรรมดี นรชนผูมี
ปญญาดี การไมประทุษรายมิตรดี การไมทําความชั่ว
เปนสุข.
สาธุก ศัพทนั่นแลใชในการกระทําใหมั่นเขา ในประโยคเปนตนวา
เตนหิ พฺราหฺมณ สาธุก สุณาหิ พราหมณ ถาอยางนั้นเธอจงสดับ
ใหมั่น. สาธุก ศัพทนี้ทา นกลาววา ใชในการบังคับก็ได. แตในที่นี้
สาธุก ศัพทนี้ใชในอรรถวา การกระทําใหมั่นเขาอยางเดียว. อนึ่ง อรรถ
แหงการบังคับพึงทราบตอไป แมในอรรถวา เปนความดีก็ใชได. สาธุก
ศัพทในอรรถทั้งสองงนั้นทานแสดงไวดวยอรรถแหงการทําใหมั่นวา ทฬฺห
อิม ธมฺม สุณาก สุคหิต คณฺหนฺตา เมื่อจะถือเอาใหดี พวกเธอก็
จงฟงธรรมนี้ใหมั่น ดวยอรรถแหงการบังคับวา มม อาณตฺติยา สุณาถ
เธอทั้งหลายจงฟงตามคําสั่งของเรา ดวยอรรถวา เปนความดีวา สุนฺทรมิม
ภทฺทก ธมฺม สุณาถ เธอจงฟงธรรมนี้ให ใหเจริญ. บทวา
มนสิกโรถ ความวา จงระลึก คือประมวลมา. อธิบายวา เธอจงมีจิต
ไมฟุงซานตั้งใจฟง คือทําไวในใจ.
บัดนี้ คําวา ต สุณาถ ในที่นนี้ ั้น เปนคําหามการที่โสตินทรีย
ฟุงซาน. คําวา สาธุก มนสิกโรถ เปนคําหามการที่มนินทรีย
ฟุงซาน ดวยการประกอบใหมั่นในมนสิการ ก็ใน ๒ คํานี้ คําแรกเปน
การยึดถือดวยความคลาดเคลื่อนแหงพยัญชนะ คําหลังเปนการหามการยึด
ถือความคลาดเคลื่อนแหงเนื้อความ. พระผูมีพระภาคเจาประกอบภิกษุ
ไวในการฟงธรรมดวยคําแรก. ทรงประกอบภิกษุไวในการทรงจําและ
สอบสวนธรรมที่ภิกษุฟงแลวดวยคําหลัง. อนึ่ง ดวยคําแรกยอมทรง
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แสดงวา ธรรมนี้เปนไปดวยพยัญชนะ เพราะฉะนั้น จึงควรฟง ดวย
คําหลังทรงแสดงวา ธรรมนี้เปนไปดวยเนื้อความ เพราะฉะนั้น จึงควร
ทําไวในใจ. อีกอยางหนึ่ง ควรประกอบสาธุกบทดวยบท ๒ บท พึง
ทราบการประกอบความอยางนี้วา เพราะธรรมนี้ลึกซึ้งโดยธรรม และ
ลึกซึ้งโดยทศนา ฉะนั้น พวกเธอจงฟงใหดี. เพราะเหตุที่ธรรมนี้ลึกซึ้ง
โดยอรรถและลึกซึ้งโดยปฏิเวธ ฉะนั้น พวกเธอจงทําในใจใหดี. บทวา
ภาสิสฺสามิ แปลวา จักแสดง. ในคําวา ต สุณาถ นี้ ทานอธิบาย
วา เราจักสังเขปความ แสดงเทศนาที่เราปฏิญญาไวแลวนั้น.
อีกอยางหนึ่งแล เราจักไมกลาวแมโดยพิสดาร. อนึ่ง บทเหลานี้
เปนบทบอกความยอและพิสดารไว เหมือนดังที่ทานพระวังคีสเถระกลาว
ไววา
สงฺขิตฺเตนป เทเสติ
วิตฺถาเรนป ภาสติ
สาลิกายิว นิคฺโฆโส
ปฏิภาณ อุทิรียต.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอบาง
ตรัสโดยพิสดารบาง ทรงมีพระสุรเสียงกังวานดัง
นกสาลิกา ทรงแสดงออกซึ่งปฏิภาณ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นแลเกิดความ
อุตสาหะแลว ฟงตอบพระผูมีพระภาคเจา มีคําอธิบายรับแลว คือรับ
รองพระดํารัสของพระศาสดาวา อยางนั้น พระเจาขา.
บทวา ภควา เอตทโวจ ความวา ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจา
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ไดตรัสพระสูตรทั้งสิ้นนี้ที่จะพึงตรัสในบัดนี้แกภิกษุเหลานั้น มีอาทิวา
กตโม จ ภิกขฺ เว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. บรรดาบทเหลานั้น กตโม จ
ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท เปนกเถตุกัมยตาปุจฉา คําถามเพื่อจะตรัส
ตอบเอง.
จริงอยู การถามมี ๕ อยาง คือ การถามสองความที่ยังไมเห็น
การถามเทียบเคียงที่เห็นแลว การถามตัดความสงสัย การถามเห็นตาม
(อนุมัติ ) การถามเพื่อจะตรัสตอบเสียเอง การถาม ๕ อยางเหลานั้น มี
ความตางกันดังตอไปนี้ :การถามสองความที่ยังไมเห็นเปนไฉน. ลักษณะแหงคําถามตาม
ปกติ อันชนอื่นไมรู ไมเหิน ไมไตรตรอง ไมพิจารณา ไมแจมแจง
ไมไขใหแจง. บุคคลยอมถามปญหา เพื่อรูเห็น ไตรตรอง พิจารณา
แจมแจง ไขปญหานั้นใหเห็นแจง การถามนี้ ชือ่ วาการถามสองความ
ที่ยังไมเห็น.
การถามเทียบเคียงความที่เห็นแลวเปนไฉน. ลักษณะ (คําถาม )
ตามปกติ อันตนรูเห็น ไตรตรอง พิจารณา แจมแเจง ชัดเจนแลว
บุคคลนั้นยอมถามปญหาเพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหลาอื่น. การถามนี้ ชื่อ
วาการถามเทียบเคียงความที่ตนเห็นแลว.
การถามตัดความสงสัยเปนไฉน ตามปกติบุคคลผูแลนไปสูความ
สงสัย. ผูแลนไปสูความเคลือบแคลง เกิดความคิดแยกเปน ๒ แพรงวา
อยางนี้ใชหรือหนอ หรือมิใช หรือเปนอยางไร เขาจึงถามปญหาเพื่อ
ตัดความสงสัย การถามอยางนี้ ชือ่ วาการถามตัดความสงสัย.
การถามเห็นตาม (อนุมัติ ) เปนไฉน. พระผูมีพระภาคเจา
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ยอมตรัสถามปญหาเพื่อการเห็นตามของภิกษุวา ภิกษุทั้งหลาย เธอยอม
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ภิกษุกราบทูลวา รูป
ไมเที่ยง พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็รูปใดไมเที่ยง รูปนั้น
เปนทุกขหรือเปนสุขเลา. พวกภิกษุกราบทูลวา เปนทุกข พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็รูปใดไมเที่ยง เปนทุกข มีการแปรปรวน
เปนธรรมดา ควรหรือเพื่อจะเห็นรูปนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่น
เปนตัวตนของเรา. พวกภิกษุกราบทูลวา การยึดถืออยางนั้นไมควรพระ
เจาขา. การถามอยางนี้ ชื่อวาการถามเห็นตาม.
การถามเพื่อจะตรัสตอบเสียเองเปนไฉน พระผูมีพระภาคเจายอม
ตรัสถามปญหา เพื่อใครจะตรัสตอบภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน เปนตน การถามนี้
ชื่อวาการถามเพื่อจะตรัสตอบเสียเอง.
บรรดาการถาม ๕ อยางเหลานี้ สําหรับพระพุทธเจา ไมมีการ
ถาม ๓ อยางขางตนเลย. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา อะไรที่ถูก
ปจจัยปรุงแตงในกาล ๓ อยาง หรือพนจากกาล ไมถูกปจจัยปรุงแตง
ชื่อวา ไมทรงเห็น ไมสวาง ไมไดไตรตรอง ไมพิจารณา ไมเห็นแจง
ไมแจงชัดแลว ไมมีแกพระพุทธเจาเลย เพราะเหตุนั้น การถามเพื่อ
สองอรรถที่พระพุทธเจาเหลานั้นยังไมทรงเห็นจึงไมมี ก็สิ่งใดอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแทงตลอดแลวดวยพระญาณของพระองค กิจดวยการ
เทียบเคียงสิ่งนั้น กับ สมณะ พราหมณ เทวดา มาร หรือพรหมอื่น
ของพระองค จึงไมมี เพราะเหตุนั้น การถามเทียบเคียงความที่พระองค
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เห็นแลว จึงไมมี. ก็เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไมทรง
สงสัยวาอยางไร ทรงขามความสงสัยได ขจัดความสงสัยในธรรมทั้งปวง
ได ฉะนั้น การถามตัดความสงสัยของพระองค จึงไมมี สวนการถาม
๒ อยางที่เหลือ ของพระผูมีพระภาคเจา ยังมีอยู บัณฑิตพึงทราบวา
ในคําถาม ๒ อยางนั้น การถามเพื่อใครจะตรัสตอบเสียเอง ดังตอไปนี้ :บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทางจําแนกปจจยาการดวยการถาม
นั้น จึงตรัสวา อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา เปนตน. ก็ในคําวา
อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา เปนตนนั้น พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไป
นี้ :- เปรียบเหมือนบุคคลเริ่มกลาววา เราจักพูดถึงบิดา ยอมพูดถึงบิดา
กอนวา บิดาของติสสะ บิดาของโสณะ ฉันใด พระผูมีพระภาคเจา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงเริ่มเพื่อตรัสปจจัย เมื่อตรัสถึงธรรมมีอวิชชา
เปนตน ซึ่งเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตน โดยนัยเปนตนวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดังนี้แลว จึงตรัสถึงธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น. แต
ในที่สุดแหงอาหารวรรค พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสธรรมแม ๒ อยาง
วา ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท (การอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น) และปฏิจจสมุปปนนธรรม แกเธอทั้งหลาย.
ก็บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน
ดังตอไปนี้. อวิชชานั้นดวย เปนปจจัยดวย ชือ่ วาอวิชชาเปนปจจัย.
เพราะเหตุนั้น พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้วา สังขารยอมเกิดมีเพราะ
อวิชชาเปนปจจัย. ในคําวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ มีความยอเทานี้
แตวาโดยพิสดาร อนุโลมปฏิจจสมุปปาทกถา ซึง่ เกิดพรอมกันทุกอยาง
ทานกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค เพราะเหตุนั้น อนุโลมปฏิจจ-
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สมุปปาทกถา นั้น ผูศ ึกษาพึงถือเอาโดยความที่กลาวไวในคัมภีรวิสุทธิ์มรรคนั้นแล.
ก็ในปฏิโลมกถา คําวา อวิชฺชายเตฺวว ตัดเปน อวิชฺชาย ตุ เอว.
บทวา อเสสวิราคนิโรธา ไดแกเพราะอวิชชาดับโดยไมเหลือดวยมรรค
กลาวคือวิราคะ (การสํารอก). การทีส่ ังขารดับโดยไมเกิดขึ้น (อีก)
ชื่อสังขารนิโรธะ (สังขารดับ). ก็เพื่อแสดงวา เพราะการดับสังขาร
และเพราะการดับขันธ ๕ มีวิญญาณเปนตน ที่ดับไปแลวอยางนี้ นามรูป
ชื่อวา เปนของดับไปแลวเหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
เปนตน แลวตรัสวา เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ
โหติ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา เกวลสฺส แปลวา ทั้งสิ้น คือลวน ๆ อธิบายวา
เวนแลวจากสัตว. บทวา ทุกฺขกฺขนฺธสฺส แปลวา กองทุกข. คําวา
นิโรโธ โหติ คือการไมเกิดขึ้น.
ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสวัฏกถา ( กถาวาดวยวัฏฏะ)
ดวยบท ๑๒ บท โดยอนุโลม ยอมกลับบทนั้นแลว ตรัสวิวัฏกถา
(นิพพาน) ดวยบท ๑๒ บท ทรงยึดยอดพระเทศนาดวยอรหัต.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุนักวิปสสนาจํานวน ๕๐๐ รูปเหลานั้นเปน
บุคคลชั้นอุคฆติตัญู แทงตลอดสัจจะ ดํารงอยูในพระอรหัตผล เหมือน
ดอกปทุมที่ถงึ ความแกกลาพอตองแสงอาทิตยก็บานแลวฉะนั้น.
บทวา อิทมโว จ ภควา ไดแกพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํา
นี้ คือพระสูตรทั้งสิ้น คือวัฏกถาและวิวัฏกถา. บทวา อตฺตมนา เต
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ภิกฺขู ความวา ภิกษุจํานวน ๕๐๐ รูปเหลานั้นมีจิตยินดี เปนพระ
ขีณาสพแลว. บทวา ภควโต ภาสิต อภินนฺทุ ความวา (ภิกษุเหลานั้น)
พากันชื่นชมพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสดวยพระสุรเสียงดังเสียง
พรหมไพเราะดุจเสียงนกการเวก ระรืน่ โสตเสมือนกับอมฤดาภิเษกโสรจสรง
หทัยบัณฑิตชน อธิบายวา อนุโมทนา รับพรอมกันแลว. เพราะเหตุนั้น
พระโบราณาจารย จึงกลาววา
สุภาสิต สุลปต
เอต สาธุติ ตาทิโน
อนุโมทมานา สิรสา
สมฺปฏิจฺฉึสุ ภิกฺขโว.
ภิกษุทั้งหลายอนุโมทนาตอพระผูมีพระภาคเจา
ผูคงที่วา พระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาทรงภาษิตแลว
ตรัสไวแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ ดังนี้ รับพรอม
กันแลวดวยเศียรเกลา.
จบอรรถกถาปฏิจจสมุปบาทสูตรที่ ๑
๒. วิภังคสูตร
วาดวยการจําแนกปฏิจจสมุปบาท
[๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดง จักจําแนกปฏิจจสมุปบาทแก
พวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราตถาคต
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมพี ระภาคเจาแลว.
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[๕] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะ
ชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โลกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน. ความแก
ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเปนเกลียว ความเสื่อมแหง
อายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
นี้เรียกกวาชรา. ก็มรณะเปนไฉน. การเคลื่อนที่ การยายที่ ความทําลาย
ความอันตรธาน ความมวยมรณ การถึงแกกรรม ความแตกแหงขันธ
ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้น ๆ ของ
เหลาสัตวนั้น ๆ นี้เรียกวามรณะ. ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้
เรียกวา ชราและมรณะ.
[๗] ก็ชาติเปนไฉน. ความเกิด ความกอเกิด ความหยั่งลง
ความบังเกิด ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะ
ครบในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ นี้เรียกวาชาติ.
๑

๒

๓

๑. คือเปนชลาพุชะหรืออัณฑชปฏิสนธิ ๒. คือเปนสังเสทชปฏิสนธิ ๓. คือเปนอุปปาติกปฏิสนธิ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 21

[๘] ก็ภพเปนไฉน. ภพ ๓ เหลานี้คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ
นี้เรียกวาภพ.
[๙] ก็อุปาทานเปนไฉน. อุปาทาน ๔ เหลานี้คือ กามุปาทาน
ทิฏุปาทาน สีลพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวาอุปาทาน.
[๑๐] ก็ตัณหาเปนไฉน. ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้คือ รูปตัณหา
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา นี้
เรียกวาตัณหา.
[๑๑] ก็เวทนาเปนไฉน. เวทนา ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เรียกวา
เวทนา.
[๑๒] ก็ผัสสะเปนไฉน. ผัสสะ ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุสัมผัส
โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกวา
ผัสสะ.
[๑๓] ก็สฬายตนะเปนไฉน. อายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ นีเ้ รียกวาสฬายตนะ.
[๑๔] ก็นามรูปเปนไฉน. เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ
มนสิการ นี้เรียกวานาม, มหาภูตรูป ๔ และรูปทีอ่ าศัยมหาภูตรูป ๔
นี้เรียกวารูป, นามและรูปดังพรรณนาฉะนี้ เรียกวานามรูป.
[๑๕] ก็วิญญาณเปนไฉน. วิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณ.
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[๑๖] ก็สังขารเปนไฉน. สังขาร ๓ เหลานีค้ ือ กายสังขาร
วจีสังขาร จิตตสังขาร นี้เรียกวาสังขาร.
[๑๗] ก็อวิชชาเปนไฉน. ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุ
เกิดแหงทุกข ความไมรูในความดับทุกข ความไมรูในปฏิปทาที่จะใหถึง
ความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . .ดังพรรณนา
มาฉะนี้. ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๘] ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . .ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบวิภังคสูตรที่ ๒
อรรถกถาวิภังคสูตรที่ ๒
แมในวิภังคสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พึงทราบเหตุตั้งพระสูตรตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. แตความแปลก
กันมีดังนี้
พระสูตรแรกพระองคทรงแสดงไวโดยยอ โดยอคฆติตัญูบุคคล
พระสูตรนี้ ทรงแสดงไวโดยพิสดาร โดยวิปจิตัญูบุคคล. ก็แลในพระ
สูตรนี้ พึงกลาวอุปมาดวยบุรุษนําเถาวัลยไป ๔ อุปมา. อุปมานั้นทาน
กลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล. เปรียบเหมือนบุรุษผูนําเถาวัลย
ไป พบยอดเถาวัลยแลวก็คนหาราก ตามแนวยอดเถาวัลยนั้น พบราก
(เถาวัลย) แลว ก็ตัดที่รากเถาวัลย ถือเอาไปใชในการงานไดฉันใด
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พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น เมื่อทรงแสดงเทศนาอยางพิสดาร ทรงนํา
เทศนาตั้งแตชรามรณะอันเปนยอดแหงปฏิจจสมุปบาท จนถึงอวิชชาบท
ซึ่งเปนรากเหงา แสดงวัฏกถาและวิวัฏกถาซ้ําอีกใหจบลงแลว.
ในคํานั้น พึงทราบวินิจฉัยเนื้อความแหงชราและมรณะเปนตนโดย
วิตถารเทศนา ดังตอไปนี้ :- พึงทราบวินิจฉัยในชรามรณนิเทศกอน.
ศัพทวา เตส เตส นี้ โดยยอพึงทราบวาเปนศัพทแสดงความหมายทั่ว
ไปแกเหลาสัตวเปนอันมาก. จริงอยู เมื่อบุคคลกลาวอยูแมตลอดวันหนึ่ง
อยางนี้วา ชรามาถึงพระเทวทัต ชรามาถึงพระโสมทัต สัตวทงั้ หลาย
ยอมไมถึงความแกรอบทีเดียว แตดวย ๒ บทนี้ สัตวอะไร ๆ ทีช่ ื่อวา
ไมถูกชรามรณะครอบงําหามีไม เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ศัพทวา
เตส เตส นี้ วาโดยยอเปนศัพทแสดงความทั่วไปแกหมูสัตวเปนอันมาก
ดังนี้. ศัพทวา ตมฺหิ ตมฺหิ นี้ เปนศัพทแสดงความหมายทั่วไปแก
หมูสัตวจํานวนมาก โกยจัดตามคติและชาติ. คําวา สตฺตนิกาเย เปน
คําแสดงโดยสรุป ถึงความที่ทานแสดงไวแลวในสาธารณนิเทศ. ก็ศัพทวา
ชรา ในคําวา ชรา ชีรณตา เปนตัน เปนศัพทแสดงสภาวธรรม.
ศัพทวา ชีรณตา เปนศัพทแสดงอาการ. ศัพทวา ขณฺฑิจฺจ เปนตน
เปนศัพทแสดงกิจในการลวงกาล. ศัพท ๒ ศัพทสุดทายเปนศัพทแสดง
ความปกติ ก็ดวยบทวา ชรา นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงชรา
แมโดยความเปนสภาวธรรม. เพราะเหตุนั้น ศัพทวา ชรา นี้ จึงเปน
ศัพทแสดงสภาวธรรมแหงชรานั้น. ดวยคําวา ชีรณตา นี้ ทรงแสดง
โดยอาการ. เพราะเหตุนั้น ศัพทวา ชรา นี้ จึงเปนศัพทแสดงอาการ
ของชรานั้น. ดวยบทวา ขณฺฑิจฺจ นี้ ทรงแสดงโดยกิจคือภาวะที่ฟน
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และเล็บหักในเมื่อเวลาลวงไป. ดวยบทวา ปาลิจจฺ  นี้ ทรงแสดงโดย
กิจคือภาวะที่ผมและขนหงอก ดวยบทวา วลิตจตา นี้ ทรงแสดงโดย
กิจคือภาวะที่เนื้อเหี่ยวแหงและหนังหยอน เพราะเหตุนั้น ศัพท ๓ ศัพท
มีศัพทวา ขณฺฑิจฺจ เปนตนเหลานี้ เปนศัพทแสดงกิจในเพราะเวลาลวง
ไปถึงชรา. ดวยศัพททั้ง ๓ นั้น ทานแสดงชราที่ปรากฏโตง ๆ โดย
แสดงความเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนทางไปของน้ํา ลม หรือไฟ ยอม
ปรากฏ เพราะหญาและตนไมเปนตนถูกเผาทําลายหรือไหม แตทางไป
ของหญาและตนไมนั้นไมปรากฏ ปรากฏแตน้ําเปนตนเทานั้น ฉันใด
ทางไปของชราปรากฏโดยที่ฟนหักเปนตน ฉันนั้นเหมือนกัน อวัยวะมี
ฟนเย็นตน บุคคลแมลืมตาดูก็จับเอาได แตความที่ฟนหักเปนตน แม
ลืมตาก็จะรูทางจักษุไมได จับเอาไมได ชราก็ไมไดเหมือนกัน เพราะวา
ชราไมพึงรูดวยจักษุ.
ก็ดวยบทวา อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก (ความเสื่อม
แหงอายุ ความหงอมแหงอินทรีย) นี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดง
ไวตามปกติ เพราะบุคคลจะเขาใจความสิ้นไปแหงอายุ
และความ
หงอมแหงอินทรียมีจักษุเปนตน เพราะสังขารแปรปรวนไปในเมื่อเวลา
ลวงไปนั่นแล. เพราะเหตุนั้น บท ๒ บทหลังนี้ แหงคําวา ชรานั้น
พึงทราบวาเปนบทแสดงความปกติ. เพราะใน ๒ บทเหลานั้น บุคคลผู
ถึงชรา อายุยอมเสื่อมไป ฉะนั้น ชรา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว
โดยอิงเหตุใกลกับผลวา ความเสื่อมอายุ. และเพราะในเวลาเปนหนุม
อินทรียมีจักษุเปนตนก็ผองใส สามารถจะรับอารมณของตนแมที่ละเอียด
ไดโดยงายนัก เมื่อบุคคลถึงความชราแลวยอมแกหงอม คือขุนมัว ไดแก
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ไมผองใส ไมสามารถจะรับอารมณของตนแมที่หยาบได เพราะเหตุนั้น
ชรานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวโดยอิงเหตุใกลกับผลวา ความแก
หงอมแหงอินทรีย.
ก็ชราแมทั้งหมดที่พระองคทรงแสดงไวอยางนี้นั้น มี ๒ อยาง คือ
ปากฏชรา ปฏิจฉันนชรา. ในชรา ๒ อยางนั้น ความแกไปรูปธรรม
เพราะแสดงถึงฟนหัก เปนตน ชื่อวา ปากฏชรา. สวนความแกใน
อรูปธรรม เพราะไมแสดงวิการ (เปลี่ยนแปลง) เชนนั้น ชื่อวา ปฏิจฉันนชรา. ชราอีกนัยหนึ่งมี ๒ อยาง อยางนี้คือ อวิจิชรา สวิจิชรา
ในชรา ๒ อยางนั้น ชรา ชื่อวา อวิจิชรา เพราะธรรมชาติมีความ
แปลกแหงวรรณะติดตอกันเปนตน รูไดยาก เหมือนแกวมณี ทอง เงิน
แกวประพาฬ พระจันทร พระอาทิตย เปนตน เหมือนเหลาสิ่งมีปราณ
ในสัตวมันททสกะเปนตน และเหมือนสิ่งที่ไมมีปราณในดอกไม ผลไม
และใบออนเปนตนฉะนั้น อธิบายวาชราที่ติดตอกัน อนึ่ง ชราพึงทราบวา
ที่ชื่อวา สวิจิชรา เพราะธรรมชาติมีความแปลกแหงวรรณะติดตอกัน
เปนตน วัตถุเหลาอื่นจากนั้นตามที่กลาวแลวบุคคลรูไดงาย คําวา
เตส เตส เปนตนนอกจากนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
ก็คําวา จุติ ในคําวา จุติ จวนตา เปนตน ทานกลาวดวยอํานาจการเคลื่อน
จากภพ (เดิม). คําวา จุติ นั้นเปนชือ่ ของขันธ ๑ ขันธ ๔ ขันธ ๕
และอายตนะ. จวนตา เปนคําแสดงลักษณะ ดวยคําแสดงภาวะ. คําวา
เภโท เปนคําแสดงความเกิดขึ้นและดับไปแหงจุติขันธ. คําวา อนฺตรธาน เปนคําแสดงภาวะของสิ่งที่วิโรธิปจจัยกระทบแตกไปของจุติขันธที่
แตกไปโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา มจฺจุ มรณ ไดแกมรณะ
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คือมัจจุ. พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธสมุจเฉทมรณะเปนตนดวยบท
วา มจฺจุมรณ นั้น. สภาวะที่ทําที่สุด ชื่อวากาละ. การกระทําซึ่งกาละ
นั้น ชื่อวา กาลกิริยา. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงมรณะ โดยโลก
สมมติ ดวยบทวา กาโล นั้น ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงโดยปรมัตถ พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ขนฺธาน เภโท ดังนี้เปนตน. จริงอยู เมื่อวาโดยปรมัตถ ขันธเทานั้น
แตก. ใคร ๆ ทีช่ ื่อวาสัตว ยอมไมตาย. แตเมื่อขันธแตก สัตวยอมตาย
จึงมีโวหารวา เมื่อขันธแตก สัตวก็ชอื่ วาตาย. ก็ในที่นี้ พึงทราบความ
แตกแหงขันธดวยอํานาจจตุโวการภพ (ภพที่มีขันธ ๔ เวนรูปขันธ)
พึงทราบการทอดทิ้งรางดวยอํานาจเอกโวการภพ (ภพที่มีขันธ ๑ คือรูปขันธ) และพึงทราบความแตกแหงขันธ ดวยอํานาจจตุโวการภพ. พึง
ทราบการทอดทิ้งรางดวยอํานาจภพ ๒ ที่เหลือ. เพราะเหตุไร. เพราะ
ราง กลาวคือรูปกาย เกิดในภพทั้ง ๒. อีกอยางหนึ่งก็เพราะขันธใน
จําพวกเทพชั้นจตุมหาราช ยอมแตกเหมือนกัน ไมทอดทิ้งอะไร ๆ ไว
ฉะนั้น พึงทราบความแตกแหงขันธดวยอํานาจเทพเหลานั้น. ในหมูสัตว
มีมนุษยเปนตน มีการทอดทิ้งรางไว. ก็ในที่นี้พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา
ความตายเพราะทอดทิ้งรางไว ทานกลาวไววา กเฬวรสฺส นิกฺเขโป.
คําวา อิติ อยฺจ ชรา อิทฺจ มรณ อิท วุจจฺ ติ ภิกขฺ เว นี้ ทาน
กลาวรวมทั้งสองเขาเปนอันเดียวกันวา ชรามรณ ดังนี้.
ในชาตินิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-
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ที่ชื่อวา ชาติ ในคําเปนตนวา ชาติ สฺชาติ นี้ เพราะอรรถวา
เกิด. ชาตินั้นประกอบดวยอายตนะที่ไมบริบูรณ. ที่ชื่อวา สฺชาติ เพราะ
อรรถวา เกิดพรอม สัญชาตินั้นประกอกดวยอายตนะที่บริบูรณ. ทีช่ ื่อวา
โอกฺกนฺติ เพราะอรรถวา(ถือ)ปฏิสนธิ. ปฏิสนธินั้นประกอบดวยอัณฑชะกา
เนิดและชลาพุชะกาเนิด ทั้งสองนั้นกาวลงสูกะเปาะไขและมดลูก. เมื่อกาวลง
ยอมถือปฏิสนธิเหมือนเขาไป (ขางใน). ทีช่ ื่อวา อภินิพฺพตฺติ เพราะอรรถวา
บังเกิดเฉพาะ. อภินิพพัตตินั้นยอมประกอบดวยสังเสทชะกําเนิดและอุปปาติกะกาเนิด. ทั้งสองงนั้นบังเกิดปรากฏชัดทีเดียว. นี้เปนโวหารเทศนากอน.
บัดนี้เปนปรมัตถเทศนา. จริงอยู เมื่อวาโดยปรมัตถ ขันธเทานั้น
ปรากฏ สัตวไมปรากฏ. บรรดาบทเหลานั้น พึงทราบศัพทวา ขนฺธาน
ไดแกขันธ ๑ ในเอกโวการภพ ขันธ ๔ ในจตุโวการภพ ขันธ ๕ ใน
ปญจโวการภพ บทวา ปาตุภาโว แปลวา การเกิด. ในบทวา อายตนาน
นี้ พึงทราบการรวบรวมโดยอายตนะที่เกิดในภพนั้น. ๆ บทวา ปฏิลาโภ
ไดแกความปรากฏโดยสันตตินั่นเอง. จริงอยู อายตนะที่กาลังปรากฏ
เหลานั้นนั่นแล เปนอันชื่อวาไดเฉพาะแลว. ดวยบทวา อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
ชาติ นี้ ทานกระทําการย้ําชาติที่ทรงแสดงโดยบัญญัติและโดยปรมัตถแล.
ในภวนิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กามภโว ไดแกกรรมภพและอุปปตติภพ. ในภพทั้งสอง
นั้น ชื่อวากรรมภพ ไดแกธรรมทีใ่ ชเกิดในกามภพนั่นเอง. จริงอยู
กรรมนั้น เพราะเปนเหตุแหงอุปปตติภพ ทานจึงเรียกวา ภพ โดยบัญญัติ
วาเปนตัวผล ดุจดําเปนตนวา สุโข พุทฺธาน อุปปฺ าโท ทุกฺโข ปาปสฺส
อุจฺจโย ความเกิดขึ้นแหงพระพุธธเจาเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข ความ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 28

สั่งสมบาปเปนเหตุนํามาซึ่งทุกข. ทีช่ ื่อวา อุปปตติภพ ไดแกขันธ ๕
ที่มีใจครองที่บังเกิดดวยกรรมนั้น. จริงอยู กรรมนั้น ทานเรียกวาภพ
เพราะเกิดขันธ ๔ นั้น แมในที่ทงั้ ปวง กลาวหมายเอากรรมภพและ
อุปปตติภพ ดังนี้ และทั้งสองงนี้ ทานกลาววากามภพในที่นี้. ในรูปภพ
และอรูปภพก็นัยนี้แล.
ในอุปาทานนิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ชื่อวา กามุปาทาน ในคําวา กามุปาทาน เปนตน เพราะเปน
เหตุยึดถือวัตถุกาม หรือตนเองยึดถือวัตถุกามนั้น กามนั้นดวย เปน
อุปาทานดวย ฉะนั้นจึงชื่อกามุปาทาน. การยึดมั่นทานเรียกวาอุปาทาน
จริงอยู อุปศัพทในคําวา อุปาทาน นี้ มีอรรถวามั่น เหมือนในอุปายาสศัพท และอุปกฏฐศัพทเปนตน. คําวา กามุปาทานนี้ เปนชื่อของความ
กําหนัดอันเปนไปในกามคุณ ๕. ในที่นี้มีความสังเขปเพียงเทานี้ แตเมื่อ
วาโดยพิสดาร อุปาทานนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลววา ในอุปาทาน
๒ อยางนั้น กามุปาทานเปนไฉน. คือ ความพอใจดวยอํานาจความใคร
ในกามทั้งหลายนั่นเอง.
อนึ่ง ทิฏฐินั้นดวย เปนอุปาทานดวย ฉะนั้นจึงชื่อวา ทิฏ ุปาทาน
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทิฏปุ าทาน เพราะยึดถือทิฏฐิ หรือเปนเหตุยึดถือ
ทิฏฐิ. จริงอยู อุตตรทิฏฐิยอมยึดถือปุริมทิฏฐิ เจตสิกธรรมทั้งหลายยอม
ยึดถือทิฏฐิดว ยอุตตทิฏฐินี้ เหมือนอยางที่กลาววา อัตตาและโลกเที่ยง
คํานี้เทานั้นจริง คําอื่นเปนโมฆะ. บทวา ทิฏุปาทาน นี้ เปนชื่อของ
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน และทิฏฐิทั้งปวงที่มีโทษ. ความสังเขป
ในขอนี้มีเทานี้ สวนความพิสดาร ทิฏุปาทาน พึงทราบโดยนัยที่กลาว
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แลววาในบรรดาอุปาทานเหลานั้น ทิฏุปาทานเปนไฉน คือทานที่บุคคล
ใหแลวยอมไมมีผล ดังนี้เปนตน.
อนึ่ง ที่ชื่อวา สีลพั พตุปาทาน เพราะยึดมั่นศีลพรตดวยทิฏฐินั้น
หรือยึดทิฏฐินั้นเสียเอง, ศีลพรตนั้นดวย เปนอุปาทานดวย เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา สีสัพพตุปาทาน. ทีช่ ื่อวา อุปาทาน เพราะยึดมั่นวา ความ
บริสุทธิ์ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ มีโคศีล และโควัตรเปนตน. ในขอนั้น
มีความสังเขปเพียงเทานี้ สวนความพิสดาร สีสพั พตุปาทานนั้น พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวแลววา ในอุปาทานเหลานั้น สีลพั พตุปาทานเปนไฉน.
คือความบริสุทธิ์ ดวยศีลของสมณะและพราหมณ ภายนอกพระพุทธศาสนานี้.
บัดนี้ ชื่อวา วาทะ เพราะเหตุกลาวของเหลาชน. ชื่อวา อุปาทาน
เพราะเปนเหตุยึดถือของเหลาชน. ถามวา กลาวหรือยึดถืออะไร. แกวา
กลาวหรือยึดถือตน การยึดมั่นวาทะของตน ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน.
อีกอยางหนึ่ง เพียงวาทะวาตนเทานั้น ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน. อัตตวาทุปาทานนี้ เปนชื่อของทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐. ในขอนี้มีความสังเขปเพียงเทานี้
สวนเมื่อวาโดยพิสดาร อัตตวาทุปาทานนี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลววา
ในอุปาทานเหลานั้น อัตตวาทุปาทานเปนไฉน. คือปุถุชนผูไ มไดฟง
ในพระศาสนานี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย.
ในตัณหานิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา รูปตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา นี้ เปนชื่อแหงตัณหาอันเปน
ไปในชวนวิถีในจักขุทวารเปนตน โดยเปนอารมณ เสมือนบิดา เหมือน
เปนชื่อฝายบิดา ในประโยคเปนตนอยางนี้วา บุตรของเศรษฐี บุตรของ
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พราหมณ. ก็ในที่นี้ ตัณหาที่มีรูปเปนอารมณ ชือ่ วา รูปตัณหา เพราะ
มีความอยากไดในรูป, ตัณหานั้นชอบใจรูป เปนไปอยู โดยเปนกามราคะ
ชื่อวา กามตัณหา. ที่ชอบใจ เปนไปอยางนั้นวา รูป เที่ยง ยั่งยืน
เปนไปติดตอ โดยความเปนราคะที่เกิดรวมดวยทิฏฐิ ชื่อวา ภวตัณหา,
ที่ชอบใจ เปนไปอยางนี้วา รูปขาดสูญ พินาศ ละไปแลวยอมไมเกิด ชื่อวา
วิภวตัณหา รวมความวา รูปตัณหา มี ๓ อยาง ดวยประการฉะนี้.
แมสัททตัณหาเปนตน ก็เหมือนรูปตัณหา รวมความวา เปนตัณหาวิปริต
๑๘ ดวยประการฉะนี้, ตัณหาวิปริตเหลานั้น ที่เปนไปในรูปภายในเปนตน
มี ๑๘ ที่เปนไปในรูปภายนอก ๑๘ รวมเปน ๓๖, ที่เปนอดีต ๓๖ อนาคต
๓๖ ปจจุบัน ๓๖, รวมเปนตัณหาวิปริต ๑๐๘ ดวยประการฉะนี้. ตัณหาวิปริต ๑๘ ที่อาศัยรูปที่เปนไปภายในเปนตน มีอาทิอยางนี้วา เพราะ
อาศัยอายตนะที่เปนไปภายใน ตัณหาวิปริตไดมีแลว หรือวาจักมี หรือ
วากําลังมี (อยางละ ๖) เปนตัณหาวิปริต ๑๘ ที่อาศัยรูปที่เปนไปภาย
นอกเปนตนวา เพราะอาศัยอายตนะภายนอก ๖ ตัณหาวิปริตไดมีแลว
ดวยอายตนะภายนอกนี้ หรือวาจักมี หรือวากําลังมี จึงรวมเปนตัณหา
วิปริต ๓๖ ดังนั้น ตัณหาวิปริตที่เปนอดีต ๓๖ ที่เปนอนาคต ๓๖ ที่เปน
ปจจุบันิ ๓๖ จึงรวมเปนตัณหาวิปริต ๑๐๘. เมื่อรวบรวมอีก ในอารมณมีรูป
เปนตน ยอมมีหมวดแหงตัณหา ๖ มีกามตัณหาเปนตน ๓ นัน่ แล เมื่อจะ
รวบรวมความพิสดารและความยอของนิเทศอีก บัณฑิตพึงทราบตัณหา
โดยอรรถแหงนิเทศอยางนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
ในเวทนานิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เวทนากายา แปลวา ชุมนุมแหงเวทนา. คําวา จกฺข-ุ
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สมฺผสฺสชาเวทนา ฯ ล ฯ มโนสมฺผสฺสชาเวทนา นี้ เปนชื่อของเวทนา
ที่เปนกุศล อกุศล และอัพยากตะ ที่เปนไปในจักขุทวารเปนตน เพราะ
มาในวิภังคอยางนี้วา จักขุสัมผัสสขาเวทนา เปนกุศลก็มี เปนอกุศล
ก็มี เปนอัพยากตะก็มี เปนชื่อโดยวัตถุเสมือนมารดา เหมือนเปนชื่อฝาย
มารดา ที่มาในประโยคอยางนี้ มีอาทิวา บุตรของนางพราหมณี ชื่อวา
สารี, บุตรของพราหมณี ชื่อวา มันตานี. ก็ในทีน่ ี้ มีอรรถแหงคําดังตอ
ไปนี้ เวทนาที่เกิดจากเหตุคือจักขุสัมผัส ชื่อวาจักขุสัมผัสสชาเวทนา. ในบท
ทั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน ในขอนี้มีกถารวบรวมเวทนาทั้งปวง เปนอันดับ
แรก แตวาดวยอํานาจวิบาก พึงทราบเวทนาดวยอํานาจสัมปยุตกับจิต
เหลานี้คือ ในจักขุทวาร จักขุวิญญาณ ๒ มโนธาตุ ๒ มโนวิญญาณธาตุ ๓. ในโสตทวารเปนตนก็นัยนี้. และในมโนทวารประกอบกันมโนวิญญาณธาตุ.
ในผัสสนิเทศ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จกฺขุสมฺผสฺโส ไดแกสัมผัสในจักษุ. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.
ก็ดวยอันดับคําเพียงเทานี้วา จกฺขุสมฺผสฺโส ฯ ล ฯ กายสมฺผสฺโส เปน
อันทานกลาวผัสสะ ๑๐ ซึ่งมีวัตถุ ๕ เปนกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก.
ดวยบทวา นโนสนฺผสฺโส นี้ ทานกลาวผัสสะที่สัมปยุตดวยวิบากจิตที่
เปนโลกิยะ ๒๒ ที่เหลือ.
ในสฬายตนนิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา จกฺขฺวายตน เปนตน คําที่จําตองกลาว ทานกลาวไว
แลวในขันธนิเทศ และอายตนนิเทศ ในวิสุทธิมรรคนั่นแล.
ในนามรูปนิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-
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นามมีอันนอมไปเปนลักษณะ รูปมีการแตกสลายเปนลักษณะ.
ก็ในการจําแนกนามรูปนั้น บทวา เวทนา ไดแกเวทนาขันธ. บทวา
สัญญา ไดแกสัญญาขันธ. บทวา เจตนา ผัสสะ มนสิการ พึงทราบ
วา เปนสังขารขันธ. ก็ธรรมที่สงเคราะหดวยสังขารขันธ แมดวยเหลาอื่น
มีอยูก็จริง ถึงอยางนั้น ธรรม ๓ ประการนี้ มีอยูในจิตที่มีกําลังเพลากวา
ธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น ในที่นี้ทานแสดงสังขารขันธดวยอํานาจธรรม
เหลานั้นนั่นเอง. บทวา จตฺตาโร ในบทวา จตฺตาโร จ มหาภูตา นี้
เปนการกําหนดจํานวน. บทวา มหาภูตา นี้ เปนชื่อของปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ. ก็นัยวินิจฉัยอยางหนึ่ง ในขอที่เปน
เหตุใหทานกลาววา ตานิ มหาภูตานิ ทั้งหมดทานกลาวไวแลวในรูปขันธนิเทศ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค. ก็บทวา จตุนฺน ในคําวา จตุนฺนฺจ
มหาภูตาน อุปาทาย นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ
ทานอธิบายวา ซึ่งมหาภูตรูป ๔. บทวา อุปาทาย แปลวา ยึดมั่น
อธิบายวา ถือมั่น อาจารยบางพวกกลาววา อาศัยก็มี. ก็ปาฐะที่เหลือ
วา ปวตฺตมาน นี้ พึงนํามาเชื่อมเขาในที่นี้. อีกอยางหนึ่ง คํานี้เปน
ฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถวาประชุม พึงทราบเนื้อความดังนี้วา รูปอาศัย
การประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ เปนไป. เมื่อวาโดยประการทั้งปวง รูปอาศัย
ภูตรูป ๔ มีปฐวีเปนตน และรูป ๒๓ ที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนไป
ที่ทานกลาวไวในบาลีในอภิธรรม โดยแยกเปนจักขายตนะเปนตน ทั้งหมด
นั้นพึงทราบวา รูป.
ในวิญญาณนิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จกฺขุวิฺาณ ความวา ที่ชื่อวาจักขุวิญญาณ เพราะวิญญาณ
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อาศัยจักษุ หรือวิญญาณเกิดแตจักษุ. โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณก็เหมือนกัน. แตอีกวิญญาณหนึ่ง ชื่อวา มโนวิญญาณ เพราะอรรถวาวิญญาณคือใจ. คํานี้เปนชื่อของวิบากจิตที่เปนไป
ในภูมิ ๓ ที่เวนทวิปญจวิญญาณ.
ในสังขารนิเทศ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :สังขารมีการปรุงแตงเปนลักษณะ ก็ในการจําแนกสังขารนั้น มี
อธิบายดังนี้ สังขารที่เปนทางกาย ชื่อกายสังขาร. คําวา กายสังขารนี้
๑๒ ที่เปนไปดวยอํานาจไหวกายทวาร. คําวา วจีสังขารนี้ เปนชื่อแหง
วจีสัญเจตนา ๒๐ เหมือนกัน ที่เปนไปดวยอํานาจการเปลงวาจาในวจีทวาร. สังขารที่เปนไปทางจิต ชื่อวาจิตตสังขาร. คําวา จิตตสังขาร นี้
เปนชื่อแหงมโนสัญเจตนา ๒๙ คือกุศลจิต ๑๗ อกุศลจิต ๑๒ อันเปน
ฝายโลกิยะ ที่เปนไปแกบุคคลผูไมทําการไหวในกายทวารและวจีทวาร
นั่งคิดอยูในที่ลับ.
ในอวิชชานิเทศ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทุกฺเข อาณ ไดแกความไมรูในทุกขสัจจะ คํานี้เปน
ชื่อของโมหะ. ในคําวา สมุทเย อาณ เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ในสัจจะ ๔ นั้น พึงทราบความไมรูในทุกขสัจจะดวยเหตุ ๔ คือ โดย
ภาวะที่หยั่งลงในภายใน โดยวัตถุ โดยอารมณ และโดยการปกปด.
จริงอยางนั้น ความไมรูนั้น ชื่อวาทุกขสัจจะ เพราะหยั่งลงในภายในทุกข
เพราะนับเนื่องในทุกขสัจจะ ชื่อวาเปนวัตถุ เพราะเปนนิสสยปจจัยแหง
ทุกขสัจจะนั้น ชื่อวาเปนอารมณ เพราะเปนอารัมมณปจจัย ความไมรูนั้น
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ยอมปกปดทุกขสัจจะ โดยหามการแทงตลอดลักษณะตามที่เปนจริงของ
ทุกขสัจจะนั้น และโดยปราศจากความเปนไปแหงญาณในขอนี้.
พึงทราบความไมรูในสมุทัยสัจจะ ดวยเหตุ ๓ คือ โดยวัตถุ โดย
อารมณ และโดยการปกปด. แตพึงทราบความไมรูในนิโรธปฏิปทา
ดวยเหตุอยางเดียวเทานั้น คือโดยการปดปด. จริงอยู ความไมรูที่ปกปด
นิโรธปฏิปทานั่นแล โดยหามการแทงตลอดลักษณะตามที่เปนจริงของ
ปฏิปทาเหลานั้น แตโดยปราศจากความเปนไปแหงญาณในปฏิปทาเหลา
นั้น ความไมรูนั้น มิไดหยั่งลงในภายในในปฏิปทาเหลานั้น เพราะไม
นับเนื่องในสัจจะทั้งสองนั้น สัจจะทั้งสองนั้น มิไดเปนวัตถุ เพราะมิได
เกิดรวมกัน มิไดเปนอารมณ เพราะมิไดปรารภสิ่งนั้นเปนไป. ก็สัจจะ
ทั้งสองขางทาย เห็นไดยาก เพราะลึกซึ้ง ความไมรูที่มืดตื้อยอมไมเปน
ไปในสัจจะทั้งสองนั้น. ก็สัจจะขอแรก ชื่อวาลึกซึ้ง เพราะเห็นสภาวะ
ลักษณะโดยอรรถที่ควรกลาวไดยาก . ยอมเปนไปในความไมรูนั้น เพราะ
ยึดถือคลาดเคลื่อนไปจากความจริง.
อนึ่ง เพียงดวยบทวา ทุกฺเข นี้ ทานแสดงอวิชชาโดยรวบรวม
โดยวัตถุ โดยอารมณ และโดยกิจ. เพียงดวยบทวา ทุกขฺ สมุทเย นี้
ทานแสดงโดยวัตถุ โดยอารมณ และโดยกิจ. เพียงดวยบทวา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย นี้ ทานแสดงโดยกิจ. แตโดยไมพิเศษ ดวย
บทวา อาณ นี้ พึงทราบวาทานแสดงไขอวิชชาโดยสภาวะ.
บทวา อิติ โข ภิกขฺ เว แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวย
ประการอยางนี้แล. บทวา นิโรโธ โหติ ไดแกไมเกิดขึ้น. อนึ่ง ดวย
บทวา นิโรธ เหลานั้นทุกบทในที่นี้ ทานแสดงถึงพระนิพพาน. ดวยวา
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ธรรมนั้น ๆ อาศัยพระนิพพาน ดับไป ฉะนั้น พระนิพพานนั้น ทาน
จึงกลาววา เตส นิโรโธ ดังนี้.
ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงวัฏฏะและวิวัฏฏะ ดวย
๑๒ บท ในพระสูตรนี้ จึงใหเทศนาจบลงดวยยอดแหงพระอรหัตนั่นเอง.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูปบรรลุพระอรหัต โดยนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
จบอรรถกถาวิภังคสูตรที่ ๒
๓. ปฏิปทาสูตร
วาดวยปฏิปทา ๒
[๑๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระนครสาวัตถี. พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดงมิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา
พวกเธอจงฟงปฏิปทาทั้ง ๒ นั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๒๐] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . .ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เรียกวามิจฉาปฏิปทา.
[๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มาปฏิปทาเปนไฉน. เพราะ
อวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
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สังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . . ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ นี้เรียกวาสัมมาปฏิปทา.
จบปฏิปทาสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๓
ในปฏิปทาสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มิจฺฉาปฏิปท ความวา นี้เปนปฏิปทา ไมนําสัตวออก
จากทุกข เปนอันดับแรก. ถามวา ก็เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
ปุญญาภิสังขารบาง อเนญชาภิสังขารบาง มิใชหรือ. อภิสังขารทั้งสองนั้น
เปนมิจฉาปฏิปทาไดอยางไร. แกวา เพราะถือวาวัฏฏะเปนสําคัญ. สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลปรารถนาวัฏฏะกลาวคือภพ ๓ ปฏิบัติ โดยที่สุดอภิญญา ๕
หรือสมาบัติ ๘ สิ่งทั้งหมดเปนไปในฝายวัฏฏะ. จัดเปนมิจฉาปฏิปทา
เพราะถือวัฏฏะเปนสําคัญ. สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันบุคคลปรารถนาวิวัฏฏะ คือ
พระนิพพาน ปฏิบัติ โดยที่สุดถวายทานเพียงขาวยาคูกระบวยหนึ่งก็ดี
เพียงถวายใบไมกํามือหนึ่งก็ดี สิ่งทั้งหมดนั้นจัดเปนสัมมาปฏิปทาโดย
แทเพราะเปนฝายวิวัฏฏะ บุคคลไมบรรลุพระอรหัตแลวจะถึงที่สุดหา
ไดไม ดังนั้น พึงทราบวา ทานแสดงมิจฉาปฏิปทาดวยอํานาจอนุโลม
แสดงสัมมาปฏิปทาดวยอํานาจปฏิโลม.
ถามวา ก็ในที่นี้ ทานถามปฏิปทา จําแนกพระนิพพาน กําหนด
ปฏิปทา แมในการตอบ และบทวา ปฏิปทา ไมเปนชื่อแหงพระนิพพาน
แตคําวา ปฏิปทานี้ เปนชื่อของมรรค ๔ พรอมดวยวิปสสนา เพราะฉะนั้น บทภาชนะจึงสมดวยการถามการตอบมิใชหรือ. แกวา ไมสม
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หามิได. เพราะเหตุไร. เพราะทานแสดงปฏิปทาโดยผล. จริงอยู ในที่นี้
ทานแสดงปฏิปทาโดยผล. ความในคําวา เพราะอวิชชานั่นแลดับไปโดย
สํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับนี้ มีอธิบายดังนี้ นิพพานกลาวคือการ
ดับสนิทนี้ เปนผลของปฏิปทาใด ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทานี้เราเรียกวา
สัมมาปฏิปทา. ก็ในอรรถนี้ วิราคะ ในคําวา อเสสวิราคนิโรธา นี้
เปนไวพจนของการดับสนิทนั่นเอง. ก็ในคําวา อเสสวิราคนิโรธา นี้
เปนไวพจนของการดับสนิทนั่นเอง. ก็ในคําวา อเสสวิราคา อเสสนิโรธา นี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ อีกอยางหนึ่ง เพื่อแสดงมรรคกลาวคือ
วิราคะ อันเปนเหตุดับสนิทโดยไมเหลือ พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสบท
ภาชนะนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนี้ปฏิปทาอันเปนไปกับดวยอานุภาพ เปนอัน
พระองคทรงจําแนกแลว. ดังนั้น พระองคจึงตรัสเฉพาะวัฏฏะและวิวัฏฏะ
แมนี้เทานั้นแล.
จบอรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๓
๔. วิปสสีสูตร
วาดวยพระวิปสสีโพธิสัตวทรงปริวิตก
[๒๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงพระนามวาวิปสสี กอนแตตรัสรู เมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวยังมิได
ตรัสรู ไดปริวิตกวา โลกนี้ถึงความยากแลวหนอ ยอมเกิด แก ตาย
จุติ และอุปบัติ และเมื่อเปนเชนนั้นก็ยังไมรูธรรมอันออกจากทุกข คือชรา
และมรณะนี้ เมื่อไรเลาความออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ จักปรากฏ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 38

[๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวได
มีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะจึงมี. ชราและ
มรณะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้นนั้นแล
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวย
ปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะจึงมี. ชราและมรณะยอมมีเพราะ
ชาติเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู ชาติจึงมี. ชาติยอมมีเพราะภพเปน
ปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี. ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .
เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี. ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย. . .เมื่อ
อะไรหนอมีอยู อุปาทานจึงมี. อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .
เมื่อตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี. อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย. . .
เมื่ออะไรหนอมีอยู ตัณหาจึงมี. ตัณหายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .เมื่อ
เวทนามีอยู ตัณหาจึงมี. ตัณหายอมมีเพราะเวทนาเปนปจจัย. . .เมื่ออะไร
หนอมีอยู เวทนาจึงมี. เวทนายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .เมื่อผัสสะมี
อยู เวทนาจึงมี. เวทนายอมมีเพราะผัสสะเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู
ผัสสะจึงมี. ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะ
จึงมี. ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย. . . เมื่ออะไรหนอมีอยู
สฬายตนะจึงมี. สฬายตนะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . . เมือ่ นามรูปมีอยู
สฬายตนะจึงมี. สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูปเปนปจจัย. . . เมื่ออะไร
หนอมีอยู นามรูปจึงมี. นามรูปยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . . เมื่อ
วิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี. นามรูปยอมมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย. . .
เมื่ออะไรหนอมีอยู วิญญาณจึงมี. วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .
เมื่อสังขารมีอยู วิญญาณจึงมี. วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย. ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ครั้นนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา
เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี. สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้นนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไว
ในใจแยกแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่ออวิชชามีอยู สังขารจึงมี.
สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย. เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร.
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . . ดังพรรณนามานี้. ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตว
ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางเกิด ฝายขางเกิด ดังนี้.
[๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวได
มีความปริวิตกดังนี้ เมือ่ อะไรหนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี. เพราะ
อะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระ
วิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา
เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี. เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ. . .
เมื่ออะไรหนอไมมี ชาติจึงไมมี. เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ. เมื่อ
ภพไมมี ชาติจึงไมมี. เพราะภพดับ ชาติจึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี
ภพจึงไมมี. เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ. เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี.
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมี.
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ. . . เมื่ออะไรอหนอไมมี ตัณหาจึงไมมี.
เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ. เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี. เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี เวทนาจึงไมมี. เพราะ
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อะไรดับ เวทนาจึงดับ. . . เมื่อผัสสะไมมี. เวทนาจึงไมมี เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ. . . . เมื่ออะไรหนอไมมี ผัสสะจึงไมมี. เพราะอะไรดับ
ผัสสะจึงดับ. เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี. เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี สฬายตนะไมมี. เพราะอะไรดับ
สฬายตนะจึงดับ. . . เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี. เพราะนามรูป
ดับ สฬายตนะจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี นามรูปจึงไมมี. เพราะ
อะไรดับ นามรูปจึงดับ. . . เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี. เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี.
เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ. เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี. เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล พระวิปสสี
โพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอไมมี สังขารจึงไมมี.
เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระ
วิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา
เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี. เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ.
ก็เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ. เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . .
ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดบังเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา
ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังนี้.
จบวิปสสีสูตรที่ ๔
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อรรถกถาวิปสสีสูตรที่ ๔
ในวิปส สีสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วิปสฺสิสฺส ความวา ไดยินวา ดวงตาทั้งหลายของโลกิยมนุษยผูมองดูอะไร ๆ ยอมกลอกไปมา เพราะประสาทตาอันเกิดแตกรรม
ที่บังเกิดแตกรรมเล็กนอย มีกําลังออนเชนใด แตดวงตาของพระโพธิสัตว
นั้น หากลอกเชนนั้นไม เพราะประสาทตาอันเกิดแตกรรม บังเกิดแตกรรม
มีกําลังมีกําลังมากพระองคจึงมองดูดวยดวงตาที่ไมกลอกไมก็พริบนั่นแล
เหมือนเทวดาในดาวดึงสฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระกุมาร
เพงดูโดยไมกะพริบ เพราะฉะนั้น พระวิปสสีกุมารนั้นจึงเกิดสมัญญาวา
วิปสสี วิปสสี นั่นแล. จริงอยู ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้ ชื่อวา วิปสสี
เพราะเห็นความบริสุทธิ์ อีกอยางหนึ่งชื่อวา วิปสสี เพราะเห็นดวยทั้ง
ดวงตาที่เบิก. ก็ในที่นดี้ วงตาของพระโพธิสัตวทั้งหมด ผูเกิดใน
ภพสุดทายยอมไมกลอก เพราะประสาทที่เกิดแตกรรมอันมีกาํ ลัง มีกําลัง
แรง. ก็พระโพธิสัตวนั้น ยอมไดชื่อดวยเหตุนั้นนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา วิปสสี เพราะพิจารณาเห็น อธิบายวา เพราะเลือกเฟนจึงเห็น.
ไดยินวา วันหนึ่ง อํามาตยทั้งหลายนําพระมหาบุรุษผูประดับตกแตง
พระวรกายแลวมาวางไวบนพระเพลาของพระราชาผูประทับนั่งพิจารณา
คดีอยูในศาล เมื่อพระราชาทรงพอพระทัยที่ไดมหาบุรุษนั้นอยูบนพระ
เพลา อํามาตยทั้งหลายไดกระทําเจาของทรัพยไมใหเปนเจาของทรัพย.
พระโพธิสัตวทรงเปลงเสียงแสดงความไมพอพระทัย. พระราชาตรัสวา
พวกทานพิจารณาทบทวนดูที่หรือวาเรื่องนั้นเปนอยางไร เรือ่ งนี้เปน
เปนอยางไร. พวกอํามาตยเมื่อพิจารณาทบทวน ก็ไมเห็นกรณีเปนอยาง
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อื่นจึงคิดวา ชะรอยวาที่ทําไปแลวอยางนี้ จักเปนการวินิจฉัยคดีที่ไมชอบ.
จึงทําผูเปนเจาของทรัพยใหเปนเขาของทรัพยอีก เมื่อทดลองวากุมารจะรู
หรือหนอจึงทําอยางนี้. จึงทําเจาของทรัพยใหไมเปนเจาของทรัพยอีก.
ครั้งนั้นพระราชาทรงดําริวา พระมหาบุรุษคงจะรู ตั้งแตนั้นมาจึง
เปนผูไมสะเพรา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กุมาร
ใครครวญแลวใครครวญเลา จึงรูคดีเพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย
พระกุมารนั้นจึงเกิดพระนามโดยประมาณยิ่งวา วิปสสี นั้นแล.
บทวา ภควโต แปลวา ผูถึงพรอมดวยภาคยะ. บทวา อรหโต
ไดแกผูมีพระนามอันเกิดขึ้นโดยคุณอยางนี้วา ชื่อวา อรหา เพราะ
กําจัดกิเลสเพียงดังขาศึกมีราคะเปนตนเสียได เพราะทรงหักกําแหงสังสารจักร หรือเพราะเปนผูควรแกปจจัยทั้งหลาย. บทวา สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ไดแกผูตรัสรูสัจจะ ๔ โดยความเพียรของบุรุษ โดยพระองคเอง เฉพาะ
พระองค โดยชอบ โดยนัย โดยเหตุ. บทวา ปุพฺเพว สมฺโพธา
ความวา ญาณในมรรค ๔ ทานเรียกวา สัมโพธะ ตรัสรูพรอม, กอนแต
การตรัสรูนนั้ แล. บทวา โพธิ ในคําวา โพธิสตฺตสฺเสว สโต นี้
ไดแกญาณ, สัตวผูตรัสรู ชื่อวาโพธิสัตว อธิบายวา ผูมีญาณ คือผูมี
ปญญา ชื่อวาบัณฑิต. จริงอยู สัตวนั้น เปนบัณฑิต จําเดิมแตทรงมี
อภินิหาร แทบบาทมูลแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมใชอันธพาล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พระโพธิสัตว อนึ่ง ชื่อวาโพธิสัตว แมเพราะเปนสัตว
ผูจะเบิกบาน โดยอรรถวิเคราะหวา บําเพ็ญพระบารมี แลวจักเบิกบาน
โดยหาอันตรายมิไดอยางแนนอน เพราะไดคําพยากรณในสํานักของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปรียบเหมือนดอกปทุม ที่โผลขึ้นจากน้ําตั้งอยู แกได
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ที่แลวจักบานโดยสัมผัสแสงอาทิตยอยางแนนอน เพราะฉะนั้น ทานจึง
เรียกวา ดอกปทุมบาน. อนึ่ง สัตวปรารถนาโพธิกลาวคือญาณในมรรค ๔
ปฏิบัติอยู เหตุนั้น ผูที่ยังติดอยูในโพธิจึงชื่อวา โพธิสัตว ดังนี้ก็มี. เมื่อ
พระโพธิสัตวมีอยูโดยพระนามที่เกิดขึ้นดวยประการฉะนี้. บทวา กิจฺฉ
แปลวา ลําบาก. บทวา อาปนฺโน แปลวา ถึงแลวเนือง ๆ. ทานกลาว
อธิบายไววา นาอนาถ สัตวโลกนี้ ถึงความลําบากเนือง ๆ. บทวา
จวติ จ อุปปชฺชติ จ นี้ ทานกลาวดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิไป ๆ มา ๆ.
บทวา นิสฺสรณ ไดแกพระนิพพาน. จริงอยู พระนิพพานนั้น ทาน
เรียกวานิสสรณะ เพราะสลัดออกจากทุกขคือชราและมรณะ. บทวา
กุทาสฺสุ นาม ไดแกในกาลไหน ๆ แล.
บทวา โยนิโสมนสิการา ไดแกโดยการใสใจโดยอุบาย คือการ
ใสใจครั้งแรก. บทวา อหุ ปฺาย อภิสมโย ความวา ไดแกการตรัสรู
คือความประกอบชอบซึ่งเหตุแหงชราและมรณะดวยปญญา อธิบายวา
พระองคเห็นดังนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ. อีกอยาง
หนึ่ง บทวา โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย ไดแกไดตรัสรู ดวย
โยนิโสมนสิการ และดวยปญญา. อธิบายวา ไดแทงตลอดเหตุแหงชรา
และมรณะอยางนี้วา เมื่อความเกิดมีอยูแล ชราและมรณะก็มี. ในบท
ทั้งปวงก็นัยนี้.
บทวา อิติ หิท เทากับ เอวมิท สิ่งนี้มีดวยประการฉะนี้. ดวย
บทวา สมุทโย นี้ ทานประมวลการเกิดขึ้นแหงสังขารเปนตนแสดงใน
ฐานะ ๑๑. บทวา ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ความวา ในธรรมทีไ่ มเคย
๑

๑. พมา. ปถมนสิกาเรน คือการมนสิการตามคลองธรรม.
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สดับมากอนแตนี้ อยางนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร ความเกิด
ขึ้นของสังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัยดังนี้ หรือในอริยสัจธรรม ๔.
บทวา จกฺขุ เปนตนเปนไวพจนของญาณนั่นเอง. จริงอยู ในทีน่ ี้ ญาณ
นั่นแลทานกลาววา จักขุ เพราะอรรถวาเห็น, กลาววาญาณ เพราะ
อรรถวา รู, กลาววา ปญญา เพราะอรรถวา รูช ัด, กลาววา
วิชชา เพราะอรรถวา แทงตลอด, กลาววา อาโลกะ เพราะอรรถวา
สวาง. ก็ญาณนี้นั้น พึงทราบวา ทานชี้แจงวาเจือทั้งโลกิยะและโลกุตระ
ในสัจจะ ๔. แมในนิโรธวาระ พึงทราบความโดยนัยนี้แล.
จบอรรถกถาวิปสสีสูตรที่ ๔
๕. สิขสี ูตรที่ ๙. กัสสปสูตร
วาดวยพระปริวิตกของพระพุทธเจา ๗ องค
[๒๕] พระปริวิตกของพระพุทธเจาแมทั้ง ๗ พระองค ก็พึงให
พิสดารเหมือนอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาสิขี. . .ทรงพระนามวาเวสสภู. . .ทรง
พระนามวากกุสันธ. . . ทรงพระนามวาโกนาคมนะ. . .ทรงพระนาม
วากัสสปะ .
๑

๑๐. มหาศักยมุนีโคตมสูตร

๒

วาดวยพระปริวตกของพระบรมโพธิสัตว

[๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว กอน
ตรัสรูยังมิไดตรัสรู ไดมคี วามปริวิตกดังนี้วา โลกนี้ถึงความยากแลวหนอ
ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ และเมื่อเปนเชนนั้น ก็ยังไมรู
๑. ขอความทีล่ ะไว เหมือนขอ ๒๒-๒๔ ๒. อรรถกถาสูตรที่ ๕-๑๐ แกไวทายวรรคนี้.
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ธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรเลา ความออกจาก
ทุกข คือชราและมรณะนี้จักปรากฏ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมี
ความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะจึงมี. ชราและมรณะ
ยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นเพราะกระทําไว
ในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะ
จึงมี ชราและมรณะยอมมีเพราะชาติเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู ชาติ
จึงมี. ชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. เมื่อภพมีอยู ชาติจึงมี. ชาติ
ยอมมีเพราะภพเปนปจจัย. . . เมื่ออะไรมีอยู ภพจึงมี. ภพยอมมีเพราะ
อะไรเปนปจจัย. เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี. ภพยอมมีเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย. . . เมื่ออะไรหนอมีอยู อุปาทานจึงมี. อุปาทานยอมมีเพราะ
อะไรเปนปจจัย. . .เมื่อตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี. อุปาทานยอมมีเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู ตัณหาจึงมี. ตัณหายอมมีเพราะ
อะไรเปนปจจัย เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี. ตัณหายอมมีเพราะเวทนา
เปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู เวทนาจึงมี. เวทนายอมมีเพราะอะไร
เปนปจจัย. เมื่อผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี. เวทนายอมมีเพราะผัสสะเปน
ปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี. ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปน
เปนปจจัย . เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี. ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู สฬายตนะจึงมี. สฬายตนะมีอยูเพราะ
อะไรเปนปจจัย. เมื่อนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี. สฬายตนะยอมมีเพราะ
นามรูปเปนปจจัย. . . เมือ่ อะไรหนอมีอยู นามรูปจึงมี. นามรูปยอมมี
เพราะอะไรเปนปจจัย. เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี. นามรูปยอมมีเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู วิญญาณจึงมี. วิญญาณยอมมี
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เพราะอะไรเปนปจจัย. เมื่อสังขารมีอยู วิญญาณจึงมี. วิญญาณยอมมีเพราะ
สังขารเปนปจจัย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่อ
อะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี. สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญา
วา เมื่ออวิชชามีอยู สังขารจึงมี. สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร. เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ
. . .ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวาง ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางเกิด
ฝายขางเกิด ดังนี้.
[๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่อ
อะไรหนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี. เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวย
ปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี. เพราะชาติดับ ชราและมรณะ
จึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี ชาติจึงไมมี. เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ เมื่อ
ภพไมมี ชาติจึงไมมี. เพราะภพดับ ชาติจึงดับ. . . เมื่ออุปาทานไมมี ภพ
จึงไมมี. เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี อุปาทาน
จึงไมมี. เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ. เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี.
เพราะตัณหาจึงดับ อุปาทานจึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี ตัณหาจึงไมมี.
เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ. เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี. เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี เวทนาจึงไมมี. เพราะ
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อะไรดับ เวทนาจึงดับ. เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี. เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี ผัสสะจึงไมมี. เพราะอะไรดับ ผัสสะ
จึงดับ. เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี. เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ
จึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี. เพราะอะไรดับ
สฬายตนะจึงดับ. เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี. เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี นามรูปจึงไมมี. เพราะอะไรดับ
นามรูปจึงดับ. เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี. เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี. เพราะอะไรดับ
วิญญาณจึงดับ. เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี. เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา
เมื่ออะไรหนอไมมี สังขารจึงไมมี. เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรู
ดวยปญญาวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี. เพราะอวิชชาดับ สังขาร
จึงดับ. ก็เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ. เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . .
ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางดับ ฝายขาง
ดับ ดังนี้.
จบมหาศักยมุนีโคตมสูตรที่ ๑๐
จบพุทธวรรคที่ ๑
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เทศนาสูตร
๒. วิภังคสูตร
๓. ปฏิปทาสูตร
๔. วิปส สีสูตร
๕. สิขีสูตร
๖. เวสสภูสตู ร
๗. กกสันธสูตร
๘. โกนาคมนสูตร ๙. กัสสปสูตร
๑๐. มหาศักยมุนีโคตมสูตร.
อรรถกถาสิขีสูตรเปนตน (๕-๑๐)
ในสิขสี ูตรที่ ๕ เปนตน มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
อรรถแหงบทวา สิขิสฺส ภิกขฺ เว เปนตน พึงกลาวความประกอบ
อยางนี้วา สิขิสฺสป ภิกขฺ เว. เพราะเหตุไร เพราะไมแสดงในอาสนะ
เดียว. จริงอยู พระสูตรเหลานี้ทรงแสดงไวในฐานะตาง ๆ แตเนื้อความ
เหมือนกันทุกแหงทีเดียว ความจริง เมื่อพระโพธิสัตวทุก ๆ พระองค
ประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังก ผูอื่นไมวาจะเปนสมณะก็ตาม พราหมณก็ตาม
เทวดาก็ตาม พรหมก็ตาม ไมไดบอกวา พระโพธิสัตวในอดีตพิจารณา
ปจจยาการแลวเปนพระพุทธเจา. เหมือนอยางวา พระพุทธเจาพระองค
หลัง ๆ ยอมดําเนินไปตามทางที่พระพุทธเจากอน ๆ เหลานั้นดําเนินไป
แลว เหมือนเมื่อฝนตกในครั้งปฐมกัป แมน้ําฝนก็ยอมบาไปตามทางที่น้ํา
ไหลไปแลวนั้นแหละ. จริงอยู พระโพธิสัตวทุกพระองคออกจากจตุตถฌาน
อันมีลมหายใจเขาออกเปนอารมณ ทําญาณใหหยั่งลงในในปจจยาการ
พิจารณาปจจยาการนั้นโดยอนุโลมและปฏิโลม ยอมเปนพระพุทธเจา
ฉะนั้น ทานจึงกลาวใหชื่อวา พุทธวิปสสนา ใน ๗ สูตรตามลําดับแล.
จบอรรถกถาพุทธวรรคที่ ๑
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อาหารวรรคที่ ๒
๑. อาหารสูตร
วาดวยอาหาร ๔ อยาง
[๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยู
ของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพือ่ อนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด.
อาหาร ๔ เปนไฉน. คือ [ ๑ ] กวฬีการาหาร หยาบหรือละเอียด
[ ๒ ] ผัสสาหาร [ ๓ ] มโนสัญเจตนาหาร [ ๔ ] วิญญาณาหาร อาหาร
๔ เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือ
เพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด.
[๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด. อาหาร ๔
เหลานี้ มีตณ
ั หาเปนเหตุ มีตัณหาเปนที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเปนกําเนิด มี
ตัณหาเปนแดนเกิด มีตณ
ั หานี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มี
อะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด. ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มี
เวทนาเปนที่ตั้งขึ้น มีเวทนาเปนกําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกิด ก็เวทนานี้
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน
เกิด. เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนที่ตั้งขึ้น มีผัสสะเปนกําเนิด
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มีผัสสะเปนแดนเกิด ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มี
อะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด. ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มี
สฬายตนะเปนที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะเปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกิด
ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด. สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนที่ตั้งขึ้น
มีนามรูปเปนกําเนิด มีนามรูปเปนแดนเกิด ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด. นามรูป
มีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณเปนที่ตั้งขึ้น มีวิญญาณเปนกําเนิด มี
วิญญาณเปนแดนเกิด ก็วญ
ิ ญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด. วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ มี
สังขารเปนที่ตั้งขึ้น มีสังขารเปนกําเนิด มีสังขารเปนแดนเกิด ก็สังขาร
เหลานี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไร
เปนแดนเกิด. สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนที่ตั้งขึ้น
มีอวิชชาเปนกําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . .
ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
[๓๐] ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . . ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบอาหารสูตรที่ ๑
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อาหารวรรคที่ ๒
อรรถกถาอาหารสูตรที่ ๑
อาหารวรรค อาหารสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อาหารา ไดแกปจจัย. จริงอยู ปจจัยทานเรียกวา อาหาร
เพราะนําผลใหแกตน. ในบทวา ภูตาน วา สตฺตาน เปนอาทิ พึง
ทราบเนื้อความดังตอไปนี้. บทวา ภูตา ไดแกเกิดแลว คือบังเกิดแลว.
บทวา สมฺภเวสิโน ไดแกเหลาสัตวผูแสวงหา คนหาสมภพที่เกิด
ที่บังเกิด. บรรดากําเนิด ๔ เหลานั้น อัณฑชะสัตว ชลาพุชะสัตวยังทําลาย
กะเปาะไขและฟองไขไมไดอยูตราบใด ชื่อวา สัมภเวสี (ผูแสวงหาภพ
ที่เกิด) อยูตราบนั้น. เหลาสัตวที่ทําลายกะเปาะไขและฟองไขออกมา
ภายนอก ชือ่ วา ภูต. เหลาสังเสทชะสัตว และโอปปาติกะสัตว (สัตว
ที่เกิดในเถาไคล และที่ผุดเกิดเอง) ชื่อวา สัมภเวสี ในขณะแหงจิต
ดวงแรก. ตั้งแตขณะจิตดวงที่ ๒ ไป ชื่อวา ภูต. อีกอยางหนึ่ง
เหลาสัตวที่ยังไมถึงอริยาบถอื่นจากอิริยาบถที่ตนเกิดตราบใด ก็จัดวาเปน
สัมภเวสีตราบนั้น. นอกจากนั้น ชือ่ วา ภูต. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ภูตา ไดแกเกิดแลว คือบังเกิดแลว ภูตเหลาใด คือ ภูตที่ถึงการนับ
(ที่จัดเจาในประเภทที่) วา จักไมมี (การเกิด) อีก คํานั้นเปน
ชื่อของพระขีณาสพเหลานั้น. ชือ่ วา สัมภเวสี เพราะแสวงหาภพที่เกิด.
คํานั้น เปนชื่อของพระเสขะ และปุถุชนผูแสวงหาภพตอไป เพราะ
ยังละภวสังโยชนไมได ดวยอาการอยางนี้ กิเลสภวสังโยชนนั้น จึง
ยึดสรรพสัตวไวดวยบททั้ง ๒ นี้โดยประการทั้งปวง. อนึ่ง วา ศัพท
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ในคําวา ภูตาน วา สตฺตาน นี้ มีอรรถวา ประมวลกันเขา เพราะ
เหตุนั้น พึงทราบเนื้อความดังนี้วา ภูตาน จ สมฺภเวสีน จ สัตว
ผูเกิดแลว และสัตวผูแสวงหาภพ.
บทวา ิติยา ไดแกเพื่อความตั้งอยู. บทวา อนุคฺคหาย ไดแก
เพื่อความอนุเคราะห. นี้เปนเพียงความแตกตางแหงถอยคําเทานั้น สวน
เนื้อความ (ความหมาย ) ของบทแมทั้ง ๒ นั้น ก็เปนอยางเดียวกัน
นั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง บทวา ิติยา ไดแกไมขาดสายเพราะธรรม
ที่เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ๆ ยังตามผูกพันอยู. บทวา อนุคฺคหาย ไดเเก
เพื่อการเกิดขึ้นแหงธรรมที่ยังไมเกิด. บททั้ง ๒ นี้ พึงเห็นในที่ทั้ง ๒
อยางนี้วา ภูตาน วา ิติยา เจว อนุคฺคหาย จ สมฺภเวสีน ฐิติยา
เจว อนุคฺคหาย จ (เพื่อความดํารงและเพื่ออนุเคราะหภูตทั้งหลาย
หรือเพื่อความดํารงและเพื่อนุเคราะหสัมภเวสีทั้งหลาย).
อาหารที่ทําเปนคํากลืนกิน ชือ่ วา กพฬีการาหาร. คําวา
กพฬีการาหาร นั้น เปนชื่อของโอชามีขาวสุกและขนมกุมมาสเปนตน
เปนที่ตั้ง.
บทวา โอฬาริโก วา สุขุโม วา ไดแก ชื่อวาหยาบ เพราะ
มีวัตถุหยาบ. ชื่อวาละเอียด เพราะมีวัตถุละเอียด. กพฬีการาหาร
ชื่อวาละเอียด เพราะนับเนื่องในสุขุมรูป รูปละเอียดตามสภาพ. พึง
ทราบวา อาหารนั้นหยาบและละเอียดโดยวัตถุ เพราะเทียบเคียงกับอาหาร
ของจระเข. เขาวา จระเขกินกอนหิน. ก็กอนหินเหลานั้นพอเขาไป
ในทองของมัน ก็ยอยละเอียด. นกยูงกินสัตวตาง ๆ มีงู และแมลงปอง
เปนตน. แตเมื่อเทียบกับอาหารของนกยูง อาหารของหมาในละเอียดกวา.
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เขาวา หมาในเหลานั้นกินเขาและกระดูกที่เขาทิ้งไวถึง ๓ ป. ก็กระดูก
เหลานั้นพอเปยก เพราะน้ําลายของพวกมัน ก็ออนเหมือนเหงามัน.
เมื่อเทียบกับอาหารของหมาในอาหารของชางละเอียดกวา. เพราะชาง
เหลานั้น กินกิ่งไมตาง ๆ เปนตน. อาหารของโคลาน กวาง และ
เนื้อเปนตน ละเอียดกวาอาหารของชาง. เขาวา โคลาน กวาง และ
เนื้อเปนตน กินใบไมตาง ๆ เปนตนซึ่งไมมีแกน. อาหารของโคละเอียด
แมกวาอาหารของโคลาน กวาง และเนื้อเหลานั้น. โคเหลานั้นกินหญาสด
และหญาแหง. อาหารของกระตายละเอียดกวาอาหารของโคเหลานั้น.
อาหารของนกละเอียดกวาอาหารของกระตาย. อาหารของพวกที่อยูชายแดนละเอียดกวาอาหารของพวกนก. อาหารของนายบานละเอียดกวา
อาหารของพวกที่อยูชายแดน. อาหารของมหาอํามาตยของพระราชา
ละเอียดกวาอาหารของนายบาน. พระกระยาหารของพระเจาจักรพรรดิ
ละเอียดกวาอาหารของมหาอํามาตยแมเหลานั้น. อาหารของเหลาภุมมเทพ
ละเอียดกวาพระกระยาหารของพระเจาจักรพรรดิ. อาหารของเทพชั้น
จาตุมหาราชิกาละเอียดกวาอาหารของภุมมเทพ. พึงใหอาหารของเทพยดา
ทั้งหลายจนถึงเทพยดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี พิสดารดังพรรณนามาฉะนี้.
ตกลงวาอาหารของเทพยดาเหลานั้นละเอียดทั้งนั้น.
ก็ในคําวา โอฬาริโก วา สุขุโม วา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอ
ไปนี้ :- เมือ่ วัตถุหยาบโอชาก็นอยและมีกําลังออน. เมื่อวัตถุละเอียด
โอชาก็มีกําลังดี. จริงอยางนั้น ผูที่ดื่มขาวยาคูแมเต็มบาตรหนึ่ง ครูเดียว
เทานั้นก็หิว อยากกินอะไร ๆ อยูนนั่ แหละ. สวนผูที่ดื่มเนยใสเพียง
ฟายมือหนึ่ง ก็ไมอยากกินตลอดวัน (อยูไดทั้งวัน). วัตถุในบรรดา
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ขาวยาคูและเนยใสนั้นยอมบรรเทาอันตราย กลาวคือไฟอันเกิดแตกรรมได
แตไมสามารถจะหลอเลี้ยงได. แมขาวโอชาจะหลอเลี้ยงไดแตไมสามารถ
จะบรรเทาอันตรายได. แตขาวยาคูและเนยใสทั้ง ๒ อยางรวมกันเขาแลว
ยอมบรรเทาอันตรายและหลอเลี้ยงได ดังพรรณนามาฉะนี้.
บทวา ผสฺโส ทุติโย ความวา ผัสสะทั้ง ๖ อยางมีจักษุสัมผัส
เปนตน พึงทราบวา ชื่อวา อาหารที่ ๒ ในอาหาร ๔ อยางเหลานั้น.
นี้ก็เปนเทศนานัยเทานั้น. เพราะเหตุนั้น ดวยเหตุชอื่ นี้จึงไมจําตองคนหา
ในคําวา ทุติโย ตติโย จ นี้ในที่น.ี้ เจตนานั่นเองทานเรียกวา
มโนสัญเจตนา. บทวา วิฺาณ ไดแกจิต. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงอาหาร ๔ ใหเปนหมวดเดียวกัน ไวในที่นี้ดวยอํานาจอาหาร
ที่เปนอุปาทินนกะและอนุปาทินนกะดวยประการฉะนี้. จริงอยู กพฬีการาหารที่เปนอุปาทินนกะก็มี ที่เปนอนุปาทินนกะก็มี ถึงผัสสะเปนตน
ก็เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้น (คําวา อุปาทินฺนโกป อตฺถิ อนุปาทินฺนโกป) ดังตอไปนี้ :- พึงทราบกพฬีการาหารที่เปนอุปาทินนกะ
ดวยอํานาจกบเปนตน ที่ถูกงูกลืนกิน. อันกบเปนตน ถูกงูกลืนกิน
แมจะอยูในทองก็มีชีวิตอยู ชั่วเวลาเล็กนอยเทานั้น.
กบเหลานั้น
ตราบใดที่ยังอยูในฝายอุปาทินนกะก็ไมสําเร็จประโยชนเปนอาหารตราบนั้น
แตเมื่อทําลายไปอยูในฝายอนุปาทินนกะจึงใหสําเร็จเปนอาหารได. ทาน
กลาววา อุปาทินนกาหาร ก็จริง แตคําที่วานี้ ทานเพิ่มเขาในอรรถกถา
วา อาจารยทั้งหลายมิไดกลาวไว แลวกลาวไวดังนี้วา อาหารที่เกิดรวม
กับปฏิสนธิจิตของสัตวเหลานี้ ซึ่งกินก็ดี ไมกนิ ก็ดี บริโภคก็ดี ไม
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บริโภคก็ดี ชื่อวา กัมมชรูป (รูปเกิดแตกรรม) มีอยู อาหารนั้นยอม
หลอเลี้ยงชีวิตไปไดจนถึงวันที่ ๗. อาหารนี้แหละพึงทราบวา กพฬีการาหารที่เปนอุปาทินนกะ. ผัสสะเปนตนที่เปนอุปาทินนกะพึงทราบดวย
อํานาจวิบากอันเปนไปในภูมิ ๓. ที่เปนปาทินนกะพึงทราบดวยอํานาจ
กุศลจิต อกุศลจิต และกิริยาจิตที่เปนไปในภูมิ ๓. สวนที่เปนโลกุตระ
ทานกลาวไวโดยที่กินความถึงดวย.
ในขอนี้ทานผูทวงไดทวงวา ผิวา อาหารมีอรรถวา ปจจัย
ปจจัยมีอรรถวา อาหารไซร เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร เมื่อปจจัย
แมเหลาอื่นของสัตวทั้งหลายมีอยู พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอาหาร ๔
เหลานี้ไวเลา. จะเฉลยตอไป:ที่พระองคตรัสไววา เพราะอาหารเปนปจจัยพิเศษของความสืบตอ
(สันตติ) ในภายใน. จริงอยู กพฬีการาหารนั้นเปนปจจัยพิเศษ แหง
รูปกายของสัตวทั้งหลายที่มีกพฬีการาหารเปนภักษา. ผัสสาหารเปนปจจัย
พิเศษแหงเวทนาในนามกาย. มโนสัญเจตนาหารเปนปจจัยพิเศษแหง
วิญญาณ. วิญญาณหารเปนปจจัยพิเศษแหงนามรูป. เหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย กายนีด้ ํารงอยูได
เพราะอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได ไมมีอาหารหาดํารงอยูไดไม
แมฉันใด เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ก็ฉันนั้น."
ถามวา ก็ในขอนี้ อาหารอะไร นําอะไรมาให.
ตอบวา กพฬีการาหารนํารูปอันมีโอชะเปนที่ ๘ มา ผัสสาหารนํา
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เวทนา ๓ มา มโนสัญเจตนาหารนําภพทั้ง ๓ มา วิญญาณหารนําปฏิสนธิ
และนามรูปมาให.
ถามวา นํามาอยางไร.
ตอบวา อันดับแรก กพฬีการาหาร พอวางไวที่ปากเทานั้น ก็
ใหรูป ๘ รูปตั้งขึ้น. แตเมล็ดขาวแตละเมล็ดที่ฟนเคี้ยวละเอียดกลืนลงไป
ก็ใหรูปอยางละ ๘ รูปตัง้ ขึ้นทันที. กพฬีการาหาร นํารูปอันมีโอชะเปน
ที่ ๘ มาดวยอาการอยางนี้. อนึ่ง ในผัสสาหาร ผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
สุขเวทนา เมื่อเกิดขึ้นนั่นแล ยอมนําสุขเวทนามาให. ที่เปนที่ตั้งแหง
ทุกขเวทนา ยอมนําทุกขมาให. ที่เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอม
นําอทุกขมสุขเวทนามาให. รวมความวา ผัสสาหารยอมนําเวทนาทั้ง ๓
มาให แมโดยประการทั้งปวง ดวยอาการอยางนี้.
มโนสัญเจตนาหารยอมนํากามภพมาให แกผูเขาถึงกามภพ. ยอม
นําภพนั้น ๆ มาใหแกผูเขาถึงรูปภพและอรูปภพ. มโนสัญเจตนาหาร
ยอมนําภพทั้ง ๓ มาให แมโดยประการทั้งปวง ดวยอาการอยางนี้. สวน
วิญญาณาหาร ทานกลาววา ยอมนํามาซึ่งขันธทั้ง ๓ ที่สมั ปยุตดวย
ปฏิสนธิวิญญาณนั้นในขณะปฏิสนธิ และรูป ๓๐ ซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจ
คติสันตติโดยนัยแหงปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน. เพราะเหตุนั้น วิญญาณาหารยอมนํานามรูปในปฏิสนธิมาอยางนั้น. ก็ในขอนี้ ทานกลาวกุศล
เจตนาที่เปนกุสลที่มีอาสวะเทานั้นวา มโนสัญเจตนานําภพทั้ง ๓ มาให.
กลาวปฏิสนธิวิญญาณเทานั้นวา วิญญาณนํานามรูปในปฏิสนธิมาให.
แตเมื่อวาโดยไมแปลกกัน ปจจัยเหลานั้น พึงทราบวา อาหาร เพราะ
นําธรรมซึ่งสัมปยุตดวยปจจัยนั้น ๆ มีปจจัยนั้น ๆ เปนสมุฏฐานมาให.
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บรรดาอาหาร ๔ อยางนั้น กพฬีการาหาร เมื่อจะค้ําจุนยอมให
อาหารกิจสําเร็จได. ผัสสะเมื่อถูกตองก็ใหอาหารกิจสําเร็จได. มโนสัญเจตนา เมื่อประมวลมาก็ใหอาหารกิจสําเร็จได. วิญญาณเมื่อรูแจง
ใหอาหารกิจสําเร็จเชนกัน.
ถามวา ใหสําเร็จอยางไร.
ตอบวา จริงอยู อันกพฬีการาหาร เมื่อค้ําจุนยอมมีเพื่อความ
ดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย เพราะการดํารงกายไว. ก็กายนี้แมกรรมให
เกิดอันกพฬีการาหารค้ําจุน ยอมดํารงอยู ตลอดปริมาณอายุ ๑๐ ปบาง
๑๐๐ ปบาง.
ถามวา เปรียบเหมือนอะไร.
ตอบวา เปรียบเหมือนเด็กแมมารดาใหเกิดมาถูกแมนมใหดื่มนม
เปนตน เลี้ยงดูยอมดํารงอยูไดนาน และเปรียบเหมือนเรือนอันเสาเรือน
ค้ําไว.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "มหาบพิตร เรือนเมื่อจะ
ลม ถูกไมเครื่องเรือนอยางอื่นค้ําไว เรือนนั้นก็ไมลม ฉันใด มหาบพิตร
อันกายของเรานี้ก็เหมือนกัน ดํารงอยูไดเพราะอาหาร อาศัยอาหารจึง
ดํารงอยูได." กพฬีการาหาร เมื่อค้ําจุนยอมใหอาหารกิจสําเร็จดวย
อาการอยางนี้.
อนึ่ง กพฬีการาหาร แมจะใหอาหารกิจสําเร็จดวยอาการอยางนี้
ยอมเปนปจจัยแกรูปสันตติทั้งสอง คือทั้งที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน และ
ทั้งที่เปนอุปาทินนกะ. กพฬีการาหารเปนอนุปาลกปจจัย ( ปจจัยที่ตาม
รักษา) แกรปู ที่เกิดแตกรรม เปนชนกปจจัย (ปจจัยที่ใหเกิด) แกรูป
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ที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน ดวยประการฉะนี้. สวนผัสสะ เมื่อถูกตอง
อารมณอันเปนที่ตั้งแหงสุขเปนตน ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูแหงสัตว
ทั้งหลาย เพราะความเปนไปแหงสุขเวทนาเปนตน. มโนสัญเจตนาเมื่อ
จะประมวลมาดวยอํานาจกุศลกรรมและอกุศลกรรมยอมเปนไปเพื่อความ
ดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย เพราะใหมูลแหงภพสําเร็จ. วิญญาณเมื่อรูแจง
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย เพราะใหนามรูปเปนไป
ดวยอาการอยางนั้น.
ในอาหารเหลานี้ ที่ใหอาหารกิจสําเร็จดวยอํานาจการค้ําจุนอยางนี้
ก็พึงเห็นภัย ๔ อยาง คือ ภัยอันเกิดแตความติดใจในกพฬีการาหาร ภัย
คือการเขาไปหาผัสสะ ภัยคือการประมวลมโนสัญเจตนามา ภัยคือการ
ตกไปในวิญญาณ. เพราะเหตุไร. เพราะสัตวทั้งหลายติดใจในกพฬีการาหารแลว มุงความเย็นเปนตน เบื้องหนาเมื่อจะทําการงานมีมุทธาคณนา (วิชาคํานวณ) เปนตน เพื่อตองการอาหารยอมประสบทุกข
มิใชนอย. ก็บางพวกแมจะบวชในศาสนานี้แลว ก็แสวงหาอาหารดวย
อเนสนกรรมมีเวชกรรมเปนตน ยอมถูกเขาติเตียนในปจจุบัน แม
ในภพหนา ก็ยอมเปนสมณเปรต ตามนัยที่กลาวไวในลักขณสังยุต
มีอาทิวา แมสังฆาฏิของเธอก็ถูกไฟไหมลุกโชนแลว. เพราะเหตุนี้
อันดับแรก ความติดใจในกพฬีการาหาร พึงทราบวาเปนภัย.
ผูที่ยินดีในผัสสะแมเขาไปใกลผัสสะ ก็ยอมผิดในภัณฑะมีเมียเขา
เปนตน ที่คนอื่นเขารักษาคุมครองไว. เจาของภัณฑะ (สามีเขา ) จับ
เอาคนเหลานั้นมาพรอมทั้งภัณฑะ (เมีย) แลวตัดเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ
แลวทิ้งไปในกองขยะ หรือมอบถวายแดพระราชา. แตนั้นพระราชาทรง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 59

มีรับสั่งใหลงอาชญากรรมตาง ๆ. คนเหลานั้นเมื่อกายแตกทุคติก็เปนอัน
หวังได. ภัยในปจจุบันก็ดี ในภพหนาก็ดี. ซึ่งมีความยินดีในผัสสะเปน
มูลเหตุ ยอมมาพรอมกันไดทั้งหมดดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนี้
การเขาไปหาผัสสาหารนั่นแล พึงทราบวาเปนภัย.
ก็เพราะประมวลกุศลกรรมและอกุศลกรรม ภัยในภพทั้ง ๓
ซึ่งมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเปนตนมูล จึงมาพรอมกันทั้งหมด. ดวย
เหตุนี้ การประมวลมาในมโนสัญเจตนาหารนั่นแล พึงทราบวาเปนภัย.
สวนปฏิสนธิวิญญาณ ตกไปในที่ใด ๆ ก็ยอมถือเอาปฏิสนธินามรูป
ไปเกิดในที่นั้น ๆ. เมื่อปฏิสนธินามรูปเกิดแลว ภัยทุกอยางก็ยอมเกิด
ตามมาดวย เพราะมีปฏิสนธินามรูปนั้นเปนมูล ดวยประการฉะนี้.
เพราะเหตุนี้ ความตกไปในวิญญาณาหารนั่นแล พึงทราบวาเปนภัย
ดังพรรณนามาฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กึนทิ านา ดังตอไปนี้ :- นิทานะ
(เหตุเกิด) ทั้งปวงเปนไวพจนของการณะ (เหตุ) ยอมมอบผลให
คลายจะมอบใหวา เชิญรับสิ่งนั้นเถิด เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา
นิทานะ.. เพราะเหตุที่ผลผุดคือเกิด ไดแกเกิดกอนแตเหตุนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา สมุทโย ชาติปภโว ดังนี้.
ก็ในขอนี้มีเนื้อความเฉพาะบทดังตอไปนี้ :- อะไรเปนแดนมอบ
ใหแหงเหตุเหลานั้น เหตุนั้นจึงชื่อวา กึนิทานา. อะไรเปนแดนกอให
เกิดแหงเหตุเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กึสมุทยา. อะไรเปนแดน
เกิดแหงเหตุเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กึชาติยา. อะไรเปนแดน
เกิดกอนแหงเหตุเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กึปภวา. ก็เพราะ
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ตัณหาของคนเหลานั้น เปนแดนมอบให เปนเหตุกอใหเกิด เปนความ
เกิดและเปนแดนเกิดกอน โดยนัยคือโดยอรรถตามที่กลาววา เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวคําวา ตณฺหานิทานา. ความทุก ๆ บทพึงทราบ
ดวยอาการอยางนี้.
ก็ในคําวา อิเม จตฺตาโร อาหารา ตณฺหานิทานา นี้
พึงทราบเหตุแหงอาหารกลาวลืออัตภาพ ตั้งตนแตปฏิสนธิดวยอํานาจ
ตัณหาในกอน. ถามวา พึงทราบอยางไร. ตอบวา อันดับแรก
ในขณะปฏิสนธิ สัตวทมี่ ีอายตนะครบบริบูรณ มีโอชา ที่เกิดในภายใน
รูปที่เกิดขึ้นดวยอํานาจสันตติ ๗ สัตวที่เหลือมีโอชาที่เกิดในภายในรูป
ที่เกิดขึ้นดวยอํานาจสันตติที่หยอนกวานั้น นีช้ ื่อวา กพฬีการาหารที่เปน
อุปาทินนกะมีตัณหาเปนเหตุ. สวนอาหารเหลานี้ คือผัสสะและเจตนา
ที่สัมปยุตดวยปฏิสนธิจิต และจิตคือวิญญาณเอง ชื่อวา ผัสสาหาร
มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร ที่เปนอุปาทินนกะ มีตัณหาเปน
เหตุ เหตุนั้น อาหารที่ประกอบดวยปฏิสนธิจิต มีตัณหาในกอนเปนเหตุ
จึงมีดวยอาการอยางนี้. พึงทราบอาหารที่สัมปุยุตดวยปฏิสนธิจิต ฉันใด
ตอจากนั้นก็พึงทราบอาหารแมที่เกิดในขณะแหงภวังคจิตดวงแรกเปนตน
ฉันนั้น.
ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงทราบเฉพาะเหตุแหงอาหาร
อยางเดียว ทรงทราบทั้งเหตุแหงตัณหาซึ่งเปนเหตุแหงอาหาร ทั้งเหตุ
แหงเวทนาแมที่เปนเหตุแหงตัณหาดวย เพราะเหตุนั้น พระองคทรงแสดง
วัฏฏะแลวแสดงวิวัฏฏะ โดยนัยมีอาทิวา ตณฺหา จาย ภิกฺขเว กึนิทานา
ดังนี้. แตในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเทศนาใหมุงเฉพาะอดีต แลว
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แสดงวัฏฏะ โดยนัยที่เปนอดีต. ถามวา ทรงแสดงอยางไร. ตอบวา
ทรงยึดถืออัตภาพนี้ดวยอํานาจอาหาร.
ตัณหานั้น ไดแกกรรมที่ยังอัตภาพนี้ใหเกิด. พระองคตรัสเวทนา
ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป และวิญญาณไวเพื่อจะทรงแสดงถึงอัตภาพที่
กรรมดํารงอยูประมวลไว. เพราะมีอวิชชาและสังขาร กรรมจึงใหอัตภาพ
นั้นเกิด. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงธรรมแมทั้ง ๒ ประการ
คือ กรรมและวิบากของกรรม โดยสังเขปวา อัตภาพในฐานะทั้ง ๒
กรรมที่ยังอัตภาพนั้นใหเกิดในฐานะทั้ง ๒ ทรงทําเทศนาใหมุงเฉพาะอดีต
แสดงวัฏฏะโดยนัยที่เปนอดีต ดวยประการฉะนี้. ในขอนั้น ไมพึงเห็นวา
เทศนาไมบริบูรณ เพราะไมทรงแสดงอนาคตไว แตพึงเห็นวาบริบูรณ
โดยนัย. เปรียบเสมือนบุรุษผูมีจักษุ เห็นจระเขนอนอยูเหนือน้ํา เมื่อ
มองเฉพาะสวนหนาของมัน ก็จะเห็นแตคอ ในเขาไปก็แผนหลัง สุดทาย
ก็โคนหาง แตเมื่อมองดูใตทอง ก็จะไมเห็นปลายหางที่อยูในน้ํา และ
เทาทั้ง ๔ เพียงเทานี้ บุรุษนั้นจะถือวา จระเขไมบริบูรณ (มีอวัยวะ
ไมครบ) หาไดไม แตเมื่อวาโดยนัยก็ถือไดวา จระเขมีอวัยวะครบ
บริบูรณ ฉันใด ขออุปไมยนี้ ก็พึงทราบ ฉันนั้น.
ก็วัฏฏะอันเปนไปในไตรภูมิ เปรียบเหมือนจระเขที่นอนอยูเหนือน้ํา.
พระโยคาวจรเปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุที่ยืนอยูริมฝงน้ํา. เวลาที่พระโยคี
เห็นอัตภาพนี้ ดวยอํานาจอาหาร ก็เหมือนเวลาที่บุรุษนั่นเห็นจระเขที่
เหนือผิวน้ํา. เวลาที่ตัณหาที่ใหอัตภาพนี้เกิด เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นเห็น
คอขางหนา. เวลาที่เห็นอัตภาพที่คนทํากรรมที่ประกอบดวยตัณหา ดวย
อํานาจเวทนาเปนตน เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นเห็นหลัง. เวลาที่อวิชชาและ
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สังขารที่ใหอัตภาพนั้นเกิด ก็เหมือนเวลาที่เห็นโคนหาง. ก็ปจจยวัฏไมมา
ในบาลีในที่ใด ๆ ในทีน่ ั้น ๆ อยาถือวา เทศนาไมบริบูรณ พึงถือเอา
โดยนัยวา บริบูรณทีเดียว เปรียบเหมือนบุรุษนั้น เมื่อมองดูใตทอง
แมจะไมเห็นปลายหาง และเทาทั้ง ๔ ก็ไมถือวา จระเขมีอวัยวะไมบริบูรณ
แตถือโดยนัยวา บริบูรณฉะนั้น. ก็ในขอนั้น ทรงแสดงวัฏฏะมีสนธิ
สังเขป ๓ ประการ คือ ระหวางอาหารและตัณหา จัดเปนสนธิหนึ่ง
ระหวางตัณหาและเจตนา จัดเปนสนธิหนึ่ง ระหวางวิญญาณและสังขาร
จัดเปนสนธิหนึ่ง ดังพรรณนามาฉะนี้.
จบอรรถกถาอาหารสูตรที่ ๑
๒. ผัคคุนสูตร
วาดวยพระผัคคุนะทูลถามเรื่องอาหาร
[๓๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของ
หมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร
๔ เปนไฉน. [ ๑ ] กวฬีการาหารหยาบหรือละเอียด [ ๒ ] ผัสสาหาร
[ ๓ ] มโนสัญเจตนาหาร [ ๔ ] วิญญาณาหาร อาหาร เหลานี้แล
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะห
[๓๒] เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว ทานพระโมลิยผัคคุนะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ
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ยอมกลืนกินวิญญาณาหาร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ตั้งปญหายังไมถูก
เรามิไดกลาววา กลืนกิน [วิญญาณาหาร] ถาเรากลาววากลืนกิน
[วิญญาณาหาร] ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ
ยอมกลืนกิน [วิญญาณาหาร] แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดพึงถามเรา
ผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา วิญญาณาหาร ยอมมี
เพื่ออะไรหนอ อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา
วิญญาณาหารยอมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหมตอไป เมื่อวิญญาณาหาร
นั้นเกิดมีแลว จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ.
[๓๓] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง.
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววายอมถูกตอง ถาเรากลาววา
ยอมถูกตอง ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ
ยอมถูกตอง แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น
อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีผัสสะ อันนี้
ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา.
[๓๔] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ.
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมเสวยอารมณ ถาเรา
กลาววา ยอมเสวยอารมณ ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา
ใครหนอยอมเสวยอารมณ แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิได
กลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ
จึงมีเวทนา อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา.
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[๓๕] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน.
ภ. ตัง้ ปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมทะเยอทะยาน ถา
เรากลาววา ยอมทะเยอทะยาน ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระ
พุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใด
ถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปน
ปจจัยหนอ จึงมีตัณหา อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางใน
ปญหานั้นวา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปน
ปจจัย จึงมีอุปาทาน.
[๓๖] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือมั่น.
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมถือมั่น ถาเราพึง
กลาววา ยอมถือมั่น ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา
ใครหนอยอมถือมั่น แตเรามิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา
เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีอุปาทาน อันนี้ควรเปนปญหา ควร
ชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ. . . ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนั้น.
[๓๗] ดูกอนผัคคุนะ ก็เพราะบอเกิดแหงผัสสะทั้ง ๖ ดับดวยการ
สํารอกโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบผัคคุนสูตรที่ ๒
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อรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๒
ในผัคคุนสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย ไดแกพระผูมีพระภาคเจา
ทรงใหเทศนาจบลงในที่นี้นั่นเอง. เพราะเหตุไร. เพราะผูมีทิฏฐินั่งอยู
แลว. จริงอยู พระโมลิยผัคคุนภิกษุ ซึ่งมีทิฏฐินั่งอยูในบริษัทนั้นแลว
ตอนั้น พระศาสดาทรงดําริวา โมลิยผัคคุนภิกษุนี้ จักลุกขึ้นถามปญหา
เรา เมื่อเปนเชนนั้น เราจักแกปญหาใหเธอ แลวใหเทศนาจบลง
เพื่อใหโอกาสเธอไดถาม. มวยผม ทานเรียกวา โมลี ในคําวา
โมลิยผคฺคุโน นี้. สมดังที่พระองคตรัสไววา
พระสักยมุนี ทรงตัดพระเมาลีที่อบดวยน้ําหอม
อยางดี แลวทรงเหวี่ยงไปในอากาศ ทาววาสวะผู
สหัสสเนตรที่เอาผอบทองคําอยางประเสริฐ รับไวดวย
เศียรเกลา.
ในสมัยที่ทานเปนคฤหันถ เมาลี (มวยผม) ของทานใหญมาก
เพราะเหตุนั้น ทานจึงเกิดมีชื่อเรียกวา โมลิยผัคคุนะ. แมทานจะบวช
แลว คนก็ยังรูจักตามชื่อนั้นนั่นแหละ. บทวา เอตทโวจ ไดแก ทาน
เมื่อจะสืบตอเทศนานุสนธิ ก็ไดกราบทูลพระผูมพี ระภาคเจา ขาแต
พระองคผูเจริญ ใครหนอนําวิญญาณาหารมา. พึงทราบเนื้อความแหง
คํานั้นดังตอไปนี้ :- ขาแตพระองคผูเจริญ ผูทกี่ ินหรือบริโภควิญญาณาหารนั้นคือใคร.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร. พระโมลิยะนี้จึงไมถามถึงอาหาร ๓
นอกจากนี้ ถามแตเพียงวิญญาณาหารนี้อยางเดียว.
.
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ตอบวา เพราะเธอมีลัทธิความเห็นวา ตัวเองรู. จริงอยู เธอเห็น
แตคนที่ทําคําขาวใหญ ๆ แลวบริโภคอาหารเปนคํา ๆ เพราะเหตุนั้น
เธอจึงมีลัทธิความเห็นวา ตัวเองรู. ก็เธอเห็นแตนกคุม นกกระทา
นกยูงและไกเปนตนเลี้ยงชีวิตอยูดวยมาตุสัมผัส จึงมีความเห็นวา สัตว
เหลานั้นเลี้ยงชีวิตดวยมาตุสัมผัส. สวนเตาขึ้นจากทะเลในอุตุสมัยของตน
แลวางไขที่หลุมทรายริมฝง ทะเลแลวเอาทรายกลบ จึงลงไปสูทะเล
ตามเดิม. ไขเหลานั้นไมเสีย (ไมเนา ) ดวยอํานาจระลึกถึงแม. เธอมี
ลัทธิความเห็นวา ไขเหลานั้นมีชีวิตอยูไดดวยมโนสัญเจตนาหาร. แม
พระเถระมีความเห็นอยางนั้นก็จริง ถึงกระนั้นทานก็หาถามปญหานี้ตาม
ความเห็นนั้นไม. เพราะทานถือทิฏฐิเปนเสมือนคนบา. คนบาถือกระเชา
ขามระหวางถนนก็เก็บเอาโคมัยบาง กอนหินบาง คูถบาง ทอนเชือก
บาง สิ่งของนั้น ๆ ชอบใจบาง ไมชอบใจบาง ก็เก็บใสลงในกระเชา
ฉันใด พระเถระผูถือทิฏฐินี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถามปญหาที่ควรบาง
ไมควรบาง. เธอก็ไมถูกขมวา ทําไมถึงถามปญหาอยางนี้ แตทรงปลุก
ใหรูถึงการถือในที่ถามแลวถามอีก. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจา
จึงไมตรัส เพราะเหตุไร เธอจึงถามอยางนี้ กลับตรัสวา โน กลฺโล
ปฺโห (ปญหาไมเหมาะ) เพื่อจะเปลื้องเธอใหพนจากการถือที่เธอถือ
อยูกอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน กลฺโล ไดแกไมสมควร.
ขอวา อาหาเรตีติ อห น วทามิ ไดแกเราไมบอกวา สัตวหรือ
บุคคลใด ๆ นําอาหารมา. บทวา อาหาเรตีติ จาห วเทยฺย ไขความ
ไดวา ยทิ อห อาหาเรตีติ วเทยฺย ผิวา เราจะพึงบอกวา นํามาไซร.
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บทวา ตตฺรสฺส กลฺโล ปฺโห ไดแกเมื่อเราพูดอยางนี้ ปญหานี้ก็
จะเหมาะสม. บทวา กิสสฺ นุ โข ภนฺเต วิ
ฺ าณาหาโร ไดแก
ขาแตพระองคผูเจริญ วิญญาณาหารนี้ เปนปจจัยของธรรมขอไหน.
บทวา ตตฺถ กลฺล เวยฺยากรณ ไดแกเมื่อปญหาถูกถามอยางนี้
ไวยากรณนี้ก็ยอมเหมาะ วิญญาญาหารยอมเปนปจจัยแกความบังเกิดในภพ
ใหมตอไป. คําวา วิฺาณาหาโร ไดแกปฏิสนธิจิต. บทวา อายตึ
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ไดเเกนามรูปที่เกิดขึ้นพรอมกับวิญญาณนั้นนั่นเอง.
บทวา ตสฺมึ ภูเต สตึ สฬายตน ไดแกเมื่อนามรูป กลาวคือ
ความบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไปนี้ เกิดมีอยู สฬายตนะก็ยอมมี.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงใหโอกาสเธอไดถามปญหาสูงยิ่งขึ้น
จึงใหเทศนาจบลง แมในคํานี้วา สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส. เพราะเธอ
ถือทิฏฐิ จึงไมอาจจะใหปญหาใหม ๆ เกิดขึ้น แตถอื เอาขอที่ตกลงกันได
เทานั้นถาม ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดประทานโอกาสแก
เธอ แตเนื้อความในทุก ๆ บท ก็พึงถือเอาตามนัยกลาวมานั่นแล.
เพราะเหตุไร เธอจึงไมทูลถามวา ใครเลามีอยู พระเจาขา. เพราะเธอถือ
ทิฏฐิจึงมีความเห็นวา ขึ้นชื่อวา สัตวเกิดแลว คือบังเกิดแลว เพราะ
เหตุนั้น เธอจึงไดทูลถามวา นี้ผิดจากความเห็นของตน. อีกอยางหนึ่ง
เธอชื่อวา เขาถึงสัญญัตติ เพราะกลาวไวในที่มากแหงวา อิทปฺปฺจจยา
อิท อิทปฺปจฺจยา อิท เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย สิง่ นี้จึงมี แมเพราะเหตุ
นั้น เธอจึงไมทูลถาม. แมพระศาสดาก็ทรงดําริวา ภิกษุนี้ แมจะถาม
อยางมากมาย ก็หาอิ่มไม ก็ยังถามปญหาที่ไรสาระอยูนั่นเอง แตนั้น
ก็ทรงแสดงเทศนาใหตอเนื่องกันไป. บทวา ฉนฺน เตฺวว ไดแก
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พระผูมีพระภาคเจาจะทรงถือเอาเวลาที่เทศนาถูกยกขึ้นแสดง ก็ทรง
เปดเผยเทศนาตรัสอยางนั้น. ก็ในพระสูตรนี้มีสนธิ ๓ อยาง โดยยอดังนี้
คือระหวางวิญญาณกับนามรูปจัดเปนสนธิอันหนึ่ง ระหวางเวทนากับตัณหา
เปนสนธิอันหนึ่ง ระหวางภพกับชาติเปนสนธิอันหนึ่ง.
จบอรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๒
๓. ปฐมสมณพราหมสูตร
วาดวยเหตุแหงความไมเปนสมณะและพราหมณ
[๓๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูจักชราและมรณะ ไมรูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจักความดับ
แหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ
ไมรูจักชาติ. . .ไมรูจักภพ. . .ไมรูจักอุปาทาน. . . ไมรูจักตัณหา. . .ไมรูจัก
เวทนา. . . ไมรูจักผัสสะ. . .ไมรูจักสฬายตนะ. . . ไมรูจักนามรูป. . . ไมรูจัก
วิญญาณ. . . ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูจักความดับ
แหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นจะสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปน
พราหมณในหมูพราหมณหาไดไม แลทานเหลานั้นมิไดกระทําใหแจง
ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
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[๓๙ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง รูจักชราและมรณะ. รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ รูจัก
ความดับแหงชราและมรณะ รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงชราและ
มรณะ รูจักชาติ. . . รูจักภพ. . . รูจักอุปาทาน. . . รูจ ักตัณหา. . . รูจัก
เวทนา. . . รูจกั ผัสสะ. . .รูจ ักสฬายตนะ. . . รูจักนามรูป. . . รูจักวิญญาณ. . .
รูจักสังขาร รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร รูจักความดับแหงสังขาร รูจัก
ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล
สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้นไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปน
สมณะ และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๓
ปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมณา วา พฺราหฺมณา วา ไดแกสมณะและพราหมณ
ผูถือลัทธิภายนอก ไมสามารถจะแทงตลอดสัจจะทั้งหลายได. ในบทวา
ชรามรณ นปฺปชานนฺติ เปนอาทิ ทานประกอบความไวดังนี้ สมณพราหมณ ไมรูชราและมรณะดวยอํานาจทุกขสัจ ไมรูเหตุเกิดแหงชรา
และมรณะดวยอํานาจสมุทัยสัจวา ชาติกับตัณหาเปนเหตุเกิดแหงชราและ
มรณะ ไมรคู วามดับแหงชราและมรณะ ดวยอํานาจนิโรธสัจ ไมรูปฏิปทา
ดวยอํานาจมรรคสัจ ไมรูชาติดวยอํานาจทุกขสัจ ไมรูชาติสมุทัยดวยอํานาจ
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สมุทัยสัจที่วา ภพกับตัณหาเปนเหตุใหเกิดชาติ. พึงประกอบสมุทัยกับตัณหา
ดวยอาการอยางนี้แลว ทราบเนื้อความดวยอํานาจจตุสัจจะในทุก ๆ บท.
สามัญญะ และพรหมัญญะ ในคําวา สามฺตฺต วา พฺรหฺมฺตฺต นี้
ไดแกอริยมรรค. อรรถของสามัญญะและพรหมัญญะทั้งสอง พึงทราบวา
อริยผล.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสสัจจะทั้ง ๔ ในฐานะ ๑๑ อยางไวใน
พระสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๓
๔. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วาดวยเหตุแหงความไมเปนสมณะและพราหมณ
[๔๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูจักธรรม
เหลานี้ ไมรจู ักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลานี้
ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักธรรมเหลาไหน
ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาไหน
ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาไหน คือ ไมรูจักชราและ
มรณะ ไมรจู ักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจกั ความดับแหงชราและ
มรณะ ไมรจู ักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ. . .
ไมรูจักภพ. . . ไมรูจักอุปาทาน. . . ไมรูจักตัณหา. . . ไมรูจักเวทนา. . .
ไมรูจักผัสสะ. . .ไมรูจักสฬายตนะ. . . ไมรูจักนามรูป. . .ไมรจู ักวิญญาณ. . .
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ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูจักความดับแหงสังขาร
ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหความดับแหงสังขาร ชื่อวาไมรูจักธรรมเหลานี้
ไมรูจักเหตุแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จะ
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณหาไดไม และทานเหลานั้น มิไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชน
ของความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[ ๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง รูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ รูจกั ความดับ
แหงธรรมเหลานี้ รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจัก
ธรรมเหลาไหน รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน รูจักความดับแหง
ธรรมเหลาไหน รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาไหน.
คือ รูจักชราและมรณะ รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ รูจักความดับ
แหงชราและมรณะ. รูจักปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงชราและมรณะ รูจัก
ชาติ. . . รูจักภพ. . . รูจักอุปาทาน. . . รูจักตัณหา. . . รูจักเวทนา. . .
รูจักผัสสะ. . . รูจักสฬายตนะ. . . รูจักนามรูป. . . รูจักวิญญาณ. . . รูจัก
สังขาร รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร รูจักความดับแหงสังขาร รูจ ักปฏิปทาที่
จะใหถึงความดับแหงสังขาร ชื่อวารูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหง
ธรรมเหลานี้ รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจักปฏิปทาใหจะใหถึง
ความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล สมมติไดวา
เปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 72

และทานเหลานั้นไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ และ
ประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขา
ถึงอยู.ื
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๔
ในทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระองคตรัสวา อิเม ธมฺเม นปฺปชานนฺติ เปนตน ตาม
อัธยาศัยของบุคคลผูที่สามารถจะแทงตลอดเทศนาที่ตรัสใหเนิ่นชามีประมาณ
เทานี้ ดวยคําวา อิเม กตเม ธมฺเม ดังนี้. คําที่เหลือก็เหมือน
กอนนั่นเอง.
จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๔
๕. กัจจานโคตตสูตร
วาดวยพระกัจจานโคตตทูลถามสัมมาทิฏฐิ
[๔๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระ
กัจจานโคตต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาขา ที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะชื่อวา สัมมาทิฏฐิ.
[๔๓] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนกัจจานะ โลกนี้
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โดยมากอาศัยสวน ๒ อยาง คือ ความมี ๑ ความไมมี ๑ ก็เมื่อบุคคล
เห็นความเกิดแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความไมมีใน
โลก ยอมไมมี เมื่อบุคคลเห็นความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริงแลว ความมีในโลก ยอมไมมี โลกนีโ้ ดยมากยังพัวพันดวย
อุบาย อุปาทาน และอภินิเวส แตพระอริยสาวก ยอมไมเขาถึง ไมถือมั่น
ไมตั้งไวซึ่งอุบายและอุปาทานนั้น อันเปนอภินิเวสและอนุสัยอันเปน
ที่ตั้งมั่นแหงจิตวา อัตตาของเรา ดังนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวาทุกข
นั่นแหละ เมื่อบังเกิดขึ้น ยอมบังเกิดขึ้น ทุกขเมือ่ ดับยอมดับ พระ
อริยสาวกนั้นมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่นเลย ดวยเหตุเพียง
เทานี้แลกัจจานะ จึงชื่อวาสัมมาทิฏฐิ.
[๔๔] ดูกอนกัจจานะ สวนสุดขอที่ ๑ นีว้ า สิ่งทั้งปวงมีอยู
สวนสุดขอที่ ๒ นี้วา สิง่ ทั้งปวงไมมี ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง
ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้งสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ. . . ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับ ดวยการสํารอก
โดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . .ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้.
จบกัจจานโคตตสูตรที่ ๕
๑

๒

อรรถกถากัจจานโคตตสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในกัจจานโคตตสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้
๑. สัสสตทิฏฐิ

๒. อุจเฉททิฏฐิ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 74

บทวา สมฺมาทิฏิ สมฺมาทิฏิ ความวา เทวดาและมนุษยผู
เปนบัณฑิตกลาวความเห็นชอบใด ๆ ทานกัจจานะทูลถามยอ ๆ ถึงความ
เห็นชอบนั้น ทั้งหมดเขาดวยบททั้งสอง บทวา ทฺวยนิสฺสิโต ไดแก
อาศัยสวนทั้งสอง. ทรงแสดงถึงมหาชนที่เหลือ ยกเวนพระอริยบุคคล
ดวยบทวา เยภุยฺเยน นี้. บทวา อตฺถิต ไดแกเที่ยง. บทวา
นตฺถิตฺจ ไดแกขาดสูญ. สังขารโลก ชื่อวา โลก ความเกิดขึ้นแหง
สังขารโลกนั้น ชื่อวา โลกสมุทัย. บทวา สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต
ความวา มรรคปญญาพรอมวิปสสนา ชื่อวา สัมมัปปญญา ความรูชอบ
ผูพิจารณาเห็นดวยสัมมัปปญญานั้น. บทวา ยา โลเก นตฺถิตา ไดแก
เมื่อเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาในธรรมที่บังเกิดขึ้นในสังขารโลก อุจเฉททิฏฐิที่วาไมมี จะพึงเกิดขึ้น ก็ยอมไมมี. บทวา โลกนิโรธ ไดแก
ความแตกแหงสังขารทั้งหลาย. บทวา ยา โลเก อตฺถิตา ไดแก
เมื่อเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาในธรรมที่กําลังแตกในสังขารโลก สัสสตทิฏฐิที่วามีอยู จะพึงเกิดขึ้น ก็ยอมไมมี.
อีกอยางหนึ่ง บทวา โลกสมุทย ไดแกปจจยาการโดยอนุโลม.
บทวา โลกนิโรธ ไดแกปจ จยาการฝายปฏิโลม. ก็เมื่อบุคคลแมจะพิจารณา
เห็น คือพิจารณาเห็นความไมขาดสูญแหงธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น
เพราะความไมขาดสูญแหงปจจัยทั้งหลาย อุจเฉททิฏฐิที่วาไมมี จะพึงเกิด
ขึ้น ยอมไมมี. เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นความดับแหงปจจัย คือพิจารณา
เห็นความดับแหงธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น เพราะปจจัยดับ สัสสตทิฏฐิ
ที่วามีอยู จะพึงเกิดขึ้น ก็จะไมมี ความในขอนี้มีดังกลาวมานี้.
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ความผูกพันกันดวยอุบาย อุปาทาน และอภินิเวส ชื่อวา อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพันโธ ในบทเหลานั้น บทวา อุปาทาย ไดแกอุบายมี ๒
อยาง คือ ตัณหาอุบาย และทิฏฐิอุบาย. นัยแมในอุปาทาน เปนตน
ก็เหมือนกันนี้. ก็ตัณหาและทิฏฐิ ทานเรียกวา อุบาย เพราะเขาถึง
คือเขาไปถึงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ โดยอาการเปนตนวา เรา วา
ของเรา. อนึง่ ทานวา อุปาทาน และอภินิเวส เพราะถือมั่นและยึดมั่น
ธรรมเหลานั้น. ก็โลกนี้ ถูกตัณหาและทิฏฐิเหลานั้นผูกพันไว เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา อุปาขุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ.
บทวา ตฺจาย ไดแกกพระอริยสาวกนี้เขาไปยึดถืออุบายและ
อุปาทานนั้น. บทวา เจตโส อธิฏ าน ไดแกเปนที่ตั้งมั่นแหงจิต.
บทวา อภินิเวสานุสย ไดแกอันเปนอภินิเวสและอนุสัย. เพราะ
อกุศลจิตยอมตั้งอยูในตัณหาและทิฏฐิ และตัณหาและทิฏฐิก็ตั้งมั่น และ
นอนเนื่องในอกุศลจิตนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวธรรมทั้งสอง
ประการนั้นวา เปนที่ตั้งมั่นและเปนที่ยึดมั่นและนอนเนื่องแหงจิต. บทวา
น อุเปตี ไดแกไมเขาถึง. บทวา น อุปาทิยติ ไดแกไมยึดถือ.
บทวา นาธิฏาติ ไดแกไมตั้งมั่นวา อะไรเปนตัวตนของเรา. บทวา
ทุกฺขเมว ไดแกเพียงอุปาทานขันธ ๕ เทานั้น. บทวา น กงฺขติ
ไดแก ไมทาํ ความสงสัยวา ความทุกขนั่นแล ยอมเกิดขึ้น ความทุกข
ยอมดับไป. ขึ้นชื่อวา สัตวอื่นในโลกนี้ไมมี. บทวา น วิจิกิจฺฉติ
ไดแกไมใหความลังเลใจเกิดขึ้น.
บทวา อปรปฺปจฺจยา ไดแกเพราะผูอื่นไมทําใหบรรลุ ความรู
ประจักษเฉพาะตัวเทานั้นของผูนี้มีอยูในขอนี้. ดวยบทวา เอตฺตาวตา
๑

๑. พมา เปน อุปย แปลวา ความยึดถือ
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โข กจฺจาน สมฺมาทิฏิ โหติ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถึงสัมมาทิฏฐิ
ที่เจือปนกันวา ความเห็นชอบเพียงเทานี้มีอยู เพราะละสัตตสัญญาไดดวย
อาการอยางนั้น. บทวา อยเมโก อนฺโต ไดแกที่สุดยอด ที่สุดทราม
อันเดียวกันนี้ จัดเปนสัสสตทิฏฐิ ความเห็นวา เที่ยง อันที่หนึ่ง. บทวา
อย ทุติโย ไดแกที่สุดยอด ที่สุดทราม กลาวคือทิฏฐิที่จะเกิดขึ้นวา
ทุกสิ่งทุกอยางไมมี นี้จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวา ขาดสูญ อัน
ที่สอง. คําที่เหลือใชในขอนี้งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๕
๖. ธรรมกถิกสูตร
วาดวยคุณธรรมของพระธรรมกถึก
[๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูป
หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวถวายบังคมพระผู
มีพระภาคเจา นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ที่เรียกวา ธรรมกถึก ธรรมกถีก ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะชื่อวาธรรมกถึก.
[๔๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ ถาภิกษุแสดง
ธรรมเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ
ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย
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เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นชราและมรณะ
ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบันถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความ
หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชาติ. . .ภพ. . .อุปาทาน. . .
ตัณหา. . .เวทนา. . .ผัสสะ. . .สฬายตนะ. . . นามรูป. . .วิญญาณ. . . สังขาร
ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ
อวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความ
หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา
ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะ
ความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่น
อวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนพิ พานใน ปจจุบัน.
จบธรรมกถิกสูตรที่ ๖
อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๖
ในธรรมกถิกสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้.
บทวา นิพฺพิทาย ไดแก เพื่อความเบื่อหนาย. บทวา วิราคาย
ไดแก เพื่อคลายกําหนัด. บทวา นิโรธาย ไดแก เพื่อความดับสนิท.
ความในคําวา ปฏิปนฺโน โหติ นี้ พึงทราบวา ปฏิบัติตั้งตนแตศีล
จนถึงอรหัตมรรค. บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ไดแก ปฏิบัติ
ปฏิปทาอันสมควรแกนิพพานธรรมอันเปนโลกุตระ. บทวา อนุธมฺมภูต
ไดแก อันมีสภาวะที่สมควร. บทวา นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา ไดแก
เพราะเบื่อหนายคลายกําหนัดและเพราะดับไป. บทวา อนุปาทา วิมุตฺโต
ไดแก พนเพราะไมยึดถือธรรมอะไร ๆ ดวยอุปาทาน ๔. บทวา
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ทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต คือบรรลุพระนิพพานในปจจุบันชาติ. บทวา
อล วจนาย ความวา ยอมเหมาะที่จะพูดอยางนั้น คือควร ไดแก
สมควร. ในขอนี้ เพราะธรรมกถึก กลาวปุจฉาไวดวยนัยอันหนึ่ง ชี้แจง
เสขภูมิและอเสขภูมิ ใหปุจฉาแปลกออกไป ดวยนัยทั้งสอง ดังพรรณนา
มาฉะนี้.
จบอรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๖
๗. อเจลกัสสปสูตร
วาดวยความทุกขเกิดแตปจจัย
[ ๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห
อเจลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล ครั้นแลว เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ สถานที่นั้น ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน ไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
[๔๘] ครั้นแลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาพเจาจะขอถามเหตุบางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรง
กระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ตอบวา ดูกอนกัสสป ยังมิใชเวลาตอบปญหา เรากําลังไปสูละแวกบาน
แมครั้งที่ ๒. . . แมครั้งที่ ๓ อเจลกัสสปก็ไดกราบทูลพระผูมีพระ-
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ภาคเจาวา ขาพเจาขอถามเหตุบางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัสสป ยังมิใชเวลาตอบปญหา เรากําลังเขา
ไปสูละแวกบาน.
[๔๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว อเจลกัสสปได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ก็ขาพเจาไมประสงคจะถามทานพระโคดมมากนัก.
ภ. ดูกอ นกัสสป ทานจงถามปญหาตามที่ทานจํานงไวเถิด.
ก. ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ.
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป.
ก. ความทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม.
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป.
ก. ความทุกขตนกระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรือ ทาน
พระโคดม.
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป.
ก. ความทุกขบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใช
ผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม.
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป.
ก. ความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม.
ภ. ความทุกขไมมีหามิได ความทุกขมีอยู กัสสป.
ก. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรไู มเห็นความทุกขหรือ.
ภ. เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกขอยู
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กัสสป.
ก. เมื่อขาพเจาถามวา ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป. เมื่อขาพเจาถามวา
ความทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาว
อยางนั้น กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา ความทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการ
ที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา
อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา ความทุกขไมมีหรือ ทาน
พระโคดม ทานตรัสวา ความทุกขไมมีหามิได ความทุกขมีอยู กัสสป
เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดมยอมไมรูไมเห็นความ
ทุกขหรือ ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความ
ทุกขอยู กัสสป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัส
บอกความทุกขแกขาพเจา และขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความทุกข
แกขาพเจาดวย.
[๕๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป เมื่อบุคคลถือ
อยูวา นั่นผูกระทํา นั่นผูเสวย [ทุกข] เราจะกลาววา ทุกขตนกระทํา
เอง ดังนี้ อันนี้เปนสัสสตทิฏฐิไป เมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทง [ รู ]
อยูวา ผูกระทําคนหนึ่ง ผูเสวยเปนอีกคนหนึ่ง เราจะกลาววา ทุกขผูอื่น
กระทําให ดังนี้ อันนี้เปนอุจเฉททิฏฐิไป ดูกอนกัสสป ตถาคตแสดงธรรม
โดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดทัง้ สองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ . . . ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับ
ดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ...
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ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[ ๕๑ ] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตาม
ประทีปในที่มืดดวยประสงควา ผูมจี ักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ขาพระองคขอ
ถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขาพระองค
พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยู
ปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว หวังอยู
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุ ก็แตวา เรารูความตาง
แหงบุคคล.
อเจลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูที่เคยเปน
อัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูน ั้นจะตองอยู
ปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลวหวังอยู
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยู
ปริวาส ๔ ป เมื่อลวง ๔ ป ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา
ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด.
[๕๒] อเจลกัสสปไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระ
ภาคเจาแลว ครั้นทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยู
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ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีจิตแนวแน ไมนานนัก ก็ทําให
แจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชดั วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานกัสสปได
เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบอเจลกัสสปสูตรที่ ๗
อรรถกถาอเจลกัสสปสูตรที่ ๗
ในอเจลกัสสปสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อเจโล กสฺสโป ไดเเกนักบวชอเจละ คือไมมีผา
โดยเพศ ชื่อกัสสปะโดยชื่อ. บทวา ทูรโตว ความวา ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจา มีภิกษุสงฆหมูใหญหอมลอมเสด็จมาแตไกลทีเดียว. บทวา
กิฺจิเทว เทส ไดแกเหตุการณบางอยาง. บทวา โอกาส ไดแกขณะ
คือกาลแหงการพยากรณปญหา. บทวา อนฺตรฆร ไดแกภายในบาน
ชื่อวา ละแวกบาน. ในคําวา น ปลฺลตฺถิกาย อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามิ (จักไมนั่งคูเขาในละแวกบาน). ชื่อวา ภายในบานตั้งแตเสา
เขตเปนตนไป ในคําวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ อนฺตรฆเร คมิสฺสามิ (เรา
จักทอดจักษุไปในละแวกบาน). ภายในบานนี้แล ทานประสงคเอาใน
ที่นี้. บทวา ยทากงฺขสิ ไดแกมุงหวังสิ่งใด.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร. พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะตรัสจึง
ทรงหามเสียถึงครั้งที่ ๓. ตอบวา เพื่อใหเกิดความเคารพ. เพราะผูถือ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 83

ทิฏฐิ เมื่อเขากลาวเร็วก็ไมทําคารวะ ไมเชื่อแมถอยคํา ดวยเขาใจวา
การเขาเฝาพระสมณโคดมก็ดี การทูลถามก็ดี งายเพียงแตถามเทานั้น
ก็ตรัสตอบทันที. แตเมื่อหามถึง ๒-๓ ครั้ง เขาก็ทําความเคารพ ก็เชื่อ
ดวยเขาใจวา การเฝาพระสมณโคดมก็ดี การทูลถามปญหาก็ดี ยาก เมื่อ
ทูลขอถึงครั้งที่ ๓ เขาก็จะตั้งใจฟง เชื่อคําที่ตรัส. ดังนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงใหเขาทูลขอถึงครั้งที่ ๓ จึงตรัส ดวยประสงควา ผูนี้จักตั้งใจฟง
เชื่อถือ เหมือนอยางวา หมอบาดแผลหุงน้ํามันหรือเคี่ยวน้ําออย เมื่อ
จะหุงน้ํามันหรือเคี่ยวน้ําออย ก็รอเวลาใหน้ํามันออนตัวและน้ําออยแข็งตัว
ไดที่ ไมปลอยใหไหม แลวยกลงเสียฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น
ทรงรอใหญาณของสัตวแกกลาเสียกอน แมจะทราบวาญาณของผูนี้จักแก
กลาดวยเวลาเพียงเทานี้ ก็ทรงใหขอจนถึงครั้งที่ ๓.
บทวา มา เหว กสฺสป ไดแกกัสสปเธออยาพูดอยางนั้น.
ทรงแสดงวา การพูดวาสิ่งที่ตนเองทําแลว จัดเปนทุกข ดังนี้ ไมควร
ใคร ๆ ทีช่ ื่อวาตน กอทุกข ไมมี. แมขางหนาก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน.
บทวา อธิจจฺ สมุปฺปนฺน ไดแกเกิดขึ้นโดยไมมีเหตุ ตามที่ตองการ.
บทวา อิติ ปุฏโ สมาโน ไดแกเพราะเหตุไร จึงพูดอยางนั้น. นัยวา
อเจลกัสสปนั้นมีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงถูกถามโดย
นัยมีอาทิวา สิ่งอันตนเองทํา เปนทุกขหรือ ก็ตรัสวา อยาพูดอยางนั้น
ทรงถูกถามวา ไมมีหรือ ก็ตรัสวามี ทรงถูกถามวา ทานพระโคดมไม
ทรงทราบ ไมทรงเห็นทุกขหรือ ก็ตรัสวา เรารู, คําอะไรหนอแลที่เรา
ถามผิดพลาดไปดังนี้ เมื่อจะชําระคําถามของตนตั้งแตตน จึงกลาวอยางนี้.
ในบทวา อาจิกฺขตุ จ เม ภนฺเต ภควา นี้ พึงทราบเนื้อความดัง
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ตอไปนี้ :- ผูที่มีความเคารพในพระศาสดาจะไมพูดวา ภว แตจะพูดวา
ภควา.
คําวา โส กโรติ เปนอาทิ พระองคตรัสเพื่อจะทรงปฏิเสธลัทธิ
ที่วา สิ่งอันตนเองทําเปนทุกข. ก็บทวา สโต ในคําวา อาทิโต สโต
นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ เพราะฉะนั้น พึงทราบ
เนื้อความดังตอไปนี้วา กสฺสป ในคําวา โส กโรติ โส ปฏิสเวทยติ
เปนอาทิ ไขความวา เมื่อเปนอยางนี้ ก็จะมีความเห็นในภายหลังวา สิ่ง
อันตนเองทําเปนทุกข. ก็ทุกขในคําวา สยกต ทุกขฺ  นี้ ทานประสงค
เอาวัฏทุกข. บทวา อิติ วท นี้ ยอมสัมพันธกันดวย อาทิ ศัพท
แรกและสัสสตศัพท ลําดับตอมา. ก็ศัพทวา ทีเปติ คณฺหาติ นี้ เปน
พระบาลีที่เหลือในที่นี้. จริงอยู ทานอธิบายไวดังนี้วา เมื่อกลาวดังนี้
คืออยางนี้ ยอมแสดงถึงสัสสตะ คือถือสัสสตะแตตนทีเดียว. เพราะเหตุไร.
เพราะขอนั้นเปนความเห็นของทาน. บทวา เอต ปเร ไดแกถอื การกะ
ผูทํา และเวทกะ ผูเสวยวาเปนอยางเดียวกัน อธิบายวา เขาถึงการกะ
และเวทกะนี้นั้นวา เปนสภาพเที่ยง.
ก็พระองคตรัสคําวา อฺโ กโรติ เปนอาทิไวก็เพื่อปฏิเสธ
ลัทธิที่วา ทุกขอันบุคคลอื่นทํา. สวนคําวา อาทิโต สโต นี้ พึงประมวล
มาไวแมในที่นี้. พึงทราบเนื้อความในขอนี้ ดังตอไปนี้ :- กัสสป
ในคําวา อฺโ กโรติ อฺโ ปฏิสเวทยติ เปนอาทิ ไขความไดวา
เมื่อถูกเวทนาที่สัมปยุตดวยอุจเฉททิฏฐิ ที่เกิดขึน้ ในภายหลังอยางนี้วา
การกะขาดสูญในที่นี้แล คนอื่นยอมเสวยสิ่งที่การกะนั้นทําแลว ดังนี้
ครอบงําคือเสียดแทง ก็จะมีลัทธิอยางนี้วา สิ่งที่คนอื่นทําเปนทุกข. คําวา
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อิติ วท เปนอาทิ พึงประกอบเขาตามนัยที่กลาวมา.
ในขอนี้ มีโยชนา (การประกอบความ) ดังตอไปนี้ :- ก็เมื่อ
กลาวอยางนี้ ยอมแสดงถึงความขาดสูญ คือถือเอาความขาดสูญแตแรก.
เพราะเหตุไร. เพื่อขอนั้นเปนความเห็นของทาน. บทวา เอต ปเร
ความวา เขาถึงความขาดสูญนั้น.
บทวา เอเต เต ไดแกกัสสป เราตถาคตไมอาศัยที่สุดโตง ๒
อยางเหลาใด คือสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ แสดงธรรม เราตถาคต
ไมอาศัย คือละ ไดแกไมติดที่สุดโตง ๒ อยางนั้น แสดงธรรมโดยสาย
กลาง อธิบายวา ตั้งอยูในมัชฌิมาปฏิปทา แสดงธรรม. หากจะมีคํา
ถามวา ธรรมขอไหน. ก็ตอบวา เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร.
ก็ในขอนี้แสดงผลวา มาจากเหตุ และแสดงความดับของผลนั้นไว เพราะ
เหตุดับ หาแสดงผูกระทําหรือผูเสวยไร ๆ ไวไม. ดวยคําเพียงเทานี้ ก็
เปนอันปฏิเสธปญหาที่เหลือ. ก็ทานหามปญหาขอที่ ๓ ดวยคําวา อุโภ
อนฺเต อนุปคมฺม นี้. ดวยคําวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ พึงทราบวา
ทรงปฏิเสธการเกิดขึ้นลอย ๆ และความไมรู.
ทานปรารถนาภิกษุภาวะในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา แลวจึง
กลาวคําวา ลเภยฺย นี้ ทีนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงหมายเอาติตถิยปริวาสที่พระองคทรงบัญญัติไวในขันธกะ คือปริวาสที่ผูเคยเปนอัญญเดียรถียตั้งอยูในสามเณรภูมิแลวอยูสมาทาน โดยนัยมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคผูมีชื่อวา เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังไดอุปสมบท
ในพระศาสนานี้ ขาพระองคนั้นจะขอปริวาสกับพระสงฆตลอด ๔ เดือน
ดังนี้ จึงตรัสวา โย โข กสฺสป อฺญติตฺถิยปุพฺโพ. คําวา ปพฺพชฺช
ในบทวา ปพฺพชฺช ลเภยย นั้น พระองคตรัสไวดวยอํานาจความเปน
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คําที่สละสลวย. เพราะไมตองอยูปริวาสก็ไดบรรพชา. สวนผูท ี่ตองการจะ
อุปสมบท พึงบําเพ็ญวัตรปฏิปทา ๘ ประการมีการเขาบานเปนตน ให
บริบูรณ อยูป ริวาสโดยไมใหลวงเวลา. บทวา อารทฺธจิตฺตา ไดแก
ผูมีใจยินดี เพราะบําเพ็ญวัตร ๘ ประการ. ในขอนี้ มีเนื้อความสังเขป
เทานี้. สวนติตถิยปริวาสนี้ พึงทราบโดยพิสดาร ตามนัยทีก่ ลาวไวแลว
ในอรรถกถาแหงปพพัชชาขันธกะ อรรถกถาวินัย ชื่อ สมันตปาสาทิกา.
พระบาลีในที่นี้วา อปจ มยา สวนในที่อื่น ปรากฏวา อปจ
เมตฺถ. บทวา ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตา ไดแกรูความตางบุคคล. ทาน
แสดงวา คํานี้วา บุคคลนี้ ควรแกปริวาส บุคคลนี้ไมควรแกปริวาส ดังนี้
ปรากฏแกเรา. แตนั้น ทานพระกัสสปคิดวา นาอัศจรรย พระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรร ถือเอาสิ่งที่ควรเทานั้น ทิ้งสิ่งที่ไมควร. แตนั้น
ทานที่เกิดความอุตสาหะขึ้นในการบรรพชาอยางมากจึงกราบทูลวา สเจ
ภนฺเต. ลําดับตอมา พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบวา เธอมีความ
พอใจอยางแรงกลา จึงทรงดําริวา กัสสป ควรแกปริวาส ดังนี้ จึงตรัส
เรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสสั่งวา ไปเถิด ภิกษุใหกสั สปอาบน้ํา ใหบรรพชา
แลวนํามา. ภิกษุนั้นตามพระดํารัสแลว ใหกัสสปบวชแลวไปยังสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งกลางหมูพระ
สงฆแลวใหกัสสปอุปสมบท. ดวยเหตุนั้น ทานกลาววา อลตฺถ โข
อเจโล กสฺสโป ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท
(อเจลกัสสป ไดบรรพชาไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
แลว). คําที่เหลือมีอาทิวา อจิรุปสมฺปนฺโน ทานกลาวไวแลวในพราหมณสังยุตแลวแล.
จบอรรถกถาอเจลกัสสปสูตรที่ ๗
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๘. ติมพรุกขสูตร
วาดวยสุขและทุกขเกิดแตปจจัย
[๕๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ปริพาชก ชื่อ
ติมพรุกขะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๔] ครั้นแลว ติมพรุกขปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม สุขและทุกข ตนกระทําเองหรือ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ.
ต. สุขและทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม.
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ.
ต. สุขและทุกข ตนกระทําเองดวย ผูอนื่ กระทําใหดวยหรือ
ทานพระโคดม.
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ.
ต. สุขและทุกขบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
มิใชผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม.
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ.
ต. สุขและทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม.
ภ. สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ติมพรุกขะ.
ต. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรู ไมเห็นสุขและทุกข.
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ก. เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได เรารูเห็นสุขและทุกข
อยู ติมพรุกขะ.
ต. เมื่อขาพเจาถามวา ขาแตทานพระโคดม สุขและทุกขตนกระทําเองหรือ ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจา
ถามวา สุขและทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา
อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมือ่ ขาพเจาถามวา สุขและทุกขตน
กระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา
อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและทุกขบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา
สุขและทุกขไมมีหรือ ทานตรัสวา สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกข
มีอยู ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดมยอมไม
รูไมเห็นสุขและทุกข ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได
เราเห็นสุขและทุกขอยู ติมพรุกขะ ขอทานพระโคดมจงตรัสบอกสุขและ
ทุกขแกขาพเจา ขอทานพระโคดมจงทรงแสดงสุขและทุกขแกขาพเจา.
[๕๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนติมพรุกขะ เมื่อบุคคล
ถืออยูวา นัน่ เวทนา นั่นผูเสวย [ เวทนา ] ดังนี้ แตเราไมกลาวอยาง
นี้วา สุขและทุกขตนกระทําเอง เมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทง [ รู ] อยู
วาเวทนาอยางหนึ่ง ผูเสวย [ เวทนา ] เปนอีกคนหนึ่ง ดังนี้ แตเราไม
กลาวอยางนี้วา สุขและทุกขผูอื่นกระทําให ดูกอ นติมพรุกขะ ตถาคต
แสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดทัง้ สองนั้นวา เพราะ
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อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . .
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะ
อวิชชานั่นแหละดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร
ดับ วิญญาณจึงดับ. . .ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๕๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ติมพรุกขปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืดดวยประสงควา ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ขา
พระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ
ขอทานพระโคดม จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอด
ชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบติมพรุกขสูตรที่ ๘
อรรถกถาติมพรุกขสูตรที่ ๘
ในติมพรุกขสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้.
คําวา สา เวทนา เปนตน ตรัสเพื่อจะปฏิเสธลัทธิที่วา สิ่งที่
ตนทําเอง เปนสุขและทุกข. คําวา สโต แมในบทวา อาทิโต สโต
นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ. ในขอนี้ มีการแสดง
เนื้อความดังตอไปนี้ :- ติมพรุกขะ เมื่อคําเปนตนวา สา เวทนา โส

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 90

เวทยติ มีอยูอยางนี้ ภายหลังยอมมีลัทธิดังนี้วา สิ่งที่ตนทําเองเปนสุข
เปนทุกข และเมื่อกลาวอยางนี้ ยอมรูตามวา เวทนานี้มีแมในกาลกอน
คือแสดงสัสสตทิฏฐิ ยึดถือสัสสตทิฏฐิ. เพราะเหตุไร. เพราะขอนั้น เปน
ความเห็นของทาน. บทวา เอต ปเร ความวา เขาถึงสัสสตทิฏฐินั้น.
เพราะทรงหมายเอาเนื้อความกอนจึงตรัสอยางนั้น เพราะเหตุนั้น ใน
อรรถกถา ทานจึงประกอบคํานั้น แลวแสดงเนื้อความแหงคํานั้น. บทวา
เอวฺจาห น วทามิ ความวา เราจะไมพูดอยางนี้วา สา เวทนา
โส เวทยติ. คําวา อฺา เวทนา เปนอาทิ ตรัสเพื่อจะปฏิเสธ
ลัทธิที่วา สุขและทุกขอันคนอื่นทํา. แมในบทนี้ มีการประกอบความ
ดังตอไปนี้ :- ติมพรุกขะ เมื่อคําเปนตนวา อฺา เวทนา อฺโ
เวทยติ มีอยูอยางนี้ ภายหลังเมื่อถูกเวทนาที่สัมปยุตกับอุจเฉททิฏฐิ ที่
เกิดขึ้นอยางนี้วา การกเวทนาในฝายแรกขาดสูญ แตสิ่งที่ตนทําเอง ผูอื่น
เสวย ดังนี้ ครอบงํา ยอมมีลัทธิดังนี้วา สิ่งที่ผูอื่นทําเปนสุข เปนทุกข
ดังนี้ และเมือ่ กลาวอยางนี้ ยอมแสดงอุจเฉททิฏฐิ ยอมยึดถืออุจเฉททิฏฐิ
วา การกะขาดสูญ สิ่งอื่นถือปฏิสนธิ. เพราะเหตุไร. เพราะขอนั้น เปน
ความเห็นของทาน. บทวา เอต ปเร ไดแกเขาถึงอุจเฉททิฏฐินั้น. ก็ใน
ที่นี้ทานนําบทเหลานี้มาประกอบไวในอรรถกถาแลว. พระองคตรัสสุขเวทนาและทุกขเวทนาไวในพระสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้ และสุขทุกขที่
เปนวิบากนั้นแลก็ตรัสวาเหมาะ (ทีจ่ ะกลาวไวในพระสูตรนี้เหมือนกัน ).
จบอรรถกถาติมพรุกขสูตรที่ ๘
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๙. พาลบัณฑิตสูตร
วาดวยความตางแหงพาลและบัณฑิต
[๕๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้ของคนพาล ผูอันอวิชชาหุมหอแลว ประกอบ
ดวยตัณหา เกิดขึ้นแลวอยางนี้ กายนี้ดวย นามรูปในภายนอกดวย ยอม
มีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้ จึงเกิดผัสสะ
สฬายตนะ ซึ่งทั้งสองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองคนพาล
เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข กายนีข้ องบัณฑิต ผูอันอวิชชาหุมหอแลว
ประกอบดวยตัณหา เกิดขึ้นแลวอยางนี้ กายนี้ดวย นามรูปในภายนอก
ดวย ยอมมีดว ยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้จึงเกิด
ผัสสะ สฬายตนะ ซึ่งทั้งสองงอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตอง
บัณฑิต เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข.
[๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น จะแปลกกันอยางไร
จะมีอธิบายอยางไร จะตางกันอยางไร ระหวางบัณฑิตกับพาล พวก
ภิกษุกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมของพวกขาพระองคมีพระผูมี
พระภาคเจาเปนเดิม มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมี
พระภาคเจาเปนที่รวมลง ขอประทานพระวโรกาส เนื้อความแหงพระ
ภาษิตนี้ แจมแจงแกพระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียว ภิกษุทั้งหลาย
ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจาแลว จักทรงจําไว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นพวก
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เธอจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคเจาแลว.
[๕๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาย
นี้ของคนพาล ผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบแลวดวยตัณหาใด
เกิดขึ้นแลว อวิชชานั้น คนพาลยังละไมได และตัณหานั้นยังไมสิ้นไป
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนพาลไมไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนนั้ เมื่อตายไปคนพาลยอมเขาถึงกาย เมื่อเขาถึง
กาย ชื่อวายังไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาส เรากลาววา ยังไมพนไปจากทุกข กายนีข้ องบัณฑิตผูถูกอวิชชา
ใดหุมหอแลว และประกอบดวยตัณหาใด เกิดขึ้นแลว อวิชชานั้น
บัณฑิตละไดแลว และตัณหานั้นสิ้นไปแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
บัณฑิตไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมื่อ
ตายไป บัณฑิตยอมไมเขาถึงกาย เมื่อเขาไมเขาถึงกาย ชื่อวายอมพนจาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา
ยอมพนจากทุกข อันนี้เปนความแปลกกัน อันนีเ้ ปนอธิบาย อันนี้เปน
ความตางกันของบัณฑิตกับคนพาล กลาวคือ การอยูประพฤติพรหมจรรย.
จบพาลบัณฑิตสูตรที่ ๙
อรรถกถาพาลบัณฑิตสูตรที่ ๙
ในพาลบัณฑิตสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อวิชฺชานีวรณสฺส ไดแกถูกอวิชชากางกั้น. บทวา
เอวมย กาโย สมุทาคโต ความวา กายนี้ ชื่อวา เกิดขึ้นแลว เพราะ
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ถูกอวิชชากางกั้น และเพราะประกอบดวยตัณหานั่นเอง ดวยอาการอยาง
นี้. บทวา อยฺเจว กาโย ไดแกกายที่มีวิญญาณของตน ของคน
พาลนั้น นี้. บทวา พหิทฺธา จ นามรูป ไดแกและกายที่มีวิญญาณ
ของคนเหลาอื่นภายนอก. ขอความนี้พึงแสดงดวยขันธ ๕ และอายตนะ ๖
ทั้งของตนและคนอื่น. บทวา อิตฺเถต ทฺวย ไดแกหมวดสองนี้. ดวย
อาการอยางนี้. ดวยบทวา ทฺวย ปฏิจจฺ ผสฺโส นี้ ทานกลาวจักษุสัมผัส
เปนตน เพราะอาศัยอายตนะทั้งสองฝาย มีจักษุและรูปเปนตน ไวใน
ที่อื่น แตในที่นี้ทานหมายอายตนะภายในและอายตนะภายนอก นัยวา
อายตนะทั้งสองฝาย ชื่อวา ใหญทั้งสอง. บทวา สเฬวายตนานิ ไดแก
ผัสสายตนะ คือเหตุแหงผัสสะ ๖. บทวา เยหิ ผุฏโ ไดเเกถกู ผัสสะอัน
เกิดขึ้นเพราะอายตนะซึ่งเปนตัวเหตุเหลาใด ถูกตอง. ในบทวา อฺตเรน
นี้ พึงทราบอายตนะอื่นๆ ที่บริบรู ณและไมบริบูรณ. บทวา ตตฺร ไดแกใน
เพราะการเกิดขึ้นแหงกายเปนตน ของคนพาลและบัณฑิตนั้น. บทวา
โก อธิปฺปายโส ไดแกคอื อะไรเปนความพยายามอยางยิ่ง.
บทวา ภควมูลกา ไดแกพระผูมีพระภาคเจาเปนมูลแหงธรรม
เหลานั้น เหตุนั้น ธรรมเหลานั้น ชือ่ วา ภควมูลกา. ทานกลาวอธิบาย
ไวดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของพวกขาพระองคเหลานั้น อัน
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาในปางกอนทรงใหบังเกิดขึ้น เมื่อพระองค
เสด็จปรินิพพานแลว ลวงไปพุทธันดรหนึ่ง คนอื่นจะเปนสมณะก็ตาม
พราหมณก็ตาม ชื่อวา สามารถจะใหธรรมเหลานี้เกิดขึ้น มิไดมีเลย
แตธรรมเหลานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกิดขึ้นแกขาพระองค
ทั้งหลาย. เพราะอาศัยพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคจึงมารู คือ
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แทงตลอดธรรมเหลานี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมของพวกขาพระองคจึงชื่อวา
มีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล ดวยประการฉะนี้. บทวา ภควเนตฺติกา
ความวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะ ไดแกแนะนําธรรมทั้งหลาย
คือระบุชื่อธรรมะ เฉพาะอยาง ๆ ตามสภาพความเปนจริงแสดง เพราะ
เหตุนั้น ธรรมทั้งหลายจึงชื่อวามีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูแนะนํา. บทวา
ภควปฏิสรณา ความวา ธรรมที่เปนไปในภูมิ ๔ เมื่อมาปรากฏแกพระ
สัพพัญุตญาณ ชื่อวา ยอมรวมลงในพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุ
นั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่รวมลง.
บทวา ปฏิสรนฺติ ไดแก ยอมประชุม. อีกอยางหนึ่ง ผัสสะมาดวย
อํานาจการแทงตลอดแหงพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับนั่ง ณ โพธิมัณฑสถาน ทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคชื่ออะไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอชือ่ ผัสสะ เพราะอรรถวาถูกตอง.
เวทนา. . . สัญญา. . . สังขาร. . . วิญญาณ. . . ก็มาทูลถามวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเขา ขาพระองคชื่ออะไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เธอชื่อวิญญาณ เพราะอรรถวา รูแจง พระผูมีพระภาคเจาทรงระบุชื่อ
ธรรมที่เปนไปในภูมิ ๔ เฉพาะอยาง ๆ ตามสภาพความเปนจริง รวม
ธรรมทั้งหลายไวดวยอาการอยางนั้น เหตุนั้น ธรรมเหลานั้นชื่อวา ภควปฏสรณา. บทวา ภควนฺตเยว ปฏิภาตุ ความวา เนื้อความแหง
ภาษิตนั้น จงปรากฏ (เเจมแจง ) แกพระผูมพี ระภาคเจาทีเดียว
อธิบายวา ขอพระองคโปรดตรัสแสดงธรรม แกพวกขาพระองคเถิด.
ในคําวา สา เจว อวิชฺชา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
อวิชชาและตัณหานั้น แมยังกรรมใหแลนไป ชักปฏิสนธิมาแลว
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ดับไปก็จริง ถึงอยางนั้น ทานก็กลาวคํานี้วา สา เจว อวิชชา สา เจว
ตณฺหา ไวแมในที่นี้ เพราะอรรถวา เห็นสมกัน เหมือนเภสัชที่ดื่ม
วันวาน แมวันนี้บริโภคโภชนะเขาไป เภสัชนั้นก็ยังเรียกวา เภสัชนั่นเอง
ฉันนั้น. บทวา พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย. บทวา
ทุกฺขกฺขยาย ไดแกเพื่อความสิ้นไปแหงวัฏทุกข. บทวา กายูปโค
โหติ ไดแกเปนผูเขาถึงปฏิสนธิกายอื่น. ดวยบทวา ยทิท พฺรหฺมจริยวาโส นี้ ทานแสดงวา มรรคพรหมจริยวาสนี้ใด. นี้คือความแปลกกัน
ของบัณฑิตจากคนพาล. ดังนั้นในพระสูตรนี้ ทานจึงเรียกวาปุถุชนผูยัง
มีปฏิสนธิทั้งหมดวา เปนคนพาล พระขีณาสพผูไมมีปฏิสนธิ เรียกวา
เปนบัณฑิต. สวนพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี ใครๆ
ไมควรเ รียกวา บัณฑิต หรือคนพาล. แตเมื่อคบ ก็คบแตฝายบัณฑิต.
จบอรรถกถาพาลบัณฑิตสูตรที่ ๙
๑๐. ปจจยสูตร
วาดวยธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น
[๖๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท และธรรมที่อาศัย
กันเกิดขึ้นแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดีเถิด เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมพี ระภาคเจาแลว.
[๖๑] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
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ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเปนปจจัย จึง
มีชราและมรณะ พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไมเสด็จอุบัติ
ขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัปปจจัย ก็ยัง
ดํารงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรูทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้น ครั้นแลว
ยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทํา
ใหตื้น และตรัสวา ทานทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะชาติเปนปจจัย จึง
มีชราและมรณะ. . . เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ. . . เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงมีภพ. . . เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน. . . เพราะ
เวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา. . . เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา. . .
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ. . . เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ. . . เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป. . . เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . . เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร พระ
ตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไมเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น
คือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัปปจจัย ก็ยังดํารงอยู พระตถาคตยอม
ตรัสรู ยอมตรัสรูทั่วถึงธาตุอันนั้น ครั้นแลวยอมตรัสบอก ทรงแสดง
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น และตรัสวา ทาน
ทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ภิกษุทั้งหลาย
ความจริงแท ความไมคลาดเคลื่อน ความไมเปนอยางอื่น มูลเหตุอัน
แนนอนในธาตุอันนั้น ดังพรรณนามาฉะนั้นแล เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท.
[๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชราและมรณะเปนของไมเที่ยง อันปจจัยประชุม
๑

๒

๓

๑. ความตั้งอยูธ รรมดา ๒. ความแนนอนของธรรมดา ๓. มูลเหตุอันแนนอน. (ซิลเดอรส)
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แตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา
ชาติ. . . ภพ. . . อุปาทาน. . . ตัณหา. . . เวทนา. . . ผัสสะ. . . สฬายตนะ. . .
นามรูป. . . วิญญาณ. . . สังขาร. . . อวิชชา เปนของไมเที่ยง อันปจจัย
ประชุมแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป
เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เราเรียกวา ธรรมอาศัยกันเกิด
ขึ้น.
[๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกเห็นดวยดีซึ่ง
ปฏิจจสมุปบาทนี้ และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบ
ตามเปนจริงแลว เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นแลนเขาถึงที่สุดเบื้องตนวา
ในอดีตกาลเราไดเปนหรือหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ใน
อดีตกาลเราไดเปนอยางไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ แลว
ไดมาเปนอะไรหนอ หรือวาจักแลนเขาถึงที่สุดเบื้องปลายวาในอนาคตกาล
เราจักเปนหรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรหนอ อนาคตกาลเรา
จักเปนอยางไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไร แลวจึงจักเปนอะไร
หนอ หรือวาจักยังมีความสงสัยในปจจุบันกาลเปนภายใน ณ บัดนี้วา
เราเปนอยูหรือหนอ หรือไมเปนอยูหนอ เราเปนอะไรอยูหนอ เราเปน
อยางไรอยูหนอ สัตวนี้มาแตไหนหนอ เขาจักไปที่ไหน ดังนี้ ขอนี้ มิใช
ฐานะที่จะมีได เพราะเหตุไร เพราะวาอริยสาวกเห็นดวยดีแลวซึ่งปฏิจจสมุปบาท และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริง.
จบปจจยสูตรที่ ๑๐
จบอาหารวรรคที่ ๒
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาหารสูตร ๒. ผัคคุนสูตร ๓. ปฐมสมณพราหมณสูตร
๔. ทุตยิ สมณพรามณสูตร ๕. กัจจานโคตตสูตร ๖. ธรรมกถิกสูตร
๗. อเจลกัสสปสูตร ๘. ติมพรุกขสูตร ๙. พาลบัณฑิตสูตร ๑๐. ปจจยสูตร.
อรรถกถาปจจยสูตรที่ ๑๐
ในปจจยสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้.
บทวา ปฏิจฺจสมุปปฺ าทฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน จ ธมฺเม ความวา พระศาสดาทรงเริ่มคําทั้งสองใน
พระสูตรนี้วา เราจักแสดงปจจัยและสภาวธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น.
บทวา อุปฺปาทา วา ตถาคตาน ความวา แมในขณะอุบัติขึ้นแหง
พระตถาคตคือเมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นก็ดี ชื่อวา มีชราและมรณะ เพราะ
มีชาติเปนปจจัย ไดแก ชาตินั่นแลเปนปจจัยแกชราและมรณะ. บทวา
ิตาว สา ธาตุ ไดแก สภาวะแหงปจจัยนั้นตั้งอยูแลว คือในกาล
บางคราว ชาติจะไมเปนปจจัยแกชรามรณะ ก็หามิได. พระองคตรัส
ปจจัยนั้นแล ดวยบททั้งสองแมเหลานี้ คือ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา
เพราะธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้นยอมตั้งอยูเพราะปจจัย เพราะเหตุนั้น
ปจจัยนั้นเอง ทานเรียกวา ธมฺมฏิตตา. ปจจัยยอมกําหนดธรรม
เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา ธมฺมนิยามตา. บทวา อิทปฺปจฺจยตา ไดแก
ปจจัยแหงชราและมรณะเปนตนเหลานี้ ชื่อวา อิทัปปจจัย. อิทัปปจจัย
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นั้นแล ชื่อวา อิทัปปจจยตา. บทวา ต ไดแก ปจจัยนั้น. บทวา
อภิสมฺพุชฺฌติ ไดแก รูด วยญาณ. บทวา อภิสเมติ ไดแกมารวมกัน
ดวยญาณ. บทวา อาจิกฺขติ คือ บอก. บทวา เทเสติ ไดแก แสดง.
บทวา ปฺเปติ แปลวา ใหรู. บทวา ปฏเปติ ไดแก เริ่มตั้งใน
หัวขอแหงญาณ. บทวา วิวรติ ไดแก เปดเผยแสดง. บทวา วิภชติ
ไดแก แสดงโดยการจําแนก. บทวา อุตฺตานีกโรติ คือ ทําใหปรากฏ.
บทวา ปสฺสถาติ จาห ไดแก ตรัสวา พวกเธอจงดู. ถามวา
คืออะไร คือคําวา ชาติปจฺจยา ภิกขฺ เว ชรามรณ เปนอาทิ. บทวา
อิติ โข ภิกขฺ เว เปน เอว โข ภิกขฺ เว. บทวา ยา ตตฺร ไดแก
ในคําวา ชาติปจฺจยา ชรามรณ เปนตนนั้นใด. บทวา ตถตา เปน
อาทิ เปนไวพจนของปจจาการนั่นแล. ปจจยาการนั้น ทานกลาววา
ตถตา ( ความเปนจริงอยางนั้น ) เพราะธรรมนั้น ๆ เกิดขึ้นโดยปจจัย
เหลานั้นไมยิ่งไมหยอนกวากัน เรียกวา อวิตถตา เพราะเมื่อปจจัยเขาถึง
สามัคคี ธรรมทั้งหลายที่เกิดจากปจจัยนั้น เพียงครูเดียว ก็ไมเกิดขึ้น.
เรียกวา อนฺถตา เพราะธรรมอื่นไมเกิดจากปจจัย ธรรมอืน่ เรียกวา
อิทปฺปจฺจยตา เพราะเปนปจจัย หรือเปนที่ประชุมปจจัยแหงชราและ
มรณะเปนตน ในขอนี้ มีเนื้อความเฉพาะคําดังตอไปนี้ :- ปจจัยแหง
ธรรมเหลานี้ ชื่อวา อิทปฺปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา นั่นแล ชื่อวา
อิทปฺปจฺจยตา อีกอยางหนึ่ง ที่รวมแหง อิทปฺปจฺจยา ชื่อวา อิทปฺปจฺจยตา.
ก็ลักษณะในคําวา อิทปฺปจฺจยตา นี้ พึงทราบจากคัมภีรศัพทศาสตร.
บทวา อนิจฺจ แปลวา ไมเที่ยง เพราะอรรถวา มีแลวกลับ
ไมมี. ก็คําวา อนิจฺจ ในที่นี้ หมายเอาธรรมะไมเที่ยง แตที่ชอื่ วา
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ไมเที่ยง เพราะขันธซึ่งมีสภาพไมเที่ยง เปนชรามรณะ. แมในสังขตธรรมเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวนบทวา สงฺขต ในทีน่ ี้ ไดเเก
กระทํารวมกันกับปจจัยทั้งหลาย. บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ไดแกที่
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น. บทวา ขยธมฺม ไดแกมีความสิ้นไปเปนสภาวะ.
บทวา วยธมฺม ไดแกมีความสลายไปเปนสภาวะ. บทวา วิราคธมฺม
ไดแกมีความปราศจากยินดีเปนสภาวะ. บทวา นิโรธธมฺม ไดแก
ความดับสนิทเปนสภาวะ. แมความที่ชาติไมเที่ยง ก็พึงทราบตามนัย
ที่กลาวมาแลวนั่นเอง. ก็อีกอยางหนึ่ง บทวา อนิจฺจ ในขอนี้ ยอมถูก
เหมือนกัน โดยปริยายหนึ่ง เพราะทานเห็นชนกปจจัย ในลักษณะที่มี
สภาวะเปนไปตามกิจ. ภพเปนตน ก็มีความไมเที่ยงเปนตน เปนสภาวะ.
บทวา สมฺมปฺปฺาย ไดแก มรรคปญญา พรอมดวยวิปสสนา. บทวา
ปุพฺพนฺต ไดแก ลวงไปกอน. พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อโหสึ นุโข
เปนตน ดังตอไปนี้ :- เราตถาคตอาศัยอาการที่เที่ยงวา เราไดมีแลวหนอ
และอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้น จึงสงสัยในอดีตวา ตนมีและไมมี ไมพึง
กลาววาอะไรเปนเหตุ คนพาลปุถุชนยอมประพฤติตามแตจะเปนไป
เหมือนคนบา. บทวา กึ นุ โข อโหสึ ไดแก อาศัยความเกิดขึ้น
แหงชาติและเพศ จึงสงสัยวา เราเปนกษัตริยหรือพราหมณ แพศย
ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาหรือมนุษยคนใดคนหนึ่ง. บทวา กถ
นุโข ไดแกอาศัยอาการแหงสัณฐาน แลวยอมสงสัยวาเราเปนคนสูง
หรือเปนคนต่ํา ขาวดํา หรือปานกลางเปนตน คนใด คนหนึ่ง. แต
อาจารยบางพวกกลาววา อาศัยการถือทิฏฐิที่วา พระอิศวรบันดาลเปนตน
จึงสงสัยโดยเหตุวา เพราะเหตุไรหนอแล เราจึงไดเปน (อยางนั้น).
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บทวา กึ หุตฺวา กึ อโหสึ ความวา อาศัยชาติเปนตน
เราไดเปนกษัตริยหรือ แลวจึงสงสัยวา คนเปนคนอื่นร่ําไป วา เราเปน
กษัตริยแลวเปนพราหมณหรือ ฯ ล ฯ เปนเทวดาแลว เปนมนุษย. แต
คําวา อทฺธาน ในที่ทุกแหง เปนชื่อ เรียกกาล. บทวา อปรนฺต
ไดแก ที่สุด ซึ่งยังมาไมถึง. บทวา ภวิสฺสามิ นุ โข นนุ โข
ความวา อาศัยอาการที่เที่ยง และอาการที่ขาดสูญ แลวจึงสงสัยวา ตน
มีและไมมี ในอนาคต. สวนที่เหลือในขอนี้ ก็มนี ัยอยางที่กลาวมาแลว.
บทวา เอตรหิ วา ปจฺจุปฺปนฺน อทฺธาน ความวา หรือระบุเอา
ปจจุบันกาลแมทั้งหมด เริ่มตั้งแตการปฏิสนธิในบัดนี้ จนถึงจุติ. บทวา
อชฺฌตฺต กถกถี ภวิสฺสติ ไดแกจักเปนผูสงสัยในขันธของตน. ดวย
บทวา อห นุโขสฺมิ ความวา สงสัยวา คนมีอยูหรือ. ถามวา ขอนั้น
ควรหรือ. จะไปคิดถึงทําไม ในขอที่วา ควรไมควรนี้. อีกอยางหนึ่ง
ในขอนี้ทานนําเรื่องนี้มาเปนอุทาหรณดังตอไปนี้.
เลากันวา จุลลมารดามีบุตรหัวโลน. มหามารดามีบุตรหัวไมโลน.
มารดาทั้งสองตางก็แตงตัวบุตรนั้น. บุตรคนนั้นก็ลุกขึ้น คิดวา เราเปน
ลูกของจุลลมารดาหรือ. เมื่อเปนเชนนี้ยอมสงสัยวา เราเปนหรือหนอ.
ดวยบทวา โน นุโขสฺมิ ความวา สงสัยวา ตนไมมี. แมในขอนี้มีเรื่อง
นี้เปนอุทาหรณ.
เลากันวา มีชายคนหนึ่ง เมื่อจะจับปลา จึงฟนขาของตนซึ่งเย็น
เพราะยืนอยูในน้ํานาน โดยคิดวาเปนปลา. อีกคนกําลังรักษานาอยู
ขาง ๆ ปาชา กลัวผี จึงนอนชันเขา พอเขาตื่นขึ้น คิดวาเขาทั้ง ๒
ของตนเปนยักษ ๒ ตน จึงฟนฉับเขาให. ดวยประการดังวามานี้ จึงเกิด
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มีความสงสัยวา เราเปนหรือไมหนอ.
บทวา กึ นุโขสฺมิ ความวา เปนกษัตริยอยู ก็สงสัยวา ตัวเอง
เปนกษัตริยหรือ. ในคําที่เหลือ ก็มนี ัยเชนนี้. ก็ผูที่เปนเทวดา ชื่อวา
จะไมรูวา ตัวเองเปนเทวดายอมไมมี แตเทพแมนั้น ก็ยอมสงสัย โดย
นัยมีอาทิวา เรามีรูปราง หรือไมมีรูปราง. หากจะมีคําถามวา เพราะ
เหตุไร กษัตริยเปนตน จึงไมรูเลา. ตอบวา เพราะกษัตริยเปนตนเหลา
นั้น เกิดในตระกูลนั้น ๆ ไมเปนที่ประจักษชัด. อีกอยางหนึ่ง พวก
คฤหัสถสําคัญตัววาเปนบรรพชิต ซึง่ ถือลัทธินิกายโปตลกะเปนตน แม
บรรพชิตก็สาํ คัญตัวเองวาเปนคฤหัสถ โดยนัยมีอาทิวา กรรมของเรา
กําเริบหรือไมหนอ. อีกอยางหนึ่ง พวกมนุษยก็สําคัญวา ตนเปนเทวดา
เหมือนพระราชาฉะนั้น. บทวา กถ นุ โขสฺมิ ก็มีนัยตามที่กลาวแลว
นั่นเอง. พึงทราบเนื้อความในขอนี้อยางเดียววา บุคคลถือวา ขึ้นชื่อวา
ชีวะ มีอยู ในภายใน ดังนี้แลว อาศัยอาการแหงสัณฐานของชีวะนั้น
เมื่อจะสงสัยวา เราเปนคนสูง หรือวามีอาการเปนคนเตี้ย ๔ ศอก ๖ ศอก
๘ ศอก ๑๖ ศอก เปนตน คนใดคนหนึ่ง จึงสงสัยวา กถ นุโขสฺมิ.
แตขึ้นชื่อวา ผูจะไมรูสรีระสัณฐานที่เปนปจจุบัน คงไมมี. บทวา กุโต
อาคโต โส กุหึ คามี ภวิสฺสติ ความวา เมื่อสงสัยฐานะที่มาที่ไป
แหงอัตภาพ จึงสงสัยอยางนี้. พระโสดาบัน ทานประสงคเอาในที่นี้วา
อริยสาวกสฺส สวนพระอริยบุคคล ๓ จําพวกนอกนี้ไมไดหามไวเลย.
จบอรรถกถาปจจยสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาอาหารวรรคที่ ๒
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ทสพลวรรคที่ ๓
๑. ปฐมทสพลสูตร
วาดวยทศพลญาณและจตุเสารัชญาณ
[ ๖๔ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยทศพลญาณ และจตุเวสารัชญาณ
จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย ยัง
พรหมจักรใหเปนไปวา ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความ
ดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหง
เวทนา ดังนี้สัญญา ดังนีค้ วามเกิดขึ้นแหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญา
ดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้ความดับ
แหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้
ความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอมมี เพราะการ
บังเกิดขึ้นแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงบังเกิดขึ้น เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้ยอม
ไมมี เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . . ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึง
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ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . . ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบทสพลสูตรที่ ๑
ทสพลวรรคที่ ๓

อรรถกถาปฐมทสพลสูตรที่ ๑
ทสพลสูตรที่ ๑ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
๒. ทุติยทสพลสูตร
วาดวยทศพลญาณและจตุเวสารัชญาณ
[๖๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยทศพลญาณ
และจตุเวสารัชญาณ จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทใน
บริษัททั้งหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวา ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้น
แหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา
ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดังนี้
ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนีค้ วามเกิดขึ้นแหงสังขาร
ทั้งหลาย ดังนี้ความดับแหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิด
ขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู
ผลนี้ยอมมี เพราะการบังเกิดขึ้นแหงปจจัยนี้ ผลนีจ้ ึงบังเกิดขึ้น เมื่อปจจัย
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นี้ไมมีอยู ผลนี้ยอมไมมี เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงดับ ขอนี้คือ
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ...
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
ก็เพราะอวิชชานั่นและดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึง
ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . . ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ ทํา
ใหตื้นแลว เปดเผยแลว ประกาศแลว เปนธรรมตัดสมณะขี้ริ้วแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูบ วชดวยศรัทธา สมควรแทเพื่อปรารภความเพียรใน
ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ ทําใหตื้น เปดเผย ประกาศ เปนธรรมตัด
สมณะขี้ริ้วแลว ดวยความตั้งใจวา หนัง เอ็น และกระดูกจงเหลืออยู เนื้อ
เลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไปก็ตามที อิฐผลใดที่จะพึงบรรลุไดดวย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ
ยังไมบรรลุอฐิ ผลนั้น จักไมหยุดความเพียร ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูเกียจครานอาเกียรณดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปนทุกข
และยอมยังประโยชนของตนอันใหญใหเสื่อมเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวน
บุคคลผูปรารภความเพียร ผูสงัดจากธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปน
สุข และยังประโยชนของตนอันใหญใหบริบูรณได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การบรรลุธรรมอันเลิศดวยธรรมอันเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้
ผองใส ควรดื่ม เพราะพระศาสดาอยูพรอมหนาแลว.
[๖๗] เพราะเหตุฉะนี้แหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงปรารภ
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ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อ
ทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
บรรพชาของเราทั้งหลายนี้ จักไมต่ําทราม ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร
พวกเราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริขาร ของ
ชนเหลาใด สักการะเหลานั้น ของชนเหลานั้น จักมีผลมาก มีอานิสงส
มาก เพราะเราทั้งหลาย ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันบุคคลผูเล็งเห็น
ประโยชนตน สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท หรือ
บุคคลผูเห็นประโยชนผอู ื่น สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาท ก็หรือวา บุคคลผูมองเห็นประโยชนทั้งสองฝาย สมควรแท
จริงเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท ดังนี้.
จบทุติยทสพลสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยทสพลสูตรที่ ๒
พึงทราบความสังเขปแหงทสพลสูตรที่ ๒ เทานั้น ดังนี้. สูตรที่ ๒
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยอํานาจพระอัธยาศัยของพระองค. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา ทสพลสมนฺนาคโต แปลวา ทรงประกอบดวยพละกําลัง
๑๐ ธรรมดาพละนี้มี ๒ คือ กายพละ กําลังพระกาย ๑ ญาณพละ
กําลังพระญาณ ๑ ในพละทั้ง ๒ นั้น กายพละของพระตถาคต พึงทราบ
ตามแนวตระกูลชาง ๑๐ ตระกูล ทีพ่ ระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา
กาฬาวกฺจ คงฺเคยฺย ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล
คนฺธ มงฺคลเหมฺจ
อุโปสถ ฉทฺทนฺติเม ทส.
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ชาง ๑๐ ตระกูลเหลานี้คือ กาฬาวกะ ๑
คังเคยยะ ๑ ปณฑระ ๑ ตัมพะ ๑ ปงคละ๑ คันธะ ๑
มังคละ ๑ เหมะ ๑ อุโปสถะ ๑ ฉัททันตะ ๑.
บรรดาชาง ๑๐ ตระกูลเหลานั้น พึงเห็นวา ตระกูลชางโดยปกติ
ชื่อวา กาฬาวกะ.
กําลังกายของบุรุษ ๑๐ คน เปนกําลังชางตระกูลกาฬาวกะ ๑ เชือก
กําลังของชางตระกูลกาฬาวกะ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูล
คังเคยยะ ๑ เชือก.
กําลังชางตระกูลคังเคยยะ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลปณฑระ
๑ เชือก.
กําลังชางตระกูลปณฑระ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลตัมพะ ๑
เชือก.
กําลังชางตระกูลตัมพะ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลปงคละ ๑
เชือก.
กําลังชางตระกูลปงคละ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลคันธะ ๑
เชือก.
กําลังชางตระกูลคันธะ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลมังคละ ๑
เชือก.
กําลังชางตระกูลมังคละ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลเหมวตะ ๑
เชือก.
กําลังชางตระกูลเหมวตะ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลอุโปสถะ ๑
เชือก.
๑๑

๒

๓

๑. ๒. ๓. คาถาเปน เหมาะ แกอรรถเปน เหมวตะ.
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กําลังชางตระกูลอุโปสถะ ๑๐ เชือก เปนกําลังชางตระกูลฉัททันตะ
๑ เชือก.
กําลังชางตระกูลฉัททันตะ ๑๐ เชือก เปนกําลังของพระตถาคต
พระองคเดียว.
กําลังพระตถาคตนี้นี่แล ทานเรียกวา กําลังที่นับไดวา พระนารายณดังนี้ก็มี. กําลังพระนารายณนี้นั้น คํานวณโดยกําลังชางตามปกติ
ก็เทากับกําลังชางหนึ่งพันโกฏิ แตคํานวณโดยบุรุษ ก็เทากับกําลังบุรุษ
สิบพันโกฏิ. นี้พึงทราบวาเปนกําลังพระกายของพระตถาคตกอน. แต
กําลังพระกายที่มิไดจัดสงเคราะหไว ในบทวา ทสพลสมนฺนาคโต นี.้
จริงอยู การกําหนดรูทุกขก็ดี การละสมุทัยก็ดี การเจริญมรรคก็ดี การ
กระทําใหแจงผลก็ดี อาศัยกําลังพระกายนี้ ไมมี แตมีกําลังอีกอยางหนึ่ง
ชื่อญาณพละ กําลังพระญาณ ๑๐ ประการ โดยอรรถวา ไมหวั่นไหว
และโดยอรรถวา อุปถัมภในฐานะ ๑๐ ประการ. ทรงหมายถึงทศพลญาณนี้
จึงตรัสวา ทสพลสมนฺนาคโต ดังนี้.
ถามวา ก็ทศพลญาณนั้นเปนไฉน.
ตอบวา ทรงรูฐ านะและอฐานะ เปนตน ตามเปนจริง. คือ
ทรงรูฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะ ๑ ทรงรูวิบาก
ของกรรมสมาทาน ทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ
ตามเปนจริง ๑ ทรงรูข อ ปฏิบัติที่ดําเนินไปในฐานะทั้งปวง ๑ ทรงรู
โลกโดยเปนอเนกธาตุ และนานาธาตุ ๑ ฯลฯ ทรงรูอธิมุตติอัธยาศัย
ของสัตวทั้งหลาย ๑ ทรงรูอินทรียข องสัตวเหลานั้นวายิ่งและหยอน ๑
ทรงรูความเศราหมองผองแผวและออกของฌาน วิโมกข สมาธิและ
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สมาบัติ ๑ ทรงรูขันธที่เคยอาศัยในปางกอนของสัตวเหลานั้น ๑ ทรงรู
จุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ๑ ทรงรูธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ๑.
สวนในอภิธรรม มาโดยพิสดาร โดยนัยวา ในโลกนี้พระตถาคต
ทรงทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และซึ่งอฐานะโดยเปน
อฐานะ แมขอที่พระตถาคตทรงทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดย
เปนฐานะ และซึ่งอฐานะโดยเปนอฐานะ ก็จดั เปนตถาคตพละของ
พระตถาคต. พระตถาคตทรงอาศัยพละใด ปฏิญาณฐานะอันประเสริฐสุด
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลาย ดังนี้เปนตน. แม
กถาพรรณนาความทานกลาวแลวโดยอาการทุกอยางของพละเหลานั้นไว
ในอรรถกถาวิภังค และปปญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย. กถา
พรรณนาความนั้น ก็พึงถือเอาตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในอรรถกถา
เหลานั้น. ญาณอันเปนปฏิปกษตอความขลาดกลัว ชื่อวา เวสารัชญาณ
ในคําวา จตุหิ จ เวสารชฺเชหิ คํานี้เปนชื่อของพระญาณที่สําเร็จดวย
โสมนัส ซึ่งเกิดขึ้นแกพระตถาคตผูทรงพิจารณาเห็นความเปนผูองอาจใน
ฐานะทั้ง ๔. ในฐานะทั้ง ๔ เปนไฉน. คือในเรื่องทักทวงมีวา เมื่อ
ทานปฏิญาณวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานก็มิไดตรัสรูยิ่ง
เองแลว ดังนี้เปนตน. ในขอนั้นมีบาลีดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เวสารัชญาณ ๔ เหลานี้ ๔ เหลานี้เปนไฉน. ๔ เหลานี้คือ ใคร ๆ
ในโลก ไมวา สมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม จักทักทวงเราโดย
สหธรรม ในขอที่วา เมื่อทานปฏิญาณวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ธรรม
เหลานี้ทานก็มิไดตรัสรูยิ่งเองแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นนิมิต
แมขอนี้เลย เราเมื่อไมเห็นนิมิตนั้น จึงเปนผูถึงความเกษม ถึงความ
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ไมกลัว ถึงความเปนผูองอาจอยู ใคร ๆ ในโลกนี้ ฯ ล ฯ ทักทวงเรา
ในขอที่วา เมื่อทานปฏิญาณวาเปนขีณาสพ อาสวะเหลานี้ของทานก็ยัง
ไมสิ้นแลว ฯ ล ฯ ธรรมที่ทานกลาววา ทําอันตราย ก็ไมอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริง ฯ ล ฯ ธรรมที่ทานแสดงเพื่อประโยชนแกผูใด ก็ไมนํา
ผูนั้น ซึ่งปฏิบัติตามธรรมนั้น ใหสิ้นทุกขโดยชอบไดจริง. ฯลฯ เรา
เมื่อไมเห็นนิมิตนั้น จึงเปนผูถึงความเกษม ถึงความไมกลัว ถึงความ
เปนผูองอาจอยู ดังนี้. บทวา อาสภณฺาน ไดแกฐานะอันประเสริฐ
สุด ฐานะอันสูงสุด หรือฐานะของพระพุทธเจาทั้งหลายองคกอน ๆ ผู
ประเสริฐ อธิบายวา ฐานะของพระพุทธเจาเหลานั้น. อีกนัยหนึ่ง
จาฝูงโค ๑๐๐ ตัว ชื่อวา อุสภะ จาฝูงโค ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อวา วสภะ.
หรือวา หัวหนาโค ๑๐๐ คอก ชื่อวา อุสภะ. หัวหนาโค ๑,๐๐๐ คอก
ชื่อวา วสภะ. โคที่ประเสริฐสุดกวาโคทุกตัว ทนอันตรายไดทุกอยาง
สีขาว นาเลื่อมใส นําภาระของหนักไดมาก พึงไมสะดุงหวั่นไหว แม
เพราะเสียงฟาผาตั้ง ๑๐๐ ครั้ง ชื่อวา นิสภะ. โคนิสภะนั้น ทานหมาย
เอาวาอุสภะ. จริงอยู คํานี้ เปนคําเรียกโคอุสภะนั้นโดยปริยาย ฐานะนี้
เปนของโคอุสภะ เหตุนั้น จึงชื่อวา อาสภะ. บทวา าน ไดแกกําหนด
กระทืบแผนดินดวยเทาทั้ง ๔ แตในที่นี้ เปนดั่งโคอาสภะ. เหตุนั้น
จึงชื่อวาอาสภะ เหมือนอยางวา โคอุสภะ กลาวคือโคนิสภะ ประกอบดวย
อุสภพละ กําลังโคอุสภะ กระทืบแผนดินดวยเทาทั้ง ๔ ยืนหยัดดวยฐานะ
ที่ไมหวั่นไหว ฉันใด แมพระตถาคต ทรงประกอบดวยตถาคตพละ
กําลังพระตถาคต ทรงกระทืบแผนดิน คือบริษัท ๘ ดวยพระบาท คือ
เวสารัชญาณ ๔ ไมทรงหวั่นไหวดวยศัตรู หมูอ มิตรไร ๆ ในโลก ทั้ง
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เทวโลก ทรงยืนหยัดดวยฐานะอันไมหวั่นไหวก็ฉันนั้น ก็พระตถาคตเมื่อ
ทรงยืนหยัดอยางนั้น ก็ทรงปฏิญาณเขาถึงไมบอกคืนอาสภฐานะ ฐานะ
อันประเสริฐสุด ทรงวางอาสภฐานะไวในพระองค. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ดังนี้. บทวา ปริสาสุ ไดแกบริษัท ๘ เหลานี้
[มหาสีหนาทสูตร] วา ดูกอนสารีบุตร บริษัท ๘ เหลานี้คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท. บทวา สีหนาท นทติ
ไดแกทรงบันลือเสียงประเสริฐสุด เสียงที่ไมนากลัว เสียงที่ไมมีใครเหมือน
หรือบันลือเสียงเสมือนเสียงราชสีห. พึงแสดงความขอนี้ ดวยมหาสีหนาทสูตร. เปรียบเหมือนราชสีห เขาเรียกกันวาสีหะ เพราะอดทนและลาสัตว
ฉันใด พระตถาคต ทานเรียกวาสีหะ ก็เพราะทรงอดทนตอโลกธรรม
ทั้งหลาย และแมเพราะทรงกําจัดปรัปปวาท การกลาวรายของฝายอื่น
ก็ฉันนั้น. เสียงราชสีหที่กลาวอยางนี้ ชื่อวา สีหนาท. ในขอนัน้ พระ
ตถาคตทรงประกอบดวยพระกําลังดังราชสีห ทรงองอาจในที่ทั้งปวง
ปราศจากขนพองสยองเกลา ทรงบันลือสีหนาทเหมือนราชสีห. ราชสีห
คือพระตถาคต ทรงประกอบดวยพระกําลังของพระตถาคต ทรงองอาจ
ในบริษัททั้ง ๘ ทรงบันลือพระธรรมเทศนาอันงดงาม มีวธิ ีตาง ๆ
โดยนัยวา ดังนี้รูปเปนตน คือสีหนาท ที่พรอมดวยความสงางาม. ดวย
เหตุนั้น จึงตรัสวา ปริสาสุ สีหนาท นทติ. ในบทวา พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตติ นี้ บทวา พฺรหฺม ไดแกประเสริฐสุด สูงสุด บริสุทธิ์.
คํานี้เปนชื่อของพระธรรมจักร. พระธรรมจักรนัน้ มี ๒ คือ ปฏิเวธญาณ ๑ เทศนาญาณ ๑. ในญาณ ๒ อยางนั้น ญาณที่ปญญาอบรม
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นําอริยผลมาใหพระองค ชื่อวาปฏิเวธญาณ. ญาณที่กรุณาอบรม นํา
อริยผลมาใหเหลาสาวก ชื่อวาเทศนาญาณ.
ในญาณ ๒ อยางนั้น
ปฏิเวธญาณ มี ๒ คือ ทีก่ ําลังเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว จริงอยู ปฏิเวธญาณ
นั้น นับตั้งแตเสด็จออกทรงผนวชจนถึงพระอรหัตมรรค ชือ่ วากําลัง
เกิดขึ้น. ที่เกิดขึ้นในขณะอรหัตผล ชื่อวาเกิดขึ้นแลว. นับตัง้ แตภพ
ดุสิตจนถึงอรหัตมรรค ณ มหาโพธิบัลลังก ชื่อวากําลังเกิดขึ้น. ที่
เกิดขึ้นในขณะอรหัตผล ชื่อวาเกิดขึ้นแลว. นับตั้งแตพระพุทธเจา
พระนามวาทีปงกร จนถึงอรหัตมรรค ชื่อวากําลังเกิดขึ้น. ที่เกิดขึ้น
ในขณะอรหัตผล ชื่อวาเกิดขึ้นแลว. เทศนาญาณมี ๒ คือ ที่กําลัง
ประกาศ ทีป่ ระกาศแลว. จริงอยู เทศนาญาณนั้น ที่ประกาศจนถึง
โสดาปตติมรรคของพระอัญญาโกณฑัญญะ ชื่อวากําลังประกาศ. ที่
ประกาศในขณะโสดาปตติผล ชื่อวาประกาศแลว. ในญาณทั้ง ๒ นั้น
ปฏิเวธญาณเปนโลกุตระ. เทศนาญาณเปนโลกิยะ แตญาณแมทั้ง ๒ นั้น
ก็ไมทั่วไปแกคนเหลาอื่น. เปนโอรสญาณของเหลาพระพุทธะเทานั้น.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงสีหนาทที่ทรงเปนผูประกอบดวยพระญาณ
ที่บันลือ จึงตรัสวา อิติ รูป ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อิติ รูป แปลวา นี้รูป เทานี้รูป. ตรัสการกําหนดรูปไมใหเหลือดวย
อํานาจลักษณะ รส ปจจุปปฏฐานและปทัฏฐาน ทําสิ่งที่มีความสลาย
เปนสภาวะ และความแตกแหงภูตรูปและอุปาทายรูป เปนตนไปวา
เหนือนี่ขึ้นไป รูปไมม.ี ตรัสความเกิดขึ้นแหงรูป ที่กําหนดไวดวยคํานี้วา
ดังนี้เปนความเกิดขึ้นแหงรูป. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิติ ความวา
อยางนี้เปนความเกิดขึ้น. ความพิสดารแหงรูปสมุทัยนั้น พึงทราบอยางนี้
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วา เพราะอวิชชาเกิด รูปก็เกิด เพราะตัณหาเกิด รูปก็เกิด เพราะกรรม
เกิด รูปก็เกิด เพราะอาหารเกิด รูปก็เกิด. อริยสาวกแมเมื่อเห็นนิพพัตติลักษณะ ลักษณะเกิด ยอมเห็นความเกิดแหงรูป. แมในฝายความดับ
ความพิสดารก็มีอยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ รูปก็ดับ. อริยสาวกแมเมื่อ
เห็นวิปริณามลักษณะ ลักษณะแปรปรวน ยอมเห็นความดับแหงรูปขันธ.
แมในบทวา อิติ เวทนา เปนตน ก็ตรัสการกําหนดเวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ ที่เหลือไว ดวยอํานาจลักษณะ รส ปจจุปปฏฐาน
และปทัฏฐาน ทําความเสวยอารมณ ความจําได ความปรุงแตงและความ
รูสึกเปนสภาวะ และความแตกแหงสุขเวทนาเปนอาทิ รูปสัญญาเปนอาทิ
ประสาทและจักษุวิญญาณเปนอาทิ เปนตนไปวา นี้เวทนา เทานี้เวทนา.
เหนือนี้ขึ้นไป เวทนาไมมี. นี้สัญญา เหลานี้สังขาร นี้วิญญาณ เทานี้
วิญญาณ. เหนือขึ้นไป วิญญาณไมมี ดังนี้. แตตรัสความเกิดแหงเวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ทีก่ ําหนดอยางนี้ ดวยบททั้งหลายมีวา
ดังนี้เปนความเกิดขึ้นแหงเวทนา เปนตน. แมในบทเหลานั้น บทวา
อิติ ความวา อยางนี้เปนความเกิด. ความพิสดาร แมของขันธเหลานั้น
ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในรูปวา เพราะอวิชชาเกิด เวทนาก็เกิด
ดังนี้เปนตน.
สวนความตางกันมีดังนี้ ในขันธ ๓ ไมกลาววา เพราะอาหารเกิด
ควรกลาววา เพราะผัสสะเกิด. ในวิญญาณขันธ ควรกลาววา เพราะ
นามรูปเกิด. แมบทฝายดับ ก็ควรประกอบดวยอํานาจปญจขันธเหลานั้น
นั่นแล. นี้เปนความสังเขปในขอนี้. แตเมื่อวาโดยพิสดาร การวินิจฉัย
ความเกิดและความเสื่อม ที่บริบูรณดวยอาหารทุกอยาง ก็กลาวไวแลว
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ในคัมภีรวิสุทธิมรรค. แมเสียงอยางนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี ดังนี้ ก็
เปนสีหนาทอีกประการหนึ่ง. ใจความของสีหนาทนั้น มีวา เมื่อปจจัย
มีอวิชชาเปนตนนี้มีอยู ผลมีสังขารเปนตนนี้ ก็ม.ี บทวา อิท น โหติ
ความวา เมื่อปจจัยอวิชชาเปนตนไมมี ผลมีสังขารเปนตนนี้ ก็ไมม.ี
บทวา อิมสฺส อุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ ความวา เพราะปจจัยมีอวิชชา
เปนตนนี้เกิด ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็เกิด. บทวา อิมสฺมึ อสติ อิท
น โหติ ความวา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ไมมี ผลมีสังขารเปนตนนี้
ก็ไมมี. บทวา อิมสฺส นฺโรธา อิท นิรชุ ฺฌติ ความวา เพราะปจจัย
มีอวิชชาเปนตนนี้ดับ ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็ดับ.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอาการที่สิ่งนั้น มี [เกิด] และดับ โดย
พิสดาร จึงตรัสวา ยทิท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน. บทวา
เอว สฺวากฺขาโต ไดแกที่ทรงกลาวไวดวยดี คือตรัสไวดีแลว โดย
การจําแนกปญจขันธเปนตน อยางนี้. บทวา ธมฺโม ไดแกธรรม คือ
ปญจขันธและปจจยาการ. บทวา อุตตฺ าโน ไดแกไมคว่ําแลว. บทวา
วิวโฏ ไดแกเปดตั้งไว. บทวา ปกาสิโต ไดแกแสดงแลว สองใหสวาง
แลว. ผาเกา ที่ทะลุ ฉีก มีปมเย็บไวในที่นั้น ๆ เรียกกันวา ปโลติกา
ในคําวา ฉินฺนปโลติโก ผูใดไมมีผาเกานั้น นุงหมแตผาใหมขนาด ๘
ศอก หรือ ๙ ศอก ผูนั้น ชื่อวา ฉินฺนปโลติก ขาดผาเกา ธรรมแมนี้
ก็เปนเชนนั้น. ในธรรมนี้มิใชมีภาวะคือสมณะดุจผาทะลุฉีกและมีปมที่เย็บ
ไวดวยอํานาจหลอกลวงเขาเปนตน. อีกนัยหนึ่ง แมผาเล็ก ๆ ก็เรียก
ปโลติกา [ผาเกา ผาขี้ริ้ว ] ผูใดไมมี ปโลติกา นัน้ แตมีแตผาผืนใหญ
ขนาด ๘-๙ ศอก ผูนั้น ก็ชื่อวา ฉินนปโลติกะ ขาดผาเกาผาขี้ริ้ว
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อธิบายวา ปราศจากผาเกา. ธรรมนี้ก็เปนเชนนั้น [ปราศจากสมณะ
ดุจผาเกาหรือผาขี้ริ้ว]. เหมือนอยางวา บุรุษไดผา ๔ ศอกมา ทําการ
กําหนด กะ ชักไปทางโนนทางนี้ ยอมลําบาก ฉันใด เหลานักบวชใน
ลัทธิภายนอก [พระพุทธศาสนา] ก็ฉันนั้น กะกําหนดธรรมอันนอย ๆ
ของตนไววา เมื่อสิ่งนี้เปนอยางนี้ สิ่งนี้ก็จักเปนอยางนี้ เมื่อจะขยายหรือ
เพิ่มยอมลําบาก. อนึ่ง บุรุษกะกําหนดดวยผาขนาด ๘ ศอก ๙ ศอก
ยอมนุงหมไดตามชอบใจ ไมลําบากเลย ไมมกี ิจที่บุรุษจะตองชักผามา
ขยายหรือเพิ่มในผานั้น ฉันใด ไมมกี ิจที่กุลบุตรผูบวชดวยยศรัทธาจะตอง
กะกําหนดจําแนกธรรมทัง้ หลาย แมในธรรมนี้ ก็ฉันนั้น. พระผูมี
พระภาคเจาทรงหมายถึงขอแมนี้วา ธรรมนี้เราจําแนกไวดีแลว ขยาย
กวางดีแลว ดวยเหตุนั้นๆ จึงตรัสวา ฉินฺนปโลติโก ธรรมทีป่ ราศจาก
สมณะดุจผาขี้ริ้ว ดังนี้. อนึ่ง แมหยากเยื่อ ทานก็เรียกวา ปโลติกะ.
ขึ้นชื่อวาสมณะหยากเยื่อ ยอมจะดํารงอยูในพระศาสนานี้ไมได. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
การณฺฑว นิทฺธมถ
กสมฺพุ อปกสฺสถ
ตโต ปลาเป วาเหถ
อสมเณ สมณมานิเน
นิทธฺ มิตฺวาน ปาปจฺเฉ
ปาปอาจารโคจเร
สุทธฺ าสุทฺเธหิ สวาส
กปฺปยวฺโห ปติสฺสตา
ตโต สมคฺค นิปกา
ทุกฺสฺสนฺต กริสฺสถ.
พวกเธอจงกําจัดสมณะหยากเยื่อ ขับไลสมณะ
ขยะ ลอยสมณะแตเปลือก ผูไมเปนสมณะ แต
สําคัญตัววาเปนสมณะ ครั้นกําจัดสมณะผูมีความ
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ปรารถนาลามก ผูม ีอาจาระและโคจรลามก ถึง
ชื่อวาอยูรวมกับสมณะผูบริสุทธิแ์ ละผูไมบริสุทธิ์ มี
สติมั่นคง แตนั้นพวกเธอมีความพรอมเพรียงกัน
มีปญญารักษาตน ก็จักทําที่สดุ ทุกขได.
ธรรมนี้ ชือ่ วา ปราศจากสมณะผาขี้ริ้ว แมเพราะสมณะหยากเยื่อถูก
ตัดขาดแลวดวยประการฉะนี้. บทวา อลเมว แปลวา สมควรแท. บทวา
สทฺธาปพฺพชิเตน แปลวา ผูบวชดวยศรัทธา. ในบทวา กุลปุตฺเตน
กุลบุตรมี ๒ คือ อาจารกุลบุตรและชาติกุลบุตร. บรรดากุลบุตรทั้งสองนั้น
กุลบุตรผูใด ออกบวชจากตระกูลใดตระกูลหนึ่ง บําเพ็ญธรรมขันธ ๕
มีศีลขันธเปนตน กุลบุตรผูนี้ ชื่อวา อาจารกุลบุตร สวนกุลบุตรผูใด
ออกบวชจากตระกูลที่สมบูรณดวยชาติ ดั่งเชนพระยศกุลบุตรเปนตน
กุลบุตรผูนี้ ชื่อวา ชาติกุลบุตร ในกุลบุตรทั้งสองนั้น ในที่นที้ านประสงค
เอาอาจารกุลบุตร. ก็ถาชาติกุลบุตร มีอาจาระ ชาติกุลบุตรนี้ ก็จัดวา
สูงสุดทีเดียว. อันกุลบุตรเห็นปานนั้น. บทวา วิริย อารภิตุ ไดแก
เพื่อทําความเพียรประกอบดวยองค ๔.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความเพียรมีองค ๔ จึงตรัสวา กาม ตโจ
เปนตน. ในองคทั้ง ๔ นั้น ตโจ เปนองค ๑ นหารุ เปนองค ๑
อฏิ เปนองค ๑. มสโบหิต เปนองค ๑. ก็แลกุลบุตรผูอ ธิษฐาน
ความเพียรประกอบดวยองค ๔ นี้ พึงใชในฐานะทั้ง ๙ คือ กอน
อาหาร หลังอาหาร ยามตน ยามกลาง ยามสุดทาย เวลาเดิน เวลายืน
เวลานั่ง เวลานอน. บทวา ทุกฺข ภิกขฺ เว กุสิโต วิหรติ ความวา
ในพระศาสนานี้ บุคคลใดเกียจคราน บุคคลนั้นยอมอยูเปนทุกข แต
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ในลัทธินอกพระพุทธศาสนา ผูใดเกียจคราน ผูนั้นยอมอยูเปนสุข. บทวา
โวกิณฺโณ แปลวา คลุกคลี. บทวา สทตฺถ แปลวา ประโยชนที่ดีหรือ
ประโยชนของตน. แมดวยบททั้งสอง ทานก็ประสงคเอาเฉพาะพระ
อรหัตอยางเดียว. วา ปริหาเปติ แปลวา ใหเสื่อมไป ไมบรรลุ.
จริงอยู กุลบุตรผูเกียจคราน ยอมเปนอันไมคุมครองทวารทั้ง ๖. กรรม ๓
ก็ไมบริสุทธิ์. ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘ [อาชีวมัฏฐกศีล] ก็ไมผองแผว.
ภิกษุผูมีอาชีวะอันทําลายเสียแลว ยอมเปนผูเขาไปเปนพระประจําตระกูล.
ภิกษุนั้นเปนผูทํารายเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย เหมือนผงที่ตกลงในดวงตา
ยอมอยูเปนทุกข ทั้งไดชื่อวา เปนคนเมา และกินขี้ชาง. ไมสามารถ
จะยึดพระอัธยาศัยของพระศาสดาไวได ชื่อวา ทําขณะเวลาที่หาไดยากให
พลาดไป. แมอาหารของชาวแควน ที่ภิกษุนั้นบริโภคแลวยอมไมมีผล
มาก. บทวา อารทฺธวิริโย จ โข ภิกขฺ เว ความวา บุคคลผูปรารภ
ความเพียร ยอมอยูเปนสุขในพระศาสนานี้โดยแท. สวนผูท ี่ประกอบ
ความเพียรอยูในลัทธินอกพระพุทธศาสนา ยอมอยูเปนทุกข. บทวา
ปวิวิตฺโต ไดแกผูพรากแลว. บทวา สทตฺถ ปริปูเรติ ไดแกบรรลุ
พระอรหัต. จริงอยู ภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมเปนอันคุมครอง
ทวารทั้ง ๖ ดีแลว. กรรมทั้ง ๓ ก็บริสุทธิ์. ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘
ก็ผองแผว. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นเปนที่พอใจของเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย เหมือนยาหยอดตาที่เย็นในดวงตา และเหมือนจันทรตาม
ธรรมชาติยอมอยูเปนสุข ยอมอาจยึดพระอัธยาศัยของพระศาสดาไวได.
จริงอยู พระศาสดาถูกนางโคตมีถวายบังคมดวยกราบทูลอยางนี้วา
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จิร ชีว มหาวีร
กปฺป ติฏ มหามุนี.
ขาแตพระมหาวีระ โปรดมีพระชนมายุนาน ๆ
ขาแตพระมหามุนี โปรดดํารงอยูตลอดกัปเถิด.
ก็ทรงหามเสียวา ดูกอนโคตมี เธอไมพึงไหวตถาคตดวยอาการอยางนี้เลย
ถูกนางโคตมีนั้นทูลออนวอน เมื่อจะทรงบอกอาการที่ควรไหว จึงตรัส
อยางนี้วา
อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกเม
สมคฺเค สาวเก ปสฺส เอสา พุทฺธาน วนฺทนา.
เธอจงดูเหลาพระสาวก ผูปรารภความเพียร
ผูมใี จเด็ดเดี่ยว บากบั่นมั่นคงอยูเปนนิตย ผูพรอม
เพรียงกัน นี้เปนการไหวพระพุทธะทั้งหลาย.
ภิกษุผูปรารภความเพียรอยางนี้ ยอมสามารถยึดเหนี่ยวพระอัธยาศัยของ
พระศาสดาไวได ยอมทําขณะเวลาที่หาไดยากไมใหพลาดไป. จริงอยู
พุทธุปบาทกาล สมัยเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ธรรมเทศนา การแสดง
ธรรม และสังฆสุปฏิบัติ ความปฏิบัติดีของสงฆ ยอมมีผล มีกําไรสําหรับ
ภิกษุนั้น. แมอาหารของชาวแควนที่ภิกษุนั้นบริโภคแลว ยอมมีผลมาก.
บทวา หีเนน อคฺคสฺส ความวา ไมชื่อวาบรรลุพระอรหัต ที่นับวาเลิศ
ดวยศรัทธาอยางเลว วิริยะอยางเลว สติอยางเลว สมาธิอยางเลว ปญญา
อยางเลว. บทวา อคฺเคน จ โข ความวา ชื่อวาบรรลุพระอรหัตอัน
เลิศ ดวยคุณมีศรัทธาเปนตนอยางเลิศ. ในบทวา มณฺฑปยฺย ชื่อวา
มัณฑะ เพราะอรรถวา ผองใส ชื่อวา เปยยะ เพราะอรรถวา ควรดื่ม.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงวา จริงอยู บุคคลดื่มน้ําดื่มอันใดแลว
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ลมลงระหวางถนน ไมรสู ึกตัว ไมเปนเจาของแมแตผูเปนตนของตนเอง
น้ําดื่มอันนั้นแมใสก็ไมควรดื่ม. สวนศาสนาของเรา ทั้งผองใส ทั้งควร
ดื่มอยางนี้ จึงตรัสวา มณฺฑเปยฺย ดังนี้. ในคําวา มณฺฑเปยฺย นั้น
ผองใสมี ๓ อยาง คือ เทสนามัณฑะ เทศนาผองใส ปฏิคคหมัณฑะ
ผูรับผองใส พรหมจริยมัณฑะ พรหมจรรยผองใส.
เทศนาผองใสเปนไฉน.
คือการบอก [สอน] แสดงบัญญัติ เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น
ซึ่งอริยสัจ ๔. การบอก ฯลฯ ทําใหตื้น ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ นี้
ชื่อ เทสนามัณฑะ เทศนาผองใส.
ผูรับผองใสเปนไฉน.
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย ก็หรือชน
แมเหลาอื่นพวกใดพวกหนึ่ง ซึ่งเปนผูรูความ. นี้ชื่อ ปฏิคคหมัณฑะ
ผูรับผองใส.
พรหมจรรยผองใสเปนไฉน.
คือ อริยมรรคมีองค ๘ นี้นี่แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
นี้ชื่อ พรหมจริยมัณฑะ พรหมจรรยผองใส.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความในขอนี้ โดยนัยเปนตนวา สัทธินทรีย
เปนความผองใสโดยอธิโมกข ความนอมใจเชื่อ อสัทธิยะ ความไมเชื่อ
เปนกาก. ละอสัทธิยะอันเปนกากเสีย ดื่มแตอธิโมกข อันเปนความใส
แหงสัทธินทรีย เพราะเหตุนั้น สัทธินทรียจึงชื่อวา มัณฑะ ใส เปยยะ
ควรดื่ม. คําวา สตฺถา สมฺมขุ ีภูโต นี้ เปนคํากลาวเหตุในขอนี้.
เพราะเหตุที่พระศาสดาประทับอยูตอหนา. ฉะนั้น พรหมจรรยนั้น จึง
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เปนของผองใส ในอรรถวา ทําประโยคความเพียรแลวดื่มได. แทจริง
ของภายนอก แมแตเภสัชยาที่ใส อยูล ับหลังหมอ ผูดื่มก็มีความสงสัยวา
เราไมรูขนาดหรือ หรือวาการเพิ่มการลด. แตเมื่ออยูตอหนาหมอ ผูดื่ม
ก็หมดสงสัยดื่ม ดวยคิดวา หมอจักรู. พระศาสดาผูเปนเจาของธรรม
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงประกอบสัตวไวในพรหมจรรยแมที่ใสและควรดื่ม
ดวยตรัสวา พวกเธอจงพยายามดื่มเสีย เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ติห
ภิกฺขเว. บรรดาเหลานั้น บทวา สผลา ไดแกมีอานิสงส. บทวา
สอุทฺริยา ไดแกมีผลเพิ่ม คือกําไร. บทวา อตฺตตฺถ ไดเเกพระอรหัต
อันเปนประโยชนแกตน. บทวา อปฺปมาเทน สมฺปาเทตุ ไดแกเพื่อทํากิจ
ทุกอยางดวยความไมประมาท. บทวา ปรตฺถ ไดแกผลเปนอันมาก
ของผูถวายปจจัย. คําที่เหลือในที่ทุกแหงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยทสพลสูตรที่ ๒
๓. อุปนิสสูตร
วาดวยธรรมทีอ่ ิงอาศัยกัน
[๖๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารูอยู เห็นอยู เราจึงกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เมื่อเราไมรูไมเห็น เราก็มิไดกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารูเราเห็นอะไรเลา ความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายยอมมี เมื่อเรารูเราเห็นวา ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป
ดังนี้ความดับแหงรูป. . .ดังนี้เวทนา. . .ดังนี้สัญญา. . .ดังสังขาร
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ทั้งหลาย. . .ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับ
แหงวิญญาณ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เรารู เราเห็นอยางนี้แล ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี.
[๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมเปนที่สิ้นไป เกิดขึ้นแลว
ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป อันนั้นแมใด มีอยู เรากลาวญาณแมนั้นวา
มีเหตุเปนที่อิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุเปนที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป
ควรกลาววา วิมุตติ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิมุตติวามีเหตุที่
อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิมุตติ ควรกลาววา วิราคะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวแมซึ่งวิราคะวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิราคะ ควรกลาว
วา นิพพิทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งนิพพิทาวามีเหตุที่
อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงนิพพิทา ควรกลาววา ยถาภูตญาณทัสสนะ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งยถาภูตญาณทัสสนะวา มีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ
ที่อิงอาศัยแหงยถาภูตญาณทัสสนะ ควรกลาววา สมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวแมซึ่งสมาธิวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุที่อิงอาศัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสมาธิ ควรกลาววา
สุข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสุขวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาว
๑

๑. อรหัตผล
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วาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงสุข ควรกลาววา ปสสัทธิ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่ง
ปสสัทธิวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปสสัทธิ ควรกลาววา ปติ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งปติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุ
ที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปติ ควร
กลาววา ความปราโมทย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งความ
ปราโมทยวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงความปราโมทย ควรกลาว
วา ศรัทธา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งศรัทธาวามีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ
ที่อิงอาศัยแหงศรัทธา ควรกลาววา ทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
แมซึ่งทุกขวามีเหตุเปนที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงทุกข ควรกลาววา ชาติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งชาติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี
เหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงชาติ
ควรกลาววาภพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งภพวามีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาวไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่
อิงอาศัยแหงภพ ควรกลาววา อุปาทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแม
ซึ่งอุปาทานวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงอุปาทาน ควรกลาววา ตัณหา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งตัณหาวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา
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ไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงตัณหา ควรกลาววา เวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งเวทนา
วามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงเวทนา ควรกลาววา ผัสสะ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งผัสสะวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี
เหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหง
ผัสสะ ควรกลาววา สฬายตนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่ง
สฬายตนะวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสฬายตนะ ควรกลาววา
นามรูป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งนามรูปวามีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ
ที่อิงอาศัยแหงนามรูป ควรกลาววา วิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวแมซึ่งวิญญาณวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิญญาณ ควร
กลาววา สังขารทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสังขาร
ทั้งหลายวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสังขารทั้งหลาย ควรกลาววา
อวิชชา ดวยเหตุดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มีอวิชชาเปนที่
อิงอาศัย วิญญาณมีสังขารเปนที่อิงอาศัย นามรูปมีวิญญาณเปนที่อิงอาศัย
ผัสสะมีสฬายตนะเปนที่อิงอาศัย เวทนาที่ผัสสะเปนที่อิงอาศัย ตัณหามี
เวทนาเปนที่อิงอาศัย อุปาทานมีตัณหาเปนที่อิงอาศัย ภพมีอปุ าทานเปน
ที่อิงอาศัย ชาติมีภพเปนที่อิงอาศัย ทุกขมีชาติเปนที่อิงอาศัย ศรัทธามี
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ทุกขเปนที่อิงอาศัย ความปราโมทยมีศรัทธาเปนที่อิงอาศัย ปติมีปราโมทย
เปนที่อิงอาศัย ปสสัทธิมีปติเปนที่อิงอาศัย สุขมีปสสัทธิเปนที่อิงอาศัย
สมาธิมีสุขเปนที่อิงอาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเปนที่อิงอาศัย นิพพิทา
มียถาภูตญาณทัสสนะเปนที่อิงอาศัย วิราคะมีนิพพิทาเปนที่อิงอาศัย วิมุตติ
มีวิราคะเปนที่อิงอาศัย ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไปมีวิมุตติเปนที่อิงอาศัย.
[๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเมล็ดใหญตกอยูบนยอดภูเขา
น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยังซอกเขา ระแหง และหวยใหเต็ม ซอกเขา
ระแหงและหวยทั้งหลายเต็มเปยมแลว. ยอมยังหนองทั้งหลายใหเต็ม หนอง
ทั้งหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังบึงทั้งหลายใหเต็ม บึงทั้งหลายเต็มเปยมแลว
ยอมยังแมน้ํานอย ๆ ใหเต็ม แมน้ํานอย ๆ เต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ํา
ใหญ ๆ ใหเต็ม แมน้ําใหญ ๆ เต็มเปยมแลว ยอมยังมหาสมุทรใหเต็ม
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่อิงอาศัย ฯลฯ
ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป มีวิมุตติเปนที่อิงอาศัย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบอุปนิสสูตรที่ ๓
อรรถกถาอุปนิสสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในอุปนิสสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
ในบททั้งหลายมีวา ชานโต อห เปนตน บทวา ชานโต แปลวา
รูอยู. บทวา ปสฺสโต แปลวา เห็นอยู. แมทั้ง ๒ บท ก็มีความอยาง
เดียวกัน ตางแตพยัญชนะเทานั้น. แมเมื่อเปนอยางนั้น บทวา ชานโต
จึงชี้บุคคลอาศัยลักษณะแหงญาณ. ดวยวา ญาณมีความรูทั่วถึงเปน
ลักษณะ. บทวา ปสฺสโต ชี้บุคคลอาศัยอานุภาพแหงญาณ. ดวยวา
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ญาณมีการเห็นเปนอานุภาพ. บุคคลผูประกอบดวยญาณ ยอมเห็นธรรม
ทั้งหลายที่เปดเผยแลวดวยญาณ เหมือนคนมีจักษุ เห็นรูปทั้งหลายดวยจักษุ.
ในคําวา อาสวาน ขยา นี้ ความละ ความไมเกิดขึ้น อาการที่สิ้นไป ความ
ไมมีอาสวะทั้งหลายก็เรียกวา อาสวักขัย. ภังคะก็ดี มรรคผลนิพพานก็ดี
ทานเรียกวา อาสวักขัย แมนี้. จริงอยู อาการที่สิ้นไป ทานเรียกวา อาสวักขัย
ไดในบาลีเปนตนวา อาสวน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ เจโตวิมุตติ
ที่ไมมีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไป. ภังคะ ก็เรียกวา อาสวักขัย ไดในบาลี
นี้วา โย อาสวาน ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจจฺ ตา อนฺตรธาน
อาการที่อาสวะสิ้นไป เสื่อมไป แตกไป แตกขาดไป ไมเที่ยง หายไป.
มรรค ก็เรียกวา อาสวักขัย ไดในบาลีนี้วา
เสกฺขสฺส เสกฺขมานสฺส อุชุมคฺคานุสาริโน
ขยสฺมึ ปมึ าณ
ตโต อฺา อนนฺตรา.
ญาณความรูอันดับแรกในความสิ้นไป มีแกพระ
เสกขะผูกําลังศึกษา ผูดําเนินไปตรงมรรค อันดับ
ตอไปก็มีอัญญาความรูทั่วถึง.
จริงอยู มรรคนั้น ยอมเกิดขึ้นทําอาสวะใหสิ้นไป ระงับไป. เพราะ
ฉะนั้น มรรคทานจึงเรียกวา เปนที่สิ้นอาสวะ. ผลก็เรียกวา อาสวักขัย
ไดในบาลีนี้วา อาสวาน ขยา สมโณ โหติ ชื่อวาเปนสมณะ เพราะ
สิ้นอาสวะ. จริงอยู ผลนัน้ เกิดขึ้นในที่สุดแหงอาสวะทั้งหลายสิ้นไป เพราะ
ฉะนั้น ผลทานจึงเรียกวา อาสวักขัย. พระนิพพานก็เรียกวา อาสวักขัย
ไดในบาลีนี้วา
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อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา.
อาสวะทั้งหลายของผูนั้นเจริญอยู ผูนั้นยังหาง
ไกลธรรมเปนทีส่ ิ้นอาสวะ.
จริงอยู อาศัยพระนิพพานนั้น อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไป. เพราะ
ฉะนั้น พระนิพพานนั้น ทานเรียกวา อาสวักขัย. แตในที่นี้ ทาน
ประสงคแตมรรคและผล. บทวา โน อปสฺสโต ความวา ผูใดไมรู
ไมเห็น เราไมกลาวความสิ้นอาสวะของผูนั้น. ดวยบทนั้น ก็เปนอันพระผูมี
พระภาคเจาทรงคัดคานพวกเจาลัทธิ ที่กลาวถึงความบริสุทธิ์ดวยสังสารวัฏเปนตน ของผูแมไมรูไมเห็น ตรัสทางที่เปนอุบายดวยสองบทตน ตรัส
คัดคานทางที่มิใชอุบายดวยบทนี้.
บัดนี้ มีพระประสงคจะทรงแสดงขอที่ภิกษุรูอยู อาสวะสิ้นไป จึง
ทรงเริ่มถามวา กิฺจ ภิกฺขเว ชานโต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
รูอะไรเลา. ในคํานั้น ความรูมีมากอยาง. จริงอยู ภิกษุบางรูป เปนผูรู
อยางธรรมดา รูจักทํารมได. บางรูปรูจักทําจีวรเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง.
เมื่อภิกษุนั้น ตั้งอยูในหัวขอวัตรปฏิบัติ ทําแตการงานเชนนี้ ความรูนั้น
ก็ไมควรกลาววา ไมเปนปทัฏฐานของสวรรคและมรรคผล. แตวาผูใดบวช
ในพระศาสนาแลว รูแตทําอเนสนามีเวชกรรมเปนตน. อาสวะทั้งหลาย
ยอมเจริญแกผูนั้น ซึ่งรูอยู. เพราะฉะนั้น เมื่อภิกษุรแู ละเห็นสิ่งใด อาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปได พระองคเมื่อทรงแสดงสิ่งนั้น จึงตรัสวา อิติ รูป
ดังนี้เปนตน. บทวา เอว โข ภิกขฺ เว ชานโต ความวา ผูเห็นความ
เกิดและความสิ้นไปแหงปญจขันธอยางนี้. บทวา อาสวาน ขโย โหติ
ความวา พระอรหัตที่ไดชื่อวา อาสวักขัย ก็มี เพราะเกิดในที่สุดแหง
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ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นจบเทศนาดวย
ยอดคือพระอรหัตอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงปฏิปทาสวนเบื้องตน
ที่พระขีณาสพพึงบรรลุ จึงตรัสวา ยมฺป ต ภิกฺขเว เปนตน. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ขยสฺมึ ขเย าณ ความวา เมื่อพระอรหัตผล
กลาวคือ อาสวักขัย อันทานไดเเลวมีอยู ปฏิเวธญาณก็มี. ดวยวา
ปฏิเวธญาณนั้น ทานเรียกวา ขเย าณ รูใ นความสิ้นไป เพราะเมื่อ
ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ กลาวคืออรหัตผลเกิดขึ้นกอน ปฏิเวธญาณเกิด
ภายหลัง. บทวา สอุปนิส แปลวา มีเหตุมีปจจัย. บทวา วิมุตฺติ
ไดแกวิมุตติที่สัมปยุตดวยอรหัตผล. จริงอยู วิมุตตินั้นยอมเปนปจจัย
โดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงพระอรหัตนั้น แมในปจจัยอยางอื่นจากนี้ ก็
พึงทราบความเปนปจจัยดวยอํานาจปจจัยที่กําลังไดอยู ดวยอาการอยางนี้.
บทวา วิราโค ไดแกมรรค. จริงอยู มรรคนั้นเกิดขึ้น ทําใหกิเลสคลาย
ไป สิ้นไป เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา วิราคะ. บทวา นิพฺพิทา
ไดแก นิพพิทาญาณ. ทรงแสดงวิปสสนาที่มีกําลังดวยนิพพิทาญาณนั้น.
คําวา วิปสสนามีกําลัง เปนชื่อของญาณ ๔ คือภยตูปฏฐานญาณอาทีนวานุปสสนาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ สังขารุเปขาญาณ. บทวา ยถาภูตาณทสฺสน แปลวา ความเห็น กลาวคือความรูตามสภาวะที่เปนจริง.
ทรงแสดงวิปสสนาอยางออน ดวยยถาภูตญาณทัสสนะนั้น จริงอยู วิปสสนา
อยางออน ยอมเปนปจจัยแกวิปสสนาที่มีกําลัง. คําวา วิปสสนาอยางออน
เปนชื่อของญาณ ๔ คือ สังขารปริเฉทญาณ กังขาวิตรณญาณ สัมมสนญาณ มัคคามัคคญาณ. บทวา สมาธิ ไดแกสมาธิที่มีฌานเปนบาท.
จริงอยู สมาธินั้นยอมเปนปจจัยแกวิปสสนาอยางออน. บทวา สุข ได
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แกสุขเบื้องตนแหงอัปปนาสมาธิ. จริงอยู สุขนัน้ ยอมเปนปจจัยแก
สมาธิที่มีฌานเปนบาท. บทวา ปสฺสทฺธิ ไดแกการระงับความกระวน
กระวาย. จริงอยู ปสสัทธินั้น ยอมเปนปจจัยแกสุข ซึ่งเปนเบื้องตน
แหงอัปปนาสมาธิ บทวา ปติ ไดแกปติที่มีกําลัง. จริงอยู ปตินั้น
ยอมเปนปจจัยแกการระงับความกระวนกระวาย. บทวา ปาโมชฺช ไดแก
ปติที่มีกําลังออน. จริงอยู ปติที่มีกําลังออน ยอมเปนปจจัยแกปติที่มีกําลัง.
บทวา สทฺธา ไดแกความเชื่อที่เกิดในภพตอ ๆ ไป. จริงอยู ความ
เชื่อที่เกิดในภพตอ ๆ ไปนั้นยอมเปนปจจัยแกปติที่มีกําลังออน. บทวา
ทุกฺข ไดแกทุกขในวัฏฏะ. จริงอยู ทุกขในวัฏฏะนั้น ยอมเปนปจจัยแก
ศรัทธาในภพตอ ๆ ไป. บทวา ชาติ ไดแกความเกิดแหงขันธที่มีอาการ
ตาง ๆ กัน. จริงอยู ชาตินั้น ยอมเปนปจจัยแกทุกขในวัฏฏะ. บทวา
ภโว ไดแกกามภพ. แมบทที่เหลือ ก็พึงทราบโดยอุบายอยางนี้. บทวา
ถุลฺลผุสิตเก แปลวา มีเมล็ดใหญ. ในบทวา ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา
นี้ มีวินิจฉัย ดังนี้. ประเทศแหงภูเขาที่ถูกน้ํา อันไดชื่อวา กัง เซาะ
แตกออกเพราะน้ํา ชื่อวา กันทระ ที่เรียกกันวา นิตัมพะ ก็มี นิกุญชะ
ก็มี. ภูมิประเทศ ที่แตกระแหง เมื่อฝนไมตกถึงกึ่งเดือน ชื่อวา ปทระ
เหมืองเล็กที่ชักไปยังกุสุพภะ ชื่อวา สาขา. บอเล็ก ชื่อวา กุสุพภะ.
บอใหญ ชือ่ วา มหากุสพุ ภะ. แมน้ํานอย ชื่อวา กุนนที. แมน้ําใหญ
มีคงคา ยมุนา เปนตน ชื่อวา มหานที. ในบทวา เอวเมว โข
ภิกฺขเว อวิชชฺ ูปนิสา สงฺขารา เปนตน มีวินิจฉัย ดังนี้. พึงเห็น
อวิชชาวาเหมือนภูเขา อภิสังขารทั้งหลายวาเหมือนเมฆ วัฏฏะมีวิญญาณ
เปนตนวาเหมือนแกงน้ํา วิมุตติวาเหมือนสาคร. ฝนตกบนยอดภูเขา ก็
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ทําแกงภูเขาใหเต็ม ทําสาครคือมหาสมุทรใหเต็มตามลําดับ ฉันใด
กอนอื่นพึงทราบถึงการตกแหงเมฆคืออภิสังขาร บนยอดภูเขาคืออวิชชาก็
ฉันนั้น. แทจริง ปุถุชนผูเขลา ไมไดสดับ เปนผูไมรูเพราะอวิชชา
กระทําความปรารถนาเพราะตัณหา ยอมสรางกรรมที่เปนกุศลและอกุศล.
กรรมที่เปนกุศลและอกุศลนั้น ก็เปนปจจัยแกปฏิสนธิวิญญาณ. ปฏิสนธิวิญญาณเปนตน ก็เปนปจจัยแกนามรูปเปนตน. เวลาที่เมฆคืออภิสังขาร
ตกลงบนยอดภูเขาคืออวิชชา ทําวัฏฏะมีวิญญาณเปนตน ใหเต็มตามลําดับ
ตั้งอยู เพราะเปนปจจัยสืบตอกันไป ก็เหมือนเวลาที่ฝนตกบนยอดภูเขา
ทําแกงภูเขาใหเต็มแลวก็ตั้งจดมหาสมุทร. แตพระพุทธวจนะ แมทานไม
ถือเอาในพระบาลี ก็พึงทราบวา ทานถือเอาไวแลวเหมือนกัน โดยอํานาจ
พระบาลีนี้วา อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เสด็จออกผนวชจากเรือน ไม
มีเรือน ดังนี้ ก็ความบังเกิดในเรือนแหงตระกูล ของพระตถาคตนั้น
ชื่อวา ชาติ ที่มีการกระทําตาง ๆ รวมกัน เพราะมีกรรมภพเปนปจจัย.
บุคคลอาศัยความพรอมหนาของพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ หรือพระ
พุทธสาวก ฟงธรรมกถา ที่นํามาโดยลักษณะอันแสดงถึงโทษของวัฏฏะ
ยอมเปนอันถูกเบียดเบียน ดวยอํานาจวัฏฏะ. ชาติยอมเปนปจจัยแก
วัฏทุกข. ขันธทั้งหลาย ที่มีการกระทําตาง ๆ ยอมมีแกบุคคลนั้นดวย
อาการอยางนี้. ชาติเปนปจจัยแกวัฏทุกข บุคคลนั้นถูกวัฏทุกขเบียดเบียน
ทําศรัทธาใหเกิดในภพตอ ๆไป ก็ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน. วัฏทุกข
เปนปจจัยแกศรัทธาในภพตอ ๆ ไป ของบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้.
บุคคลนั้น ไมสันโดษดวยเหตุเพียงบรรพชาเทานั้น ยังถือนิสัยในเวลา
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พรรษาไมครบ ๕ บําเพ็ญวัตรปฏิบัติ ทํามาติกาทั้งสองใหคลองแคลวแลว
เรียนกรรมและมิใชกรรม สะสางใหหายรกจนถึงพระอรหัต ถือกัมมัฏฐาน
ไปอยูปา เริ่มการงานในปฐวีกสิณเปนตน. บุคคลนั้นอาศัยกัมมัฏฐาน
ก็เกิดปติที่มีกําลังออนๆ เขาอาศัยปตินั้น ก็เกิดปราโมทย ปราโมทยนั้น
ก็เปนปจจัยแกปติที่มีกําลัง. ปติที่มีกําลัง ก็เปนปจจัยแกปสสัทธิ ระงับ
ความกระวนกระวาย. ปสสัทธินั้น ก็เปนปจจัยแกสุขสวนเบื้องตนแหง
อัปปนาสมาธิ สุขนั้นก็เปนปจจัยแกสมาธิที่มีฌานเปนบาท. บุคคลนั้น
ทําสุขนั้นที่พรั่งพรอมใหเกิดดวยสมาธิ ก็ทําการงานดวยวิปสสนาอยาง
ออน. สมาธิที่มีฌานเปนบาทของเขา ก็เปนปจจัยแกวิปสสนาที่มีกําลัง
ออน. วิปสสนาที่มีกําลังออน ก็เปนปจจัยแกวิปสสนาที่มีกําลัง. วิปสสนา
ที่มีกําลัง ก็เปนปจจัยแกมรรค. มรรคก็เปนปจจัยแกผลวิมุตติ. ผลวิมุตติ
ก็เปนปจจัยแกปจจเวกขณญาณ. พึงทราบวา เวลาที่พระขีณาสพ ทําสาคร
คือวิมุตติใหเต็มแลวดํารงอยู ก็เหมือนเวลาที่ฝนทําสาครใหเต็มโดยลําดับ
ตั้งอยู ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอุปนิสสูตรที่ ๓
๔. อัญญติตถิยสูตร
วาดวยทุกขในวาทะ ๔
[๗๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ครัง้ นั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต ครั้งนั้นแล ทาน
พระสารีบุตรไดมีความคิดดังนี้วา เวลานี้ยังเชาเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาต

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 131

ในกรุงราชคฤห อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก
อัญญเดียรถียเถิด ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบตุ รไดเขาไปยังอารามของ
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๗๒] ทานพระสารีบุตรพอนั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียไดกลาวกะทานดังนี้วา ดูกอนทานสารีบุตร มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่งผูกลวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณะพราหมณพวก
หนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวก
หนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย
อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขเกิด
ขึ้นเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทํา ดูกอนทาน
สารีบุตร ก็ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระสมณโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว
อยางไร พวกขาพเจาพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระสมณโคดมกลาวแลว จะไมกลาวตูพระสมณโคดมดวยคําไมจริง และ
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะไม
พึงถึงฐานะอันวิญูชนจะพึงติเตียนได.
[๗๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยอะไร
เกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผู
กลาวตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะ
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ที่ถูกไร ๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกอนทานทั้งหลาย
ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
บัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวก
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอ มเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตน
ทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่
พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใช
ตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ก็ยอ มเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกอน
ทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว
กรรมบัญญัตวิ า ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา
ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มใิ ชฐานะที่จะ
มีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง
ดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะ
ที่จะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง
เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะจะมีได ดังนี้.
[๗๔] ทานพระอานนทไดยินทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัย
กับพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้ แลว ครั้งนั้น ทานพระอานนท
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ในกาลภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาต
แลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลถอยคําสนทนาของทานพระสารี-
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บุตรกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ซึง่ ไดมีมาแลวทั้งหมดแดพระผูมีพระ
ภาคเจา.
[๗๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ อานนท ตามที่
สารีบุตรพยากรณ ชื่อวาพยากรณโดยชอบ ดูกอนอานนท เรากลาววา
ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะ
เกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่เรากลาวแลว
ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการ
คลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได
ดูกอนอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น ทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู
กลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกข
ที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอมเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา
ตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกข
ที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่
มิใชตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทําให ก็ยอมเกิด เพราะผัสสะเปนปจจัย
ดูกอนอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว
กรรมบัญญัตวิ า ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข ดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา
ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะ
มีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง
ดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะ
ที่จะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง
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เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา เวนผัสสะเสีย เขา
ยอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได.
[๗๖] ดูกอนอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤหนี้แหละ ครัง้ นั้นแล อานนท ในเวลาเชา
เรานุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต ดูกอน
อานนท เรานั้นไดคิดดังนี้วา เวลานี้ยังเชาเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาต
ในกรุงราชคฤห อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก
อัญญเดียรถียเถิด ครั้งนัน้ แล อานนท เราไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้งนั้นแลว ไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ดูกอนอานนท พอเรานั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียเหลานั้นไดกลาวกะเราดังนี้วา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง อนึ่ง
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง
ดวย ผูอื่นทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรม
ยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผู
อื่นกระทํา ในวาทะทั้ง ๔ นี้ ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว
อยางไร ขาพเจาทั้งหลายพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่
ทานพระโคดมกลาวแลว จะไมกลาวตูทานพระโคดมดวยคําไมจริง และ
พึงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะ
ไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกอนอานนท เมื่อพวกปริพาชก
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อัญญเดียรถียเหลานั้นกลาวแลวอยางนี้ เราไดกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นดังนี้วา ดูกอนทานทั้งหลาย เรากลาววาทุกขเปนของอาศัย
เหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผู
กลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอัน
วิญูชนจะติเตียนได ดูกอนทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
บัญญัติวา ผูอ ื่นทําให ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวก
สมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา คนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็
ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรม
บัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา
ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกอนทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวก
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู
กลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข
ดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
บัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย
ทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
บัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่น
กระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได.
[๗๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา นาอัศจรรย พระเจาขา ไม
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เคยมี พระเจาขา ในการที่เนื้อความทั้งหมดจักเปนอรรถอันพระองคตรัส
แลวดวยบท ๆเดียว เนื้อความนี้ เมื่อกลาวโดยพิสดารจะเปนอรรถอันลึก
ซึ้งดวย เปนอรรถมีกระแสความอันลึกซึ้งดวย พึงมีไหมหนอ พระเจาขา.
ดูกอนอานนท ถากระนั้นเนื้อความในเรื่องนี้จงแจมแจงกะเธอเองเถิด.
[๗๘] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวา
ชนเหลาอื่นจะพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ชราและมรณะ
อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน
เกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้วา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนที่ตั้งขึ้น มี
ชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลา
อื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ชาติเลา มีอะไรเปน
เหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานทั้งหลาย
ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนที่ตั้งขึ้น มีภพเปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิด
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทาน
อานนท ก็ภพเลามีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
อยางนี้วา ดูกอนทานทั้งหลาย ภพมีอุปาทานเปนเหตุ มีอุปทานเปนที่
ตั้งขึ้น มีอปุ าทานเปนกําเนิด มีอุปาทานเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนั้นวา ทาน
อานนท ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึง
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พยากรณอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนที่ตั้งขึ้น
มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ตัณหาเลา
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน
เกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ตัณหา
มีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนที่ตั้งขึ้น มีเวทนาเปนกําเนิด มีเวทนาเปน
แดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็เวทนาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน
ที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองค
ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานทั้งหลาย เวทนามี
ผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนที่ตั้งขึ้น มีผัสสะเปนกําเนิด มีผัสสะเปนแดน
เกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองควา
ทานอานนท ก็ผัสสะเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้
แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานทั้งหลาย ผัสสะมีสฬายตนะเปน
เหตุ มีสฬายตนะเปนที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะเปนกําเนิด มีสฬายตนะเปน
แดนเกิด ดูกอนทานทั้งหลาย ก็เพราะผัสสายตนะ ๖ นั่นแหละดับดวย
สํารอกโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะโสกปริเทวทุกขโทนนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกข
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ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ถูกถามแลวอยางนี้ พึงพยากรณอยางนี้ ดังนี้แล.
จบอัญญติตถิยสูตรที่ ๔
อรรถกถาอัญญติตถิยสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในอัญญติตถิยสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้.
บทวา ปาวิสิ แปลวา เขาไปแลว. ก็ทานพระสารีบุตรนั้นเขา
ไปแลวกอน. แตทานกลาวอยางนี้ ก็เพราะทานพระสารีบุตรออกไปแลว
ดวยคิดวา จักเขาไป. ถามวา เหมือนอะไร. เหมือนบุรุษผูออกไปแลว ดวย
คิดวาจักไปบาน แมยังไมถึงบาน เมื่อเขาถามวา ผูมีชื่อนี้ไปไหน ก็ตอบวา
ไปบาน ฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้น. บทวา อติปฺปโค ความวา ไดยินวา ใน
ครั้งนั้น วันที่ออกไปยังเชานักสําหรับพระเถระ. เหลาภิกษุที่ออกไปเวลา
เชาตรู ยอมจะชักชาอยูจนถึงเวลาภิกขาจาร ในสถานที่เหลานี้คือ ที่ลาน
ตนโพธิ์ ที่ลานพระเจดีย ที่ครองผาเปนประจํา. แตพระเถระคิดวา
เราจักทําการพูดจาคําสองคํากับพวกปริพาชก จนกวาจะถึงเวลาภิกขาจาร
จึงไดดําริวา ยนฺนูนาห ถากระไรเรา เปนตน. บทวา ปริพฺพาชกาน
อาราโม ความวา เขาวา อารามนั้น อยูระหวางประตูดานใต กับ
พระเวฬุวัน. บทวา อิธ ไดแกในฐานะ ๔ เหลานี.้ บทวา กึวาที
กิมกฺขายี ไดแก [พระสมณโคดม] หามอะไร บอกอะไร. พระเถระถามวา พวกปริพาชกจักใหอะไรในขอนี้แกพระสมณโคดม. บทวา
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺยาม ความวา ทานพระโคดมตรัสเหตุ
อันใด พวกเราพึงกลาวเหตุตามสมควรแกเหตุอันนั้น. บทวา สหธมฺมิโก
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วาทานุปาโต ความวา สหธรรมิกผูร วมประพฤติธรรมไร ๆ แมมี
จํานวนนอย เปนผูเปนไปกับเหตุ ดวยเหตุแหงคําอันชนเหลาอื่นกลาว
แลว ชื่อวาตกไปตามวาทะ เขาถึงวาทะของพระสมณโคดม ไมพึงมาถึงเหตุ
ที่เหลาผูรูควรติเตียนอยางไร. ทานอธิบายไวอยางนั้นวา เหตุที่นาติเตียน
ในวาทะของพระสมณโคดม ดวยอาการที่เปนจริง จะไมพึงมีไดอยางไร.
บทวา อิติ วท ความวา บุคคลเมื่อกลาวอยางนี้วา ทุกขมีเพราะผัสสะ
เปนปจจัย. บทวา ตตฺร ไดแก ในวาทะ ๔ เหลานั้น. คําวา เต
วต อฺตร ผสฺสา นี้ เปนคําสาธกปฏิญญาวา แมขอนั้นมีเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย. อธิบายในขอนั้น มีดังนี้วา ก็เพราะเหตุที่เวนผัสสะเสีย
การเสวยทุกขก็ไมมี ฉะนั้น ขอนั้น ก็พึงทราบเหมือนคําวา แมขอนั้น
มีเพราะผัสสะเปนปจจัย. สาธุการนี้วา สาธุ สาธุ อานนฺท พระผูมี
พระภาคเจา ก็ประทานแกพระสารีบุตรเถระ แต [ นั่น ] พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงปรึกษากับพระอานนทเถระ. คําวา อิท ในคําวา เอกมิทาห นี้ เปนเพียงนิบาต. ความวา สมัยหนึ่ง. คํานี้ทานกลาวเพื่อ
แสดงวา มิใชพระสารีบุตรเทานั้นเขาไปกรุงราชคฤหอยางเดียว ถึงเราก็
เขาไป. มิใชวิตกนี้เกิดแกพระสารีบุตรอยางเดียวเทานั้น ก็เกิดขึ้นแมแก
เรา. การกลาวกับพวกเดียรถียนี้ มิใชเกิดแกสารีบุตรนั้นอยางเดียวเทา
นั้น การกลาวนั้น ก็เคยเกิดแมแกเรา. คํา ๒ คํานี้วา อจฺฉริย อพฺภูต
เปนคําแสดงความพิศวง [ อัศจรรย ] อยางเดียว. ก็ความของคําในคํา
ทั้ง ๒ นั้นวา ทีช่ ื่อวาอัจฉริยะ เพราะควรแกการดีดนิ้ว [ปรบมือ].
ชื่อวา อัพภูตะ เพราะไมเคยมี ก็มีขึ้น. บทวา เอเกน ปเทน ไดแก
ดวยบทบทเดียวนี้วา ทุกขมีเพราะผัสสะเปนปจจัย. ตรัสความคัดคานบท
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ทั้งหลาย ทุกแหง ดวยบทเหลานั้น. บทวา เอเสวตฺโถ ความวา นั้น
นั่นแล เปนความแหงปฏิจจสมุปบทาที่วา ทุกขมีเพราะผัสสะเปนปจจัย.
บทวา ตฺเเวตฺถ ปฏิภาตุ แปลวา ในขอนั้นญาณจงปรากฏในพระผูมี
พระภาคเจานั้น.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะทําความขอนั้นใหลึกซึ้งและมีโอภาสลึกซึ้ง
ดวยยปฏิจจสมุปบาทกถามีชรามรณะเปนตน จึงกลาววา สเจ ม ภนฺเต
เปนตน ถอยคํามีบทใดเปนมูลเกิดขึ้น ก็ยึดถือบทนั้นแลวแสดงวิวัฏฏะ
จึงกลาววา ฉนฺน เตฺวว เปนตน. คําที่เหลือ ความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอัญญติตถิยสูตรที่ ๔
๕. ภูมิชสูตร
วาดวยสุขและทุกข
[๗๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น
ทานพระภูทิชะ ออกจากที่เรน เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ครั้น
แลวไดสนทนาปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครัน้ ผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลวได
กลาวกะทานพระสารีบุตรดังนี้วา ทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวก
หนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขผูอื่นทําให
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทํา
เองดวย ผูอื่นทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอม
บัญญัติวา สุขและทุกขเกิดขึ้นเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
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มิใชผูอื่นกระทําให ทานสารีบุตร ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ของเราทั้งหลายตรัสไวอยางไร ตรัสบอกไวอยางไร พวกเราพยากรณ
อยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว จะ
ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะไมพึงถึงฐานะอัน
วิญูชนจะติเตียนได.
[ ๘๐ ] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนอาวุโส พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัย
อะไรเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะ
ชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการ
คลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได
ดูกอนอาวุโส ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณ
ซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย
ฯ ล ฯ แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา
เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ก็ยอม
เกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกอนอาวุโส ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวก
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทําเอง
เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ ล ฯ
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดขึ้น
เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได.
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[๘๑] ทานพระอานนทไดยินทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัย
กับทานพระภูมิชะ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดทลู ถอยคําสนทนาของทานพระสารีบตุ ร กับทาน
พระภูมิชะ เทาที่มีมาแลวทั้งหมดแดพระผูมีพระภาคเจา.
[๘๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ อานนท ตามที่
สารีบุตรพยากรณ ชื่อวาพึงพยากรณโดยชอบ ดูกอนอานนท เรากลาว
วาสุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น
สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนอันกลาว
ตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอัน
วิญูชนจะติเตียนได ดูกอนอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมสขุ และทุกข
ที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้น
เพราะผัสสะเปนปจจัย ฯ ล ฯ แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปน
ผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใช
ผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกอนอานนท ใน
วาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและ
ทุกข ตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใช
ฐานะที่จะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา
สุขและทุกขเกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่ตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให
เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได.
[๘๓] ดูกอนอานนท เมื่อกายมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน
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ยอมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางกายเปนเหตุ เมื่อวาจามีอยู สุขและ
ทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางวาจาเปนเหตุ
หรือวา เมื่อใจมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดขึ้นเพราะความ
จงใจทางใจเปนเหตุ ดูกอ นอานนท เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแหละ
บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน
เกิดขึ้น ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยให
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น เพราะผูอื่นบาง บุคคลรูส ึกตัว ยอม
ปรุงแตงกายสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเถิดขึ้นบาง
บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอัน
เปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกอนอานนท บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารซึ่ง
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นดวยตนเองบาง บุคคลยอม
ปรุงแตงวจีสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นเพราะ
ผูอื่นบาง บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและ
ทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร
ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกอ นอานนท
บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน
เกิดขึ้นดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยให
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นเพราะผูอื่นบาง บุคคลรูสึกตัว ยอม
ปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง
บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกข
อันเปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกอนอานนท อวิชชาแทรกอยูแลวในธรรม
เหลานี้.
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[๘๔] ดูกอนอานนท ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
กายซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี วาจาซึ่ง
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี ใจซึ่งเปนปจจัยให
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี เขต [ ความจงใจเปนเหตุงอก
งาม ] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี วัตถุ
[ความจงใจอันเปนที่ประดิษฐาน ] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดขึ้น จึงไมมี อายตนะ. [ ความจงใจอันเปนปจจัย ] ซึ่งเปน
ปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี หรืออธิกรณ ความ
จงใจอันเปนเหตุ ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึง
ไมมี.
จบภูมิชสูตรที่ ๕
อรรถกถาภูมิชสูตรที่ ๕
ในภูมชิ สูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้.
คําวา ภูมิชะ เปนชื่อของพระเถระนั้น. คําที่เหลือแมในสูตรนี้ ก็พึง
ทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในสูตรตนๆ. สวนความแผกกันมีดังนี้. ก็เพราะ
เหตุที่สุขทุกขนี้มิใชเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัยอยางเดียวเทานั้น กรรม
เมื่อบุคคลกระทํายอมทําดวยกายบาง ดวยวาจาบาง ดวยใจบาง ทําดวยตน
เองบาง บุคคลอื่นทําบาง ทําดวยมีสัมปชัญญะบาง ทําดวยไมมีสัมปชัญญะ
บาง ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงปจจัยที่แผกกันแมอยางอื่น ๆ ของกรรมนั้น
จึงตรัสวา หานนฺท สติ เปนตน. บทวา กายสฺเจตนาเหตุ แปลวา
เพราะเหตุแหงเจตนาที่เกิดขึ้นในกายทวาร. แมในวจีสัญเจตนาและมโนสัญเจตนาก็นัยนี้เหมือนกัน. บรรดาทวารเหลานั้น ในกายทวารไดเจตนา ๒๐
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ดวยอํานาจกุศลและอกุศลสวนกามาพจร. ในวจีทวารก็เหมือนกัน.ในมโนทวารเจตนา ๒๐ กับรูปเจตนาและอรูปเจตนา ๙ ไดเจตนา ๒๙. ในทวาร
ทั้ง ๓ จึงมีเจตนา ๖๙. ทรงแสดงสุขทุกขสวนวิบาก ที่มีเจตนานั้นเปนปจจัย.
คําวา อวิชฺชาปจฺจยาว นี้ ตรัสไวเพื่อทรงแสดงวาเจตนาแมเหลานั้น
ก็ยอมมีอวิชชาเปนปจจัย. แตเพราะเหตุที่บุคคลอันผูอื่นมิไดชักจูง ยอม
กระทํากรรมนั้นที่เปนกายสังขาร วจีสังขาร และนโนสังขาร ตองดวย
เจตนาตามที่กลาวแลว ดวยทั้งจิตที่เปนอสังขาริกเองก็มี. ถูกผูอื่นใชให
กระทํา ก็กระทําดวยทั้งจิตที่เปนสสังขาริกก็มี. ยอมกระทํากรรมชื่อนี้
วิบากของกรรมนั้น จักมีชื่อเห็นปานนี้ บุคคลรูกรรมและวิบากดังที่กลาว
มานี้ จึงกระทําก็มี. รูกรรมอยางเดียวเทานั้น เหมือนทารกเมื่อบิดามารดา
กระทําการไหวพระเจดียเปนตน ก็กระทําตาม แตเขาไมรูวิบากวา นี้เปน
วิบากของกรรมนี้ กระทําไปก็มี ฉะนั้น เพื่อทรงแสดงกรรมนั้น จึง
ตรัสวา สาม วา อานนฺท กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ เปนตน. บทวา
อิเมสุ อานนฺท ธมฺเมสุ ความวา ดูกอนอานนท เจตนาธรรม ๒๗๖
ที่เรากลาวในฐานะ ๔ มี สาม วา ต อานนฺท กายสงฺขาร เปนตน
บรรดาธรรมเหลานี้ อวิชชาตกไปตามโกฏิอุปนิสัย ก็ธรรมเหลานั้น
แมทั้งหมด ยอมสงเคราะหลงในขอนี้วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ดังนี้.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ จึงตรัสวา อวิชฺชาย เตฺวว ดังนี้
เปนตน. บทวา โส กาโย น โหติ ความวา เมื่อกายใดมีอยู สุขทุกข
ภายใน ที่มีกายสัญเจตนาเปนปจจัย ก็เกิดขึ้น. กายนั้นไมมี. แมในวาจา
และมนะก็นัยนี้นี่แหละ. อนึ่ง เจตนากาย ชื่อวากาย เจตนาวาจา แม
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ก็ชื่อวาวาจา. กรรมมโนนั่นแล แมกช็ ื่อวามนะ. อีกนัยหนึ่ง ทวารกาย
ชื่อวากาย. แมในวาจาและมนะ ก็นัยนี้เหมือนกัน. พระขีณาสพ ยอมไหว
พระเจดีย กลาวธรรม ใสใจกัมมัฏฐาน. ถามวา กายกรรมเปนตนของ
พระขีณาสพ ไมมีอยางไร. ตอบวา เพราะกรรมนั้นไมมีวิบาก. จริงอยู
กรรมที่พระขีณาสพทํา ไมเปนกุศล ไมเปนอกุศล ไมมีวิบาก ตั้งอยู
เพียงเปนกิริยา. ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา กายกรรมเปนตนเหลานั้น ของ
พระขีณาสพนั้นไมมี. พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เขตฺต น วา โหติ เปนตน
ดังนี้. กรรมนั้น ไมเปนเขต เพราะอรรถวา งอกผล. ไมเปนวัตถุ เพราะ
อรรถวา เปนที่ตั้ง. ไมเปนอายตนะ เพราะอรรถวา เปนปจจัย. ไมเปน
อธิกรณ เพราะอรรถวา เปนเหตุ. ความจริง สุขทุกขภายในอันมีเจตนา
ใดเปนมูล พึงเกิดขึ้น. สัญเจตนานั้น ไมเปนเขต ไมเปนวัตถุ ไมเปน
อายตนะ ไมเปนอธิกรณ แหงสุขทุกขนั้น เพราะไมมีผลประโยชน
มีการงอกผลเปนตนเหลานั้น. ในพระสูตรนี้ ตรัสสุขทุกขเทานั้นในเวทนา
เปนตน. ก็สขุ ทุกขนั้นแล เปนวิบากอยางเดียวแล.
จบอรรถกถาภูมิชสูตรที่ ๕
๖. อุปวาณสูตร
วาดวยทุกขเกิดเพราะผัสสะ
[๘๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้นนัน้ แล ทานพระอุปวาณะ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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[๘๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอุปวาณะไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง
ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง สวนสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติ
วา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขตน
ทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกข
เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ขาแต
พระองคผูเจริญ ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร
ตรัสบอกไวอยางไร ขาพระองคพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาว
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวย
คําไมจริง และจะพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะ
ที่ถูกไร ๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได.
[๘๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุปวาณะ เรากลาว
ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะ
เกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตามที่เรากลาวแลว
ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอย
ตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกอน
อุปวาณะ ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่พวกสมณพราหมณบัญญัติวา
ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมทุกขที่พวก
สมณพราหมณบัญญัติวาเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใช
ผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกอนอุปวาณะ
ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวน
ผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ ล ฯ พวก
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สมณพราหมณบัญญัติวา ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่
จะมีได.
จบอุปวาณสูตรที่ ๖
อรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๖
อุปวาณสูตรที่ ๖ มีความงายทั้งนั้น. แตในพระสูตรนี้ ตรัสเฉพาะ
วัฏทุกขอยางเดียว.
จบอรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๖
๗. ปจจยสูตร
วาดวยเหตุเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิ
[๘๘ ] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ
สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน. ความแก
ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเปนเกลียว ความเสื่อมแหง
อายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
นี้เรียกวาชรา. ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความ
อันตรธาน มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอด
๑

๑. เหมือนขอ ๔-๕
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ทิ้งซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรียจากหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
นี้เรียกวามรณะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชราและมรณะดังพรรณนามาฉะนี้
เรียกวาชรามรณะ. เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชรา
มรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑ ความ
ดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายาม
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจชอบ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรม
เปนที่ดับชรามรณะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปน
ไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน
ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็นามรูปเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วญ
ิ ญาณเปน
ไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเปนไฉน ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย สังขาร ๓ ประการเหลานี้คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑
จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะ
อวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้นคือ ความเห็นชอบ ๑
ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายาม
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตัง้ ใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับ
สังขาร.
[๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงปจจัย
อยางนี้ รูทั่งถึงเหตุเกิดแหงปจจัยอยางนี้ รูทั่วถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้
รูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ในกาลนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกวา เปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง เปนผู
สมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง
เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอัน
เปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญา
เครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง.
จบปจจยสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฏิจจสมุปปาทสูตรที่ ๗

๑

พึงทราบวินิจฉัย ในปฏิจจสมุปปาทสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
เมื่อตรัสปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ พระผูมพี ระภาคเจา ทรงถือเอา
บทสุดทาย ตรัสวา กตมฺจ ภิกขฺ เว ชรามรณ เปนตน. บทวา เอว
ปจฺจย ปชานาติ ความวา อริยสาวกรูชัดถึงปจจัย ดวยอํานาจทุกขสัจ
อยางนั้น. แมปจจยสมุทัยเปนตน ก็พึงทราบดวยอํานาจ สมุทยสัจ เปนตน
เหมือนกัน. บทวา ทิฏสมฺปนฺโน ไดแกสมบูรณดวยปญญา ใน
มรรค. บทวา ทสฺสนสมฺปนฺโน เปนไวพจนของบทวา ทิฏิสมฺปนฺโน
นั้นนั่นเอง. บทวา อิม สทฺธมฺม ไดแกมาถึงสัทธรรมคือมรรค. บทวา
ปสฺสติ ไดแกเห็นสัทธรรมคือมรรคนั่นแหละ. บทวา เสกฺเขน าเณน
ไดแกดวยญาณในมรรค. บทวา เสกฺขาย วิชฺชาย ไดแกดวยความรู
แจงในมรรค. บทวา ธมฺมโสต สมาปนฺโน ไดแกเขาถึงกระแสธรรม
กลาวคือมรรคนั่นเอง. บทวา อริโย ไดแกลวงภูมิของปุถุชน. บทวา
นิพฺเพธิกปฺโ ไดแกผปู ระกอบดวยปญญาเจาะแทง. พระนิพพาน ชื่อวา
๑. พระสูตรเปนปจจยสูตร
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อมตะ ในคําวา อมตทฺวาร อาหจฺจ ติฏติ. ตั้งอยูจดอริยมรรคประตู
ของพระนิพพานนั้นตั้งอยูแล.
จบอรรถกถาปฏิจจสมุปปาทสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุสูตร
วาดวยชราและมรณะ
[๙๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ฯ ล ฯ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
พระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูทั่วถึง
ชรามรณะ. ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงความดับแหง
ชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงชรามรณะ ยอมรูทั่ว
ถึงชาติ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงภพ ฯ ล ฯ ยอมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรู
ทั่วถึงตัณหา ฯลฯ ยอมรูท ั่งถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงผัสสะ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูทั่วถึง
วิญญาณ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลาย ยอมรูท ั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร
ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง
สังขาร.
[๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน. ความแก
ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเปนเกลียว ความเสื่อมแหง
อายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
นี้เรียกวาชรา. ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความ
อันตรธาน มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความ
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ทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรียจากหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลา
สัตวนั้น ๆ นี้เรียกวามรณะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชราและมรณะดัง
พรรณนามานี้ เรียกวาชรามรณะ. เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด เพราะ
ชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑
ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายาม
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจชอบ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับ
ชรามรณะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็นามรูปเปนไฉน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงั ขารเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขาร
๓ ประการเหลานี้ คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑
นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ
สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑ ฯลฯ
ความตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถงึ ธรรมเปนที่ดับสังขาร.
[๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุยอมรูทั่วถึงชรา
มรณะอยางนั้น ยอมรูทวั่ ถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงความ
ดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ
อยางนี้ ยอมรูทั่วถึงชาติอยางนี้ ฯ ลฯ ยอมรูทวั่ ถึงภพอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงอุปาทานอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงตัณหาอยางนี้ ฯลฯ ยอม
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รูทั่วถึงเวทนาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงผัสสะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึง
สฬายตนะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงนามรูปอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึง
วิญญาณอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลายอยางนี้ ยอมรูทั่วถึง
เหตุเกิดแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ยอมรู
ทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ในกาลนั้น ภิกษุนี้ เรากลาววาเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง เปนผูสมบูรณ
ดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บา ง เปนผู
ประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปน
เสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแลแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญา
เครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง.
จบภิกขุสูตรที่ ๘
อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๘
ภิกขุสูตรที่ ๘ ก็งายเหมือนกัน.
จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๘
๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วาดวยกําหนดรูชราและมรณะ
[๙๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ
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เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมกําหนดรูชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิด
แหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรู
ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูชาติ ฯลฯ ยอม
ไมกําหนดรูภพ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอมไมกําหนด
รูตัณหา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูผัสสะ ฯลฯ
ยอมไมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอม
ไมกําหนดรูวิญญาณ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูสังขารทั้งหลาย ยอมไมกําหนด
รูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมไมกําหนดรูความดับแหงสังขาร ยอมไมกําหนด
รูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ
พราหมณเหลานี้ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือ
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานี้ จะทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ไมได.
[๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ยอมกําหนดรูชรามรณะ ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ
ยอมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูชาติ ฯลฯ ยอมกําหนดรูภพ ฯลฯ
ยอมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอมกําหนดรูตัณหา ฯลฯ ยอมกําหนดรู
เวทนา ฯลฯ ยอมกําหนดรูผัสสะ ฯลฯ ยอมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ
ยอมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอมกําหนดรูวิญญาณ ฯลฯ ยอมกําหนดรู
สังขารทั้งหลาย ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมกําหนดรูความดับ
แหงสังขาร ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานี้แล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะ และไดรบั สมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง
ทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และ
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๙
สมณพราหมณสูตรที่ ๙ พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยอัธยาศัย
ของเหลาภิกษุ ผูกลาวดวยอักขระ. ภิกษุเหลานั้น เมื่อถูกเขาใสอุปสรรควา
ปริ แลวกลาว จึงสามารถคิดออก.
จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วาดวยไมรูทั่วถึงเหตุเกิดและดับแหงชรามรณะ
[๙๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูทั่วถึงชรามรณะ ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิดชรา
มรณะ ยอมไมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักลวงพน
ชรามรณะได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ยอมไมรูทั่วถึงชาติ ฯ ล ฯ ยอม
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ไมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงตัณหา
ฯ ล ฯ ยอมไมรูทั่วถึงเวทนา ฯ ล ฯ ยอมไมรูทั่งถึงผัสสะ ฯ ล ฯ ยอม
ไมรูทั่วถึงสฬาตยตนะ ฯ ล ฯ ยอมไมรูทั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึง
วิญญาณ ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลาย ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิด
แหงสังขาร ยอมไมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร ยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักลวงพนสังขาร
ทั้งหลายได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได.
[๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
แล ยอมรูทวั่ ถึงชรามรณะ ยอมรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึง
ความดับแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงชรามรณะ
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักลวงพนชรามรณะได ดังนี้ เปนฐานะ
ที่จะมีได ยอมรูทั่วถึงชาติ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึง
อุปาทาน ฯลฯ ยอมรูทวั่ ถึงตัณหา ฯล ฯ ยอมรูท ั่วถึงเวทนา ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงนามรูป
ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงวิญญาณ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขาร ยอมรูท ั่วถึงเหตุ
เกิดแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติให
ถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักลวงพนสังขาร
ทั้งหลายได ดังนี้ เปนฐานะที่จะมีได.
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐
จบทสพลวรรคที่ ๓
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ธรรมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมทสพลสูตร
๒. ทุติยทสพลสูตร
๓. อุปนิสสูตร
๔. อัญญติตถิยสูตร
๕. ภูมิชสูตร
๖. อุปวาณสูตร
๗. ปจจยสูตร
๘. ภิกขุสูตร
๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร. ๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร

อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐
สมณพราหมณสูตรที่ ๑๐ ทุกคําก็งายทั้งนั้น. ในสูตรทัง้ สองนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสการแทงตลอดสัจจะ ๔.
จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาทสพลวรรคที่ ๓
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กฬารขัตติยวรรคที่ ๔
๑. ภูตมิทสูตร
วาดวยปญหาของอชิตมาณพ
[๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี . ครั้งนั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาวา ดูกอนสารีบุตร อชิตมาณพ
ไดกลาวปญหาไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนริ ทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว
และบุคคลที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากใน
ศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอ
ไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวก
นั้น แกขาพเจา ดังนี้.
ดูกอ นสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคาถาที่กลาวโดยยอนี้
โดยพิสดารไดอยางไร.
[๙๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ไดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะทานพระสารีบุตรเปนครั้งที่สอง
ฯ ล ฯ แมในครั้งที่สองทานพระสารีบุตรก็ไดนงิ่ อยู แมในครั้งที่สาม
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาวปญหานี้ไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา
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ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว
และบุคคลที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมาก
ในศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว
ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสอง
พวกนั้น แกขาพเจา ดังนี้.
ดูกอนสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคําที่กลาวโดยยอนี้
โดยพิสดารไดอยางไร เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระ
สารีบุตร ก็ยังนิ่งอยู แมในครั้งที่สาม.
[๑๐๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นสารีบุตร เธอ
เห็นไหมวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว.
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคลเห็นดวย
ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้น
เห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด
เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม
ความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว
ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหง
ขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปน
จริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหารนั้น
ดับไป ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความ
กําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกซึ่งมีความดับเปนธรรมดา พระ
พุทธเจาขา บุคคลยอมเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้.
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[๑๐๑] พระพุทธเจาขา บุคคลไดชื่อวาตรัสรูธรรมเปนไฉน.
บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิด
แลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลาย
ความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลว
ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะ
อาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว. ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะ
คลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิด
เพราะอาหารนั้น ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใด
เกิดแลว สิง่ นั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหารนั้นดับไป ครั้น
เห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด
เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกซึ่งมีความดับเปนธรรมดา
บุคคลชื่อวาไดตรัสรูธรรมแลว ดวยอาการอยางนี้แล คําที่อชิตมาณพ
กลาวไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว
และบุคคลที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากใน
ศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอ
ไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวก
นั้น แกขาพเจา ดังนี้.
พระพุทธเจาขา ขาพระองคทราบเนื้อความของคําที่กลาวไวโดยยอนี้
โดยพิสดารอยางนี้แล.
[๑๐๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถูกละ ๆ สารีบุตร บุคคล
เห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว
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ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด
เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม
ความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหาร ครั้นเห็นเชนนั้นแลว
ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหง
ขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปน
จริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับ
แหงอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ
คลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา
ดูกอนสารีบตุ ร บุคคลชือ่ วาเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้แล.
[๑๐๓] ดูกอนสารีบุตร ก็บคุ คลชื่อวาไดตรัสรูธรรมแลวเปน
ไฉน. ดูกอนสารีบุตร บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริง
วา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะ
ความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่น
ซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา
ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพน
เพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะ
ความไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลวเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญา
โดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา
เพราะความดับแหงอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะ
ความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่น
ซึ่งขันธปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา ดูกอนสารีบุตร บุคคลไดชื่อวา
ตรัสรูธรรมแลวดวยอาการอยางนี้แล คําที่อชิตมาณพกลาวไวในอชิต-
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ปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว
และบุคคลที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเ หลาใด มีอยูมากใน
ศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอ
ไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวก
นั้น แกขาพเจา ดังนี้.
ดูกอนสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความของคําที่กลาวโดยยอนี้ โดย
พิสดารไดอยางนี้แล.
จบภูตมิทสูตรที่ ๑
กฬารขัตติยวรรคที่ ๔
อรรถกถาภูตมิทสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในภูตมิทสูตรที่ ๑ แหงกฬารขัตติยวรรคตอไป.
บทวา "อชิตปฺเห ในอชติปญหา" ไดแกในปญหาที่อชิตมาณพทูล
ถามแลว. บทวา "สงฺขาตธมฺมาเส ไดตรัสรูธรรมแลว" ไดแกผูมี
ธรรมอันรูแลว คือมีธรรมอันตรัสรูแลว มีธรรมอันชั่งแลว มีธรรมอัน
ไตรตรองเสร็จแลว. บทวา "เสกฺขา เสกขบุคคล" ไดแกพระเสขะ
ทั้ง ๗. บทวา "ปุถู จํานวนมาก" คือพระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาชน (พระเสขะ) ๗ พวกนั่นแหละ จึงตรัสวา "ปุถู." บทวา
"อิธ" คือในพระศาสนานี้. ในบทวา นิปโก ปญญา ทานเรียกวา
เนปกกะ ผูประกอบดวยปญญานั้น ชื่อวานิปกะ อชิตมาณพทูลวิงวอนวา
"ก็พระองคผูฉลาด ขอไดโปรดตรัสบอก." บทวา "อิริย ซึ่งความ
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ประพฤติ" ไดแกความประพฤติ คือการปฏิบัติที่มีอาจาระความประพฤติดีเปนแนวทางอยู. อชิตมาณพกราบทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา
"ทานผูนิรทุกข" ในอชิตปญหานี้ มีความสังเขปดังนี้. "ขาแตทานผู
นิรทุกข ผูฉลาด ทานผูมุงการปฏิบัติของพระเสขบุคคล และพระขีณาสพ
ผูตรัสรูธรรมแลว อันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกแกขาพเจา
เถิด."
คําวา ตุณฺหี อโหสิ ไดนิ่งอยู ไดแกพระสารีบุตรเถระ
ถูกพระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามถึง ๓ ครั้ง เพราะเหตุใด จึงไดนิ่งอยู.
ถามวา " คงจะสงสัยในปญหาหรือไมก็สงสัยในพระอัธยาศัยของพระผูมี
พระภาคเจา." แกวา "มิไดสงสัยในปญหา." เลากันวา พระสารีบุตร
เถระ ไดมคี วามคิดอยางนี้วา "พระศาสดาทรงมีพระประสงคจะใหเรา
กลาวปฏิปทา (ขอปฏิบัติ) อันควรบรรลุสําหรับพระเสขบุคคลและพระ
อเสขะ และปฏิปทานั้น ไมอาจกลาวดวยเหตุมาก คือดวยอํานาจแหงขันธ
ดวยอํานาจแหงธาตุ ดวยอํานาจแหงอายตนะ และดวยอํานาจแหงปจจยาการ. เมื่อเรากลาวอยู จักอาจกําหนดพระอัธยาศัยของพระศาสดากลาว
หรือไมหนอ." ครั้งนั้น พระศาสดาทรงพระดําริวา " เวนเราเสียแลว
ชื่อวา สาวกอื่นผูถือบาตรเที่ยวไปอยู จะมีปญญาเสมอกับพระ
สารีบุตร ยอมไมมี แมเธอจะถูกเราถามปญหา ก็ไดนิ่งเสียถึง ๓ ครั้ง
เธอคงสงสัยในปญหา หรือไมก็สงสัยในอัธยาศัย (ความประสงคของเรา).
ครั้นทรงทราบวา "สงสัยในอัธยาศัย" แลว เมื่อจะทรงประทานนัย
เพื่อกลาวแกปญหา จึงตรัสวา "ภูตมิทนฺติ สารีปุตฺต ปสฺสสิ ดูกอน
สารีบุตร เธอเห็นไหมวา นี้คือขันธปญจก (ขันธ ๕) ที่เกิดแลว"
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ในพระบาลีนั้น คําวา "ภูต" แปลวา เกิดแลว ไดแกบังเกิดแลว.
และคําวา ภูต นี้เปนชื่อของขันธปญจก. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึง
ประทานนัยแกพะสารีบุตรเถระวา "ดูกอนสารีบุตร เธอจงกลาว
แกปญหานี้ดวยอํานาจแหงขันธ ๕" ดังนี้. และพรอมกับการประทานนัย
การพยากรณปญหาจึงปรากฏแกพระสารีบุตรเถระ. ดวยนัยนับรอยนับพัน
ดุจมหาสมุทรอันโลงเปนผืนเดียวปรากฏแกบุรุษผูย ืนอยูที่ริมฝงฉะนั้น ครั้ง
นั้น พระสารีบุตรเถระเมื่อจะพยากรณปญหานั้น ไดกลาววา " ขาแต
พระองคผูเจริญ บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือ
ขันธปญจกที่เกิดแลว." คําวา ภูตมิท ในขอนั้น แปลวา "นี้คอื
ขันธปญจกที่บังเกิดแลว. คําวา "ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบ" ไดแก
ยอมเห็นโดยชอบดวยมรรคปญญา (รูท างดําเนินไปสูความดับทุกข) พรอม
ดวยวิปสสนา. ขอวา ปฏิปนฺโน โหติ ไดแกยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนแก
นิพพิทาเปนตน เริ่มแตศีล จนถึงพระอรหัตมรรค. เพราะเหตุใด
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภความนี้วา "ขันธปญจกนี้เกิดเพราะ
อาหารนั้น. " เพราะขันธปญจกนี้อาศัยอาหารจึงตั้งอยูได ฉะนั้น พระ
พุทธองคจึงทรงปรารภความขอนี้ เพื่อทรงแสดงอาหารนั้นทําใหเปน
สภาวนาม. ปฏิปทาคือขอปฏิบัติของพระเสขบุคคลจึงเปนอันพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสแลวดวยปริยายนี้แล. บทวา ตทาหารนิโรธา เพราะ
อาหารนั้นดับ คือ เพราะความดับแหงอาหารเหลานั้น. เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภขอความนี้. เพราะขันธปญจกนั้นยอม
ดับเพราะอาหารดับ ฉะนั้น พระพุทธองคจึงทรงปรารภขอความนี้ เพื่อ
ทรงแสดงความดับแหงอาหารนั้น กระทําใหเปนสภาวนาม. ปฏิปทาของ
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พระเสขบุคคล จึงเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยปริยายนี้แล.
คําวา "นิพฺพิทา" เปนตน พึงทราบวา เปนการกลาวบอกเหตุทุก
อยาง. บทวา "อนุปาทา เพราะความไมยึดมั่น" ไดแกพนจากอุปาทาน
คือความยึดมั่น ๔ ประการ ไมถือเอาธรรมไร ๆ. ดวยคําวา "สาธุ สาธุ
ดีละ ๆ." นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการพยากรณปญหาของพระสารีบุตร
เถระใหรื่นเริง เมื่อจะทรงพยากรณเชนนั้นแหละดวยพระองคเอง จึงตรัส
ซ้ําวา "นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว" ดังนี้เปนตน.
จบอรรถกถาภูตมิทสูตรที่ ๑
๒. กฬารขัตติยสูตร
วาดวยโมลิยัคคุนภิกษุลาสิกขา
[๑๐๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล กฬารขัตติยภิกษุ
เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวไดปราศรัยกับทาน ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนัง่
เรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร
โมลิยผัคคุนภิกษุไดลาสิกขา เวียนมาทางฝายต่ําเสียแลว.
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโมลิยผัคคุนะนั้นคงไมไดความ
พอใจในพระธรรมวินัยนี้เปนแน.
ก. ถาเชนนั้น ทานพระสารีบตุ รคงไดความพอใจในพระธรรม
วินัยนี้กระมัง.
สา. ทานผูมีอายุ ผมไมมีความสงสัยเลย.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 166

ก. ทานผูมีอายุ ตอไปเลา ทานไมสงสัยหรือ.
สา. ทานผูมีอายุ ถึงตอไปผมก็ไมสงสัยเลย.
[๑๐๕] ลําดับนั้น กฬารขัตติยภิกษุลุกจากอาสนะ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระสารีบตุ รอวดอางพระอรหัตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นไมมี.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา มานี่แนะภิกษุ
เธอจงไปเรียกสารีบุตรมาตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน.
ภิกษุนั้นรับพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระสารีบตุ รยังที่อยู
แลวเรียนตอทานวา ขาแตทานพระสารีบุตร พระศาสดารับสั่งเรียกหา
ทาน.
ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
[๑๐๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามวา ดูกอนสารีบุตร เขา
วาเธออวดอางอรหัตวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นไมมี ดังนี้
จริงหรือ.
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคหาได
กลาวเนื้อความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม.
พ. ดูกอ นสารีบุตร กุลบุตรยอมอวดอางอรหัตผลโดยปริยาย
อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น บุคคลทั้งหลายก็ตองเห็นอรหัตผลที่
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อวดอางไปแลว โดยความเปนอันอวดอาง.
ส. พระพุทธเจาขา แมขาพระองคก็ไดกราบทูลไวอยางนี้มิใชหรือ
วา ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม.
ดูกอนสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรู
เห็นอยางไร จึงอวดอางอรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้ไมมี เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นไมมี เพราะรูไดวา
เมื่อปจจัยแหงชาติสิ้นแลว เพราะปจจัยอันเปนตนเหตุสิ้นไป ชาติจึงสิ้นไป
พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระองคถูกถามอยางนี้ ก็พึงพยากรณอยางนี้.
[๑๐๗] ดูกอนสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร
ก็ชาติมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปน
แดนเกิด เมือ่ ถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพเปนกําเนิด
มีภพเปนแดนเกิด.
[๑๐๘] ดูกอนสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร
ก็ภพเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไร
เปนแดนเกิด เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
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พยากรณอยางนี้วา ภพมีอุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนสมุทัย มีอุปาทาน
เปนกําเนิด มีอุปาทานเปนแดนเกิด.
[๑๐๙] ดูกอนสารีบตุ ร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร
ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหา
เปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด.
[๑๑๐] ดูกอนสารีบตุ ร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร
ก็ตัณหาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มี
อะไรเปนแดนเกิด เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนา
เปนกําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกิด.
[๑๑๑] ดูกอนสารีบตุ ร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็
เวทนาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไร
เปนแดนเกิด เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้วา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะ
เปนกําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด.
[๑๑๒] ดูกอนสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร
ทานรูเห็นอยางไร ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ เมื่อถูกถาม
อยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
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ขาพระพุทธเจา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้วา ขาพเจารูวา เวทนา ๓ เหลานี้คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ.
[๑๑๓] ถูกละ ๆ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณความขอนั้นโดย
ยอ ก็ไดใจความดังนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่งลวนเปนทุกขทั้งนั้น
ดูกอนสารีบตุ ร ถาเขาถามเธออยางนี้ ทานสารีบุตร เพราะความหลุด
พนเชนไร ทานจึงอวกอางอรหัตวา ทานรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้ไมมี เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร.
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้วา อาสวะทั้งหลายยอมไมครอบงําทานผูมีสติอยูอยางใด
ขาพเจาก็เปนผูมีสติอยูอยางนั้น เพราะความหลุดพนในภายใน เพราะ
อุปาทานทั้งปวงสิ้นไป ทั้งขาพเจาก็มิไดดูหมิ่นตนเองดวย พระพุทธเจาขา
เมื่อถูกถามอยางนี้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้
[๑๑๔] ถูกละ ๆ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณความขอนั้นโดย
ยอ ก็ไดใจความดังนี้วา อาสวะเหลาใดอันพระสมณะกลาวแลว ขาพเจา
ไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ในอาสวะเหลานั้นวา อาสวะเหลานั้น ขาพเจา
ละไดแลวหรือยัง.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตตรัสดังนี้แล เสด็จลุกขึ้นจาก
พุทธอาสน เสด็จเขาไปยังพระวิหาร.
[๑๑๕] เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาเสด็จเขาไปแลวไมนานนัก ทาน
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พระสารีบุตรจึงกลาวกะภิกษุทั้งหลายในที่นั้นวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระ
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม ซึง่ ผมยังไมเคยรูมากอน
ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป ตอเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา
ปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถาพระผูมีพระภาคเจาจะพึง
ตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ แม
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน แมถาพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความ
ขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืน แมผมก็พึงทูล
ตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ
ตลอดทั้งคืน หากพระผูมพี ระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวย
บทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน แมผมก็พึงทูลตอบความ
ขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอด
ทั้งคืนทั้งวัน หากพระผูม ีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผม
ดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบ
ความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ
ตลอดสองคืนสองวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอนั้น
กะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึง
ทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยาย
อื่น ๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความ
ขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน แมผมก็พึง
ทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยาย
อื่น ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอ
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นั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดหาคืนหาวัน แมผมก็พึง
ทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยาย
อื่น ๆ ตลอดหาคืนหาวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความ
ขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดหกคืนหกวัน แมผมก็
พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม
ความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน.
[๑๑๖] ลําดับนั้น พระกฬารขัตติยภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะ เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ฯ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลว จึงกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตรบันลือสีหนาทวา ทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม ซึ่ง
ผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป ตอเมื่อพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถาพระ
ผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา
จะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้ง
คืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบท
อื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึง
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ตรัสถามขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากพระผูม ีพระภาคเจาจะพึงตรัส
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสองคืนสองวัน
แมผมก็พึงทูลความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดสองคืนสองวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัส
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสามคืนสามวัน
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึง
ตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสีค่ ืนสี่วัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม
ความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดหาคืนหาวัน แม
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ คลอดหาคืนหาวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม
ความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดหกคืนหกวัน แม
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่นๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม
ความขอนั้นกะผมดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน
แมผมก็พึงทลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน.
[ ๑๑๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ก็เพราะธรรมธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแลว แมหากวาจะพึงถามความขอนั้นกะ
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สารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบ
ความขอนั้นแกเราดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน หากเรา
จะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืน
สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอด
ทั้งคืน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยาย
อื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบท
อื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากเราจะถามความขอนั้น
กะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสองคืนสองวัน สารีบุตร
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสอง
คืนสองวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดสามคืนสามวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเรา
ไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากเราจะถาม
ความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน
สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ
ตลอดสี่คืนสี่วัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดหาคืนหาวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราได
ดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดหาคืนหาวัน หากเราจะถามความ
ขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดหกคืนหกวัน
สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ
ตลอดหกคืนหกวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่น ๆ
ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแก
เราไดดวยบทอื่น ๆ ดวยปริยายอื่น ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน.
จบกฬารขัตติยสูตรที่ ๒
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อรรถกถาหฬารขัตติยสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในกฬารขัตติยสูตรที่ ๒ ตอไป. คําวา กฬารขตฺติโย เปนชื่อของพระเถระ. ก็ฟน ของพระเถระนั้นดําแดง ตั้งอยู
(ขึ้น) ไมเสมอกัน ฉะนั้น จึงเรียกวา "กฬาร." คําวา "หีนายาวตฺโต
เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว" คือเวียนมาเพื่อประโยชนแกความเปน
คฤหัสถอันต่ํา. คําวา "อสฺสาสมลตฺถ ไมไดความพอใจ" ไดแก
พระโมลิยผัคคุนะ คงไมไดความพอใจ คือที่อาศัย ที่พึ่ง เปนแน.
พระสารีบุตรเถระแสดงวา "ไมไดมรรค ๓ และผล ๓ แนนอน."
คําอธิบายของพระเถระมีดังนี้วา " ก็ถาพระโมลิยผัคคุนะพึงไดมรรคและ
ผลเหลานั้น เธอไมพึงลาสิกขา เวียนมาทางฝายต่ํา." บทวา " น ขฺวาห
อาวุโส ทานผูมีอายุ ขาพเจาไมสงสัยเลย" ความวา "ดูกอนทานผูมีอายุ
ขาพเจาแล มีความพอใจ เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมสงสัย" เพราะวา
สาวกบารมีญาณของพระสารีบุตรเถระ เปนที่พึ่ง (ของตน) ได ฉะนั้น
ทานจึงไมสงสัย. ดวยคําวา "อายตึ ปนาวุโส ทานผูมีอายุ ตอไปเลา"
นี้ พระกฬารขัตติยะถามถึงการบรรลุพระอรหัตของพระสารีบุตรเถระวา
" การปฏิสนธิตอไป ทานเพิกขึ้นแลวหรือ หรือไมเพิกขึ้น" ดวยคําวา
"น ขฺวาห อาวุโส วิจิกจิ ฺฉามิ ผูมีอายุ ขาพเจาไมสงสัยเลย" นี้
พระสารีบุตรเถระแสดงความไมสงสัยในการบรรลุพระอรหัตนั้น. บทวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ"
ความวา ไดเขาไปเฝาดวยคิดวา " เราจักกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา
ถึงเหตุดีนี้." คําวา อฺา พฺยากตา แปลวา พยากรณพระอรหัต

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 175

แลว. พระอรหัตผล ชื่อวา พระสารีบุตรเถระพยากรณแลวอยางนี้วา
" ชาติสิ้นแลว." ก็พระเถระนี้ ยินดีแลว เลื่อมใสแลว จึงยกบทและ
พยัญชนะขึ้นกลาวอยางนี้. บทวา " อฺตร ภิกขฺ ุ อามนฺเตสิ ทรง
รับสั่งหาภิกษุรูปหนึ่ง " ความวา พระศาสดาทรงสดับคํากราบทูลนั้น
แลว ทรงพระดําริวา "พระสารีบุตรเปนผูฉลาดลึกซึ้ง เธอจักไม
พยากรณอยางนี้ดวยเหตุไร ๆ เพราะปญหาจักเปนอันเธอพยากรณแลว
โดยยอ เราจักใหเรียกเธอมาแลว ใหพยากรณปญหานั้น" ดังนี้ จึง
ทรงรับสั่งภิกษุรูปหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา สเจ ต สารีปุตฺต อยางนี้เพื่อ
ใหพระสารีบุตรเถระพยากรณอรหัตผลดวยมีพระดําริวา สารีบุตรนี้จักไม
พยากรณอรหัตผลตามธรรมดาของตน เราจักถามปญหานี้ และเธอเมื่อ
จะกลาวแกปญหานี้ จักพยากรณอรหัตผล. บทวา "ย นิทานาวุโส
ชาติ ทานผูมีอายุ ชาติคือความเกิดมีอะไรเปนเหตุ" ความวา ทานผูมี
อายุ ชื่อวาชาจิคือความเกิดนี้ มีสิ่งใดเปนเหตุ. ขาพเจารูแลววา "เมื่อ
ปจจัยแหงชาติสิ้นแลว เพราะปจจัยอันเปนตนเหตุนั้นสิ้นไป ผลคือชาติ
จึงสิ้นไป" ดังนี้.
อีกอยางหนึ่งพระสารีบุตรเถระ ไมสงสัยในปญหานี้ แตสงสัยใน
อัธยาศัย (พระประสงค ) ของพระผูมีพระภาคเจา. เลากันวา พระ
สารีบุตรเถระนั้น ไดมคี วามคิดอยางนี้วา "เราไมอาจพยากรณพระอรหัตผลดวยเหตุมากมาย อาทิเชน ตัณหาสิ้นแลว อุปาทานสิ้นแลว
ภพสิ้นแลว ปจจัยสิ้นแลว กิเลสสิน้ แลว แตเมื่อจะกลาวแกปญหา เรา
ก็จักอาจกําหนดพระประสงคของพระศาสดาได" ดังนี้. พระสารีบุตร-
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เถระสงสัยในพระประสงค (ของพระผูมีพระภาคเจา) อยางนั้นก็จริง.
ถึงอยางนั้น ก็มิไดเวนปญหาเลย ไดพยากรณดวยอํานาจปจจยาการ.
แมพระศาสดาก็ทรงมีพระประสงคจะใหพยากรณดวยอํานาจปจจยาการ
นั่นแหละ. ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระนี้ เมื่อจะพยากรณปญหา จึงได
กําหนดพระประสงคของพระศาสดา และไดรูกอ นแลวเทียววา " เรา
กําหนดพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาไดแลว". ก็เพราะเหตุที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงถามปญหาที่สูงขึ้นไป ฉะนั้น จึงควรทราบวา
การพยากรณปญหานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแลว. ถามวา
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภความขอนี้วา "ก็ทานรู
อยางไร" ดังนี้. แกวา เพื่อใหพระสารีบุตรเถระบันลือสีหนาทในขอที่
มิใชวิสัย (ของตน).
เลากันมาวา เมื่อพระศาสดาแสดงเวทนาปริคคหสูตร แกทีฆนขปริพาชก ทีป่ ระตูถ้ําสุกรขาตา พระสารีบุตรเถระถือพัดใบตายืนถวาย
งานพัดพระศาสดาอยู กําหนดเวทนา ๓ แลวไดบรรลุสาวกบารมีญาณ.
เวทนานี้มิใชธรรมอันเปนวิสัยของพระสารีบุตรเถระนั้น. พระศาสดาทรง
หมายเอาวา "พระสารีบตุ ร ผูตั้งอยูในธรรมอันเปนวิสัยของตนนี้ จัก
บันลือสีหนาท ดังนี้ จึงทรงถามปญหานี้ ก็หาไม. บทวา "อนิจฺจา"
ไดแกชื่อวา ไมเที่ยง เพราะอรรถวา มีแลวกลับไมมีนั่นเอง. ในคําวา
" สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข นี้ไดแกสุขเวทนา เปนสุขเพราะตั้งอยู
เปนทุกขเพราะแปรปรวน ทุกขเวทนาเปนทุกขเพราะตั้งอยู เปนสุข
เพราะแปรปรวน. อทุกขมสุขเวทนาเปนสุขเพราะรู เปนทุกขเพราะไมรู
ก็จริง ถึงอยางนั้น โดยที่สุดแหงความแปรปรวน เวทนาทุกอยาง ชื่อ
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วา เปนทุกขทั้งนั้น. บทวา "วิทิต รูแลว" ไดแกเพราะเรารูแลววา
เวทนา ๓ เปนทุกขอยางนี้ ฉะนั้น ความอยากในเวทนาเหลานั้น จึง
เปนอันพระสารีบุตรเถระนั้นขจัดเสียแลว พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดง
วา "ตัณหานั้นไมปรากฏ."
คําวา "สาธุ สาธุ ถูกละๆ " เปนความรื่นเริงในการกําหนดเวทนา
ของพระสารีบุตรเถระ. ก็เมื่อไมกลาววา "เวทนามีอยางเดียวบาง มี ๒
มี ๓ มี ๔ บาง " ดังนี้เลย. พระสารีบุตรเถระไดรูการกําหนดเวทนา
เหลานั้นวา "มี ๓." ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงให
พระสารีบุตรเถระรื่นเริง จึงตรัสอยางนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา
"ทุกฺขสฺมึ" นี้ โดยพระประสงคดังนี้วา "ดูกอนสารีบุตร ขอที่เธอ
พยากรณวา ความอยากในเวทนาทั้งหลายไมปรากฏแกเรา เพราะเหตุนี้"
ดังนี้นั้น เปนการพยากรณที่ดีแลว แตเมื่อเธอจําแนกวาเวทนามี ๓ อยู
จึงทําใหเปนชายิ่ง เพราะวา เมื่อเธอพยากรณเวทนานั้นวา " เปนทุกข "
ดังนี้ พึงเปนอันพยากรณดีแลวนั่นเอง และเมื่อเพียงมีความรูวา "เวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง ลวนเปนทุกขทั้งนั้น" ดังนี้ ความอยากในเวทนา
ทั้งหลาย ก็ตั้งอยูไมได.
บทวา "กถ วิโมกฺขา เพราะความหลุดพนอยางไร" ไดแก
เพราะความหลุดพนเชนไร อธิบายวา "เธอไดพยากรณพระอรหัตผล
เพราะวิโมกขขอไหน." บทวา "อชฺฌตฺตวิโมกฺขา เพราะความหลุดพน
ภายใน ไดแกเพราะพระอรหัตที่ตนกําหนดสังขารภายในบรรลุแลว.
ในคําวา เพราะความหลุดพนภายในนั้น พึงทราบหมวด ๔ ดังนี้
" ความตั้งมั่นในภายใน ที่ชื่อวา การออกภายใน ๑ ความตั้งมั่นในภายใน
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ที่ชื่อวา การออกภายนอก ๑ ความตั้งมั่นในภายนอก ที่ชื่อวา การออก
ภายนอก ๑ ความตั้งมั่นในภายนอก ที่ชื่อวา การออกภายใน ๑ ก็แม
ธรรมตั้งมั่นแลวในภายใน พึงทราบวา มีในภายนอกนั่นเอง ที่ตั้งมั่น
ในภายนอก ก็พึงทราบวา เปนธรรมภายในนั่นเอง เพราะฉะนั้น ภิกษุ
บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารอันเปนภายใน กําหนดสังขารเหลานั้นแลว
หยั่งลงภายนอก ครั้นกําหนด (สังขาร) แมในภายนอกไดแลว ยอม
หยั่งลงภายในอีก. ในเวลาที่ภิกษุนั้นพิจารณาสังขารอันเปนภายในยอมมี
การออกจากมรรค. ความตั้งมั่นในภายใน ชื่อวา เปนการออกภายใน
อยางนี้. บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารอันเปนภายใน กําหนดสังขาร
เหลานั้นแลว หยั่งลงภายนอกอีก. ในเวลาที่ภิกษุนั้นพิจารณาสังขารใน
ภายนอก ชือ่ วาเปนการออกจากมรรค. ความตั้งมั่นในภายใน ชื่อวา
เปนการออกภายนอกอยางนี้. บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารในภายนอก
กําหนดสังขารเหลานั้นแลว หยั่งลงภายใน ครัน้ กําหนดสังขารแมที่เปน
ภายในไดแลว ก็หยั่งลงภายนอกอีก เมื่อเวลาที่ภิกษุนั้นพิจารณาสังขาร
ในภายนอก เปนอันชื่อวาออกจากมรรค. ความตั้งมั่นในภายนอก ชื่อ
วาเปนการออกในภายนอกอยางนี้ บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารภายนอก
กําหนดสังขารเหลานั้นแลว หยั่งลงภายในอีก ในเวลาที่ภิกษุนั้นพิจารณา
สังขารอันเปนภายใน ชื่อวาเปนการออกจากมรรค. ความตั้งมั่นในภายนอก.
ชื่อวาเปนการออกในภายในอยางนั้น. ในขอนั้น พระสารีบุตรเถระกําหนด
สังขารอันเปนภายในแลว เมื่อจะแสดงวา "เราไดบรรลุพระอรหัตแลว"
ดวยการออกจากมรรคในเวลากําหนดสังขารเหลานั้น จึงกลาววา "ดูกอน
ทานผูมีอายุ ขาพเจามีสติอยูอยางนั้น เพราะความหลุดพนในภายใน."
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บทวา "สพฺพุปาทานกฺขยา เพราะอุปาทานทั้งปวงสิ้นไป" ไดแกเพราะ
ความสิ้นไปแหงอุปาทาน ๔ ทั้งหมด. คําวา "ตถาสโต วิหรามิ เรามิ
สติอยูอยางนั้น" ไดแกเราประกอบดวยสติอยูดวยอาการนั้น. คําวา
"ยถาสต วหนฺต ผูมีสติอยูอยางไร." ไดแกเราผูประกอบดวยสติอยู
ดวยอาการใด. ขอวา "อาสวา นานุสฺสวนฺติ อาสวะทั้งหลายยอมไม
ครอบงํา" อธิบายวา อาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเปนตน อันมีการไหล
ไปในอารมณ ๖ เปนธรรมดา ทางทวาร ๖ อยางนี้ คือ ไหลไป
หลากไป หลั่งไหลไป เปนไปในรูปทางตา ยอมไมครอบงํา คือไมตาม
ผูกพันเรา ไดแกไมเกิดขึ้นแกเรา อยางไร. ขอวา "อตฺตานฺจ
นาวชานามิ และไมดูหมิ่นตนเอง" แปลวา ไมดูถกู ตนเอง. การละ
ความดูหมิ่น จึงเปนอันพระสารีบุตรเถระกลาวแลวดวยคํานี้. ก็เมื่อเปน
เชนนี้ ความรูทั่วไปยอมเปนอันผองใส.
บทวา "สมเณน" ไดแกสมณะคือพระพุทธเจา. ขอวา
"เตสฺวาห น กงฺขามิ ขาพเจาไมสงสัยในอาสวะเหลานั้น" อธิบายวา
ขาพเจาไมสงสัยในอาสวะเหลานั้น แมโดยสรุปประเภทวา กามาสวะ
คืออะไร ภวาสวะคืออะไร ทิฏฐาสวะคืออะไร และอวิชชาสวะคืออะไร
ก็ดี โดยการกําหนดตัดจํานวนอยางนี้วา อาสวะมี ๔ ดังนี้กด็ ี. ขอวา
"เต เม ปหีนาติ น วิจกิ จิ ฺฉามิ" อธิบายวา ขาพเจาไมแคลงใจวา
อาสวะเหลานั้น ขาพเจาละไดแลว. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง
ความขอนี้ จึงตรัสวา "เมื่อเธอพยากรณอยูอยางนี้ พึงเปนอันพยากรณ
ดีแลว แตเมื่อเธอกลาวอยูวา ดูกอนทานผูมีอายุ ขาพเจาเปนผูมีสติอยู
อยางนั้น เพราะความหลุดพนในภายใน ดังนี้ จึงทําใหเปนชายิ่ง."
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ขอวา "อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ เสด็จลุกจากอาสนะแลว
เสด็จเขาสูพระวิหาร" อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นจาก
พระพุทธอาสนอันประเสริฐที่ปูลาดไว แลวเสด็จเขาสูภายในมหาคันธกุฎี
อันเปนที่ประทับ ในเมื่อบริษัทยังมิไดแยกยายกันเลย. เพราะเหตุไร.
เพราะวา พระพุทธเจาทั้งหลายเมื่อเทศนายังไมจบ (และ. ) บริษัทยัง
มิไดแยกยายกัน ไดเสด็จลุกจากอาสนะ เมื่อจะเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี
ยอมเสด็จเขาไปเพื่อชมเชยบุคคลหรือเพื่อชมเชยธรรมะ. ในการชมเชยนั้น
พระศาสดา เมื่อจะเสด็จเขาไปเพื่อชมเชยบุคคล ไดทรงพระดําริอยางนี้
วา "บทนี้ เรายกขึ้นสูอุเทศแสดงแตโดยยอ มิไดจําแนกโดยพิสดาร
พวกภิกษุที่ยอมรับปฏิบัติธรรม เลาเรียนแลว จักเขาไปถามพระอานนท
บาง พระมหากัจจายนะบาง ภิกษุเหลานั้น จักสนทนาเทียบเคียงกับญาณ
ของเรา แตนั้น พวกที่ยอมรับปฏิบัติธรรมก็จักถามเราอีก เราจักชมเชย
บุคคลเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่พระอานนทก็ดี
พระมหากัจจายนะก็ดี กลาวแกภิกษุแมเหลานั้น ชื่อวา เปนอันกลาวดี
แลว แมหากพวกเธอจะพึงถามขอความนี้กะเราไซร เราก็จะพึงพยากรณ
อยางนี้นั่นเอง แตนั้น พวกภิกษุจักเขาไปแสดงคารวะตอพระเถระทั้งสอง
นั้น แมพวกภิกษุเหลานั้นก็จักชักชวนผูอื่นใหตั้งอยูในอรรถ ในธรรม
ผูที่ถูกภิกษุเหลานั้นชักชวนแลว จักบําเพ็ญไตรสิกขาใหบริบูรณแลวทํา
ที่สุดทุกขได." อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงมีพระ
ดําริอยางนี้วา "เมื่อเราหลีกไปเสียแลว พระสารีบุตรนี้ จักไดกระทํา
ใหแจงซึ่งอานุภาพของตน ครั้นแลว เราเองก็จักชมเชยเธออยางนั้น
พวกภิกษุที่ฟงคําชมเชยเธอของเราแลว เกิดความคารวะในเธอ จัก
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สําคัญเธอวาควรเขาไปหา ควรเชื่อฟงคําของเธอ และควรเชื่อถือ ความ
สําคัญเชนนั้น จักมีเพื่อประโยชนและความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน."
พระศาสดา เมื่อจะเสด็จเขาไปเพื่อทรงชมเชยธรรมะ ไดทรงพระ
ดําริเหมือนกับที่ทรงพระดําริในธรรมทายาทสูตร. ก็ในธรรมทายาทสูตร
นั้น พระองคทรงพระดําริอยางนี้วา " เมื่อเราเขาไปสูวิหารแลว พระ
สารีบุตรเมื่อจะติเตียนอามิสทายาท และชมเชยธรรมทายาท จักนั่งใน
บริษัทนี้แหละแสดงธรรม เทศนานี้ที่เราทั้งสองแสดงตามมติอันมีความ
ประสงคอยางเดียวกัน จักเปนเลิศและหนักเชนกับฉัตรหิน."
แตในพระสูตรนี้ พระศาสดามีพระประสงคจะสถาปนาทานพระ
สารีบุตรประกาศยกคุณธรรมอันดียิ่ง (ของทาน) จึงเสด็จลุกจากอาสนะ
เพื่อจะทรงชมเชยบุคคล แลวจึงเสด็จเขาไปสูพระวิหาร. พระผูมีพระ
ภาคเจา ทรงหายไป ณ อาสนะที่ประทับนั่งแลวในที่เชนนี้นั่นเอง พึง
ทราบวา "เสด็จเขาสูพระวิหารดวยคติแหงจิต (ดวยอํานาจจิต)" ก็ถา
พึงเสด็จไปดวยคติแหงกายไซร บริษัททั้งปวงก็พึงแวดลอมพระผูมีพระ
ภาคเจาไป. บริษัทนั้น ไดแยกยายกันไปเสียวาระหนึ่ง (ทํานองพัก
การประชุม) แลวคงจะกลับมาประชุมใหมอีก แตยังมิทันเรียบรอย
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงเสด็จเขาสูพระวิหารไปดวยคติแหงจิต
(ดวยอํานาจจิต ) นั่นเอง โดยไมปรากฏพระองค.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตร
ประสงคจะบันลือสีหนาทที่อนุรูปตอพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจา
ทีเดียว เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน จึงไดเรียก
พวกภิกษุในที่ประชุมนั้นมา. ขอวา "ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิต ไมเคยรู
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มากอน" ไดแกปญหาอันขาพเจาไมทราบ คือไมรูมากอนวา พระผูมีพระภาคเจาจักตรัสถามปญหาชื่อนี้. คําวา "ปม ปฺห ปญหาขอแรก"
ไดแกปญหาขอแรกนี้ คือ ดูกอนสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา
ทานสารีบุตร ทานรูเห็นอยางไร จึงพยากรณพระอรหัตผลวา ขาพเจา
รูชัดวา ชาติคือความเกิดสิ้นแลว. บทวา "ทนฺธายิตตฺต ทูลตอบลาชา"
ไดแกความลาชา คือความไมรวดเร็ว ไดมีเพื่อที่จะไดรูพระประสงคของ
พระศาสดา. ขอวา "ปม ปฺห อนุโมทิ พระผูม ีพระภาคเจาทรง
อนุโมทนาปญหาขอที่ ๑ แลว" อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงถามปญหาขอที่ ๒ นี้วา ทานพระสารีบุตร ก็ชาติมีอะไรเปนเหตุ
ไดทรงอนุโมทนาปญหาขอที่ ๑ ที่พระสารีบุตรเถระแกแลวอยางนี้วา
ชาติมีปจจัยเปนตนเหตุ.
บทวา "เอตทโหสิ ไดมีความคิด" อธิบายวา ความคิดนี้
ไดมีแลว เพราะคาที่ปญหาไดปรากฏโดยความเปนหมูเดียวกัน โดยนัย
ตั้งรอยตั้งพัน ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาอนุโมทนาแลว. ขอวา "ทิวสปห
ภควโต เอตมตฺถ พฺยากเรยฺย แมขาพเจาก็พึงทูลตอบขอความนี้
ถวายพระผูมีพระภาคเจาตลอดทั้งวัน" อธิบายวา ขาพเจาถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามถึงเนื้อความในปฏิจจสมุปบาท แมตลอดทั้งวัน ก็
พึงทูลตอบถวายดวยบทและพยัญชนะอื่น ๆ แมตลอดทั้งวัน. ขอวา
"เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ"
อธิบายวา เลากันวา พระกฬารขัตติยภิกษุนั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา
พระสารีบุตรเถระยอมบันลือสีหนาทอยางยิ่ง เราจักกราบทูลเหตุดีนี้แด
พระทศพล เพราะฉะนั้น พระกฬารขัตติยะจึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ
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ภาคเจาถึงที่ประทับ.
สาวกบารมีญาณ อันสามารถมองเห็นความดับแหงปจจยาการ ชื่อ
วา ธรรมธาตุ ในคํานี้วา "ดูกอนภิกษุ ก็ธรรมธาตุนั้น." ก็สาวก
บารมีญาณของพระสาวกทั้งหลาย เปนไปในคติแหงพระสัพพัญุตญาณ
นั่นเอง. ธรรมทั้งหลายที่เปนอดีตเปนอนาคตและเปนปจจุบัน ยอม
ปรากฏแกพระสัพพัญุตญาณ ฉันใด สาวกบารมีญาณของพระสารีบุตร
เถระ ยอมรูโ คจรธรรมทัง้ ปวงของสาวกญาณ ก็ฉนั นั้น.
จบอรรถกถากฬารขัตติยสูตรที่ ๒
๓. ปฐมญาณวัตถุสูตร
วาดวยญาณวัตถุ ๔๔
[๑๑๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๔๔ แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงตั้งใจฟงซึ่งญาณวัตถุนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๑๑๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ญาณวัตถุ ๔๔ เปนไฉน. คือความรูในชราและมรณะ ๑ ความรูในเหตุ
เปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในความดับแหงชราและมรณะ ๑
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงควานดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในชาติ ๑
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ๑ ความรูในความดับแหงชาติ ๑
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ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชาติ ๑ ความรูในภพ ๑ ความรู
ในเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ ๑ ความรูในความดับแหงภพ ๑ ความรู
ในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงภพ ๑ ความรูในอุปาทาน ๑ ความรู
ในเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน ๑ ความรูในความดับแหงอุปาทาน ๑
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงอุปาทาน ๑ ความรูในตัณหา ๑
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ๑ ความรูในความดับแหงตัณหา ๑
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงตัณหา ๑ ความรูในเวทนา ๑
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา ๑ ความรูในความดับแหงเวทนา ๑
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา ๑ ความรูในผัสสะ ๑
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ ๑ ความรูในความดับแหงผัสสะ ๑
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงผัสสะ ๑ ความรูในสฬายตนะ ๑
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ ๑ ความรูในความดับแหง
สฬายตนะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสฬายตนะ ๑ ความรู
ในนามรูป ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป ๑ ความรูในความ
ดับแหงนามรูป ๑
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงนามรูป ๑
ความรูในวิญญาณ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ ๑ ความรู
ในความดับแหงวิญญาณ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
วิญญาณ ๑ ความรูในสังขาร ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ๑
ความรูในความดับแหงสังขาร ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
สังขาร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานั้นเรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔.
[๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน. ความแก
ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเปนเกลียว ความเสื่อมแหง
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อายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
นี้เรียกวาชรา ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความ
อันตรธาน มฤตยู ความตาย กาลกิรยิ า ความแตกแหงขันธ ความ
ทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงอินทรีย จากหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลา
สัตวนั้น ๆ นี้เราเรียกวามรณะ ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้
เรียกวาชราและมรณะ เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ
ชราและมรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑
ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายาม
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจไวชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรม
เปนที่ดับชราและมรณะ.
[๑๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกรูชัดซึ่งชราและมรณะ
อยางนี้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซึ่งความ
ดับแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซึง่ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรา
และมรณะอยางนี้ นี้ชื่อวา ความรูในธรรมของอริยสาวกนั้น อริยสาวก
นั้นนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแลว รูแ ลว ให
ผลไมมีกําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว อันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือ
พราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ไดรชู ราและมรณะ ไดรูเหตุ
เปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ไดรคู วามดับแหงชราและมรณะ ได
รูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะ เหมือนอยางที่เรารูใน
บัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใด
เหลาหนึ่งก็จักรูชราและมรณะ จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ
จักรูความดับแหงชราและมรณะ จักรูป ฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรา
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และมรณะ เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นีช้ อื่ วา อันวยญาณของอริยสาวกนั้น.
[๑๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ
อันวยญาณ ๑ เหลานี้ของพระอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์ผุดผอง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิบาง ผูถึง
พรอมดวยทัศนะบาง ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบ
ดวยญาณของพระเสขะบาง ประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง ถึง
กระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง
อยูชิดประตูอมตะนิพพานบาง.
[๑๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ภพเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะ
เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็นามรูปเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็วิญญาณเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเปนไฉน. สังขารมี ๓
คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นีเ้ รียกวาสังขาร เพราะ
อวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรค
มีองค ๘ นี้เทานั้น คือความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑
การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจ
ไวชอบ ๑.
[๑๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกรูชัดสังขารอยางนี้ รูช ัดเหตุ
๑

๒

๑. มรรคญาณ. ๒.ผลญาณ.
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เปนแดนเกิดแหงสังขารอยางนี้ รูช ัดความดับแหงสังขารอยางนี้ รูช ัด
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ นี้ชื่อวา ความรูในธรรมของ
อริยสาวกนั้น อริยสาวกนั้นยอมนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมนี้
ซึ่งตนเห็นแลว รูแลว ใหผลไมมกี ําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว
อันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ได
รูสังขาร ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ไดรูความดับแหงสังขาร ไดรู
ปฏิปทาอันใหถึงควานดับแหงสังขาร เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกัน
ทั้งนั้น สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็จักรู
สังขาร จักรูเ หตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร จักรูความดับแหงสังขาร จักรู
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกัน
ทั้งนั้น นี้ชื่อวา อันวยญาณของอริยสาวกนั้น.
[๑๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑
อันวยญาณ ๑ เหลานี้ ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์ผุดผอง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิบาง ผูถึง
พรอมดวยทัศนะบาง ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบ
ดวยญาณของเสขะบาง ประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง ถึงกระแส
แหงธรรมบาง เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิด
ประตูอมตนิพพานบาง ดังนี้.
จบปฐมญาณวัตถุสูตรที่ ๓
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อรรถกถาญาณวัตถุสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในญาณวัตถุสูตรที่ ๓ ตอไป. ขอวา "ต สุณาถ
พวกเธอจงฟงญาณวัตถุนั้น" ไดแกพวกเธอจงฟงการแสดงญาณวัตถุนั้น.
ญาณนั่นเอง พื้งทราบวา ญาณวัตถุ ในคํานี้วา าณวตฺถูนิ นี้. ใน
ญาณ ๔ มี ชรามรณญาณ เปนอาทิ ญาณที่ ๑ มี ๔ อยางคือ สวนมยญาณ
(ความรูอันสําเร็จดวยการฟง ) สัมมสนญาณ (ความรูอันเกิดจากการ
พิจารณา) ปฏิเวธญาณ ( ความรูอันเกิดจากการรูแจงแทงตลอด)
ปจจเวกขณญาณ (ความรูอันเกิดจากการพิจารณา ). ญาณที่ ๒ ก็เหมือน
กัน. สวนญาณที่ ๓ เวนสัมมสนญาณเสีย จึงมีเพียง ๓ อยางเทานั้น.
ญาณที่ ๔ ก็เหมือนกัน เพราะวา โนโลกุตรธรรม ยอมไมมีสัมมสนญาณ. แมในคําวา "ชาติยา าณ ความรูในชาติ" เปนตน
ก็มีนัยนี้แหละ. ขอวา "อิมินา ธมฺเมน ดวยธรรมนี้" คือ ดวย
สัจธรรม ๔ นี้ หรือดวยมรรคญาณธรรม.
ในบทวา ทิฏเน เปนตน มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้. บทวา ทิฏเน
ไดแกอันตนเห็นแลวดวยญาณจักษุ ( ดวงตาคือปญญา). บทวา วิทิเตน
ไดแกรูแลวดวยปญญา. บทวา "อกาลิเกน ใหผลไมมีกําหนดกาล"
ไดแกใหผลในลําดับแหงการรูแจงแทงตลอดไมละเลยกาลไรๆ เลย. บทวา
" ปตฺเตน ถึงแลว" แปลวา บรรลุแลว. บทวา "ปริโยคาฬฺเหน
หยั่งรูแลว คืออันตนหยั่งรูแลว ไดแกเขาถึงดวยปญญา. บทวา "อตีตานาคเต นย เนติ นํานัยในอดีตและอนาคตไป" ไดแกนํานัยในอดีต
และอนาคตไปโดยนัยมีอาทิวา "สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง."
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ก็ในคํานี้ พระสารีบุตรเถระอาจนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยสัจธรรม
๔ บาง ดวยมรรคญาณธรรมบาง. ก็เมื่ออริยสัจ ๔ ก็ดี มรรคญาณก็ดี
อันตนแทงตลอดแลว หลังจากนั้น ปจจเวกขณญาณยอมมี. พึงทราบ
อธิบายวา นํานัยไปดวยปจจเวกขณญาณนั้น. บทวา อพฺภฺึสุ แปลวา
ไดรูแลว. คือ ทราบแลว. ขอวา "เสยฺยถาปห เอตรหิ เหมือนอยาง
ที่เรารูในบัดนี้ " คือเหมือนอยางเรารูดวยยอํานาจอริยสัจ ๔ ในบัดนี.้
บทวา อนฺวเย าณ ไดแกความรูในธรรมอันเหมาะสม คือ ความรู
ในอันติดตามญาณในธรรม. คําวา อนวยญาณ นี้ เปนชื่อของปจจเวกขณญาณ. ขอวา "ธมฺเม าณ ไดแกมรรคญาณ." เสขภูมิของ
พระขีณาสพ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในพระสูตรนี้ ดวยประการ
ฉะนี้.
จบอรรถกถาปฐมญาณวัตถุสูตรที่ ๓
๔. ทุติยญาณวัตถุสูตร
วาดวยการแสดงญาณวัตถุ ๗๗ แกภิกษุ
[๑๒๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗ แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงตั้งใจฟงญาณวัตถุนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๑๒๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณ
วัตถุ ๗๗ เปนไฉน. ญาณวัตถุ ๗๗ นั้น คือความรูวา เพราะชาติเปน
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ปจจัย ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึง
ไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะ
จึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา
เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของชาติ
นั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑. ความ
รูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึง
ไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑
ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา
เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑
ความรูวา ธรรมฐิติญาณของภพนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย
ความดับเปนธรรมดา ๑. ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑
ความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึง
ไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑
ความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของ
อุปาทานนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑.
ความรูวา ตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมี
อุปาทานจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ แมใน
อนาคตกาล ความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี ๑ ความรู
วา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของตัณหา
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นั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑.
ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี
ตัณหาจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ แมใน
อนาคตกาล ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ๑
ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของเวทนานั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปน
ธรรมดา ๑. ความรูวา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา
เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะผัสสะ
เปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑
แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความ
รูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิตญ
ิ าณของ
ผัสสะนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑.
ความรูวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อ
สฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึง
ไมมี ๑ เเมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะ
จึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสฬายตนะนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับ
เปนธรรมดา ๑. ความรูว า เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึง
มี ๑ ความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล
ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อ
นามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูว า เพราะ
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นามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะ
จึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของนามรูปนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม
ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑. ความรูวา เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑
แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๑
ความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความ
รูวา เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อวิญญาณ
ไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของวิญญาณนั้น มี
ความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑. ความรูวา
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสังขารไมมี
วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมใน
อนาคตกาล ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความ
รูวา เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ ความรูว า ธรรมฐิติญาณของ
สังขารนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑.
ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชา
ไมมี สังขารจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย สังขารจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ แม
ในอนาคตกาล ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ๑ ความ
รูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของ
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อวิชชานั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗.
จบทุติยญาณวัตถุสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยญาณวัตถุสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยญาณวัตถุสูตรที่ ๔ ตอไป.
บทวา สตฺตสตฺตริ แปลวา เจ็ด และเจ็ดสิบ คือ ๗๗. กลาวกันวา
ภิกษุเหลานั้นผูกลาวพยัญชนะ เมื่อมีผูกลาวเพิ่มพยัญชนะมากขึ้น ก็สามารถ
แทงตลอดได. เพราะฉะนั้น พระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตาม
อัธยาศัยของภิกษุเหลานั้น. บทวา "ธมฺาฏิติาน ธรรมฐิติญาณ"
คือความรูในปจจยาการ ก็ปจจยาการทานเรียกวา ธรรมฐิติ เพราะเปนเหตุ
ของปวัตติฐิติแหงธรรมทั้งหลาย. ญาณในธรรมฐิตินี้ ชื่อวา ธรรมฐิติญาณ.
คําวาธรรมฐิติญาณนี้เปนชื่อของญาณ ๖ เพียงอยางเดียวเทานั้น. บทวา
ขยธมฺม คือถึงความสิ้นไปเปนสภาวะ. บทวา วยธมฺม คือถึงความเสื่อม
ไปเปนสภาวะ. บทวา วิราคธมฺม คือถึงความคลายกําหนัดเปนสภาวะ.
บทวา นิโรธธมฺม คือถึงความดับเปนสภาวะ. คําวา สตฺตสตฺตริ อธิบาย
วา ใน ๑๑ บท แบงเปนบทละ ๗ จึงรวมเปน ๗๗. การบรรลุวิปสสนา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ชื่อวิปสสนาในพระสูตรนี้.
จบอรรถกถาทุติยญาณวัตถุสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมอวิชชาปจจยสูตร
วาดวยสังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย
[๑๒๘] พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้.
[๑๒๙] เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรปู หนึ่ง
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชรามรณะเปนไฉน
และชรามรณะนี้เปนของใคร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ตั้งปญหา
ยังไมถูก ดูกอ นภิกษุ ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้
เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะ
นี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้นมีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางแต
พยัญชนะเทานั้น ดูกอนภิกษุ เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือวาเมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุ
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้
วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ.
[๑๓๐] ภิกษุรูปหนึง่ ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชาติเปน
ไฉน และชาตินี้เปนของใคร. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา ตั้งปญหา
ยังไมถูก ดูกอ นภิกษุ ผูใดพึงกลาววา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของ
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ใคร หรือพึงกลาววา ชาติเปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น คําทั้ง
สองของผูนั้นมีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ดูกอน
ภิกษุ เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือวาเมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ความ
อยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุ ตถาคตแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้วา เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ.
[๑๓๑] ภิกษุรูปหนึง่ ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภพเปน
ไฉน และภพนี้เปนของใคร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ตั้งปญหา
ยังไมถูก ดูกอ นภิกษุ ผูใดพึงกลาววา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร
หรือพึงกลาววา ภพเปนอยางอื่น และภพนี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของ
ผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ดูกอนภิกษุ
เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรย
ยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ความอยู
ประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอ นภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้วา เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงมีภพ . . . เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน . . .เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงมีตัณหา. . . เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา. . . เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ. . . เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป. . . เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมี
วิญญาณ. . .
[๑๓๒] ภิกษุรูปหนึง่ ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ สังขาร
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เปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ตั้ง
ปญหายังไมถูก ดูกอนภิกษุ ผูใดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้
เปนของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอื่นและสังขารนี้เปนของผูอื่น
คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น
ดูกอนภิกษุ เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ ความอยูประพฤติ
พรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรม
โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้วา เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร.
[๑๓๓] ดูกอนภิกษุ ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก
อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชราและมรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้
เปนของใคร หรือวาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น
วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ทิฏฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทํา
ใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ.
[๑๓๔] ดูกอนภิกษุ ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก
อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร
หรือวาชาติเปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฏฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อัน
อริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน
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ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอก
โดยไมมีเหลือ.
[๑๓๕] ดูกอนภิกษุ ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก
อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือ
วาภพเปนอยางอื่น และภพนี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฏฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวก
นั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความ
ไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดย
ไมเหลือ. . . อุปาทานเปนไฉน. . .ตัณหาเปนไฉน. . .เวทนาเปนไฉน. . .
ผัสสะเปนไฉน . . .สฬายตนะเปนไฉน. . . นามรูปเปนไฉน . . .วิญญาณ
เปนไฉน. . .
[๑๓๖] ดูกอนภิกษุ ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อัน
บุคคลเสพผิด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือ
วาสังขารเปนอยางอื่น และสังขารนี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฏฐิเหลานั้นทั้งสิ้น
อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอด
ดวน ถึงความไมมี มีอนั ไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับ
ดวยสํารอกโดยไมเหลือ.
จบปฐมอวิชชาปจจยสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมอวิชชาปจจยสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาปจจยสูตรที่ ๕ ตอไป.
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พระศาสดาทรงใหเทศนาจบลงในคําวา สมุทโย โหติ นี้เอง. เพราะ
เหตุไร. เพราะเพื่อใหโอกาสแกผูมีทิฏฐิ. เพราะวา ในบริษัทนัน้ ผูมีทิฏฐิมี
จิตครุนคิดกังวลมีอยู. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา "ผูนั้นจักถาม
ปญหา ครั้นแลวเราจักแกแกเขา" ดังนั้น จึงทรงพักเทศนาไว เพื่อใหผูนั้น
เห็นโอกาส. ขอวา "โน กลฺโล ปฺโห ตั้งปญหายังไมถูกตอง"
อธิบายวา ปญหานี้เปนปญหาที่ไมควร คือเปนปญหาที่เลว. ก็ขอที่ถาม
วา "ขาแตพระองคผูเจริญ ชรามรณะเปนไฉน" นี้ เปนการถามดีแลว
มิใชหรือ. ตอบวา เปนการถามที่ดีแลวก็จริง แตก็เหมือนอยางวา เมื่อ
คนเอากอนคูถประมาณเทามะขามปอมทรงไวขางบนสุดของโภชนะดีที่เขาตัก
ใสถาดทองราคาตั้งแสน โภชนะทั้งหมดก็ตองกลายเปนโภชนะเลวควรทิ้ง
ฉันใด แมปญ
 หานี้ก็เปนปญหาเลว เพราะกลาวดวยการเขาไปยึดถือสัตวนี้วา
"ก็แลชรามรณะนี้เปนของใคร." เหมือนโภชนะนั้นที่กลายเปนโภชนะ
เลวเพราะกอนคูถฉันนั้นแล.
บทวา "พฺรหฺมจริยวาโส การอยูป ระพฤติพรหมจรรย" คืออยูดวย
อริยมรรค. ขอวา "ต ชีว ต สรีร ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ "
อธิบายวา ก็ผูใดมีความเห็นเชนนี้ ผูนั้นยอมถือเอาวา เมื่อชีพขาดสูญ
สรีระก็ขาดสูญ เมื่อสรีระขาดสูญ ชีวติ ก็ขาดสูญ" เมื่อถืออยางนี้ ความ
เห็นนั้น จึงชื่อวา อุจเฉททิฏฐิ เพราะไดถือเอาวา "สัตวยอมขาดสูญ."
แตถาจะพึงถือเอาวา "สังขารทั้งหลายแล ยอมเกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้น. "
ความเห็นที่หยั่งลงในพระศาสนาพึงเปนสัมมาทิฏฐิ ก็ชื่อวาอริยมรรคนี้ยอม
ดับวัฏฏะตัดขาดวัฏฏะเกิดขึ้น. เมื่อสภาวะแหงอาการที่ถือเอาดวยอุจเฉททิฏฐิยังมีอยู (ถา) เวนมรรคภาวนาเสีย วัฏฏะนั้นแลยอมดับไดไซร เพราะ
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เหตุนั้น มรรคภาวนา (การเจริญมรรค) ยอมไมมีประโยชน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี."
พึงทราบวินิจฉัยในนัยที่สอง. ผูใดมีความเห็นอยางนี้วา ชีพก็
อยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ผูนั้นยอมเปนอันถือเอาวา สรีระยอมขาด
สูญในโลกนีเ้ อง แตชีวิตยอมไปตามสบาย เหมือนนกที่ออกจากกรงไดก็
ไปตามสบายของตนฉะนั้น. เมื่อถืออยางนี้ ความเห็นนั้น จึงชื่อวา
สัสสตทิฏฐิ เพราะไดถือเอาวา "ชีวิตจากโลกนี้ไปสูโลกอื่น" ก็อริยมรรคนี้เมื่อเวนเสียซึ่งวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ ยอมเกิดขึ้น. เมื่อความเที่ยง
ความแท ความคงที่แมในสังขารอยางเดียวยังมีอยู อริยมรรคนัน้ แมเกิด
ขึ้นแลวก็ไมอาจทําใหวัฏฏะหยุดหมุนเวียนได เพราะฉะนั้น มรรคภาวนา
จึงไมมีประโยชน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ดูกอน
ภิกษุ เมื่อมีความเห็นวา ชีพก็อยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง การอยูประพฤติ
พรหมจรรยยอมไมมี. คําวา "เปนขาศึก" เปนตน ลวนเปนไวพจนของ
มิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น. ก็มิจฉาทิฏฐินั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปน
ขาศึกเพราะรองรับตนเองเหมือนขาศึก เพราะอรรถวา ชําแรกสัมมาทิฏฐิ
ตรัสเรียกวา อันบุคคลเสพผิด เพราะไมเปนไปตามสัมมาทิฏฐิ แตเปน
ไปโดยเกลียดชังตอสัมมาทิฏฐินั้น ตรัสเรียกวา ดิน้ รนแกวงสายไปผิดรูป
เพราะบางคราวก็เปนอุจเฉททิฏฐิถือความขาดสูญ บางคราวก็เปนสัสตทิฏฐิ
ถือความเที่ยงแท. บทวา ตาลาวตฺถุกตานิ คือทําใหเหมือนตาลยอดดวน
อธิบายวา เหมือนตาลยอดดวน เพราะอรรถวา ไมงอกขึ้นอีก และทํา
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ใหเหมือนที่ที่ถอนตาลขึ้นทั้งรากตั้งไว. ขอวา อนภาว คตานิ แปลวา
ถึงความไมมีในภายหลัง.
จบอรรถกถาปฐมอวิชชาปจจยสูตรที่ ๕
๖. ทุติยอวิชชาปจจยสูตร
วาดวยอวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร
[๑๓๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ
สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน
และชรามรณะนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชรามรณะเปนอยางอื่น และ
ชรามรณะนี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองงของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้วา
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ฯ ล ฯ
ชาติเปนไฉน. . .ภพเปนไฉน. . .อุปาทานเปนไฉน. . .ตัณหาเปน
ไฉน. . . เวทนาเปนไฉน. . . ผัสสะเปนไฉน. . . สฬายตนะเปนไฉน. . .
นามรูปเปนไฉน. . . วิญญาณเปนไฉน.
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[๑๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใ ดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน
และสังขารนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอื่น และสังขาร
นี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกัน
แตพยัญชนะเทานั้น เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยู
ประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยาง
หนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองงนั้น ดังนี้วา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ ล ฯ
[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปน
ขาศึก อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะ
เปนของใคร หรือวาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น
วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฏฐิ
เหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําให
เปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ.
[๑๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปน
ขาศึก อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปน
ของใคร หรือวาชาติเปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อัน
นั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฏฐิเหลานั้น
ทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาล
ยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชา
ดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯลฯ
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ภพเปนไฉน. . . อุปาทานเปนไฉน. . . ตัณหาเปนไฉน. . . เวทนา
เปนไฉน. . .ผัสสะเปนไฉน. . .สฬายตนะเปนไฉน. . .นามรูปเปนไฉน. . .
วิญญาณเปนไฉน. . .
[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปน
ขาศึก อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปน
ของใคร หรือวาสังขารเปนอยางอื่น และสังขารนี้เปนของผูอื่น วาชีพก็
อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฏฐิเหลานั้น
ทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดัง
ตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะ
อวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ.
จบทุติยอวิชชาปจจยสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยอวิชชาเปนปจจยสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอวิชชาปจจยสูตรที่ ๖ ตอไป.
ขอวา "อิติ วา ภิกขฺ เว โย วเทยฺย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาว
อยางนี้" อธิบายวา ในบริษัทนั้น ผูถอื ทิฏฐิใครที่จะถามปญหามีอยู. แตผู
นั้นพระธาตุแหงผูไมกลาหาญจึงไมอาจจะลุกขึ้นถามพระทศพล. เพราะฉะนั้น
พระศาสดาจึงตรัสถามเสียเองตามความประสงคของเขา เมื่อจะทรงแก จึง
ตรัสอยางนี้.
จบอรรถกถาทุติยอวิชชาปจจยสูตรที่ ๖
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๗. นตุมหสูตร
วาดวยปจจัยปรุงแตงกรรม
[๑๔๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไมใชของเธอทั้งหลาย ทั้งไมใชของ
ผูอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมเกานี้พึงเห็นวา อันปจจัยปรุงแตง เกิด
ขึ้นดวยความตั้งใจ เปนที่ตั้งของเวทนา.
[๑๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในเรื่องกาย
นั้น ยอมมนสิการโดยแยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งนี้มี
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับ
โดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบนตุมหสูตรที่ ๗
อรรถกถานตุมหสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในนตุมหสูตรที่ ๗ ตอไป.
ขอวา "นาย ตุมหฺ าก กายนี้มิใชของพวกเธอ" อธิบายวา เมื่ออัตตามีอยู
ขึ้นชื่อวาสิ่งที่เปนอัตตาก็ยอมมี. แตอัตตานั่นแหละยอมไมมี เพราะฉะนั้น
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กายนีม้ ิใชของพวกเธอ. ขอวา "นาป
อฺเส ทั้งมิใชของผูอื่น" คือ อัตตาของคนอื่นชื่อวาเปนอื่นไป. เมื่ออัตตา
นั้นมีอยู ที่ชอื่ วา อัตตาอื่นก็พึงมี ทั้งอัตตาอื่นนั้นก็ไมมี. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทั้งมิใชของคนอื่น. ขอวา "ปุราณมิท
ภิกฺขเว กมฺม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมเกานี้ " อธิบายวา กรรมนี้มิใช
กรรมเกาเลย แตกายนี้ บังเกิดเพราะกรรมเกา เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสไวอยางนี้ดวยปจจยโวหาร. บทวา อภิสงฺขต เปนตน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยศัพทเปนเพศชายโดยอํานาจแหงกรรมโวหาร
นั่นเอง. ก็ในคําวา อภิสงฺขต เปนตนนี้ มีอธิบายดังนี้ บทวา อภิสงฺขต
ไดแก กายนีพ้ ึงเห็นวา อันปจจัยแตงแลว. บทวา อภิสฺเจตยิต ไดแก
พึงทราบวามีเจตนาเปนที่ตั้ง คือมีความจงใจเปนมูล. บทวา เวทนีย
ไดแก พึงทราบวา เปนที่ตั้งแหงเวทนา.
จบอรรถกถานตุมหสูตรที่ ๗
๘. ปฐมเจตนาสูตร
วาดวยความเกิดและดับกองทุกข
[๑๔๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และครุนคิด
ถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมี
อารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว
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เจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี เมื่อมีความบังเกิดคือภพ
ใหมตอไป ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
จึงมีตอไป ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้น
เปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมมณปจจัย ความ
ตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความ
บังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี เมื่อมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติ
ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมีตอไป ความเกิด
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และ
ไมครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหง
วิญญาณ เมื่อไมมีอารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อ
วิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว ไมเจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไป
จึงไมมี เมือ่ ความบังเกิดคือภพใหมตอไปไมมี ชาติ ชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบปฐมเจตนาสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฐมเจตนาสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในเจตนาสูตรที่ ๘ ตอไป.
ขอวา ยฺจ ภิกขฺ เว เจเตติ "ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ
สิ่งใด" อธิบายวา ยอมจงใจ คือยังความจงใจใดใหเปนไป. ขอวา ยฺจ
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ปกปฺเปติ "ยอมดําริสิ่งใด อธิบายวา ยอมดําริ คือยังความดําริใดใหเปน
ไป. ขอวา "ยฺจ อนุเสติ ยอมครุนคิดถึงสิ่งใด" อธิบายวา ยอมครุนคิด
คือยังความครุนคิดใดใหเปนไป. ก็ในขอความนี้ ความจงใจอันเปนกุศล
และอกุศล ที่เปนไปในภูมิ ๓ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาวา ยอม
จงใจ ความดําริดวยตัณหาและทิฏฐิในจิตอันเกิดพรอมดวยโลภะ ๘ ดวง
ทรงถือเอาวา ยอมดําริ. ความครุนคิด ทรงถือเอาดวยที่สุดแหงเจตนา
๑๒ ที่เกิดพรอมกัน และดวยที่สุดแหงอุปนิสัยวา ยอมครุน คิด. ขอวา
" อารมฺมณเมต โหติ สิง่ นั้นเปนอารัมมณปจจัย" ไดแก ธรรมชาติ
มีเจตนาเปนตนนี้ เปนปจจัย. และปจจัยทรงประสงคเอาวา อารมณใน
ที่นี้. ขอวา "วิฺาณสฺส ิติยา เพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ" คือ
เพื่อความตั้งอยูแหงกรรมวิญญาณ. ขอวา "อารมฺมเณ สติ เมื่อมี
อารัมมณปจจัย ไดแก เมื่อปจจัยนั้นมีอยู. บทวา ปติฏา วิฺาณสฺส
โหติ ความวา ยอมเปนที่ตั้งอาศัยแหงกรรมวิญญาณนั้น. บทวา ตสฺมึ
ปติฏิเต วิฺาเณ ไดแก เมื่อกัมมวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว. บทวา
"วิรุฬฺเห เจริญขึ้นแลว" ไดแก เมื่อเกิดมูลเหตุแหงการบังเกิด เพราะ
สามารถใหกรรมทรุดโทรมไปแลวชักปฏิสนธิมา. บทวา "ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ" แปลวา ความบังเกิด กลาวคือภพใหม. ขณะที่ความ
จงใจอันเปนไปในภูมิ ๓ ไมเปนไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยคํานี้
วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมจงใจ" ขณะที่ความดําริเรื่องตัณหา
และทิฏฐิไมเปนไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยคําวา "โน จ ภิกฺขเว
เจเตติ ก็ภิกษุไมดําริ," ดวยบทวา โน จ ปกปฺเปติ ทานกลาวถึงขณะ
แหงความดําริดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิไมเปนไป. กิริยาที่เปนกามาพจร
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คือความครุนคิด ในวิบากอันเปนไปในภูมิ ๓ ทรงถือเอาดวยคําวา
"อนุเสติ ยอมครุนคิด." ในคําวา "อนุเสติ" นี้ ทรงถือเอาผูที่ยัง
ละความครุนคิดไมได. ขอวา "อารมฺมณเมต โหติ อารัมมณปจจัยนั้น
ยอมมี" หมายความวาเมื่อความครุนคิดมีอยู ความครุนคิดนั้นจึงเปน
ปจจัย (แหงกัมมวิญญาณ) โดยแท เพราะความเกิดขึ้นแหงกัมมวิญญาณ
เปนสิ่งที่ใครหามไมได.
ในบทวา "โน จ เจเตติ ก็ภิกษุไมจงใจ" เปนตน กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอันเปนไปในภูมิ ๓ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
บทที่ ๑. ตัณหาและทิฏฐิในจิต ๘ ดวง ตรัสไวในบทที่ ๒. ความครุนคิด
ที่บุคคลครุนคิด โดยที่สดุ ที่ยังละไมไดในธรรมมีประการดังกลาวแลว ตรัส
ไวในบทที่ ๓.
อีกอยางหนึ่ง เพื่อมิใหฉงนในพระสูตรนี้ ควรทราบหมวด ๔
ดังนี้คือ ยอมจงใจ ยอมดําริ ยอมครุนคิด หมวด ๑. ยอมไมจงใจ
แตดําริ และครุนคิด หมวด ๑. ยอมไมจงใจ ไมดําริ แตครุนติด
หมวด ๑. ยอมไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิด หมวด ๑. ในหมวด ๔
นั้น การกําหนดธรรม พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในนัยที่ ๑.
กุศลเจตนาอันเปนไปในภูมิ ๓ และอกุศลเจตนา ๔ ทรงถือเอาวา
" จงใจ" ในนัยที่ ๒. ตัณหาและทิฏฐิในจิต ๘ ดวง ทรงกลาววา
"ไมดําริ" ความครุนคิด โดยที่สดุ แหงอุปนิสับในกุศลอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ ก็ดี โดยที่สุดแหงปจจัยที่เกิดพรอมกันในอกุศลเจตนา ๔ ก็ดี
โดยที่สุดแหงอุปนิสัยก็ดี ทรงถือเอาวา "อนุสโย ครุนคิด." กุศลและ
อกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓ ทรงกลาววา "ไมจงใจ" ในนัยที่ ๓. ตัณหาและ
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ทิฏฐิในจิต ๘ ดวง ทรงกลาววา "ไมดําริ" พระผูมีพระภาคเจาทรง
หามจิตที่มาในพระสูตร แลวทรงถือเอาอุปนิสัยโดยที่สุดที่ยังละไมได ใน
กุศลจิต อกุศลจิต วิปากจิต กิริยาจิต ที่เปนไปในภูมิ ๓ และรูป
ดวยคําวา "ยอมครุนคิด." นัยที่ ๔ เชนกับนัยกอนแล.
บทวา ตทปฺปติฏิเต แปลวา เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งมนแลว.
บทวา "อวิรฬ
ุ ฺเห ไมเจริญขึ้นแลว" ไดแก เมื่อเกิดมูลแหงการไม
บังเกิด เพราะสามารถใหกรรมทรุดโทรมแลวชักปฏิสนธิมา. ถามวา
ก็ในวาระที่ ๓ นี้ทานกลาวถึงอะไร. แกวา กลาวถึงกิจของอรหัตมรรค.
จะกลาววา การกระทํากิจของพระขีณาสพบาง นวโลกุตรธรรมบาง
ก็ควร. แตในวาระนี้ มีอธิบายวา ระหวางวิญญาณกับภพใหมในอนาคต
เปนสนธิอันหนึ่ง ระหวางเวทนากับตัณหาเปนสนธิอันหนึ่ง ระหวาง
ภพกับชาติเปนสนธิอันหนึ่ง.
จบอรรถกถาปฐมเจตนาสูตรที่ ๑
๙. ทุตยิ เจตนาสูตร
วาดวยความเกิดดับแหงกองทุกข
[๑๔๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และครุนคิดถึงสิ่งใด
สิ่งนั้นยอมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมือ่ มีอารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญ
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ขึ้นแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทนนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด
สิ่งนั้นยอมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมือ่ มีอารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญ
ขึ้นแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และ
ไมครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหง
วิญญาณ เมือ่ ไมมีอารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อ
วิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว ไมเจริญขึ้นแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึง
ไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
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เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
จบทุติยเจตนาสูตรที่ ๙
อรรถกถาทุติยเจตนาสูตรที่ ๙
ในทุติยเจตนาสูตรที่ ๙ มีอธิบายวา ระหวางวิญญาณกับนามรูป
เปนสนธิอันหนึ่ง ระหวางเวทนากับตัณหาเปนสนธิอันหนึ่ง ระหวางภพ
กับชาติเปนสนธิอันหนึ่ง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุติยเจตนาสูตรที่ ๙
๑๐. ตติยเจตนาสูตร
วาดวยความเกิดและดับกองทุกข
[๑๔๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และยอมครุนคิดถึง
สิ่งใด สิ่งนัน้ ยอมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมี
อารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว
เจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงมี เมื่อมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อมีคติ
ในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติและอุปบัติ ชาติชราและมรณะ
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โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ
แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหง
วิญญาณ เมือ่ มีอารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณ
นั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงมี เมื่อมีตัณหา คติในการเวียน
มาจึงมี เมื่อมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติและอุปบัติ
ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และ
ไมครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหง
วิญญาณ เมื่อไมมีอารัมมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อ
วิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว ไมเจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงไมมี เมื่อไมมีตัณหา
คติในการเวียนมาจึงไมมี เมื่อไมมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึง
ไมมี เมื่อไมมีจุติและอุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
จบตติยเจตนาสูตรที่ ๑๐
กฬารขัตติยวรรคที่ ๔ จบ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภูตมิทสูตร ๒. กฬารขัตติยสูตร ๓. ปฐมญาณวัตถุสูตร
๔. ทุติยญาณวัตถุสูตร
๕. ปฐมอวิชชาปจจยสูตร ๖. ทุติยอวิชชาปจจยสูตร ๗. นตุมหากังสูตร ๘. ปฐมเจตนาสูตร ๙. ทุติยเจตนาสูตร ๑๐. ตติยเจตนาสูตร.
อรรถกถาตติยเจตนาสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในตติยเจตนาสูตรที่ ๑๐ ตอไป.
บทวา นติ แปลวา ตัณหา. ก็ตัณหานั้น เรียกวา นติ เพราะอรรถวา
นอมไปในอารมณมีรูปเปนตน อันเปนปยรูป รูปที่นารัก. ขอวา อาคติคติ
โหติ แปลวา คติในการเวียนมาจึงมี. เมื่อกรรม กรรมนิมิต หรือคตินิมิต
มาปรากฏ คติแหงวิญญาณยอมมีดวยอํานาจปฏิสนธิ. บทวา "จุตูปปาโต
จุติและอุปบัติจึงมี" หมายความวา เมื่อคติอันเปนอารมณแหงปฏิสนธิมา
ปรากฏแกวญ
ิ ญาณ มีอยู จุติ กลาวคือการเคลื่อนจากภพนี้จึงมี. อุปบัติ
กลาวคือการบังเกิดขึ้นในภพนั้นจึงมี. ชื่อวาจุติและอุปบัติ (การตายและ
การเกิด) นี้จึงมี. ระหวางตัณหากับคติในการเวียนมา จึงเปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนสนธิอันหนึ่งในพระสูตรนี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบตติยเจตนาสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถากฬารขัตติยวรรคที่ ๔
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คหบดีวรรคที่ ๕
๑. ปฐมปญจเวรภยสูตร
วาดวยภัยเวร ๕ ประการ
[๑๕๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท
แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี เมื่อใดแล
ภัยเวร ๕ ประการ ของอริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้นอริยสาวกยอมประกอบ
ดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยางประเสริฐ
อริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอดดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึง
พยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว
เราเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในกาย
หนา.
[๒๕๒] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน. ดูกอนคฤหบดี
บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติ
หนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ
ภัยเวรของอริยสาวกผูพนขาดจากปาณาติบาต สงบแลวดวยอาการอยางนี้
บุคคลผูลักทรัพยยอมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติ
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หนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะอทินนาทานเปนเหตุ
ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากอทินนาทาน สงบแลวดวยอาการอยางนี้
บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ยอมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมี
ในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร สงบแลว
ดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูพูดเท็จ ยอมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้
บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะ
มุสาวาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากมุสาวาท สงบแลวดวย
อาการอยางนี้ บุคคลผูตั้งอยูในความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและ
เมรัย ยอมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง
ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจาก
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท สงบแลวดวย
อาการอยางนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้ สงบแลว.
[๑๕๓] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ
๔ อยางเปนไฉน. ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบ
ดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน
สารถีฝกบุรษุ ที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ ยอมประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี-
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พระภาคเจาตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ ยอม
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูป ฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ
เปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร คือคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้ ยอมประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาปรารถนา
อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ
อันตัณหาและทิฏฐิไมครอบงําได เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบ
ดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้.
[๑๕๔] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกเห็นดีแลว
แทงตลอดดีแลวดวยปญญาเปนไฉน. ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี
สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ คือ เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข-
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โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะ
นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะ
ผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหา
ดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติ
จึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โลกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
จึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวย
ปญญา.
[๑๕๕] ดูกอนคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ของ
อริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองค
แหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยางประเสริฐนี้ อันอริยสาวก
นั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึง
พยากรณดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
สิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินบิ าตสิ้นแลว เราเปน
โสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา.
จบปฐมปญจเวรภยสูตรที่ ๑
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คหปติวรรคที่ ๕
อรรถกถาปฐมปญจภยเวรสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในปญจภยเวรสูตรที่ ๑ แหงคหปติวรรคตอไป.
บทวา ยโต แปลวา ในกาลใด. บทวา ภยานิ เวรานิ ไดแก เจตนา
เปนเหตุกอภัยและเวร. บทวา "โสตาปตฺติยงฺเคหิ ดวยธรรมเปนองค
แหงโสดาปตติ" อธิบายวา องคแหงโสดาปตติ มี ๒ อยาง คือ
องคที่เปนไปในสวนเบื้องตนเพื่อไดเฉพาะโสดาปตติมรรคที่มาอยางนี้
คือ สัปปุริสสังเสวะ (การคบสัตบุรุษ) สัทธัมมสวนะ (การฟงธรรม
ของสัตบุรุษ) โยนิโสมนสิการ (การกระทําไวในใจโดยแยบคาย)
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม) ซึ่งเรียกวา
องคแหงโสดาปตติมรรค ๑ องคแหงบุคคลผูมีคุณธรรมอันไดแลว บรรลุ
โสดาปตติมรรคแลวดํารงอยู ซึ่งเรียกวา องคแหงโสดาบัน ๑. คําวา
โสตาปนฺนสฺส นี้ เปนชือ่ ของผูมีความเลื่อมใสไมหวั่นไหวเปนตน ใน
พระพุทธเจา คํานี้แลพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาแลวในที่นี้.
บทวา อริโย แปลวา ผูไมมีโทษ คือ ผูไมมีการติเตียน. บทวา
ญาโย ไดแก ญาณที่รูปฏิจจสมุทบาทตั้งอยูบาง ปฏิจจสมุปบาทธรรม
บาง. เหมือนอยางที่ทานกลาววา ปฏิจจสมุปบาท เรียกวา ญายธรรม.
แมอริยมรรคมีองค ๘ ทานก็เรียกวา ญายธรรม. บทวา "ปฺาย
ดวยปญญา" ไดแก ดวยวิปสสนาปญญาที่เกิดขึ้นตอ ๆ กันไป. บทวา
"สุทิฏโ โหติ อันอริยสาวกเห็นดีแลว" ไดแก อันอริยสาวกเห็น
แลวดวยดี ดวยอํานาจการเห็นเกิดขึ้นตอ ๆ กัน.
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บทวา "ขีณนิรโย มีนรกสิ้นแลวเปนตน" อธิบายวา นรกของ
เราสิ้นแลว เพราะไมเกิดขึ้นในนรกนั้นตอไปอีก เพราะฉะนั้น เราจึง
ชื่อวา เปนผูมีนรกสิ้นแลว. ในบททั้งปวงก็นัยนี้. บทวา โสตาปนฺโน
แปลวา ถึงกระแสแหงมรรค. บทวา "อวินิปาตธมฺโม มีการไมตกต่ํา
เปนธรรมดา" ไดแก มีอนั ไมตกต่ําเปนสภาวะ. บทวา "นิยโต เที่ยง"
ไดแก เที่ยงโดยกําหนดความเปนชอบ กลาวคือมรรคที่ ๑ (โสดาปตติมรรค). บทวา "สมฺโพธิปรายโน จะตรัสรูในภายหนา" ไดแก
ปญญาเครื่องตรัสรู กลาวคือมรรค ๓ เบื้องสูง เปนเบื้องหนา คือเปน
ทางของเรา เพราะเหตุนั้น เรานั้นจึงชื่อวาจะมีการตรัสรูในเบื้องหนา.
อธิบายวา จะตรัสรูพระสัมโพธิญาณนั้นแนแท.
บทวา "ปาณาติบาตปจฺจยา เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย" ไดแก
เพราะกรรมคือปาณาติบาตเปนเหตุ. สองบทวา "ภย เวร เวร" โดย
เนื้อความเปนอันเดียวกัน . และขึ้นชือ่ วา เวรนี้มี ๒ อยาง คือ เวรภายนอก ๑
เวรภายใน ๑ ก็เมื่อบิดาของคนคนหนึ่ง ถูกบุคคลหนึ่งฆาตาย เขาจึงคิด
วา "ขาววา บิดาของเราถูกผูนี้ฆาตายเสียแลว แมเราก็จักฆามันใหตาย
เหมือนกัน" ดังนี้ จึงเอาศัสตราพกติดตัวไป. เจตนาอันเปนเหตุกอ
เวร อันเกิดขึ้นแลวในภายในของผูนั้น นีช้ ื่อวา เวรภายนอก. สวน
บุคคลนอกนี้เกิดความคิดวา "ขาววา บุคคลนี้เที่ยวเพื่อจะฆาเรา
เรานี่แหละจักฆามันกอน" นีช้ ื่อวา เวรภายใน. แมเวรทั้ง ๒ อยางนี้
ก็จักเปนเวรในปจจุบันนั่นเอง. สวนความจงใจที่เกิดขึ้นแกนายนิรยบาล
ผูเห็นเขาเกิดในนรกถือคอนเหล็กอันลุกโพลงดวยคิดวา "เราจักฆามัน"
นี้เปนเวรภายนอกอันจะมีในภายหนา. ผูที่มีความคิดมาวา ผูนั้นเกิดความ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 219

จงใจขึ้นวา ผูนี้มาเพื่อจะประหารเราผูไมมีความผิด เรานี่แหละ จักฆา
มันกอน. นีช้ ื่อวา เวรภายในอันจะมีในภายหนา. อนึ่ง เวรที่เปนภาย
นอกนี้นั้น ในอรรถกถา ทานเรียกวา "เวรสวนบุคคล" สองบทวา
"ทุกฺข โทมนสฺส ทุกข โทมนัส" โดยเนื้อความก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง.
ก็ในขอนี้มีอธิบายอยางไร. แมในบทที่เหลือก็มีอธิบายอยางนั้น. พึงทราบ
ความเกิดขึ้นแหงเวรโดยนัยมีอาทิวา "ผูนี้ไดทําลายสิ่งของของเราเสียแลว
ผูนี้ไดประพฤติ (ผิด) ในภรรยาของเราแลว ประโยชนถูกผูนี้ทาํ ลายแลว
เพราะกลาวเท็จ กรรนชือ่ นี้อันบุคคลนี้กอ (กระทํา) แลวดวยเหตุเพียง
เมาสุรา" ดังนี้. บทวา อเวจฺจปฺปสาเทน ไดแก ดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวอันตนบรรลุแลว. บทวา อริยกนฺเตหิ ไดแก ศีล ๕.
เพราะวา ศีล ๕ เหลานั้น เปนที่ปรารถนา คือเปนที่รักของพระอริยเจา
ทั้งหลาย. พระอริยเจาทั้งหลายถึงไปสูภพก็ไมละศีล ๕ เหลานั้น. เพราะฉะนั้น ศีล ๕ เหลานั้น จึงเรียกวา "เปนที่ปรารถนาของพระอริยเจา."
ขอที่เหลือซึ่งควรกลาวในที่นี้ทั้งหมดนั้น ไดกลาวแลวในอนุสสตินิเทศ
ในวิสุทธิมรรคแล.
จบอรรถกถาปฐมปญจภยเวรสูตรที่ ๑
๒. ทุติยปญจเวรภยสูตร
วาดวยภัยเวร ๕ ประการ
[๑๕๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวก
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สงบแลว เมื่อนั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยางประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวย
ตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว ฯลฯ มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา.
[คําทั้งปวง เปนตนวา " ภิกขฺ เว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย" ควรให
พิสดาร]
[๑๕๗] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติ
หนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ
ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากปาณาติบาต สงบแลวดวยอาการอยางนี้
บุคคลผูลักทรัพย. . .บุคคลผูประพฤติผิดในกาม. . .บุคคลผูพูดเท็จ. . .
บุคคลผูตั้งอยูในความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ยอม
ประสบภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวย
เจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการดื่มน้ําเมา คือ
สุราและเมรัยอันเปนตั้งแหงความประมาท สงบแลวดวยอาการอยางนี้
ภัยเวร ๕ ประการนี้ สงบแลว.
[๑๕๘] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา. . .ในพระธรรม. . .ในพระสงฆ. . .และประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาปรารถนา. . .
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ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนั้น.
[๑๕๙] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว
แทงตลอดดีแลวดวยปญญาเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี
ฯ ล ฯ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดี
แลวดวยปญญา.
[๑๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้
ของอริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้นอริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปน
องคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวก
นั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึง
พยากรณตนดวยตนเองไดวา เรายอมเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสยั สิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เรา
ยอมเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูใน
ภายหนา.
จบทุติยปญจภยเวรสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยปญจเวรภยสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ เพียงแตภาวะที่พวกภิกษุกลาวเทานั้น เปนความ
ตางกัน.
จบอรรถกถาปญจเวรภยสูตรที่ ๒
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๓. ทุกขนิโรธสูตร
วาดวยเหตุเกิดแหงทุกขและความดับทุกข
[๑๖๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกข และความดับ
แหงทุกข ทานทั้งหลายจงฟง จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา.
[๑๖๒] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ความเกิดขึ้นแหงทุกขเปนไฉน. เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปน
ปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เพราะอาศัยหูและเสียง . . . เพราะอาศัยจมูก
และกลิ่น . . . เพราะอาศัยลิ้นและรส . . . เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ
เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓
ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิดขึ้นแหงทุกข.
[๑๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน. เพราะ
อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึง
ดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติ
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ดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้. ภิกษุทั้งหลาย นี้แล
เปนความดับแหงทุกข เพราะอาศัยหูและเสียง . . . เพราะอาศัยจมูกและ
กลิ่น. . . เพราะอาศัยลิ้นและรส . . . เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . .
เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓
ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพื่อชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมดวยประการอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความดับแหงทุกข.
จบทุกขนิโรธสูตรที่ ๓
อรรถกถาทุกขนิโรธสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรที่ ๓ ตอไป.
บทวา ทุกฺขสฺส ไดแกวัฏทุกข ทุกขคือความเวียนวายตายเกิด. เหตุ
เกิดในบทวา สมุทย มี ๒ อยางคือ เหตุเกิดที่เปนชั่วขณะ ๑ เหตุ
เกิดคือปจจัย ๑. ภิกษุแมเห็นเหตุเกิดคือปจจัย ก็ชื่อวาเห็นเหตุเกิดที่เปน
ไปชั่วขณะ ถึงเห็นเหตุเกิดที่เปนไปชั่วขณะ ก็ชื่อวาเห็นเกิดคือปจจัย.
ความดับในบทวา อฏงฺคโม มี ๒ อยางคือ ความดับสนิท ๑ ความดับ
คือการแตกสลาย ๑. ภิกษุแมเห็นความดับสนิท ก็ชื่อวาเห็นความดับคือการ
แตกสลาย ถึงเห็นความดับคือการแตกสลาย ก็ชื่อวาเห็นความดับสนิท.
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บทวา เทเสสฺสามิ ไดแก เราจักแสดงความเกิดและความดับ ซึ่งชื่อวาความ
บังเกิดและความแตกแหงวัฏทุกขนี้. อธิบายวา พวกเธอจงฟงเหตุเกิดและ
ความดับนั้น. บทวา ปฏิจฺจ ไดแก เพราะความประชุมแหงธรรม ๓
ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะทําใหเปนปจจัย ดวยอํานาจนิสสยปจจัยและ
อารัมมณปจจัย. บทวา อย โข ภิกฺขเว ทุกขฺ สฺส สมุทโย ไดแก
นี้ชื่อวาเปนความบังเกิดแหงวัฏทุกข. ขอวา อฏงฺคโม แปลวา ความแตก
สลาย. วัฏทุกขยอมเปนอันถูกทําลายแลว หาปฏิสนธิมิได ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุกขนิโรธสูตรที่ ๓
๔. โลกนิโรธสูตร
วาดวยความเกิดและความดับแหงโลก
[๑๖๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก เธอ
ทั้งหลายจงฟง. . . ภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน. เพราะอาศัย
จักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปน
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิด
ตัณหา เพระตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิด
ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปน
ความเกิดแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง. . .เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น. . .
๑

๑. สังขารโลก

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 225

เพราะอาศัยลิ้นและรส. . .เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . .เพราะอาศัยใจ
และธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปน
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา ฯล ฯ เพราะชาติเปนปจจัย
จึงเกิดชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความเกิดแหงโลก.
[๑๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน. เพราะ
อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทาน
จึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ
ชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้. ภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความดับแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง. เพราะอาศัยจมูกและ
กลิ่น. . . เพราะอาศัยลิ้นและรส. . . เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . .
เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓
ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความ
ดับแหงโลก.
จบโลกนิโรธสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโลกนิโรธสูตรที่ ๔
ในโลกนิโรธสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โลกสฺส ไดแกสังขารโลก. ความตางกันในสูตรที่ ๔ นี้
มีเพียงเทานี้.
จบอรรถกถาโลกนิโรธสูตรที่ ๔
๕. ญาติกสูตร
วาดวยความประชุม ๓ ประการเปนผัสสะ
[๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูที่คิญชกาวสถะ [มหาปราสาทที่สรางดวยอิฐ] ใกลบานพระญาติ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในที่ลับ ทรงเรนอยู ไดตรัสธรรมปริยายนี้วา เพราะอาศัยจักษุ
และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปน
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและ
เสียง. . . เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น. . . เพราะอาศัยลิ้นและรส. . . เพราะ
อาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . . เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดนโนวิญญาณ
ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึง
เกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
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[๑๖๗] เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความ
ประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอก
โดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและ
เสียง ฯลฯ เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุม
แหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวย
สํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๖๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟงอยูใกลพระผูมีพระ
ภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุนั้นแลว ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไดฟงธรรมปริยายนีห้ รือภิกษุนั้นทูลรับวา พระพุทธเจาขา ขาพระองค
ไดฟงอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุ เธอจงศึกษาเลาเรียน
ทรงจําธรรมปริยายนี้ ธรรมปริยายนีป้ ระกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย.
จบญาติกสูตรที่ ๕
อรรถกถาญาติกสูตรที่ ๕
ในญาติกสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา าติเก ไดแก ใกลบานแหงหมูพระญาติทั้ง ๒ ฝาย.
บทวา คิฺชกาวสเถ ไดแก ในมหาปราสาทที่สรางดวยอิฐ. บทวา
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ธมฺมปริยาย ไดแก เหตุแหงธรรม บทวา อุปสฺสุติ ไดแก เขาไป
ยืนแอบฟง. อธิบายวา ยืนอยูในที่ที่ตนเขาไปแลวสามารถไดยินพระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจาได. เลากันวา ภิกษุนั้นมาเพื่อจะกวาด
บริเวณพระคันธกุฏี ไดละทิ้งการงานของตนเสีย แลวไปยืนฟงเสียง
ประกาศธรรมของพระผูมีพระภาคเจาอยู. บทวา อทฺทสา ความวา
เลากันวาในครั้งนั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการปจจยาการแตตน
ทรงรําพึงวา "สิ่งนี้ยอมมีเพราะปจจัยนี้ สิ่งนีย้ อมมีเพราะปจจัยนี้"
สังขารไดปรากฏเปนกลุมเดียวกันจนถึงภวัคคพรหม. พระศาสดาทรงละ
มนสิการแลว เมื่อจะทรงกระทําการสาธยายดวยพระวาจา ไดทรงจบพระ
เทศนาลงตามอนุสนธิ เมื่อทรงพระรําพึงวา มีใครไดฟงธรรมปริยายนี้บาง
ไหมหนอ จึงไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
"พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นแลวแล." บทวา อสฺโสสิ
โน ไดแก ไดฟงแลวหรือหนอ. อีกอยางหนึ่ง บทวา อสฺโสสิ โน
ความวา ไดฟงแลวหรือไมไดฟงเราผูกําลังกลาวอยู. ในบทวา อุคฺคณฺหาหิ
เปนตน มีอธิบายวา ภิกษุฟงนิ่งอยูทําใหคลอง ชื่อวา ยอมศึกษา. เมื่อสืบ
ตอบทตอบททําใหคุนเคยดวยวาจา ชื่อวา ยอมเลาเรียน. เมื่อกระทําความ
คลองโดยประการทั้งสอง ใหบรรลุความทรงจําได ชื่อวา ยอมทรงจําไวได.
บทวา อตฺถสฺหิโต ไดแก อาศัยเหตุ. บทวา อาทิพฺรหฺมจริยโก ไดแก
เปนที่ประดิษฐานเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย. วัฏฏะ (ความเวียนวาย
ตายเกิด) และวิวัฏฏะ (พระนิพพาน) เปนอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวในพระสูตรทั้ง ๓ นี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาญาติกสูตรที่ ๕
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๖. อัญญตรสูตร
วาดวยทําเหตุอยางใดไดรับผลอยางนั้น
[๑๖๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระ
ภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
[๑๗๐] พราหมณนั้น ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผล
หรือหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ โวหารนี้วา คนนั้น
ทําเหตุ คนนั้นเสวยผล เปนสวนสุดที่หนึ่ง พราหมณนั้นทูลถามวา
พระโคดมผูเจริญ ก็คนอื่นทําเหตุ คนอื่นเสวยผลหรือ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ โวหารนี้วา คนอื่นทําเหตุ คนอื่น
เสวยผล เปนสวนสุดที่สอง ดูกอนพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดย
สายกลางไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึง
มีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวย
สํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้แลว พราหมณ
นั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
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เทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจง
ยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปด
ของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวย
หวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้
ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทาน
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบอัญญาตรสูตรที่ ๖
อรรถกถาอัญญาตรสูตรที่ ๖
ในอัญญตรสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คําวา อฺตโร คือพราหมณผูหนึ่งไมปรากฏชื่อ.
จบอรรถกถาอัญญตรสูตรที่ ๖
๗. ชาณุสโสณิสูตร
วาดวยชาณุสโสณีพราหมณทูลถามพระพุทธเจา
[๑๗๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครัง้ นั้นแล พราหมณ
ชาณุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงประทับ ไดปราศรัยกับพระ
ผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนหนึ่ง.
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[๑๗๓] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ชาณุสโสณีพราหมณไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา พระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือหนอแล.
พ. ดูกอ นพราหมณ โวหารนี้วา สิ่งทั้งปวงมีอยู เปนสวนสุดที่หนึ่ง.
ชา. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงไมมีอยูหรือ.
พ. ดูกอ นพราหมณ โวหารนี้วา สิ่งทั้งปวงไมมีอยู เปนสวนสุด
ที่สอง. ดูกอ นพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวน
สุดทั้งสองนั้นดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร
จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๗๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ชาณุสโสณีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือ
ตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบชาณุสโสณิสูตรที่ ๓
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อรรถกถาชาณุสโสณิสูตรที่ ๗
ในชาณุสโสณิสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คําวา ชาณุสฺโสณิ ไดแก มหาปุโรหิตผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ซึ่งไดชอื่
อยางนั้นดวยอํานาจฐานันดร.
จบอรรถกถาถชาณุสโสณิสูตรที่ ๗
๘. โลกายติกสูตร
วาดวยโลกายตะ
[๑๗๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พราหมณผู
รอบรูคัมภีรโลกายตะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ
[๑๗๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พราหมณผูรอบรูคัมภีรโลกายตะ ได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวาพระโคดมผูเจริญ สิง่ ทั้งปวงมีอยูหรือหนอ.
ภ. ดูกอ นพราหมณ ขอที่วา สิง่ ทั้งปวงมีอยูนี้ เปนทิฏฐิวาดวย
ความสืบตอแหงโลกที่หนึ่ง.
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงไมมีอยูหรือ.
ภ. ดูกอ นพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงไมมีอยูนี้ เปนทิฏฐิวา
ดวยความสืบตอแหงโลกที่สอง.
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกัน
หรือ.
ภ. ดูกอ นพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงมีสภาพเปนอยางเดียว
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กันนี้ เปนทิฏฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกที่สาม.
โล. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพตางกันหรือ.
ภ. ดูกอ นพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงมีสภาพตางกันนี้ เปนทิฏฐิ
วาดวยความสืบตอแหงโลกที่สี่ ดูกอนพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชาดับดวย
สํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯ ล ฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว โลกายติกพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนา
แจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวใน
ที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระองคทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
ทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบโลกายติกสูตรที่ ๘
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อรรถกถาโลกายติกสูตรที่ ๘
ในโลกายติกสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โลกายติโก ไดแกผูกระทําความคุนเคยในทิฏฐิวาดวยความ
สืบตอแหงโลก อันหมูชนผูคุนเคยกันคุยกันเลนสนุก ๆ. บทวา เชฏเมต
โลกายต ไดแก ทิฏฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกขอที่ ๑. บทวา โลกายต
ไดแก ความสืบตอแหงโลกนั่นเอง คือความสืบตอแหงโลกพาลปุถุชน
ไดแกทิฏฐิวามีเล็กนอย อันบุคคลเขาไปทรงจําวาใหญวาลึก. ดวยบทวา
เอกตฺต นี้ พราหมณชื่อ ชาณุสโสณี ถามถึงสิ่งที่มีสภาพเปนอยางเดียว
กันวา เปนสิ่งที่เที่ยงนั่นเอง. ดวยบทวา ปุถุตฺต ชาณุสโสณีพราหมณถาม
ถึงสภาพที่ตางจากภาพกอน หมายเอาความขาดสูญวา สิ่งทั้งปวงมีโดย
ภาวะเปนเทวดาและมนุษยเปนตนกอน แตภายหลังยอมไมมีอีก. ในพระ
สูตรนี้ พึงทราบสัสตทิฏฐิ ๒ คือ สิง่ ทั้งปวงมีอยู ๑. สิ่งทั้งปวงมีสภาวะ
เปนอยางเดียวกัน ๑. พึงทราบอุจเฉททิฏฐิ ๒ คือ สิ่งทั้งปวงไมมี ๑ สิ่ง
ทั้งปวงมีสภาวะตางกัน ๑ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาโลกายติกสูตรที่ ๘
๙. ปฐมอริยสาวกสูตร
วาดวยนามรูปมี ชรามรณะจึงมี
[๑๗๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล. . . พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับมิไดมี
ความสงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรมี อะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิด

ขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี
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เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่ออะไรมี เวทนาจึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี
เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงมี เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี
เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี.
[๑๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอม
มีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้ โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมี เมื่อนามรูป
มี สฬายตนะจึงมี เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี
เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพ
จึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้น
ยอมรูจักอยางนี้วา โลกนีย้ อมเกิดขึ้นอยางนี้.
[๑๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมไมมีความ
สงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ
อะไรจึงดับ เมื่ออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึง
ไมมี เมื่ออะไรไมมี ผัสสะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไร
ไมมี ตัณหาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี อุปาทานจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ภพ
จึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ชาติจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ชราและมรณะจึง
ไมมี.
[๑๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมี
ญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูป
ไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯ ล ฯ อุปาทานจึงไมมี. . . ภพจึงไมมี. . .
ชาติจึงไมมี เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้นยอมรู
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ประจักษอยางนี้วา โลกนีย้ อมดับอยางนี้.
[๑๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท ั่วถึง
เหตุเกิดและความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนัน้ อริยสาวก
นี้ เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง
เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณ
อันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุ
กระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วา
อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง.
จบปฐมอริยสาวกสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมอริยสาวกสูตรที่ ๙
ในปฐมอริยสาวกสูตรที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
ขอวา กึ นุโข เปนการแสดอาการเกิดขึ้นแหงความสงสัย. บทวา
สมุทยติ แปลวา เกิดขึ้น.
จบอรรถกถาปฐมอริยสาวกสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยอริยสาวกสูตร
วาดวยสังขารมี ชรามรณะจึงมี
[๑๘๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล. . .พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับมิไดมีความ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 237

สงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรมี อะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไร
จึงเกิดขึ้น เมื่ออะไรมี สังขารจึงมี เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เมื่ออะไรมี
นามรูปจึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่อ
อะไรมี เวทนาจึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี
เมื่ออะไรมี. ภพจึงมี เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี.
[๑๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับ ยอม
มีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนีจ้ ึงมี เพราะ
สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี เมื่อสังขารมี
วิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี
เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหา
จึงมี เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี
ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนี้
วา โลกนีย้ อมเกิดขึ้นอยางนี้.
[๑๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมไมมีความ
สงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไร
ดับ อะไรจึงดับ เมื่ออะไรไมมี สังขารจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี วิญญาณ
จึงไมมี เมื่ออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี
เมื่ออะไรไมมี ผัสสะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี
ตัณหาจึงไมมี. อุปาทาน. . . ภพ . . . ชาติ. . . เมื่ออะไรไมมี ชรามรณะ
จึงไมมี.
[๑๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูสดับ ยอมมี
ญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 238

เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เมื่อสังขาร
ไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูปไมมี
สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้น
ยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอมดับอยางนี้.
[๑๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท ั่วถึง
เหตุเกิด ความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนั้น อริยสาวก
นี้ เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัสนะบาง
เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณ
อันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุ
กระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วา
อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง.
จบทุติยอริยสาวกสูตรที่ ๑๐
คหปติวรรคที่ ๕ จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมปญจเวรภยสูตร
๓. ทุกขนิโรธสูตร
๕. ญาติกสูตร
๗. ชาณุสโสณิสูตร
๙. ปฐมอริยสาวกสูตร

๒. ทุติยปญจเวรภยสูตร
๔. โลกนิโรธสูตร
๖. อัญญตรสูตร
๘. โลกายติกสูตร
๑๐. ทุติยอริยสาวกสูตร
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อรรถกถาทุติยอริยสาวกสูตรที่ ๑๐
ในอริยสาวกสูตรที่ ๑๐ นัยแมทงั้ สอง พระผูมีพระภาคเจาตรัส
โดยความเปนอันเดียวกัน. ความที่ตางจากสูตรกอนมีเพียงเทานี้. สวน
ขอที่เหลือก็เปนเชนนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยอริยสาวกสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาคหปติวรรคที่ ๕
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ทุกขวรรคที่ ๖
๑. ปริวมี ังสนสูตร
วาดวยการพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ
[๑๘๘] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูม ีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุเทาไรหนอแล ภิกษุเมื่อพิจารณา พึง
พิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง ภิกษุเหลานั้น
ทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่ตั้ง มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่ง ไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา ขอเนื้อความแหง
ภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิดภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจาแลว จักทรงจําไว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ทุกขคือชราและมรณะมี
ประการตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นในโลก ทุกขนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร
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เปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด อะไรเปนแดนเกิดหนอแล เมือ่ อะไรมี
ชราและมรณะจึงมี เมื่ออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ภิกษุนั้นพิจารณา
อยู ยอมรูประจักษวา ทุกขคือชราและมรณะมีประการตาง ๆ มากมาย
เกิดขึ้นในโลก ทุกขนี้แลมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนสมุทัย มีชาติเปน
กําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี เมื่อชาติไมมี
ชราและมรณะจึงไมมีภิกษุนั้นยอมรูประจักษชราและมรณะ ยอมรูประจักษ
เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ยอมรูประจักษความดับแหงชราและมรณะ
ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึงความดับแหงชราและมรณะ และ
ยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดย
ประการทั้งปวง เพื่อความดับแหงชราและมรณะ.
[๑๙๐] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็
ชาตินี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปน
แดนเกิด เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรไมมี ชาติจึงไมมี ภิกษุนั้น
พิจารณาอยู ยอมรูประจักษวา ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพ
เปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิด เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อภพไมมี ชาติจึง
ไมมี ภิกษุนนั้ ยอมรูประจักษชาติ ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงชาติ ยอม
รูประจักษความดับแหงชาติ ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึง
ความดับแหงชาติ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรม
อันสมควร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อ
ความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง เพื่อความดับแหงชาติ.
[๑๙๑] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา
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ก็ภพนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็อุปาทานนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ตัณหานี้มี
อะไรเปนเหตุ ฯล ฯ ก็เวทนานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปน
เหตุ ฯลฯ ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ
ก็วิญญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็สงั ขารนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมีสังขารจึงมีเมื่ออะไรไมมี
สังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณา ยอมรูประจักษวา สังขารมีอวิชชาเปน
เหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปนกําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกิด เมื่อ
อวิชชามี สังขารจึงมี เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูประจักษ
สังขาร ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูประจักษความดับแหง
สังขาร ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึงความดับแหงสังขาร และ
ยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกวา
เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง เพื่อความดับ
แหงสังขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลตกอยูในอวิชชา ถาสังขารที่เปนบุญ
ปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงบุญ ถาสังขารที่เปนบาปปรุงแตง วิญญาณ
ก็เขาถึงบาป ถาสังขารที่เปนอเนญชาปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงอเนญชา.
[๑๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ภิกษุละอวิชชาไดแลว
วิชชาเกิดขึ้นแลว ในกาลนั้น ภิกษุนนั้ ก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรม
เปนบาป ไมทํากรรมเปนอเนญชา เพราะสํารอกอวิชชาเสีย เพราะมี
วิชชาเกิดขึ้น เมื่อไมทํา เมื่อไมคิด ก็ไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม
ถือมั่น ก็ไมสะดุงกลัว เมื่อไมสะดุงกลัว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ยอม
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา ก็รชู ัดวา
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สุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลิน
แลวดวยตัณหา ถาเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา ทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง
อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ถาเสวย
อทุกขมสุขเวทนา ก็รูชดั วา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึด
ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ภิกษุนั้นถาเสวย
สุขเวทนา ก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป ถา
เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็วางใจเฉยเสวยไป ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่
ปรากฏทางกาย ก็รชู ัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย เมื่อเสวยเวทนา
ที่ปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต รูช ัดวา
เวทนาทั้งปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลือ
อยูในโลกนี้เทานั้น เบื้องหนาตั้งแตสิ้นชีวิต เพราะความแตกแหงกาย.
[๑๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษยกหมอที่ยังรอนออกจากเตา
เผาหมอวางไวที่พื้นดินอันเรียบ ไออุนที่หมอนั้นพึงหายไป กระเบื้องหมอ
ยังเหลืออยูที่พื้นดินนั้นนั่นแหละ แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเสวย
เวทนาที่ปรากฏทางกาย ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย เมื่อ
เสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต
รูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุ
จักเหลืออยูในโลกนี้เทานั้น เบื้องหนาตั้งแตสิ้นชีวิต เพราะความแตกแหง
กายฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ภิกษุผูขีณาสพพึงทํากรรมเปนบุญบาง ทํากรรมเปนบาปบาง ทํา
กรรมเปนอเนญชาบางหรือหนอ.
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ภิกษุทั้งหลายทูลวา ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อสังขารไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
สังขารดับ วิญญาณพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. อีกอยางหนึ่งเมื่อวิญญาณไมมีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณ
ดับ นามรูปพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อนามรูปไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
นามรูปดับ สฬายตนะพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อสฬายตนะไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
สฬายตนะดับ ผัสสะพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อผัสสะไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
ผัสสะดับ เวทนาพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อเวทนาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อตัณหาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
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พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อภพไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะภพดับ
ชาติพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อชาติไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะชาติดับ
ชราและมรณะพึงปรากฏหรือหนอ.
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
[๑๙๕] ดีละ ๆ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงสําคัญ จงเชื่อซึ่งขอ
นั้นไวอยางนั้นเถิด พวกเธอจงนอมใจไปสูขอนั้นอยางนั้นเถิด จงหมด
ความเคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นเถิด นั่นเปนที่สดุ ทุกข.
จบปริวีมังสนสูตรที่ ๑

ทุกขวรรคที่ ๖
อรรถกถาปริวีมังสนสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในปริวีมังสนสูตรที่ ๑ แหงทุกขวรรคตอไป.
บทวา ปริวีมสมาโน แปลวา เมื่อพิจารณา. บทวา ชรามรณ ชราและ
มรณะ ความวา หากถามวา "เพราะเหตุไร ชราและมรณะขอเดียวเทานั้น
จึงมีประการตาง ๆ หลายอยาง. ตอบวา "เพราะเมื่อจักชรามรณะนั้น
ไดแลว ก็จะเปนอันจับทุกขทั้งปวงได" เหมือนอยางวา เมื่อบุรุษถูกกับที่
ผมจุก บุรษุ นั้นยอมชื่อวาถูกจับโดยแท ฉันใด เมื่อจับชราและ
มรณะไดแลว ธรรมที่เหลือยอมชื่อวาเปนอันจับไดโดยแท ฉันนั้น.

เมื่อจักชราและมรณะไดแลวเชนนี้ ทุกขทั้งปวงยอมชื่อวาเปนอันจับ
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ไดโดยแท. เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ทุกขนี้มี
ประการตาง ๆ หลายอยางเกิดขึ้นในโลก ดังนี้ ทรงแสดงทุกขทั้งปวง
เหมือนบุรุษผูอาบน้ําแลวยืนอยู ชื่อวา ทรงจับชราและมรณะ เหมือนจับ
บุรุษนั้นที่ผมจุก. บทวา ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี ความวา ปฏิปทา
ชื่อวาเปนเชนกันนั้นเทียว เพราะความไมมีกิเลส คือ บริสุทธิ์ เปนเครื่อง
ใหถึงโดยภาวะสมควรแกความดับแหงชราและมรณะ. บทวา ตถา
ปฏิปนฺโน จ โหติ ความวา ภิกษุอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปน
ผูปฏิบัติตามนั้นอยางใด ก็ยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น. บทวา อนุธมฺมจารี
เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร ความวา ประพฤติ คือ บําเพ็ญธรรม
อันเปนขอปฏิบัติที่ไปตามธรรม คือ พระนิพพาน. บทวา ทุกขฺ กฺขยาย
ปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข ไดแก เปนผูทําศีลใหเปนเบื้องตน
แลวปฏิบัติเพื่อความดับแหงทุกขคือชราและมรณะ. บทวา สงฺขารนิโรธาย
เพื่อความดับแหงสังขาร ไดแกเพื่อความดับแหงทุกขคือสังขาร. พระเทศนา
จนถึงพระอรหัต พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยขอความเพียงเทานี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงการพิจารณาอรหัตผล
และธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิจแลวจึงกลับเทศนาอีก. ถามวา พระผูมี
พระภาคเจาไมทรงกระทําอยางนั้น แตทรงถือเอาคําวา อวิชฺชาคโต
บุคคลตกอยูในอวิชชานี้ เพราะเหตุไร. ตอบวา ทรงถือเอาเพื่อทรง
แสดงวัฏทุกขอันพระขีณาสพกาวลวงแลว. อีกอยางหนึ่ง เมื่อพระผูมี
พระภาคเจา ทรงปรารภวัฏฏะตรัสถึงวิวัฏฏะ (พระนิพพาน) อยู ก็จะ
มีสัตวผูจะตรัสรูอยูในเรือ่ งนี้. พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงถือ
เอาคํานี้ดวยอํานาจอัธยาศัยของสัตวนั้น. ในพระบาลีนั้น บทวา อวิชฺชาคโต
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ตกอยูในอวิชชา ไดแก เขาถึง คือ ประกอบดวยอวิชชา. บทวา
ปุริสปุคฺคโล บุรุษบุคคล ไดแก บุคคลคือบุรุษ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสสมมติกถา ดวยคําทั้งสองนั้น. ก็พระพุทธเจาทั้งหลายทรงมีกถา
(การกลาว) อยู ๒ อยาง คือ สมมติกถา ๑ ปรมัตถกถา ๑. ใน
กถาทั้ง ๒ นั้น กถาที่เปนไปอยางนั้นคือ สัตว นระ ปุริสะ ปุคคละ
ติสสะ นาคะ ชื่อวา สมมติกถา. กถาที่เปนไปอยางนี้คือ ขันธทั้งหลาย
ธาตุทั้งหลาย อายตนะทั้งหลาย ชื่อวา ปรมัตถกถา. พระพุทธเจา
ทั้งหลาย เมื่อจะทรงกลาวปรมัตถกถา ยอมทรงกลาวไมทิ้งสมมติทีเดียว.
พระพุทธเจาเหลานั้น เมือ่ ทรงกลาวสมมติก็ดี เมือ่ ทรงกลาวปรมัตถก็ดี
ยอมทรงกลาวเรื่องจริงเทานั้น. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
"พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐเมื่อจะตรัส
(เรื่องใด ๆ) ไดตรัสสัจจะ (ความจริง) ๒ คือ
สมมติสัจจะ ๑ ปรมัตถสัจจะ ๑. ใคร ๆ ยอมไมได
สัจจะที่ ๓ (เพราะไมมี). การกลาวถึงสิ่งที่รู ชื่อ
สมมติสัจจะ เพราะเหตุที่เปนโลกสมมติ (สิ่งที่
ชาวโลกรู). สวนการกลาวถึงประโยชน อยางยิ่ง
อันเปนลักษณะจริงของธรรมทั้งหลาย ชือ่ ปรมัตถสัจจะ"
บทวา ปฺฺุเจ สงฺขาร ถาสังขารเปนบุญ ไดแก ปุญญาภิสังขาร
อันตางดวยเจตนา ๑๓. บทวา อภิสงฺขโรติ ปรุงแตง ไดแก กระทํา.
ขอวา ปฺุูปค โหติ วิฺาณ วิญญาณยอมเขาถึงบุญ ไดแก กัมมวิญญาณยอมเขาถึง คือ ประกอบพรอมดวยกุศลกรรม. แมวปิ ากวิญญาณ
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ก็ยอมเขาถึง คือประกอบพรอมดวยกุศลวิบาก. บทวา อปฺฺุเจ สงฺขาร
ถาสังขารที่เปนบาป" ไดแก อปุญญาภิสังขารอันตางดวยเจตนา ๑๒.
บทวา อาเนฺชฺเจ สงฺขาร ถาสังขารที่เปนอเนญชา ไดแก อเนญชาภิสังขารอันตางดวยเจตนา ๔. บทวา อาเนฺชูปค โหติ วิ
ฺ าณ
วิญญาณยอมเขาถึงอเนญชา ไดแก กัมมวิญญาณยอมเขาถึง คือ ประกอบ
พรอมดวยกรรมที่เปนอเนญชา วิปากวิญญาณยอมเขาถึง ดวยวิบากที่
เปนอเนญชา. ปจจยาการซึ่งมี ๑๒ บท ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงถือเอาแลวแล เพราะคาที่ไดทรงถือเอากัมมาภิสังขาร ๓ ในพระสูตร
นี้. วัฏฏะเปนอันทรงแสดงแลวดวยขอความเพียงเทานี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะคือพระนิพพาน
จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล" เปนอาทิ. ในพระบาลี
นั้น บทวา อวิชฺชา แปลวา ความไมรูในอริยสัจ ๔. บทวา วิชฺชา
ไดแก อรหัตมรรคญาณ. และในพระบาลีนี้ มีอธิบายวา "เมือ่ ละอวิชชา
ไดกอนแลวนั่นแหละ วิชชาจึงเกิดขึ้น. เหมือนอยางเมื่อมีความมืดอัน
ประกอบดวยองค ๘ จะละความมืดไดก็ดวยการจุดประทีปใหลุกโชติชวง
ฉันใด เมื่อวิชชาเกิดขึ้น. ก็พึงทราบวาเปนอันละอวิชชาได ฉันนั้น.
บทวา "ไมยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก" ไดแก ไมยึดมัน่ คือ ถือมั่นธรรม
อะไร ๆ ในโลก. บทวา "เมื่อไมยึดมั่น ก็ไมสะดุงกลัว" อธิบายวา
เมื่อไมยึดมั่น เมื่อไมถือมัน่ ก็ยอมไมสะดุงเพราะตัณหา ไมสะดุงเพราะ
กลัว ความวา ยอมไมอยาก ไมกลัว. บทวา "เฉพาะตัวเทานั้น" ไดแก
ยอมปรินิพพานดวยตนเองเทานั้นแหละ ไมปรินพิ พานเพราะอานุภาพ
ของผูอื่น.
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ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคํานี้วา
ภิกษุนั้น ถาเสวยสุขเวทนา. ตอบวา ทรงเริ่มเพื่อแสดงการพิจารณา
ของพระขีณาสพแลวแสดงธรรมเครื่องอยูเนืองนิจ. บทวา "อันตนไม
ยึดถือแลวดวยตัณหา" คือ อันตนไมกล้ํากลืนเก็บยึดถือไวดวยตัณหา.
ถามวา เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุใด จึงตรัสถึงทุกขเวทนา. ผูที่
เพลิดเพลินทุกขเวทนานั้นยังมีอยูหรือไร. ตอบวา ใช ยังมีอยู เพราะ
ผูที่เพลิดเพลินความสุขอยูนั่นแหละ ชื่อวายอมเพลิดเพลินทุกข เพราะ
ผูถึงทุกขปรารถนาความสุข และความสุขก็กลายเปนทุกขเพราะปรวนแปร.
บทวา "ที่ปรากฏทางกาย" คือ กําหนดไดดวยกาย. อธิบายวา กาย
คือทวาร ๕ ยังเปนไปอยูตราบใด บุคคลยอมเสวยเวทนาทางทวาร ๕
ที่เปนไปแลวอยูตราบนั้น. บทวา "ที่ปรากฏทางชีวิต" ไดแก
กําหนดไดดวยชีวิต. อธิบายวา ชีวติ ยังเปนไปอยูตราบใด บุคคลยอม
เสวยเวทนาทางมโนทวารที่เปนไปแลวอยูตราบนั้น.
บรรดาเวทนาทั้งสองนั้น เวทนาที่เปนไปทางทวาร ๕ เกิด
ขึ้นที่หลัง แตดับกอน. เวทนาที่เปนไปทางมโนทวาร เกิดขึ้นกอน แต
ดับทีหลัง. ก็ในขณะปฏิสนธิ เวทนาที่เปนไปทางมโนทวารนั้น ยอมตั้ง
อยูในวัตถุรปู เทานั้น. ในปวัตติกาล เวทนาที่เปนไปทางทวาร ๕ เปน
ไปอยูดวยอํานาจทวาร ๕. ในเวลาที่คนมีอายุ ๒๐ ป เปนตนในปฐมวัย
ยอมมีกําลังแรงยิ่ง ดวยอํานาจความรัก ความโกรธ และความหลง, ในเวลา
ที่คนมีอายุ ๕๐ ปยอมคงที่ จําเดิมแตเวลาที่คนมีอายุ ๖๐ ป ก็จะเสื่อมลง,
ครั้นถึงเวลาที่คนมีอายุได ๘๐-๙๐ ป ก็จะออนลง (ในที่สุด) ใน
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ครั้งนั้น (คือในเวลาที่มีอายุ ๘๐-๙๐ ป) เมื่อพวกชนกลาววา พวก
เรานั่งนอนรวมกันเปนเวลานาน สัตวทั้งหลายกลาววา พวกเราไมรูสึก
คือยอมกลาวถึงอารมณมีรูปเปนตนแมมีประมาณยิ่งวา เราไมเห็น ไมได
ยิน คือไมรูวา กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็น ดีหรือไมดี แข็งหรือออน.
เวทนาอันเปนไปทางทวาร ๕ ของชนเหลานั้นยอมเปนอันแตกแลวอยาง
นี้. สวนเวทนาที่เปนไปทางมโนทวารยังเปนไปอยู. เวทนาแมนั้น เมื่อ
เสื่อมไปโดยลําดับ ยอมอาศัยที่สุดแหงหทัยนั่นแหละเปนไปในเวลา
มรณะ. อนึ่ง เวทนานั้น ยังเปนไปอยูตราบใด ก็พูดไดวา สัตวยังมี
ชีวิตอยูตราบนั้น. เมื่อใด เวทนานั้นไมเปนไป เมื่อนั้น เรียกวาสัตวตาย
คือดับ.
ความขอนี้ พึงแสดง (เปรียบเทียบ) ดวยสระ. เหมือนอยาง
บุรุษกอสรางสระใหสมบูรณดวยทางน้ํา ๕ สาย. เมื่อฝนตกลงมาครั้งแรก
น้ําพึงไหลไปตามทางน้ําทั้ง ๕ สายจนเต็มบอภายในสระ ครั้งฝนตกอยู
บอย ๆ น้ําพึงขังเต็มทางน้ํา ไหลลงสูทางประมาณคาวุตหนึ่งบาง กึ่งโยชน
บาง น้ําที่หลากมาแตที่นั้น ๆ ครั้นเขาเปดทอสําหรับไขน้ําทําการงานในนา
น้ําก็ไหลออกไป. ในเวลาที่ขาวกลาแก น้ําก็ไหลออก. น้ําแหงถึงการที่ควร
กลาววา เราจะจับปลา. จากนั้นอีก ๒-๓ วัน น้าํ ก็ขังอยูในบอนั่นเอง.
และถาในบอยังมีน้ําขังอยูตราบใด ก็ยอมจะนับไดวา ในสระใหญ
มีน้ําอยูตราบนั้น. แตถา น้ําในบอนั้นแหงเมื่อใด เมื่อนั้น ก็พูดไดวา
ในสระไมมีน้ํา ฉันใด พึงทราบขอเปรียบเทียบ ฉันนั้น. เวลาที่เวทนา
อันเปนไปทางมโนทวาร ตั้งอยูในวัตถุรูปในขณะปฏิสนธิครั้งแรกนั่นเอง
เหมือนเวลาเมื่อฝนตกอยูครั้งแรก น้ําไหลเขาไปตามทาง ๕ สาย บอก็
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เต็ม. เมื่อเจตนาทางมโนทวารเปนไปแลว ความเปนไปแหงเวทนาทาง
ทวาร ๕ เหมือนเวลาเมื่อฝนตกอยูบอย ๆ ทาง ๕ สายก็เต็ม. ภาวะที่
เวทนาอันเปนไปทางทวาร ๕ นั้นมีกาํ ลังมากยิ่ง ดวยอํานาจความรัก
เปนตนในเวลาที่คนมีอายุ ๒๐ ป ในปฐมวัย เหมือนน้ําที่ทวมทนทาง
ตั้งคาวุตหนึ่งหรือกึ่งโยชน น้ํายังไมไหลออกจากสระตราบใด เวลาที่เวทนา
นั้นตั้งอยูในเวลาที่คนมีอายุ ๕๐ ป เหมือนเวลาที่น้ํายังขังอยูในสระเกา
ตราบนั้น. ความเสื่อมแหงเวทนานั้น จําเดิมแตเวลาที่คนมีอายุ ๖๐ ป
เหมือนเวลาที่เขาเปดทอสําหรับไขน้ําทําการงานอยู น้ําก็ไหลออก. เวลา
ที่เวทนาอันเปนไปทางทวาร ๕ ออนลง ในเวลาที่คนมีอายุ ๘๐- ๙๐ ป
เหมือนเวลาเมื่อฝนตกแลว น้ําทรงอยูโดยรอบในทางน้ํา. เวลาที่เวทนา
อันเปนไปทางมโนทวาร อาศัยที่สุดแหงหทยวัตถุเปนไป เหมือน
เวลาที่น้ําทรงอยูในบอนั่นเอง. ความเปนไปนั่นเหมือนเวลาเมื่อใหสระมี
น้ําอยูแมเพียงนิดหนอย ก็ควรกลาววา ในสระมีน้ําอยูตราบใด เมื่อ
เวทนาอันเปนไปทางมโนทวารยังเปนไปอยู ก็ยอ มกลาวไดวา สัตวยังมี
ชีวิตอยูตราบนั้น. อนึ่ง เมื่อน้ําในบอแหงขาดไป ยอมกลาวไดวา
ไมมีน้ําในสระ ฉันใด เมื่อเวทนาอันเปนไปทางมโนทวารไมเปนไปอยู
สัตวก็เรียกวา ตายแลวฉันนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเวทนา
นี้ (เวทนาที่เปนไปทางมโนทวาร ) จึงตรัสวา "ภิกษุเสวยเวทนาอันมี
ชีวิตเปนที่สุดรอบ." คําวา "กายสฺส เภทา เพราะความแตกแหงกาย"
ไดแก เพราะความแตกแหงกาย. บทวา ชีวิตปริยาทานา อุทธฺ  ไดแก
หลังจากการสิ้นชีวิต. บทวา "อิเธว ในโลกนี้แล" คือในโลกนี้แหละ
เพราะมาขางหนาดวยอํานาจปฏิสนธิ. บทวา "สีตีภวิสฺสนฺติ จักเปน
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สิ่งที่เย็น" ความวา เปนสิ่งที่เวนจากความดิ้นรนและความกระวนกระวาย
จึงชื่อวา เปนสิ่งที่เย็น คือ มีความไมเปนไปเปนธรรมดา. บทวา
สรีรานิ ไดแก สรีรธาตุ. บทวา "อวสิสฺสนฺติ จักเหลืออยู"
ไดแก จักเปนสิ่งที่เหลืออยู.
บทวา "กุมฺภการปากา จากเตาเผาหมอ ไดแก จากที่เปนที่
เผาภาชนะของชางหมอ. บทวา "ปติฏเปยฺย วางไว" ไดแก ตั้งไว.
บทวา "กปลฺลานิ กระเบื้องหมอ" ไดแก กระเบื้องหมอที่เนื่องเปน
อันเดียวกันพรอมทั้งขอบปาก. บทวา "อวสิสฺเสยฺยุ พึงเหลืออยู"
ไดแก พึงตั้งอยู. ในคําวา "เอวเมว โข" นี้ มีขอ เปรียบเทียบ
ดวยอุปมาดังนี้ ภพ ๓ พึงเห็นเหมือนเตาเผาหมอที่ไฟติดทั่วแลว. พระ
โยคาวจรเหมือนชางหมอ. อรหัตมรรคญาณเหมือนไมขอที่ใชเกี่ยวภาชนะ
ของชางหมอออกมาจากเตาเผา. พื้นพระนิพพานที่ไมมีปจจัยปรุงแตง
เหมือนภาคพื้นที่เรียบเสมอ. เวลาทีพ่ ระโยคาวจรผูปรารภวิปสสนา เห็น
แจงหมวด ๗ แหงรูปและหมวด ๗ แหงอรูป เมื่อกัมมัฏฐานปรากฏ
คลองแคลวแจมแจงอยู ไดอุตุสัปปายะเปนตนเห็นปานนั้น นั่งอยูบน
อาสนะเดียว เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตอันเปนผลเลิศ ยกตนขึ้น
จากอบาย ๔ แลวดํารงอยูในพระนิพพานอันเปนอมตะ อันไมมีปจจัย
ปรุงแตงดวยอํานาจผลสมาบัติ พึงเห็นเหมือนเวลาที่ชางหมอเอาไมขอเกี่ยว
หมอที่รอนมาแลว วางหมอไวบนพื้นที่เรียบเสมอ. สวนพระขีณาสพไม
ปรินิพพานในวันบรรลุพระอรหัต เหมือนหมอที่ยังรอนฉะนั้น แตเมื่อจะ
สืบตอประเพณีแหงศาสนาก็ดํารงอยูถึง ๕๐-๖๐ ป ยอมปรินพิ พานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เพราะความแตกแหงอุปาทินนกขันธ เพราะถึง
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จิตดวงสุดทาย เมื่อนั้น สรีระที่ไมมีใจครองของพระขีณาสพนั้น จักเหลือ
อยู เหมือนกระเบื้องหมอแล. ก็คําวา สรีรานิ อวสิสฺสนฺตีติ ปชานาติ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อยกความพยายามของพระขีณาสพขึ้น.
บทวา "วิฺาณ ปฺาเยถ วิญญาณพึงปรากฏ" ไดแก
ปฏิสนธิวิญญาณพึงปรากฏ. บทวา "สาธุ สาธุ ดีละ ๆ" ไดแก
พระผูมีพระภาคเจาทรงชื่นชมการพยากรณของพระเถระ. บทวา
เอวเมต ความวา คําวา เมื่ออภิสังขาร ๓ อยางไมมี ปฏิสนธิวิญญาณ
ก็ไมปรากฏเปนตน. คํานั้นก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน. บทวา อธิมุจฺจถ
ไดแก จงไดความนอมใจเชื่อ กลาวคือความตกลงใจ. ขอวา "เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺส นัน่ เปนที่สุดทุกข" ไดแก นี้แหละเปนที่สุดทุกขในวัฏฏะ
คือ นี้เปนขอกําหนด ไดแก พระนิพพาน.
จบอรรถกถาปริวมี ังสนสูตรที่ ๑
๒. อุปาทานสูตร
วาดวยอุปาทาน
[๑๙๖ ] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ทีน่ ั้นแล. . . พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะ
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ภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียน
บาง ยี่สิบเลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง
พึงลุกโพลง บุรุษใสหญาแหง ใสโคมัยแหง และใสไมแหงในไฟ
กองนั้นทุก ๆ ระยะ ก็เมือ่ เปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น
มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๑๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับไป เพราะตัณหา
ดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติ
จึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
จึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๑๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียน
บาง ยี่สิบเลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง
พึงลุกโพลง บุรุษไมใสหญาแหง ไมใสโคมัยแหง และไมใสไมแหงใน
กองไฟนั้นทุก ๆ ระยะ ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น
ไมมีอาหาร พึงดับไป เพราะสิ้นเชื้อเกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม
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แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ.
จบอุปาทานสูตรที่ ๒
อรรถกถาอุปาทานสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยอุปาทานสูตรที่ ๒ ตอไป.
บทวา "อุปาทานีเยสุ อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน " ไดแก ใน
ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน ๔. บทวา
" อสฺสาทานุปสฺสิโน เห็นความพอใจเนือง ๆ " คือ เห็นอยูเนือง ๆ
ซึ่งความพอใจ. บทวา "ตตฺร" คือ ในกองไฟนั้น. บทวา " ตทาหาโร
มีอาหารอยางนั้น." คือ มีปจจัยอยางนั้น. .คําวา "มีเชื้ออยางนั้น" เปน
ไวพจนของปจจัยนั้นนั่นเอง. ในคําวา "เอวเมว โข" นี้ ภพ ๓
หรือที่เรียกวา วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ บาง พึงเห็นวาเหมือนกองไฟ.
ปุถุชนผูโงเขลา ซึ่งอาศัยวัฏฏะคือความเวียนวายตายเกิด เหมือนบุรุษบําเรอ
ไฟ. การทํากรรมที่เปนกุศลและอกุศลทางทวาร ๖ ดวยอํานาจตัณหา
เปนตน ของปุถุชนผูเห็นความพอใจเนือง ๆ เหมือนการใสโคมัยแหงเปน
ตน. ความบังเกิดแหงวัฏฏะทุกขในภพตอๆไป เพราะปุถุชนผูโงเขลาลุกขึ้น
แลวลุกขึ้นเลา พยายามทํากรรมตามที่กลาวแลว เหมือนเมื่อหญาและโคมัย
เปนตนหมดแลว กองไฟก็ยังลุกโพลงอยูเรื่อยไป เพราะใสหญาและโคมัย
เหลานั้นเขาไปบอย ๆ. ขอวา "น กาเลน กาล สุกฺขานิ เจว ติณานิ
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ปกฺขิเปยฺย ไมใสหญาแหงทุก ๆ ระยะ" อธิบายวา ก็ใคร ๆ ผูห วัง
ประโยชน พึงกลาวกะบุรุษนั้นอยางนี้วา "ผูเจริญ เหตุไรทานจึงลุกขึ้น
แลวลุกขึ้นเลาเหยียบย่ํากระเบื้อง เอาหญาและไมแหงใสกระบุงจนเต็ม
ใสโคมัยแหงเขาไป ทําใหไฟกองนี้ลุกโพลง เพราะการกระทํานี้เปนเหตุ
ความเจริญไร ๆ ยอมมีแกทานบางหรือหนอ." บุรุษนั้นกลาววา "ทาน
ผูเจริญ การกระทําเชนนี้ มาตามวงศ (เปนประเพณี) ของพวกเรา
แตการกระทําเชนนี้ ก็ไมมีความเจริญแกเราเลย ความเจริญจักมีแตที่ไหน.
เพราะเรามัวบําเรอไฟนี้อยู จึงไมไดอาบน้ํา ทั้งไมไดกิน ไมไดนอนเลย."
ผูหวังประโยชน กลาววา "ผูเจริญ ถาอยางนั้น จะมีประโยชนอะไร
แกทาน กับการจุดไฟใหลุกโพลงอันไรประโยชนนี้ มาเถิดทาน หญาเปน
ตนที่ทานนํามาแลวเหลานี้ ที่ใสเขาไปในกองไฟนี้แลว จักลุกไหมขึ้นเอง
แหละ แตวาทานจงไปอาบน้ําที่สระโบกขรณี ซึ่งมีน้ําเย็นอยูในที่โนน
ตกแตงตนดวยเครื่องลูบไลคือระเบียบและของหอม นุงหมอยางดี เขาสู
เมืองดวยรองเทาชั้นดี ขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐ เปดหนาตาง แลวนั่ง
อิ่มเอิบอยูกับความสุข มีอารมณเดียว รุงเรืองอยูบนถนนใหญ. เมื่อทาน
นั่งในปราสาทนั้นแลว ไฟกองนั้นจักถึงภาวะที่ตั้งอยูไมไดเองโดยแท
เพราะสิ้นเชื้อมีหญาเปนตนเสีย." บุรุษนั้น พึงกระทําอยางนั้น. และ
เมื่อเขานั่งบนปราสาทนั้นอยางนั้นแลว ไฟกองนั้นพึงถึงภาวะคือการตั้งอยู
ไมได เพราะสิ้นเชื้อ. คําวา " น กาเลน กาล " เปนตนนี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความขอนี้.
แตในคําวา "เอวเมวโข" นี้ มีการเทียบเคียงดวยขออุปมาดังนี้
วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ พึงเห็นเหมือนไฟกองใหญที่ลุกโพลงอยูดวยไม
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(ฟน) ๔๐ เลมเกวียน. พระโยคาวจรผูยังอาศัยวัฏฏะอยู เหมือนบุรุษ
ผูบําเรอไฟ. พระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนบุรุษผูหวังประโยชน. เวลาที่พระ
ตถาคตตรัสกัมมัฏฐานในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แกภิกษุนนั้ วา "ดูกอน
ภิกษุ เธอจงหนายในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ เถิด เธอจักพนจาก
วัฏทุกขอยางนี้." เหมือนโอวาทที่บุรุษผูหวังประโยชนใหแกบุรุษผูบําเรอ
ไฟนั้น. เวลาที่พระโยคีรับโอวาทของพระสุคตแลวเขาไปสูสุญญาคาร
เริ่มตั้งวิปสสนาในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ไดอาหารสัปปายะเปนตน เห็น
ปานนั้นโดยลําดับ นั่งบนอาสนะเดียวแลวตั้งอยูในผลอันเลิศ (อรหัตผล)
เหมือนเวลาที่บุรุษ (ผูบําเรอไฟ) นั้น ปฏิบัติตามที่มีผูสอนแลวนั่งใน
ปราสาท. เวลาที่พระโยคีชําระมลทินคือกิเลสดวยน้ําคือมรรคญาณที่สระ
โบกขรณีคืออริยมรรค นุง ผาคือหิริโอตตัปปะ เขาไปทาดวยเครื่องลูบไล
คือศีล ตกแตงอัตภาพดวยเครื่องตกแตงคือพระอรหัต ประดับพวง
ดอกไมคือวิมุตติ สวมรองเทาคืออิทธิบาท เขาไปสูนครคือพระนิพพาน
ขึ้นสูปราสาทคือพระธรรม รุงเรืองอยูบนถนนใหญคือสติปฏฐาน แนบ
สนิทผลสมาบัติที่มีพระนิพพานเปนอารมณอยู เหมือนเวลาที่บุรุษนั้น นั่ง
บนปราสาทนั้น มีอารมณเดียว อิ่มเอิบดวยความสุข เพราะมีกายที่ชําระ
และตกแตงแลวดวยการอาบน้ําและเครื่องลูบไลเปนตน. สวนความสงบ
อันยิ่งใหญแหงวัฏฏะของพระขีณาสพ ผูดํารงอยูตราบเทาอายุ แลวปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เพราะความแตกแหงขันธที่มีใจครอง
พึงเห็นเหมือนเวลาที่บุรุษนั้นนั่งบนปราสาทนั้นแลว กองไฟก็ถึงความ
ไมมีบัญญัติ เพราะสิ้นเชื้อมีหญาเปนตน.
จบอรรถกถาอุปาทานสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมสังโยชนสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
[๒๐๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ทีน่ ั้นแล. . .พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุเห็นความพอใจ
เนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัย
น้ํามันและไส บุรุษพึงเติมน้ํามันเละใสไสในประทีปน้ํามันทุก ๆ ระยะ
ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึง
ลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความ
พอใจเนือง ๆ ในธรรมทัง้ หลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอม
เจริญฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ
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อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัย
น้ํามันและไส บุรุษไมพงึ เติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามั่นนั้นทุก ๆ
ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหารพึงดับไป เพราะ
สิ้นเชื้อเกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู
ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบปฐมสังโยชนสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมสังโยชนสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสังโยชนสูตรที่ ๓ ตอไป.
บทวา "สฺโชนีเยสุ อันเปนปจจัยแหงสังโยชน" คือ เปน
ปจจัยแหงสังโยชน ๑๐. บทวา "ฌาเยยฺย พึงติดไฟ" แปลวา พึง
ลุกโพลง. ขอวา เตล อาสิฺเจยฺย วฏฏึ อุปสหเรยฺย ไดแก เพื่อ
ใหประทีปติดตลอดไป จึงถือภาชนะน้ํามันและกระเบื้องไสอันใหญไปตั้ง
อยูในที่ใกลเปนนิจ เมื่อน้ํามันแหงก็เติมน้ํามัน เมื่อไสหมดก็ใสเขาไป.
คําที่เหลือใสสูตรนี้ พึงทราบโดยนัยกอนนั่นแหละ พรอมกับการเทียบ
เดียงดวยขออุปมา.
จบอรรถกถาปฐมสังโยชนสูตร ๓
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๔. ทุติยสังโยชนสูตร
วาดวยธรรมเปนปจจัยแหงสังโยชน
[๒๐๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถ. ณ ทีน่ ั้นแล . . . พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะ
อาศัยน้ํามันและไส บุรุษเติมน้ํามันและใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุก ๆ
ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้อ
อยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาล แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนือง ๆในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหา
ยอมเจริญฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯ ล ฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัย
น้ํามันและไส บุรุษไมเติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุก ๆ ระยะ
ก็เมื่อเปนอยางนั้น ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหาร พึงดับไป เพราะสิ้น
เชื้อเกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
เห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหา
ยอมดับฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯ ล ฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้.
จบทุติยสังโยชนสูตรที่ ๔
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อรรถกถาทุติยสังโยชนสูตรที่ ๔
ในทุติยสังโยชนสูตรที่ ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเปรียบเทียบ
กอน แลวจึงตรัสเนื้อความในภายหลัง. คําที่เหลือก็เหมือนกันนั่นเอง.
จบอรรถกถาทุติยสังโยชนสูตรที่ ๔
๕. ปฐมมหารุกขสูตร
วาดวยธรรมที่เปนปจจัยแหงอุปาทาน
[๒๐๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุเห็นความพอใจ
เนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญ มีรากหยั่งลงและแผ
ไปขาง ๆ รากทั้งหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน เมื่อเปนอยางนี้
ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน
แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม
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ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญตั้งอยูอยางนั้น ที่นั้น
บุรุษเอาจอบและภาชนะมา ตัดตนไมนั้นที่โคนตนแลว ขุดลงไป ครั้น
ขุดลงไปแลว คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น บุรุษนั้นพึงทอน
ตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญแลวพึงผา ครั้นผาแลวเกรียกใหเปนชิ้น ๆ
แลว พึงผึ่งลม ตากแดด ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา
ครั้นเอาไฟเผาแลว พึงทําใหเปนเขมา ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรย
ที่ลมแรงหรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญ
นั้น ถูกตัดเอารากขึ้นแลว ถูกทําใหเปนดังตนตาลยอดดวน ถึงความ
ไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษ
เนือง ๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวล ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
จบปฐมมหารุกขสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมมหารุกขสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมมหารุกขสูตรที่ ๕ ตอไป.
ขอวา "อุทฺธ โอช อภิหรนฺติ นําโอชาขึ้นเบื้องบน" ไดแก
นํารสดินและรสน้ําขึ้นเบื้องบน. เพราะโอชาไดถูกดูดขึ้นเบื้องบน ตนไม
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สูงตั้ง ๑๐๐ ศอก ก็มียางเหนียวจึงตั้งอยูได เหมือนหยาดน้ําที่ปลายหนอ.
ในขอนี้ มีการเทียบเคียงดวยขออุปมาดังนี้ วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓
เหมือนตนไมใหญ. อายตนะทั้งหลายเหมือนรากไม. การกอกรรมทาง
ทวาร ๖ เหมือนการดูดโอชาขึ้นทางราก. การตั้งอยูไดเปนเวลานาน
ของปุถุชนผูโงเขลา ซึ่งอาศัยอยูในวัฏฏะ พยายามกอกรรมทางทวาร ๖
อยู ดวยอํานาจวัฏฏะในภพตอ ๆ ไป มีความเจริญงอกงามเหมือนตนไม
ใหญตั้งอยูไดชั่วกัป เพราะโอชาเจริญงอกงาม. บทวา กุทฺทาลปฏก
แปลวา จอบและกระบุง. ขอวา ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺเทยฺย ความวา
ตัดใหเล็กใหใหญ ไดแกใหเปนทอนเล็กทอนนอย. ในขอนี้ มีการเทียบ
เคียงดวยอุปมาดังนี้ ก็ในพระสูตรนี้ วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ เหมือน
ตนไมใหญ. พระโยคาวจรเหมือนบุรุษผูตองการโคนตนไม. ญาณคือความ
รูเหมือนจอบ สมาธิเหมือนกระบุง ญาณเหมือนขวานสําหรับตัดตนไม
ปญญาของพระโยคีผูเรียนกัมมัฏฐานในสํานักอาจารยแลว มนสิการอยู
เหมือนเวลาที่ตนไมถูกตัดที่ราก. เวลามนสิการมหาภูตรูป ๔ โดยยอ
เหมือนเวลาที่ตัดเปนทอนเล็กทอนนอย. เวลามนสิการโดยพิสดาร ใน
โกฏฐาส ๔๒ เหมือนการผา. การกําหนดนามรูปดวยอํานาจแหงธรรม
เหลานี้ คือ อุปาทายรูป และวิญญาณอันมีรูปขันธเปนอารมณ เหมือน
เวลาเกรียก การแสวงหาปจจัยของนามรูปนั่นแหละ เหมือนการถอนรากไม.
การบรรลุผลอันเลิศ ( อรหัตผล ) ของพระโยคีผูเจริญวิปสสนาโดย
ลําดับ ไดสปั ปายะอยางใดอยางหนึ่งแลว เมื่อพระโยคีผูเจริญวิปสสนาโดย
อยู นั่งขัดสมาธิทาเดียวกระทําสมณธรรมอยู เหมือนเวลาที่ผึ่งลม ตากแดด
แลวเอาไฟเผา. เวลาที่พระโยคีไมปรินิพพานในวันที่ตนบรรลุพระอรหัต
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นั่นเอง แตดํารงอยูตราบเทาอายุ เปรียบเหมือนมนสิการ. ความสงบแหง
วัฏฏะของพระขีณาสพ ผูปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะ
ความแตกแหงขันธที่มีใจครอง พึงทราบเหมือนการโปรยเขมาในลมแรง
และลอยไปในแมน้ํา.
จบอรรถกถาทหารุกขสูตรที่ ๕
๖. ทุติยมหารุกขสูตร
วาดวยตนไมมีอาหารกับภิกษุมีความพอใจในธรรม
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีไ้ มใหญมี
รากหยั่งลงและแผไปขาง ๆ รากทั้งหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน
เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปน
อยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ
ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้น
บุรุษเอาจอบแตภาชนะ. มาตัดตนไมนั้นที่โคนตนแลว ขุดลงไป ครั้น
ขุดลงไปแลวคุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น ฯ ล ฯ หรือลอยใน
แมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว เมื่อเปนอยางนี้ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากขึ้น
แลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนื่อง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
จบทุติยมหารุกขสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยมหารุกขสูตรที่ ๖
ในทุติยมหารุกขสูตรที่ ๖ พระผูมีพระภาคเจาเปรียบเทียบกอน
แลวตรัสเนื้อความในภายหลัง ความตางกันมีเพียงเทานี้.
จบอรรถกถาทุติยมหารุกขสูตรที่ ๖
๗. ตรุณรุกขสูตร
วาดวยตนไมออนกับภิกษุมีความพอใจในธรรม
[๒๑๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหา
ยอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมออนยืนตนอยู บุรุษพึง
พรวนดินใสปุย รดน้ําเสมอ ๆ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมออนนั้น มีอาหาร
อยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย แมฉันใด
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปน
ปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหา
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
[๒๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมออนยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้น
บุรุษเอาจอบและภาชนะ ฯ ล ฯ หรือลอยในแมนา้ํ มีกระแสอันเชี่ยว ก็เมือ่
เปนอยางนี้ตนไมออนนั้น ถูกตัดรากขึ้นแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุเห็น
โทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหา
ยอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯ ล ฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนั้น.
จบตรุณรุกขสูตรที่ ๗
อรรถกถาตรุณรุกขสูตรที่ ๗
ในตรุณรุกขสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ตรุโณ ไดแก ยังไมเผล็ดผล. บทวา ปลิสชฺเชยฺย แปลวา
พึงชําระ. ขอวา "ปสุ ทเทยฺย ใสปุย." ไดแก เอาปุยที่แข็งและหยาบออก
ใสปุยที่หวานเจือปนดวยโคมัยออนและฝุนละเอียดลงไป. บทวา วุฑฺฒึ
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ไดแก ถึงความเจริญงอกงาม ควรจะเก็บดอกก็ไดเก็บดอก ควรจะเก็บผลก็
ไดเก็บผล. ก็ในขอนี้มีการเทียบเคียงดวยขออุปมาดังนี้ วัฏฏะอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ เหมือนตนไมออน ปุถุชนอาศัยวัฏฏะเหมือนบุรุษบํารุงตนไม การ
ประมวลมาซึ่งกรรมที่เปนกุศลและอกุศลทางทวาร ๓ เหมือนการสืบตอแหง
รากและผลไมเปนตน ความเปนไปแหงวัฏฏะในภพตอ ๆ ไปของปุถุชน
ผูประมวลมาซึ่งกรรมทางทวาร ๓ เหมือนตนไมที่ถึงความเจริญงอกงาม.
วิวัฏฏะ (พระนิพพาน) พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแล.
จบอรรถกถาตรุณรุกขสูตรที่ ๗
๘. นามรูปสูตร
วาดวยภิกษุพอใจในธรรมกับนามรูป
[๒๑๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุเห็น
ความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็หยั่งลง เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ฯ ล ฯ ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไป
ขาง ๆ รากทั้งหมดนั้นดูดโอชารสไปเบื้องบน ก็เมื่อเปนอยางนี้
ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาล
นาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน
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เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง เพราะนามรูป
ดับ สฬายตนะจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
[๒๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้น
บุรุษเอาจอบและภาชนะมา ฯ ล ฯ ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง
สังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
จบนามรูปสูตรที่ ๘
อรรถกถานามรูปสูตรที่ ๘
สูตรที่ ๘ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถานามรูปสูตรที่ ๘
๙. วิญญาณสูตร
วาดวยความพอใจในธรรมกับวิญญาณ
[๒๒๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ้นั แล พระผูมีพระ

ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความ
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พอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณ
ก็หยั่งลง เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไป
ขาง ๆ ฯ ล ฯ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจ
เนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชน วิญญาณก็หยั่งลง
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ ล ฯ ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้.
[๒๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น
ทีนั้นภิกษุเอาจอบและภาชนะมา ฯ ล ฯ ไมเกิดขึ้นอีกตอไป แมฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณ
ดับ นามรูปจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
จบวิญญาณสูตรที่ ๙
อรรถกถาวิญญาณสูตรที่ ๙
สูตรที่ ๙ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาวิญญาณสูตรที่ ๙
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๑๐. นิทานสูตร
วาดวยความพอใจในปฏิจจสมุปบาท
[๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่นิคมของหมู
ชนชาวเมืองกุรุ อันมีชอื่ วากัมมาสทัมมะ แควนกุรุรัฐ ครั้งนั้นแล
ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานนั่งเรียบ
รอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา นาอัศจรรย พระเจาขา
ไมเคยมีมา พระเจาขา คือปฏิจจสมุปบทนี้เปนธรรมลึกซึง้ เพียงไร
ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง แตถึงอยางนั้น ก็ปรากฏเหมือนธรรมงาย ๆ แก
ขาพระองค.
[ ๒๒๕] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธออยา
กลาวอยางนี้ ดูกอนอานนท เธออยากลาวอยางนี้ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปน
ธรรมลึกซึ้ง ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง เพราะไมรู ไมตรัสรู ไมแทง
ตลอดธรรมนี้ หมูสัตวนี้จึงเปนเหมือนเสนดายที่ยุง เปนเหมือหกลุมเสน
ดายที่เปนปม เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ยอมไมผานพน
อบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร.
[๒๒๖] ดูกอนอานนท เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ
๑

๑. บางแหงเปน กัมมาสธัมมะ
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โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๒๗] ดูกอนอานนท ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขาง ๆ
รากทั้งหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญ
นั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด
อานนท เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปน
ปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหา
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯ ล ฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๒๘] ดูกอนอานนท เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๒๙] ดูกอนอานนท ตนไมใหญยืนตนอยางนั้น ทีนั้นบุรุษ
เอาจอบและภาชนะมา ตัดตนไมนั้นที่โคนตน แลวขุดลงไป ครั้นขุดลง
ไปแลว คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น บุรุษนั้น ทอนตนไมนั้น
เปนทอนเล็กทอนใหญ แลวพึงผา ครั้นผาแลว เกรียกเปนชิ้น ๆ แลว
พึงผึ่งลม ตากแดด ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้นเอา
ไฟเผาแลว พึงทําใหเปนเขมา ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยที่ลม
แรง หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น
ถูกตัดเอารากขึ้นแลว ถูกทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี ไมเกิด
อีกตอไป แมฉันใด อานนท เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลาย
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อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
จบนิทานสูตรที่ ๑๐
จบทุกขวรรคที่ ๖

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปริวีมังสนสูตร
๓. ปฐมสังโยชนสูตร
๕. ปฐมมหารุกขสูตร
๗. ตรุณรุกขสูตร
๙. วิญญาณสูตร

๒. อุปาทานสูตร
๔. ทุติยสังโยชนสูตร
๖. ทุติยมหารุกขสูตร
๘. นามรูปสูตร
๑๐. นิทานสูตร.

อรรถกถานิทานสูตรที่ ๑๐
ในนิทานสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
สองบทวา "กุรูสุ วิหรติ" ไดแก ประทับอยูในชนบททีไ่ ดชื่อดวย
อํานาจเรียกกันมากอยางนี้วา กุรุ. นิคมของชาวกุรุ ชื่อวา กัมมาสธัมมะ
เพราะฉะนั้น นิคมของชาวกุรุจึงมีชื่ออยางนี้. อธิบายวา ทรงกระทํานิคม
นั้นใหเปนโคจรคาม. คําวา "ทานผูมีอายุ" นี้ เปนคําเรียกดวยความรัก
เปนคําเรียกดวยความเคารพ. คําวา "อานันทะ" เปนชื่อของพระเถระนั้น.
คําวา " เอกมนฺต นิสีทิ นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง" มีอธิบายวา ทานพระ-
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อานนท ผูเปนพระธรรมภัณฑาคาริก เมื่อเวนโทษของการนั่ง ๖ ประการ
ไดเขาไปภายในพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ของพระพุทธองค ในที่ตรงหนา
มณฑลพระชานุขางขวา นั่งเหมือนกําลังอาบน้ําครั่งใส เหมือนกําลังหม
แผนทอง เหมือนกําลังเขาไปสูสวนดอกบัวแดง เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ถามวา ก็ทานผูมีอายุนี้ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเวลาใด
และเพราะเหตุใด. แกวา เขาไปเฝาในเวลาเย็น เพราะเหตุเพื่อทูลถาม
ปญหาเรื่องปจจยาการ.
เลากันมาวา ในวันนั้น ทานผูมีอายุนี้ ( พระอานนท) ไดเที่ยว
ไปโปรดสัตวยังนิคมกัมมาสธัมมะ ดุจวาวางสิ่งของนับพันอยางลงทุก
ประตูเรือน กลับจากบิณฑบาตแลว ไดแสดงวัตรถวายพระศาสดา เมื่อ
พระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎีแลว ก็ถวายบังคมพระศาสดาแลวไป
ยังที่พักกลางวันของตน เมื่อพวกอันเตวาสิกแสดงวัตรแลวกลับไป จึง
ปดกวาดที่พักกลางวัน ปูลาดแผนหนัง เอาน้ําจากหมอน้ําลางมือและเทา
จนเย็น แลวนั่งคูบัลลังกเขาไปโสดาปตติผลสมาบัติ ภายหลังออกจากสมาบัติ
ดวยอํานาจสิ้นกําหนดเวลา จึงไดหยั่งญาณลงในปจจยาการ. ทานพิจารณา
ปจจยาการ ๑๒ บท จําเดิมแตตนวา "เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร" จนจดปลาย ตัง้ แตปลายไปจนจดตน ตั้งแตปลายทั้งสอง
จนจดกลาง ตั้งแตกลางจนจดปลายทั้งสองที่สุด ๓ ครั้ง. เมื่อทาน
พิจารณาอยูอยางนี้ ปจจยาการไดปรากฏแจมแจงเหมือนงาย แตนั้นก็คิด
วา "ปจจยาการนี้พระพุทธเจาทั้งหลายทั้งปวงตรัสวา ลึกซึง้ และมี
กระแสความลึกซึ้ง แตปรากฏวางายแจมแจงแกเราที่เปนสาวกผูตั้งอยูใน
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ปเทสญาณ ความรูบางสวน ปจจยาการนี้ยอมปรากฏเหมือนงายแกเราเทา
นั้นหรือหนอ หรือวาปรากฏแกภิกษุเหลาอื่นดวย" ทานพระอานนทคิดวา
"เราจักกราบทูลเหตุที่ปรากฏแกตนแดพระศาสดา" จึงลุกจากที่นั่ง ตบ
แผนหนังแลวถือเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาเย็น. เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา "พระอานนทเขาไปเฝาในเวลาเย็น ดวยเหตุเพื่อทูลถาม
ปญหาเรื่องปจจยาการ."
ยาว ศัพท ในคําวา ยาวคมฺภีโร นี้ เปนไปในการกาวลวงเกิน
ประมาณ คือลึกเกินประมาณ. อธิบายวา ลึกซึ้งอยางยิ่ง. บทวา
"คมฺภีราวภาโส มีเนื้อความลึกซึ้ง" อธิบายวา สองสวาง คือปรากฏลึกซึ้ง
โดยแท. จริงอยูน้ําแหงหนึ่ง เพียงตื้น ๆ เทานั้น แตมีกระแสลึก เหมือน
น้ําเกาอันมีสีดําดวยอํานาจรสใบไมเนา. เพราะวา น้ํานั้น แมลกึ แคเขา
ก็ปรากฏเหมือนลึกตั้งรอยชั่วบุรุษ. น้ําบางแหงลึก แตมีกระแสตื้น
เหมือนน้ําอันใสแจวแหงมณีคงคา เพราะน้ํานั้น แมน้ําลึกตั้งรอยชั่วบุรุษ
ก็ปรากฏเหมือนลึกแคเขา. เพราะน้ํานั้น แมน้ําลึกตั้งรอยชั่งบุรุษ
ก็ปรากฏเหมือนลึกแคเขา. น้ําบางแหงตื้น และก็มีกระแสน้ําตื้นดวย
เหมือนน้ําในตุมเปนตน. น้ําบางแหงลึก และก็มีกระแสลึกดวย เหมือน
น้ําในมหาสมุทรเชิงภูเขาสิเนรุ. น้ํายอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวยประการ
ฉะนี้แล. แตความตื้นความลึกยอมไมมีในปฏิจจสมุปบาท. เพราะวา
ปฏิจจสมุปบาทนี้ ไดชื่อวาเพียงอยางเดียวเทานั้นวา "ลึกซึ้ง และมีกระแส
ความลึกซึ้ง." พระอานนทเมื่อจะประกาศความอัศจรรยในของตนอยางนี้วา
"ปฏิจจสมุปบาทเห็นปานนี้ แตก็ปรากฏเหมือนเปนธรรมงาย ๆ สําหรับ
ขาพระองค. ขอนี้ นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา"
จึงทูลถามปญหาแลว ไดนั่งนิ่งอยู.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 275

พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของพระอานนทแลว ทรงพระดําริวา
"ภิกษุชื่ออานนท
เหมือนกับวาเหยียดมือออกเพื่อจับภวัคคพรหม
เหมือนกับวาพยายามทําลายภูเขาสิเนรุ นําสะเก็ดหินออกอยู เหมือนใคร
จะขามมหาสมุทรโดยไมตองใชเรือ และเหมือนพยายามพลิกแผนดินถือเอา
โอชะแหงดินอยู จึงกลาวถึงปญหาอันเปนพุทธวิสัยวา งาย ๆ สําหรับ
ตน เอาเถอะ เราจะบอกความลึกซึ้งแกเธอ" ดังนี้ จึงตรัสวา "มาเหว " ดังนี้ เปนอาทิ.
ในพระบาลีนั้น ห อักษร ในคําวา "มาเหว" เพียงเปน
นิบาต. อธิบายวา เธออยากลาวอยางนี้. ก็พระผูมีพระภาคเจาแมจะทรง
ทําใหทานพระอานนทยินดี (เบาใจ) หรือไมยินดี (ไมเบาใจ) ก็ตาม
จึงไดตรัสคําวา "มาเหว" นี้. ในพระบาลีนั้น ขอวา "อุสฺสาเทสฺโต
ทําใหยินดี (เบาใจ) อยู" มีอธิบายวา ดูกอนอานนท เธอมีปญญา
มาก มีญาณแกลวกลา ดวยเหตุนั้น เธอไมควรกําหนดวา ปฏิจจสมุปบาท
แมจะลึกซึ้ง แตก็ปรากฏวางาย ๆ สําหรับเธอ หรือวางายสําหรับภิกษุ
เหลาอื่นดวย. ดวยวา ปฏิจจสมุปบาทนี้ ทั้งลึกซึ้งโดยแท และเปน
ธรรมมีกระแสความลึกซึ้งดวย.
ในขอนั้น พระอรรถกถาจารยกลาวอุปมาไว ๔ ขอวา เลากันมาวา
ชนทั้งหลายไดแสดงกอนหินที่นักมวยปล้ําจะพึงยก ในระหวางนักมวยปล้ํา
ยิ่งใหญ ผูฝกชํานาญแลว ไดรับการเลี้ยงดูดวยรสโภชนะอันดีตลอด
๖ เดือน ไปสูยุทธภูมินักมวยปล้ําในสมัยชุมนุมแขงขันกัน. นักมวยปล้าํ
นั้น พูดวา "วัตถุอยางหนึ่งนี้ คืออะไร." ชนทั้งหลายกลาววา
"กอนหินที่นักมวยปล้ําจะตองยก." เขากลาววา พวกทานจงนํากอนหิน
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นั้นมาเถิด." พอชนทั้งหลายกลาววา "พวกขาพเจายกไมไหวดอก " จึงยก
ขึ้นเสียเอง แลวกลาววา "ที่หนักกวาหินนี้อยูที่ไหน" แลวยกกอนหิน
๒ กอนขึ้นดวยมือทั้งสองแลววางลงเหมือนยกงบน้ําออยเลน. ในขอนั้น
เขาพึงถูกชนทั้งหลายตอวาวา "กอนหินที่นักมวยปล้ําจะตองยก เปนของ
เบาสําหรับนักมวยปล้ํา" แตไมควรจะกลาววา "เปนของเบาสําหรับ
บุคคลเหลาอื่นดวย ทานพระอานนทผูถึงพรอมดวยอภินิหารตลอดแสน
กัป ก็เหมือนนักมวยปล้ําผูถูกเลี้ยงดูดวยรสโภชนะอันดีตลอด ๖ เดือน.
กอนหินที่นักมวยจะตองยกเปนของเบาสําหรับนักมวยปล้ํา เพราะนักมวย
ปล้ํามีกําลังมาก ฉันใด. ปฏิจจสมุปบาทพึงกลาววา เปนธรรมอันงาย
สําหรับพระอานนท เพราะพระเถระมีปญญามาก แตมิใชธรรมอันงาย
สําหรับภิกษุเหลาอื่น ฉันนั้น.
ก็ในมหาสมุทร ปลาใหญชื่อ ติมิ ยาว ๒๐๐ โยชน ปลาติมิงคละ
ยาว ๓๐๐ โยชน ปลาติเมรปงคละ ยาว ๕๐๐ โยชน. ปลา ๔ อยาง
เหลานี้ คือ ปลาอานนท ปลาปนันทะ ปลาอัชโฌหาระ ปลามหาติมิ
ยาวตั้งพันโยชน. ในปลาทั้ง ๔ อยางนั้น ทานแสดงดวยปลาติเมรปงคละ
นั่นเอง. เมื่อมันกระดิกหูขวา น้ําในพื้นที่ตั้ง ๕๐๐ โยชน ก็จะเคลื่อนไหว
หูซาย หาง หัว ก็เหมือนกัน. แตเมื่อมันกระดิกหูทั้ง ๒ ฟาดหางเอียงหัว
ไปมา เริ่มจะเลนน้ําที่คนเอาใสภาชนะ น้ําในที่ ๗-๘ รอยโยชนก็กระเพื่อม
เหมือนยกขึ้นตั้งบนเตา น้ําในพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ โยชนก็ไมอาจจะทวม
หลัง (ของมัน). มันพึงกลาวอยางนี้วา "ชนทั้งหลายกลาววา มหาสมุทร
นี้ลึก ความลึกของมหาสมุทรนั้นอยูที่ไหน. พวกเราไมไดน้ําแมเพียงที่จะ
ทวมหลังของพวกเราได" ในขอนั้น พึงกลาววา "มหาสมุทรตื้น
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สําหรับปลาเล็กเหลาอื่น" ปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนอยางนั้นแหละ พึง
กลาววา "งายสําหรับพระอานนท ผูเขาถึงญาณ (ผูมีปญญามาก)
แตไมพึงกลาววา " งายสําหรับภิกษุเหลาอื่น." อนึ่ง พระยาครุฑสูง
ตั้ง ๑๕๐ โยชน ปกขวาของพระยาครุฑนั้นยาว ๑๕๐ โยชน ปกซายก็
เหมือนกัน หางยาว ๖๐ โยชน ปาก ๙ โยชน เทา ๑๒ โยชน. เมื่อ
มันเริ่มแสดงการกระพือปกกินลมแบบครุฑ สถานที่ประมาณ ๗-๘ รอย
โยชนก็ไมพอ. มันพึงกลาวอยางนี้วา "ชนทั้งหลายกลาววา อากาศนี้
ไมมีที่สิ้นสุด ความไมมีที่สุดแหงอากาศนั้นมีที่ไหน. เราไมไดแมโอกาส
สําหรับกระพือปกกินลม." ในขอนั้น พึงกลาววา อากาศมีเพียงเล็ก
นอยสําหรับพระยาครุฑ ผูเขาถึงกาย (เปนนกครุฑใหญ). แตไม
พึงกลาววา มีเพียงเล็กนอยสําหรับนกเล็ก ๆ เหลาอื่น. ปฏิจจสมุปบาท
ก็เหมือนอยางนั้นแหละ พึงกลาววา งายสําหรับพระอานนท ผูเขาถึง
ญาณ (มีปญ
 ญามาก) แตไมพึงกลาววา งายสําหรับภิกษุเหลาอื่น.
สวนอสุรินทราหู ตั้งแตปลายเทาถึงปลายผม วัดได ๔,๘๐๐ โยชน
ระหวางแขนทั้ง ๒ ของอสุรินทราหูนั้นวัดได ๑,๒๐๐ โยชน โดยสวน
หนาวัดได ๖๐๐ โยชน ฝามือฝาเทา ๓๐๐ โยชน ปากก็เหมือนกัน ขอนิ้ว
แตละขอ ๕๐ โยชน ระหวางคิ้วก็เหมือนกัน หนาผาก ๓๐๐ โยชน
ศีรษะ ๙๐๐ โยชน เมื่ออสุรินทราหูกาวลงสูมหาสมุทร น้ําจะลึกประมาณ
แคเขา. เขาพึงกลาววา "ชนทั้งหลายกลาววา มหาสมุทรนี้ลึก ความลึก
ของมหาสมุทรนั้นมีที่ไหน. เราไมไดน้ําแมเพียงที่จะทวมถึงเขา. ใน
ขอนั้น พึงกลาววา มหาสมุทรตื้นสําหรับอสุรินทราหุ ผูเขาถึงกาย
(มีกายใหญ) แตไมพึงกลาววา ตืน้ สําหรับผูอื่น. ปฏิจจสมุปบาท
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ก็เหมือนกันอยางนั้นแหละ พึงกลาววา งายสําหรับพระอานนท ผูเขา
ถึงญาณ (มีปญญามาก) แตไมพึงกลาววา งายสําหรับภิกษุเหลาอื่น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ดูกอนอานนท เธออยากลาวอยางนี้" ดังนี้
ทรงหมายเอาขอความนี้แล.
จริงอยู ปฏิจจสมุปบาท แมจะเปนธรรมที่ลึกซึ้ง แตก็ปรากฏวา
เปนธรรมงายแกพระอานนทเถระ ดวยเหตุ ๔ ประการ. เหตุ ๔ ประการ
คืออะไรบาง. คือ ดวยการถึงพรอมดวยอุปนิสัยในปางกอน ๑ ดวยการ
อยูใกลศาสดา ๑ ดวยความเปนผูบรรลุกระแสธรรม ๑ ดวยความเปนผู
ไดยินไดฟงมาก ๑.
เลากันมาวา ในแสนกัป นับแตภัทรกัปนี้ไป ไดมีพระศาสดา
ทรงพระนามวาปทุมุตตระ ทรงอุบตั ิขึ้นแลวในโลก พระองคทรงมีนคร
ที่ประทับนามวา หังสวดี ทรงมีพระบิดาเปนพระราชา ทรงพระนามวา
อานันทะ ทรงมีพระมารดาเปนพระเทวี ทรงพระนามวา สุเมธา
พระโพธิสัตวทรงพระนามวา อุตตรกุมาร. พระองคไดเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ ในวันที่พระโอรสประสูติ ทรงผนวชแลวประกอบ
ความเพียรเนือง ๆ ทรงบรรลุสัพพัญุตญาณตามลําดับ ทรงเปลงอุทาน
วา อเนกชาติสสาร เปนอาทิ ทรงยับยั้งใหเวลาลวงไปที่โพธิบัลลังค
สิ้น ๗ วันแลว ทรงยกพระบาทออกดวยพระดําริวา "เราจักเอาเทา
เหยียบแผนดิน." ขณะนั้น ดอกบัวหลวงดอกใหญ ก็ชําแรกแผนดิน
ปรากฏขึ้น กลีบดอกบัวนั้น วัดได ๙๐ ศอก เกสร ๓๐ ศอก ฝก ๑๒
ศอก มีละอองเกสรประมาณ ๙ หมอ.
สวนพระศาสดา โดยสวนสูง ทรงสูง ๕๘ ศอก ระหวางพระ-
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พาหาทั้ง ๒ ของพระองค วัดได ๑๘ ศอก พระนลาต ๕ ศอก พระหัตถ
และพระบาท ๑๑ ศอก พอพระองคทรงใชพระบาท ๑๑ ศอก เหยียบ
ดอกบัวประมาณ ๑๒ ศอก ละอองเกสรที่มีประมาณ ๙ หมอ ก็ฟุงขึ้น
เกลื่อนกลนไปตลอดพื้นที่ ๕๘ ศอก เหมือนจุณแหงมโนศิลาอันเกลื่อน
กลนฉะนั้น อาศัยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงปรากฏพระนามวา
"ปทุมุตตระ." พระองคไดมีอัครสาวก ๒ รูป คือ พระเทวิละ
และพระสุชาตะ. อัครสาวิกา ๒ รูป คือ พระนางอมิตาและพระนางอสมา.
อุปฏฐากชื่อสมุนะ. พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ เมื่อจะทรงกระทํา
การสงเคราะหพระบิดา ประทับอยูที่หังสวดีราชธานี มีภิกษุ ๑ แสนรูป
เปนบริวาร. อนึ่ง พระกนิษฐภาดาของพระองคทรงพระนามวา สุมนกุมาร.
พระราชาไดพระราชทานโภคะในที่ ๑๒๐ โยชน จากหังสวดี แกสุมนกุมาร
นั้น. บางคราวพระสุมนกุมาร ก็มาเฝาพระบิดาและพระศาสดา.
ตอมาวันหนึ่ง ชายแดนเกิดการกําเริบ (เกิดความไมสงบ)
สุมนกุมาร ไดทรงสงสาสนไปถวายพระราชา พระราชาทรงสงสาสน
ตอบไปวา "ลูกเอย พอตั้งเจาไวเพื่ออะไร." สุมนกุมาร ทรงปราบ
โจรใหสงบราบคาบแลว ทรงสงสาสนไปถวายพระราชาอีกวา "ขาแต
สมมติเทพ ชนบทสงบแลว. พระราชาทรงยินดี รับสั่งวา "ขอใหลูก
ของเราจงมาเร็ว." สุมนกุมารนั้น ทรงมีอํามาตยประมาณ ๑,๐๐๐ คน
พระองคทรงปรึกษากับอํามาตยเหลานั้น ในระหวางทางวา "พระราชบิดาของเราทรงยินดี หากทรงประทานพรแกเรา เราจะรับอะไรดี."
ครั้นแลว อํามาตยพวกหนึ่ง ไดกราบทูลพระกุมารวา "พระองคจงเอา
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ชาง เอามา เอาชนบท เอาแกว ๗ ประการ." อํามาตยอีกพวกหนึ่ง
กราบทูลวา "พระองคเปนพระราชโอรสของพระราชา ผูเปนใหญใน
แผนดิน ทรัพยมิเปนของหาไดยากกําหนัดพระองค พระองคควรละทรัพย
ที่ไดแลวทั้งหมดนี้ไป บุญอยางเดียวเทานั้นที่ควรพาไป เพราะฉะนั้น
เมื่อพระราชาพระราชทานพร ขอพระองคจงทรงรับพร เพื่ออุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ตลอดไตรมาสเถิด." พระ
กุมารรับสั่งวา "พวกทานเปนกัลยาณมิตรของเรา อันที่จริงเรามีความ
คิดเชนนั้นอยู แตพวกทานใหเกิดขึ้นกอน เราจักทําอยางนั้น" แลวเสด็จ
ไปถวายบังคมพระบิดาเมื่อพระบิดาทรงสวมกอด ทรงจุมพิตที่พระเศียร
แลวรับสั่งวา "ลูก พอขอใหพรแกเจา" จึงกราบทูลวา "ขาแต
พระมหาราช ขาพระองคปรารถนาจะอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวย
ปจจัย ๔ ตลอดไตรมาส ทําชีวิตมิใหมีโทษ ขอพระองคจงทรงพระราชทานพรนี้แกขาพระองคเถิด." พระราชารับสั่งวา "ลูก พอไมอาจจะ
ใหได ลูกจงขอสิ่งอื่นเถิด." พระกุมารกราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ
ขึ้นชื่อวา กษัตริยทั้งหลายยอมไมตรัสคําเปนสอง ขอพระองคไดโปรดพระราชทานพรนี้แหละ ขาพระองคไมมีความตองการดวยสิ่งอื่น." พระราชา
รับสั่งวา "ลูก จิตของพระพุทธเจาทั้งหลายรูไดยาก หากพระผูมีพระภาคเจา จักไมทรงปรารถนาไซร แมเมื่อพอใหพรไปแลว จักมีประโยชนอะไร." พระกุมารกราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ ดีละ ขาพระองค
จักรูพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา" ดังนี้แลวเสด็จไปสูพระวิหาร.
เวลานั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงเสร็จภัตกิจแลว เสด็จเขาไปยังพระ
คันธกุฎี. พระสุมนกุมารนั้น ไดเสด็จไปถึงสํานักพวกภิกษุที่นั่งอยูพรอม
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กันในโรงกลม. ภิกษุเหลานั้น ถวายพระพรพระราชกุมารนั้นวา " ขอ
ถวายพระพร เพราะเหตุไร พระองคจึงเสด็จมา (ที่นี้)."
พระกุมาร. "มาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขอใหพวกทานจงโปรด
แสดงพระผูมีพระภาคเจา แกขาพเจาดวย."
พวกภิกษุ. "ขอถวายพระพร พวกอาตมาใหพระองคเฝาพระ
ศาสดา ในขณะที่พระองคทรงประสงคหาไดไม."
พระกุมาร. "ทานผูเจริญ ใครเลา ใหเฝาได."
พวกภิกษุ. "ขอถวายพระพร พระเถระชือ่ สุมนะ."
พระกุมารตรัสถามถึงที่นั่งของพระเถระวา "ทานผูเจริญ พระ
เถระนั้นอยูที่ไหน" เสด็จไปทรงไหวพระเถระแลวตรัสวา "ขาแตทาน
ผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขอทานจงแสดง
พระผูมีพระภาคเจา แกขาพระเจาดวยเถิด."
พระเถระถวายพระพรวา "ขอถวายพระพร ขอพระองคจงเสด็จ
มาเถิด" แลวนําเสด็จพระกุมารไปพักที่บริเวณพระคันธกุฎี แลวขึ้นไป
ยังพระคันธกุฎี.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่ง (ถาม) พระเถระ
นั้นวา "ดูกอนสุมนะ เพราะเหตุไร เธอจึงมา (ที่นี่)."
พระเถระ. "พระราชโอรส เสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
พระเจาขา."
พระผูมีพระภาคเจา. "ดูกอนภิกษุ ถาเชนนั้น เธอจงปูอาสนะ
เถิด."
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พระเถระปูอาสนะแลว พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูแลว พระราชโอรสถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวกระทํา
ปฏิสันถาร.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง (ถาม) วา "ขอถวายพระพร พระองค
เสด็จมาเมื่อไหร.
พระราชโอรส. "มาเมื่อพระองคเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี พระเจาขา. แตพวกภิกษุกลาววา พวกอาตมาใหพระองคเฝาพระผูมีพระภาคเจาในขณะที่พระองคทรงประสงคหาไดไม แลวสั่งขาพระองคไป
ยังสํานักพระเถระ และพระเถระก็ไดแสดง (ใหไดเฝา) ดวยคําเพียงคํา
เดียวเทานั้น พระเถระเห็นจะเปนที่โปรดปรานในพระศาสนาของพระองค
มาก พระเจาขา."
พระผูมีพระภาคเจา. "ขอถวายพระพร ถูกแลว ภิกษุนี้เปนที่
โปรดปรานในศาสนาของอาตมภาพ."
พระราชกุมาร. "ทําอะไร จึงจะเปนที่โปรดปราน ในพระศาสนา
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย พระเจาขา."
พระผูมีพระภาคเจา. "ขอถวายพระพร ตองใหทาน สมาทานศีล
รักษาอุโบสถ จึงจะเปนที่โปรดปราน."
พระราชกุมาร. "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคปรารถนา
จะเปนที่โปรดปรานในพระพุทธศาสนาเหมือนพระเถระ ขอพระองคจง
ทรงรับนิมนตขาพระองค อยูจําพรรษาตลอดไตรมาสดวยเถิด."
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวา "จะมีประโยชนดวยการไปหรือ
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หนอ" ทรงเห็นวา "มี" จึงรับสั่งวา "ขอถวายพระพร พระตถาคต
ทั้งหลาย ยอมทรงยินดีในเรือนวางแล."
พระราชกุมารกราบทูลวา "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค
ไดทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคไดทราบแลว." ทรงถือเอา
ปฏิญญาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะลวงหนาไปกอน แลว
ใหสรางวิหาร เมื่อขาพระองคสงขาวไป ขอพระองคจงเสด็จมาพรอม
ภิกษุ ๑ แสนรูป" แลวเสด็จไปยังสํานักพระบิดา กราบทูลวา "ขาแต
สมมติเทพ พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหปฏิญญาแกขาพระองคแลว เมื่อ
ขาพระองคสงขาวไป ขอพระองคไดโปรดสงพระผูมีพระภาคเจาไปดวย."
ถวายบังคมพระบิดาแลว เสด็จออกไปสรางวิหารในที่ ๑ โยชน เสด็จ
ทางไกล ๒,๐๐๐ โยชน ครั้นเสด็จถึงแลว ทรงเลือกที่ตั้งวิหาร ในพระนคร
ของพระองค. ทรงเห็นอุทยานของกุฏมพีชื่อโสภณะ ทรงซื้อดวยทรัพย
๑ แสน และทรงสละทรัพย ๑ แสนใหสรางวิหาร.
ในอุทยานนั้น พระราชกุมารรับสั่งใหสรางพระคันธกุฎี สําหรับ
พระผูมีพระภาคเจา กุฎีถ้ํา และมณฑป เพื่อเปนที่พักกลางคืนและ
กลางวัน สําหรับพวกภิกษุที่เหลือ ทรงสรางกําแพงและซุมประตูเสร็จแลว
สงขาวไปยังสํานักพระบิดา "งานของขาพระองคเสร็จแลว ขอใหพระองค
ไดโปรดสงพระศาสดาไปดวย. "
พระราชาถวายภัตตาหารพระผูมีพระภาคเจาแลว กราบทูลวา
"ขาแตพระผูมีพระภาคเจา งานของสุมนกุมารเสร็จแลว เธอหวังการ
เสด็จไปของพระองค."
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พระผูมีพระภาคเจา มีภิกษุ ๑ แสนรูปเปนบริวาร ไดเสด็จไป
ประทับพักอยูในวิหาร ในระยะทางแหงละโยชน ๆ.
พระราชกุมาร ไดทรงสดับขาววา "พระศาสดากําลังเสด็จมา"
ไดเสด็จไปทรงตอนรับระยะทาง ๑ โยชน ทรงบูชาดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตน อาราธนาใหเสด็จเขาไปสูวิหาร แลวมอบถวายวิหารวา
"ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจงทรงรับอุทยานชื่อโสภณะ ที่ขาพระองค
ซื้อดวยเงิน ๑ แสน สรางดวยเงิน ๑ แสน." ในวันเขาพรรษา ทาวเธอ
ถวายทานทรงมีรับสั่งใหพระโอรสและพระมเหสีของพระองค และพวก
อํามาตยเขาเฝา แลวรับสัง่ วา "พระศาสดาไดเสด็จจากแดนไกลมาสูสํานัก
ของพวกเรา และขึ้นชื่อวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงเปนผูเคารพธรรม
ไมทรงเห็นแกอามิส เพราะฉะนั้น ขาพเจา จักนุงผาสาฎก ๒ ผืน
สมาทานศีล ๑๐ อยูที่นี่แหละ ตลอดไตรมาสนี้ ขอใหพวกทานทั้งหลาย
พึงถวายทานแดพระขีณาสพ ๑ แสนรูป ตลอดไตรมาส โดยทํานองนี้."
ทาวเธอประทับอยูในที่ที่มีสวนเสมอกับที่อยูพระสุมนเถระ ได
ทอดพระเนตรเห็นวัตรทุกอยางที่พระเถระทําถวายพระผูมีพระภาคเจา จึง
ทรงพระดําริวา "พระเถระรูปนี้ อยูใ นฐานะเปนที่โปรดปรานโดยสวน
เดียว ควรที่เราจะปรารถนาฐานันดรของพระเถระนี้แหละ" เมื่อใกล
ปวารณา ไดเสด็จเขาสูบาน พระราชทานมหาทานตลอด ๗ วัน ในวันที่
๗ ทรงวางไตรจีวรลงที่ใกลเทาของภิกษุ ๑ แสนรูป ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา แลวกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคได
กระทําบุญแลว ตั้งแตใหสรางวิหารในระยะแหงละโยชน ในทางใหญ
ขาพระองคมิไดกระทําบุญนั้นเพราะหวังสมบัติคือความเปนทาวสักกเทวรราช
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ทั้งมิไดกระทําเพราะหวังมารสมบัติและพรหมสมบัติเลย แตกระทําเพราะ
ปรารถนาความเปนพุทธอุปฏฐาก ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้น
ขอใหขาพระองคไดเปนพุทธอุปฏฐากเหมือนพระสุมนเถระในอนาคตดวย
เถิด" ดังนี้ ทรงหมอบลงถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวา "ความคิดอันยิ่งใหญ ของ
กุลบุตรจักสําเร็จหรือไมหนอ." ทรงทราบวา "ในกัปที่หนึ่งแสน
นับแตภัทรกัปนี้ไป ในอนาคต พระพุทธเจาทรงพระนามวา โคตมะ
จักอุบัติขึ้น เธอจักไดเปนอุปฏฐากแหงพระโคตมะนั้นแล" จึงตรัส
(ใหพร) วา
"ขอใหสิ่งที่พระองคทรงประสงคแลว ทรงปรารถนาแลว
ทั้งหมดนั้นแหละ จงสําเร็จเถิด ขอใหพระดําริทั้งปวง
จงเต็มเหมือนพระจันทรในวันเพ็ญฉะนั้น."
พระกุมารไดทรงสดับแลว จึงทรงพระดําริวา "ขึ้นชื่อวา พระพุทธเจา
ทั้งหลายยอมไมมีพระวาจาเปนสอง ในวันที่ ๒ นั่นเอง ทรงรับบาตร
และจีวรของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว ไดเปนเหมือน (ตาม)
เสด็จมาขางหลัง ๆ. ทาวเธอทรงใหทานตลอดแสนปในพุทธุปบาทนั้น
ทรงบังเกิดในสวรรค แมในสมัยพระกัสสปพุทธเจา ก็ไดถวายผาหมเพื่อ
เปนที่รองบาตร พระเถระที่เที่ยวโปรดสัตว ทําการบูชาแลว ทรงบังเกิดใน
สวรรคอีก เคลื่อนจากสวรรคนั้นแลว ไดเปนพระเจากรุงพาราณสี ทรง
ใหสรางบรรณศาลา ถวายพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค ทรงตั้งเชิงรอง
บาตรแกวมณี ทรงทําการบํารุงดวยปจจัย ๔ ตลอดเวลา ๑ หมื่นป.
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นี้เปนฐานะที่ปรากฏ.
อนึ่ง เมื่อทรงใหทานอยูตลอดแสนกัป ไดทรงบังเกิดในดุสิตบุรี
พรอมกันพระโพธิสัตวของเรา เคลื่อนจากดุสิตบุรีนั้นแลว ทรงถือ
ปฏิสนธิในเรือนเจาศากยะทรงพระนามวา อมิโตทนะ. เมื่อพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงกระทํามหาภิเนษกรมณ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตาม
ลําดับ เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุโดยการเสด็จครั้งแรก แลวเสด็จออกไป
จากกรุงกบิลพัสดุนั้น เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายทรงบรรพชา เพื่อเปน
บริวารของพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดเสด็จออกพรอมกับเจาศากยะพระนามวาภัททิยะเปนตน บรรพชาในสํานักพระผูมีพระภาคเจา ไดฟง
ธรรมกถาในสํานักของทานพระปุณณมันตานีบุตร เเลวตั้งอยูในโสดาปตติผลตอกาลไมนานเลย. ทานพระอานนทนี้ ถึงพรอมดวยยอุปนิสัยใน
ปางกอนอยางนี้. ปฏิจจสมุปบาท แมเปนธรรมที่ลกึ ซึ้ง ก็ปรากฏเหมือน
เปนธรรมงายแกทาน เพราะคุณสมบัติขอนี้.
สวนการเลาเรียน การฟง การสอบถาม และการทรงจําในสํานัก
ของครูทั้งหลาย ทานเรียกวา "อยูใ กลศาสดา." ทานพระอานนท
มีความเปนอยูที่บริสุทธิ์อยางยิ่ง. ดวยเหตุนั้น ปฏิจจสมุปบาทแมจะ
ลึกซึ้งนี้ จึงปรากฏเหมือนเปนธรรมงายแกทาน. และสําหรับพระโสดาบัน
ทั้งหลาย ปจจยาการปรากฏเปนธรรมงาย. และทานพระอานนทนี้ก็เปน
พระโสดาบัน การกําหนดนามรูป ยอมปรากฏแกผูไดยินไดฟงมาก
เหมือนเมื่อประทีปในหอง ๔ ศอก ลุกโพลงอยู เตียงและตั่งก็ปรากฏ
ฉะนั้น และทานพระอานนท ก็เปนยอดแหงบุคคลผูพหูสูตทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้น ปจจยาการแมจะเปนธรรมลึกซึง่ ก็ปรากฏเหมือนเปนธรรม
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งายสําหรับทาน เพราะความเปนผูไดยินไดฟงมาก.
ปฏิจจสมุปบาท เปนธรรมลึกซึ้ง เพราะความลึกซึ่ง ๔ ประการ
และความลึกซึ้งแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น ทานกลาวไวพิสดารแลวในคัมภีร
วิสุทธิมรรคแล. ความลึกซึ้งแมทั้งหมดนั้นไดปรากฏเหมือนเปนธรรม
งายสําหรับพระอานนทเถระ ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทําใหพระอานนทยินดี จึงตรัสวา มาเหว เปนอาทิ. ก็ในพระบาลีนั้น
มีอธิบาย ดังนี้ ดูกอนอานนท เธอมีปญญามาก มีญาณแจมแจง ดวย
เหตุนั้น ปฏิจจสมุปนาท แมจะเปนธรรมลึกซึง้ ก็ยอมปรากฏเหมือน
เปนธรรมงายสําหรับเธอ เพราะฉะนั้น เธออยาไดกลาวอยางนี้วา
ปฏิจจสมุปบาทนี้ ปรากฏเปนธรรมงายสําหรับเราหรือหนอ หรือวา
งายสําหรับคนอื่นดวย.
แตพระอานนทเถระยังมิยินดีดวยถอยคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลวใด ในขอนั้น มีอธิบายดังนี้ "ดูกอนอานนท ก็แหละเธออยาได
กลาวอยางนี้วา ปฏิจจสมุปบาทปรากฏเหมือนเปนธรรมงาย ๆ สําหรับ
เรา ก็ถาปฏิจจสมุปบาทนี้ ปรากฏเหมือนเปนธรรมงาย ๆ สําหรับเธอ
ไซร เพราะเหตุไร เธอจึงมิไดเปนพระโสดาบันตามธรรมดาของตน แต
เธอไดตั้งอยูในนัยที่เราใหแลว จึงแทงตลอดโสดาปตติมรรค ดูกอนอานนท
พระนิพพานนี้เทานั้น ทีล่ ึกซึ้ง สวนปจจยาการเปนธรรมงาย ครั้นแลว
เพราะเหตุไร เธอจึงไมถอนขึ้นซึ่งกิเลส ๔ เหลานี้ คือ กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน อันหยาบ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อันหยาบ
แลวกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ไมถอนขึ้นซึ่งกิเลส ๔ ทีอ่ าศัยสังโยชน
และอนุสัยเหลานั้นนั่นแหละ แลวกระทําอนาคามิผลใหแจง ไมถอนขึ้น
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ซึ่งกิเลส ๘ เหลานี้ คือ สังโยชน ๕ มีรูปราคะ เปนตน มานานุสัย
ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย แลวกระทําใหแจงซึ่งพระอรหัต หรือวํา
เพราะเหตุไร จึงไมแทงตลอดสาวกบารมีญาณ เหมือนพระสารีบุตรและ
พระมหาโมคคัลลานะผูไดบําเพ็ญบารมีตลอด ๑ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป
ไมแทงตลอดปจเจกโพธิญาณ เหมือนพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ผูได
บําเพ็ญบารมีตลอด ๒ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป. อีกอยางหนึ่ง ถาปฏิจจสมุปบาทนี้
ปรากฏเปนธรรมงายโดยประการทั้งปวงสําหรับเธอไซร
เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร เธอจึงไมทําใหแจงซึ่งพระสัพพัญุตญาณ
เหมือนพระพุทธเจาทั้งหลาย ที่ไดทรงบําเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขยยิ่งดวย
แสนกัปบาง ๘ อสงไขยบาง ๑๖ อสงไขยบาง เธอไมมีความตองการ
ดวยธรรมเครื่องบรรลุคณ
ุ พิเศษเหลานี้หรือ. เธอจงเห็นวาเปนเพียงความ
ผิดพลาดของเธอ เธอชื่อวา เปนผูตั้งอยูในสาวกปเทสญาณ ไดกลาว
ถึงปจจยาการอันลึกซึ้งยิ่งวา ปรากฏงายสําหรับเรา คําพูดเชนนี้ของเธอ
นั้น เปนศัตรูตอพระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเชนนั้น
จะพึงกลาวถอยคําอันเปนศัตรู ตอพระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนการไมสมควร. ดูกอ นอานนท ก็เมื่อตถาคตพยายามเพื่อแทงตลอด
ปจจยาการนี้อยู ชื่อวาการใหทานที่ไมเคยให เพื่อประโยชนเกการแทง
ตลอดปจจยาการ ยอมไมมีแกตถาคต ตลอด ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป.
ขึ้นชื่อวา ผูมิไดบําเพ็ญบารมี ยอมไมมี. และเมือ่ ตถาคตกําจัดกําลังของ
มาร ดุจวาใหหมดความพยายามดวยคิดวา เราจักแทงตลอดปจจยาการ
ในวันนี้ มหาปฐพีนี้ ก็มิไดไหว แมเพียงเทา ๒ องคุลี. อนึ่ง
เมื่อตถาคตยังปุพเพนิวาสานุสสติญาณใหถึงพรอมในปฐมยาม และ
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ยังทิพพจักขุญาณใหถึงพรอมในมัชฌิมยาม สวนในปจฉิมยาม ดวยเพียง
เห็นวา อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย โดยอาการ ๙ อยาง ดังนี้
ในเวลาเชาตรู โลกธาตุนี้เปลงเสียงอยูตั้งรอยตั้งพัน เหมือนกังสดาลถูก
เคาะดวยทอนไม ไดไหวแลว เหมือนหยาดน้ําบนใบบัวที่ถกู ลมพัด
ฉะนั้น ดูกอนอานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้ ทั้งลึกซึง้ ทั้งมีกระแสความ
ลึกซึ้ง ดวยประการฉะนี้ ดูกอนอานนท เพราะไมรูธรรมนี้ ฯ ล ฯ
สัตวทั้งหลาย ยอมไมลวงพนอบาย ทุคติ วินบิ าต สงสาร."
ขอวา "เอตสฺส ธมฺมสฺส ธรรมนี้" ไดแก ธรรมอันเปนปจจัย
แหงธรรมนี้. บทวา "อนนุโพธา เพราะไมรู" ไดแก เพราะไมตรัสรู
ดวยอํานาจญาตปริญญา (การกําหนดรูสิ่งที่ตนรูแลว). บทวา "อปฺปฏิเวธา เพราะไมแทงตลอด" ไดแก เพราะไมแทงตลอดดวยอํานาจ
ตีรณปริญญา (การกําหนดรูดวยการพิจารณาไตรตรอง) และปหานปริญญา (การกําหนดรูดวยการละ). บทวา ตนฺตากุลชาตา แปลวา
เปนเหมือนเสนดายที่ยุง. เหมือนอยางวา ดายของชางหูกที่เก็บไวไมดี
ถูกหนูกัดขาด จึงยุงในที่นั้น ๆ การทีจ่ ะใหปลายเสมอปลาย ใหโคน
เสมอโคนวา นี้โคน นี้ปลาย ยอมทําไดยาก ฉันใด สัตวทั้งหลาย
ผูสับสน ยุงเหยิง วุนวาย ในปจจยาการนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมอาจ
จะทําปจจยาการใหตรงได. ผูที่ตั้งอยูในความเคารพนับถือแหงบุรุษเฉพาะ
ตน พึงเปนผูอาจทําอุทาหรณในปจจยาการนั้นใหตรงได. นอกจาก
พระโพธิสัตวทั้งสอง สัตวอื่นชื่อวา เปนผูสามารถเพื่อทําปจจยาการใหตรง
ตามธรรมดาของตนยอมไมมี เหมือนอยางวา เสนดายที่ยุง ซึ่งเขาเอาน้ํา
สมใสแลว เอาเกาอี้ทับ ยอมจะเกิดเปนกอนติดกันเปนกลุมในที่สุด ฉันใด
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สัตวเหลานี้ ก็ฉันนั้น พลั้งพลาดในปจจัยแลว ไมสามารถทําปจจัยให
ตรง จึงเกิดเปนกลุมติดกันเปนปม ดวยอํานาจแหงทิฏฐิ ๖๒. ก็ชน
เหลาใดเหลาหนึ่ง อาศัยทิฏฐิ ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมอาจทําปจจัยให
ตรงไดเลย. ดายที่พันกันยุงของชางหูก เรียกวา กลุมเสนดายเปนปม
ในคําวา คุฬีคุณฺิกชาตา.
รังนก ชื่อวา คุฬา. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา รังของนางนกนั้น
ดังนี้ก็มี. ความที่ดายเปนปมและรังนกทั้งสองนั้น ก็นับวายุง. การที่จะ
จัดใหปลายเสมอปลาย ใหโคนเสมอโคน เปนการทําไดยาก. เพราะฉะนั้น
ความขอนั้น พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั่นแหละ.
บทวา มฺุชปพฺพชภูตา ไดแก เปนเหมือนหญามุงกระตาย
เหมือนหญาปลอง คือ เกิดเชนนั้น. การถือเอาสิ่งที่ตกไปในที่ใดที่หนึ่ง
ในเวลาที่เชือกซึ่งเขาทุบหญาเหลานั้น ทําขาดลง แลวจัดใหปลายเสมอ
ปลาย ใหโคนเสมอโคนวา นี้คือปลาย นี้คือโคนของหญาเหลานั้น เปน
สิ่งทําไดยาก ผูตั้งอยูในความเคารพสักการะแหงบุรุษเฉพาะตน พึงเปน
ผูสามารถทํา (ปจจยาการ) ใหตรงได นอกจากพระโพธิสัตวทั้งสอง
สัตวอื่นชื่อวา เปนผูสามารถทําปจจยาการใหตรง ยอมไมมี ฉันใด
หมูสัตวนี้ ก็ฉันนั้น ไมอาจทําปจจัยใหตรงได เปนผูเหมือนกลุมเสนดาย
ที่เปนปม จึงไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ดวยอํานาจทิฏฐิ.
ในความขอนั้น นรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย และอสุรกาย
ชื่อวา อบาย. เพราะฉะนั้น อบายแมทั้งหมดนั้น เรียกวา อบาย เพราะ
ไมมีความเปนไป กลาวคือความเจริญ. อนึ่ง ที่เรียกวา ทุคติ เพราะ
มีความเปนไปแหงทุกข ที่เรียกวา วินิบาต เพราะความเกิดขึ้นแหงสุข

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 291

ไดตกไปเสียแลว สวนนอกนี้ เรียกวา สงสาร เพราะขันธธาตุและ
อายตนะยังเปนไปตามลําดับไมขาดสาย หมูสตั วยอมไมลวงพน คือไม
กาวลวงทุกขแมทั้งหมดนั้น โดยที่แท หมูสัตวถอื เอาอยูซึ่งจุติ และ
ปฏิสนธิบอย ๆ อยางนี้คือ จากจุติ ก็ถือปฏิสนธิ จากปฏิสนธิ ก็ถือ
เอาจุติ จึงตองหมุนไปในภพ ๓ ในกําเนิด ๔ ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๗ ในสัตตาวาส ๙ เหมือนเรือที่ถูกลมพัดไปในมหาสมุทร และ
เหมือนโคเทียมดวยเครื่องยนตฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ไมทรงรุกรานทานพระอานนท จึงตรัส
ขอความนี้ทั้งหมดดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือในพระสูตรนี้ มีนัยดัง
กลาวแลวแล.
จบนิทานสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาทุกขวรรคที่ ๖
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มหาวรรคที่ ๗
๑. อัสสุตวตาสูตรที่ ๑
วาดวยกายเปนที่ประชุมมหาภูตทั้ง ๔
[๒๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิได
สดับ จะพึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในกายอันเปน
ที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ความ
เจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของกายอันเปน
ที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ปุถุชนผูมิไดสดับจึงเบื่อ
หนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในกายนั้น แตตถาคต
เรียกกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง
วิญญาณบาง ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจเบื่อหนาย . คลายกําหนัด หลุด
พนในจิต เปนตนนั้นไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตเปนตนนี้
อันปุถุชนมิไดสดับรวบรัดถือไวดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฏฐิวา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชานาน ฉะนั้น ปุถุชน
ผูมิไดสดับ จึงไมอาจจะเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิตเปนตน
นั้นไดเลย.
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[๒๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปอีก
ถือเอากายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเปนตน ยัง
ชอบกวา แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อ
ดํารงอยู ปหนึ่งบาง สองปบาง สามปบาง สี่ปบ าง หาปบาง สิบปบาง
ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบปบาง รอยปบาง ยิ่งกวา
รอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกกายอันเปนที่ประชุมแหง
มหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน.
[๒๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในปาใหญจับ
กิ่งไม ปลอยกิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปลอยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม
ตอไป แมฉันใด กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ตถาคต
เรียกวา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น
ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉันนั้นแล.
[๒๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมใสใจโดย
แยบคายดวยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในกายและจิตที่ตถาคตกลาวมา
นั้นวา เพราะเหตุดังนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้
จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
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จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ อนึ่ง เพราะอวิชชาดับสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยู
อยางนี้ ยอมหนายแมในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมใน
สัญญา ยอมหนายแมในสังขารทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อ
หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว
ก็เกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว ยอมทราบชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ดังนี้แล.
จบอัสสุตวตาสูตรที่ ๑
มหาวรรคที่ ๗
อรรถกถาอัสสุตวตาสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในอัสสุตวตาสูตรที่ ๑ แหงมหาวรรคตอไป.
บทวา " อสุตวา ผูม ิไดสดับ" ไดแก ผูเวนจากการเรียน การ
สอบถามและการวินิจฉัยในขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจยาการ และสติปฏฐาน
เปนตน . บทวา " ปุถุชฺชโน ปุถชุ น" ไดแก ชื่อวาปุถุชน เพราะเหตุที่ยัง
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กิเลสมากนานัปการเปนตนใหเกิด. จริงอยู ทานกลาวคํานี้ไววา ชื่อวา
ปุถุชน เพราะยังกิเลสหนาใหเกิด. ขอความทั้งปวงนั้น ควรทําใหพิสดาร.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาปุถุชน เพราะหยั่งลงภายในของพวกชนจํานวนมาก
คือนับไมได หันหลังใหอริยธรรม ประพฤติธรรมต่ํา อีกอยางหนึ่ง ผูนี้
ชื่อวาปุถุ เพราะถึงการนับไวแผนกหนึ่งทีเดียว ชือ่ วาชน เพราะแยกจาก
พระอริยเจาผูประกอบดวยคุณมีศีลและสุตะเปนตน ฉะนั้น จึงชื่อวาปุถุชน.
ดวยบททั้งสอง คือ อสุตวา ปุถุชฺชโน ดังกลาวแลวนี้นั้น ทานถือเอา
อันธปุถุชน ในจํานวนปุถุชน ๒ จําพวกที่พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ
พระอาทิตยตรัสไววา ปุถุชนมี ๒ จําพวก คืออันธปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑. ดวยบทวา อิมสฺมึ พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงกายที่เห็น
ประจักษอยูในปจจุบัน. บทวา จาตุมฺมหาภูติกสฺมึ แปลวา ในกายอัน
เปนที่ประชุมแหงมหาภูตรูป ๔. อธิบายวา บังเกิดแตมหาภูตรูป ๔ ชื่อ
วาสําเร็จแตมหาภูตรูป ๔. บทวา นิพฺพินฺเทยฺย แปลวา พึงหนาย.
บทวา วิรชฺเชยฺย. แปลวา ไมพึงยินดี. บทวา วิมจุ ฺเจยฺย แปลวา พึง
เปนผูใครจะพน. บทวา อาจโย แปลวา ความเจริญ. บทวา อปจโย
แปลวา ความเสื่อม. บทวา อาทาน แปลวา การบังเกิด. บทวา
นิกฺเขปน แปลวา ความแตกสลาย.
บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะเหตุที่มหาภูตรูป ๔ เหลานี้ ยอม
ปรากฏ เพราะมีความเจริญ ความเสื่อม ความบังเกิด และความแตก
สลาย. อธิบายวา เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํารูปที่
มิไดประกอบ (ในการ) เพื่อกําหนดรูปในกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ แลวทรงกระทํารูปที่ประกอบแลวในกาย เพื่อกําหนดวา ไมมี
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รูป. เพราะเหตุไร. เพราะวาการถือมั่นในรูปของภิกษุเหลานั้น มีกําลัง
เกินประมาณ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความที่การถือ
มั่นในรูปของภิกษุเหลานั้นวา เปนรูปที่ไมควรกําหนด เมื่อจะทรงนําออก
จึงตรัสอยางนั้น เพื่อทรงตั้งไวในความไมมีรูป.
คําทั้งปวงมี จิตฺต เปนอาทิ เปนชื่อของมนายตนะนั่นเอง. ก็
มนายตนะนั้น เรียกวา จิต เพราะเปนที่ตั้งแหงจิต เพราะเปนโคจรแหงจิต
เพราะมีจิตเปนสัมปยุตธรรม เรียกวา มนะ เพราะอรรถกถานอมไป และ
เรียกวา วิญญาณ เพราะอรรถวารูแจง. บทวา นาล แปลวา ไมสามารถ.
บทวา อชฺโฌสิต แปลวา ถูกตัณหากลืน คือรอยรัดยึดไว. บทวา มมายิต ไดแกถอื เอาวา นี้ของเราดวยการยึดวาเปนของเราดวยอํานาจตัณหา.
บทวา ปรามฏ ไดแกเปนอันถูกทิฏฐิยึดถือเอาโดยประการอื่น (นอก
พระพุทธศาสนา). คําวา เอต มม นัน่ ของเรา เปนการยึดถือดวยอํานาจ
ตัณหา. ความวิปริตแหงตัณหา ๑๐๘ เปนอันถือเอาดวยคํานั้น. บทวา
เอโสหมสฺมิ เปนการยึดถือดวยอํานาจมานะ. มานะ ๙ เปนอันถือเอาดวย
คํานั้น. บทวา เอโส เม อตฺตา นั่นคืออัตตาของเรา เปนการยึดถือ
ดวยอํานาจทิฏฐิ. ทิฏฐิ ๖๒ เปนอันถือเอาดวยคํานั้น. บทวา ตสฺมา
ไดแกเพราะยึดถือรูปนี้ไวตลอดกาลนาน ฉะนั้น จึงไมสามารถจะหนาย
ได.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ปร ภิกฺขเว
นี้. แกวา เพราะรูปที่ ๑ เปนอันภิกษุนั้นกระทําใหเปนรูปที่ไมสมควร
จะกําหนด ทําอรูปใหเปนรูปที่สมควร เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ภิกษุเหลานั้นออกจากการยึดถือรูป ถืออรูป ดังนี้ จึง
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ทรงปรารภพระเทศนานี้ เพื่อทรงคราออกซึ่งก็ยึดถือนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย ความวา พึง
ถือเอาวาเปนอัตตา. บทวา ภิยฺโยป ความวา แมจะเกินกวา ๑๐๐ ป
ขึ้นไป. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น
ขึ้นชื่อวา รูปที่ตั้งอยูเกิน ๑๐๐ ป มีอยูหรือ. รูปที่เปนไปในปฐมวัย
อยูไมถึงมัชฌิมวัย, รูปที่เปนไปในมัชฌิมวัย อยูไ มถึงปจฉิมวัย, รูปที่เปน
ไปกอนอาหาร อยูไมถึงหลังอาหาร, รูปที่เปนไปหลังอาหาร อยูไมถึง
ปฐมยาม, รูปที่เปนไปในปฐมยาม อยูไมถึงมัชฌิมยาม, รูปที่เปนไป
ในมัชฌิมยาม อยูไมถึงปจฉิมยาม, มีอยูมิใชหรือ อนึ่ง รูปที่เปนไปใน
เวลาเดิน อยูไมถึงเวลายืน, รูปที่เปนไปในเวลายืน อยูไมถึงเวลานั้น,
รูปที่เปนไปในเวลานั่ง อยูไมถึงเวลานอน. แมในอิริยาบถหนึ่ง รูปที่
เปนไปในเวลายกเทา อยูไมถึงยายเทา, รูปที่เปนไปในเวลายายเทา อยูไมถึง
เวลายางเทา, รูปที่เปนไปในเวลายางเทา อยูไมถึงเวลาหยอนเทา, รูปที่เปน
ไปในเวลาหยอนเทา อยูไมถึงเวลาเหยียบพื้น, รูปเปนไปในเวลาเหยียบพื้น
อยูไมทันถึงเวลายันพื้น. สังขารทั้งหลาย ทําเสียงวา ตฏะ ตฏะ ลั่นเปน
ขอ ๆ ในทีนนั้ ๆ เหมือนงาที่เขาใสไวในภาชนะรอนฉะนั้นหรือ. แกวา
ขอนั้นยอมเปนจริงอยางนั้น. เหมือนอยางวา เมื่อประทีปกําลังลุกโพลง
เปลวไฟไมโพลงลวงสวนแหงไสนั้น ๆ ยอมแตก [เทียะ ๆ] ในที่นั้น ๆ
อนึ่งเลาเมื่อประทีปกําลังลุกโพลงตลอดคืนยังรุง ดวยอํานาจที่เนื่องดวย
ความสืบตอ ทานก็เรียกวาประทีปฉันใด แมในทีน่ ี้ กายแมนี้ ทานแสดง
ใหเปนเหมือนตั้งอยูตลอดกาลนานอยางนั้น ดวยอํานาจความสืบตอก็
ฉันนั้น.
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ก็บทวา รตฺติยา จ ทิวสสฺส จ นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ. บทวา อฺเทว อุปฺปชฺชติ อฺ นิรุชฺฌติ ความวา
จิตใดเกิดขึ้นและดับไปในเวลากลางคืน จิตดวงอื่นนอกจากจิตดวงนั้น
นั่นแลยอมเกิดขึ้นและดับไปในกลางวัน. แตไมควรถือเอาอรรถอยางนี้วา
จิตดวงอื่นเกิดขึ้น จิตดวงอื่นที่ยังไมเกิดขึ้นนั่นแลยอมดับไป. บทวา
รตฺติยา จ ทิวสสฺส จ นี้ ทานถือเอาความสืบตอออนนอยกวาความสืบตอ
เดิมแลวกลาวดวยอํานาจความสืบตอนั่นเอง. ก็จิตดวงเดียวเทานั้นชื่อวา
สามารถเพื่อตั้งอยู สิ้นคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งยอมไมมี. จริงอยู ในขณะ
ดีดนิ้วครั้งเดียว จิตเกิดขึ้นหลายโกฏิแสนดวง สมจริงดังคําที่ทานกลาวไว
ในมิลินทปญหาวา มหาบพิตร ขาวเปลือก ๑๐๐ เลมเกวียน ๑ บั้น
๗ สัดกับ ๒ ทะนาน ไมถึงการนับ คือไมถึงเสี้ยว ไมถึงสวนของเสี้ยว
แหงจิตที่เปนไปในขณะดีดนิ้วครั้งเดียว.
บทวา พฺรหาวเน แปลวา ปาใหญ. ดวยคําวา ต มฺุจิตฺวา อ
คณฺหาติ ต มฺุจิตฺวา คณฺหาติ ทรงแสดงความไวดังนี้วา ลิงนั้นไมได
กิ่งไมที่จะพึงจับ ก็ไมลงสูพื้นดิน โดยที่แทเที่ยวอยูในปาใหญนั้นจับเอาแต
กิ่งไมนั้น ๆ เที่ยวไปเทานั้น. ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีอุปมาเปน
เครื่องเทียบเคียงดังตอไปนี้ จริงอยู ปาอันถือเอาเปนอารมณ พึงทราบ
เหมือนปาใหญในปา จิตอันเกิดขึ้นในปาคืออารมณ พึงทราบเหมือนลิงที่
เที่ยวไปในปานั้น การไดอารมณเหมือนการจับกิ่งไม. ลิงนั้นเที่ยวไปใน
ปาปลอยกิ่งไมนั้น ๆ แลวจับกิ่งไมนั้นๆ ฉันใด แมจิตนี้ก็ฉันนั้น เที่ยวไป
ในปาคืออารมณ บางคราวยึดเอารูปารมณเกิดขึ้น บางคราวยึดเอาอารมณ
มีสัททารมณเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง บางคราวยึดเอาอตีตารมณ หรือ
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อนาคตารมณ บางคราวยึดเอาอารมณปจจุบัน บางคราวยึดเอาอารมณ
ภายใน หรืออารมณภายนอก. เหมือนอยางวา ลิงนั้นเที่ยวไปในปาไม
ไดกิ่งไม ไมพึงกลาววาลงแลวบนภาคพื้นดิน. แตจับเอากิ่งไมกิ่งหนึ่ง
แลวนั่งอยูฉันใด แมจิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เที่ยวไปในปาคืออารมณ
ไมพึงกลาววา ไมไดอารมณที่ยึดเหนี่ยวอยางหนึ่งเกิดขึ้น แตพึงทราบวา
ในการเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง จิตยึดเอาอารมณแลวจึงเกิดขึ้น. ก็ดวยทราบวา
เพียงเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงนําออกจากรูปแลวใหตั้งการ
ยึดในอรูป นําออกจากอรูปใหตั้งในรูป.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคจะแยกรูปนั้นออกเปน
๒ สวน จึงเริ่มแสดงวา ตตฺร ภิกขฺ เว สุตวา อริยสาวโก พึงทราบ
ความอุปมาครั้งบุรุษผูถูกงูพิษกัดดังตอไปนี้.
ไดยินวา บุรุษคนหนึ่งถูกงูพิษกัด. ลําดับนั้นหมอผูฉลาดคนหนึ่ง
มาดวยหมายใจวา จะถอนพิษงูนั้นออก แลวทําใหคายพิษรายมนตวา
ขางลางเปนครุฑ ขางบนเปนนาค แลวไลพิษไวขางบน. หมอนั้นรูวา
พิษถูกยกขึ้นจนถึงสวนขอบตาแลว คิดวา แตนี้ไปเราไมยอมใหขึ้นไป เรา
จะตั้งไวในที่ ๆ ถูกกัดนัน่ เอง จึงรายมนตวา ขางบนเปนครุฑ ขาง
ลางเปนนาค จึงรมควันที่แผล เอาไมเคาะ ปลงพิษลงตั้งไวในที่ ๆ ถูกกัด
นั่นเอง. เขารูวาพิษตั้งอยูในที่นั้น จึงทําลายยาพิษ โดยการทายาขนาน
เยี่ยม แลวใหอาบน้ํากลาววา ขอทานจงมีความสบายเถิด แลวหลีกไปตาม
ประสงค.
ในขอนั้นกาลที่ภิกษุเหลานี้ถือเอาประมาณยิ่งในรูป พึงทราบเหมือน
การตั้งอยูของพิษในกายของบุรุษผูถูกอสรพิษกัด. พระตถาคตเหมือนหมอ
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ผูฉลาด. กาลที่ภิกษุเหลานั้นอันพระตถาคตใหทําการยึดถือจากรูป แลวให
ตั้งอยูในอรูป เหมือนเวลาที่หมอรายมนตแลวไลยาพิษไวขางบน กาลที่ภิกษุ
เหลานั้นอันพระตถาคตใหนําการยึดถือจากอรูป แลวใหตั้งอยูในรูป เปรียบ
เหมือนเวลาที่หนอไมใหพิษที่แลนขึ้นขางบนจนถึงขอบตา แลวไลลงดวย
กําลังมนตอีก แลวตั้งไวในที่ ๆ ถูกอสรพิษกัด พึงทราบกาลที่พระศาสดา
ทรงเริ่มเทศนานี้เพื่อนําการยึดถือออกจากอารมณทั้ง ๒ ฝาย เปรียบ
ทําลายยาพิษที่หยุดไวในที่ถูกอสรพิษกัดดวยการทายาขนานเยี่ยม.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา นิพฺพินฺท วิรชฺชติ พระองคตรัส
เหมือนการมรรค. ดวยบทวา วิราคา วิมุจฺจติ ตรัสผล. ดวยบทวา
วิมุตฺตสฺมึ เปนตน ตรัสปจจเวกขณญาณ.
จบอรรถกถาอัสสุตวตาสูตรที่ ๑
๒. อัสสุตวตาสูตรที่ ๒
วาดวยรางกายเปนที่ประชุมมหาภูตทั้ง ๔
[๒๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผู
มิไดสดับ จะพึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ใน
รางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
วา ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของรายกาย
อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง
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ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจจะเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิต
เปนตนนั้นไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวาจิตเปนตนนี้ อัน
ปุถุชนผูมิไดสดับ รวบรัดถือไวดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฏฐิวา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชานาน ฉะนั้น
ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงจะเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิตเปนตน
นั้นไมไดเลย.
[๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไป
ยึดถือเอากายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเปนตน
ยังชอบกวา แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อ
ดํารงอยูปหนึ่งบาง สองปบาง สามปบาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง
ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบปบาง รอยปบาง ยิ่งกวา
รอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกกายอันเปนที่ประชุมแหง
มหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคือและในกลางวัน.
[๒๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกไดสดับ ยอมใสใจดวย
ดีโดยแยบคายถึงปฏิจจสมุทบาทธรรม ในกายและจิตที่ตถาคตกลาว
มานั้นวา เพราะเหตุดังนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ
เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนา เพราะ
ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย
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ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะ
อันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปน
ปจจัยแหงทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอัน
เปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอัน
เปนปจจัยแหงเวทนาที่ไมใชสุข ไมใชทุกข จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น
เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ
จึงสงบไป.
[๒๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไมสองอันครูดสีกันจึงเกิด
ไออุน เกิดความรอน แตถาแยกไมทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน
ไออุนซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้น ก็ดบั ไป สงบไป แมฉันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอัน เปนปจจัยแหงสุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานั้น จึงดับ จึง
สงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนา
ขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิด
ขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป
เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาที่มิใชทุกขมิใชสุข จึงเกิด
อทุกขมสุขเวทนานั้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้น
ดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง
อทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณา
อยูอยางนี้ ยอมหนายแมในผัสสะ ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนาย
แมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขารทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ
เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพน
แลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว และยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดังนี้แล.
จบอัสสุตวตาสูตรที่ ๒
อรรถกถาอัสสุตวตาสูตรที่ ๑
ในอัสสุตวตาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สุขเวทนีย ไดแกเปนปจจัยแหงสุขเวทนา. บทวา ผสฺส
ไดแกจักขุสัมผัสเปนตน. ถามวา ก็จักขุสัมผัสไมเปนปจจัยแกสุขเวทนา
มิใชหรือ. แกวาไมเปนปจจัยโดยสหชาติปจจัย แตเปนปจจัยแกชวนะ
เวทนา โดยอุปนิสสยปจจัย ซึ่งพระองคตรัสหมายเอาคํานั้น. แมในโสตสัมผัสเปนตน ก็นัยนี้. บทวา ตชฺช ไดแกเกิดแตเวทนานั้น คือสมควร
แกผัสสะนั้น. อธิบายวา สมควรแกผัสสะนั้น. บทวา ทุกฺขเวทนีย
เปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล. บทวา สงฺฆฏสโมธานา
ไดแกโดยการครูดสีกันและการรวมกัน อธิบายวา โดยการเสียดสีและการ
รวมกัน. บทวา อุสฺมา ไดแกอาการรอน. บทวา เตโช อภินพิ ฺพตฺตติ
ความวา ไมควรถือเอาวา ลูกไฟยอมออกไป. ก็บทวา อุสฺมา นี้ เปน
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ไวพจนแหงอาการรอนนั่นเอง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทฺวินฺน
กฏาน ไดแก ไมสีไฟทั้งสอง. ในสองอยางนั้น วัตถุเหมือนไมสีไฟ
อันลาง อารมณเหมือนไมสีไฟอันบน ผัสสะเหมือนการครูดสี เวทนา
เหมือนธาตุไออุน.
จบอัสสุตวตาสูตรที่ ๒
๓. ปุตตมังสสูตร
วาดวยอาหาร ๔ อยาง
[๒๔๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔
อยาง เพื่อความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะห
แกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ อยางนั้นคือ ๑. กวฬีการาหาร
หยาบบาง ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร ๓. มโนสัญเจตนาหาร
๔. วิญญาณาหาร ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยางเหลานี้แล เพื่อความ
ดํารงอยูแหงสัตวโลกที่เกิดมาแลว
หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผู
แสวงหาที่เกิด.
[๒๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กวฬีการาหารจะพึงเห็นไดอยางไร
ภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา ภรรยาสามีสองคน ถือเอาเสบียงเดินทาง
เล็กนอย แลวออกเดินไปสูทางกันดาร เขาทั้งสองมีบุตรนอย ๆ นารัก
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นาพอใจอยูคนหนึ่ง เมื่อขณะที่คนทั้งสองกําลังเดินไปในทางกันดาร
เสบียงเดินทางที่มีอยูเพียงเล็กนอยนั้นไดหมดสิ้นไป แตทางกันดารนั้น
ยังเหลืออยู เขาทั้งสองยังขามพนไปไมได ครัง้ นั้น เขาทั้งสองคนคิด
ตกลงกันอยางนี้วา เสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแล มีอยูเล็กนอย
เสบียงเดินทางอันนั้นก็ไดหมดสิ้นไปแลว แตทางกันดารนี้ก็เหลืออยู
เรายังขามพนไปไมได อยากระนั้นเลย เราสองคนมาชวยกันฆาบุตรนอย ๆ
คนเดียว ผูนารัก นาพอใจคนนี้เสีย ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง เมื่อ
ไดบริโภคเนื้อบุตร จะไดพากันเดินขามพนทางกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น
ถาไมเชนนั้นเราทั้งสามคนตองพากันพินาศหมดแน ครั้งนั้น ภรรยาสามี
ทั้งสองคนนั้น ก็ฆาบุตรนอย ๆ คนเดียว ผูนารัก นาพอใจนั้นเสีย ทํา
ใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง เมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จ ก็พากันเดินขาม
ทางกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น เขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลาง
คอนอกพลางรําพันวา ลูกชายนอย ๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชาย
นอย ๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ดังนี้ เธอทั้งหลายจะเขาใจความขอ
นั้นเปนอยางไร คือวาเขาไดบริโภคเนื้อบุตรที่เปนอาหารเพื่อความคะนอง
หรือเพื่อความมัวเมา หรือเพื่อความตบแตง หรือเพื่อความประดับประดา
รางกายใชไหม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิได พระเจาขา จึงตรัส
ตอไปวา ถาเชนนั้น เขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเปนอาหารเพียงเพื่อ
ขามพนทางกันดารใชไหม ใช พระเจาขา พระองคจึงตรัสวา ขอนี้
ฉันใด เรากลาววา บุคคลควรเห็นกวฬีการาหารวา [เปรียบดวยเนื้อ
บุตร] ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่ออริยสาวกกําหนดรูกวฬีการาหารได
แลว ก็เปนอันกําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณ เมื่ออริยสาวก
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กําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณไดแลว สังโยชนอันเปนเครื่อง
ชักนําอริยสาวกใหมาสูโลกนี้อีก ก็ไมมี.
[๒๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสาหารจะพึงเห็นไดอยางไร
เหมือนอยางวา แมโคนมที่ไมมีหนังหุม ถายืนพิงฝาอยูที่จะถูกพวกสัตว
อาศัยฝาเจาะกิน ถายืนพิงตนไมอยู ก็จะถูกพวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไช
กิน หากลงไปยืนแชน้ําอยู ก็จะถูกพวกสัตวที่อาศัยน้ําตอดและกัดกิน
ถายืนอยูในที่วาง ก็จะถูกมวลสัตวที่อาศัยอยูในอากาศเกาะกัดและจิกกิน
เปนอันวาแมโคนมตัวนั้นที่ไรหนังหุม จะไปอาศัยอยูในสถานที่ใดๆ ก็ถูก
จําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น ๆ กัดกินอยูร า่ํ ไป ขอนี้ฉันใด เรา
กลาวพึงเปนผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดรูผัสสาหาร
ไดแลว ก็เปนอันกําหนดรุเวทนาทั้งสามได เมื่ออริยสาวกกําหนดรูเวทนา
ทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้
อีกแลว.
[๒๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได
อยางไร เหมือนอยางวา มีหลุมถานเพลิงอยูแหงหนึ่ง ลึกมากกวาชั่วบุรุษ
เต็มไปดวยถานเพลิง ไมมีเปลว ไมมคี วัน ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยาก
มีชีวิตอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข เดินมา บุรุษสองคนมีกําลัง
จับเขาที่แขนขางละคนคราไปสูหลุมถานเพลิง ทันใดนั้นเอง เขามีเจตนา
ปรารถนาตั้งใจอยากจะใหไกลจากหลุมถานเพลิง ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเขารูวา ถาเขาจักตกหลุมถานเพลิงนี้ ก็จกั ตองตายหรือถึงทุกข
แทบตาย ขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร ฉันนั้น
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เหมือนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอัน
กําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว เมื่ออริยสาวกกําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว
เรากลาววาไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกแลว.
[๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณาหารจะพึงเห็นไดอยางไร
เหมือนอยางวา พวกเจาหนาที่จับโจรผูกระทําผิดไดแลวแสดงแกพระราชา
วา ขอเดชะ ดวยโจรผูน ี้กระทําผิด ใตฝาละอองธุลีพระบาท จงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาใหลงโทษโจรผูนี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิด จึงมีพระ
กระแสรับสัง่ อยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวย
หอกรอยเลมในเวลาเชานี้ เจาหนาที่เหลานั้นก็ชวยกันประหารนักโทษ
คนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเชา ตอมาเปนเวลาเที่ยงวัน พระราชา
ทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ เจานักโทษคนนั้น
เปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม
จึงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงชวยกัน
ประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน เจาหนาที่เหลานั้นก็
ประหารนักโทษคนนั้นเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน ตอมาเปน
เวลาเย็น พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอีกอยางนี้วา ทาน
ผูเจริญ เจานักโทษคนนั้นเปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ
เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา ทานผูเจริญ
ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น เจาหนาที่
คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายยังเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวาเมื่อเขากําลังถูกประหาร
ดวยหอกรอยเลมตลอดวันอยูนั้น จะพึงไดเสวยแตทุกขโทมนัสซึ่งมีการ
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ประการนั้น เปนเหตุเทานั้น มิใชหรือ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขากําลังถูก
ประหารอยูดวยหอกแมเลมเดียว ก็พึงเสวยความทุกขโทมนัสซึ่งมีการ
ประหารนั้นเปนเหตุ แตจะกลาวไปไยถึงเมื่อเขากําลังถูกประหารอยูดวย
หอกสามรอยเลมเลา ขอนี้ฉันนั้น เรากลาววา จะพึงเห็นวิญญาณาหาร
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดรูวิญญาณาหารไดแลว ก็เปนอัน
กําหนดรูนามรุปไดแลว เมื่ออริยสาวกหากําหนดรูนามรูปไดเเลว เรา
กลาววา ไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกจะพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกแลว.
จบปุตตมังสสูตรที่ ๓
อรรถกถาปุตตมังสสูตรที่ ๓
ในปุตตมังสสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในคําวา จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา เปนตน มีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล. ก็เพราะสูตรนั้นตั้งขึ้นโดยอัตถุปปตติ ฉะนั้น ครั้นขาพเจา
แสดงเรื่องนั้นแลว ในทีน่ ี้จักแสดงการพรรณนาตามลําดับบท. ถามวา
พระสูตรนี้ ตั้งขึ้นโดยอัตถุปปตติอะไร. ตอบวา โดยเรื่องลาภและสักการะ.
ไดยินวา ลาภและสักการะเปนอันมากขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา.
เหมือนสมัยทรงสรางสมพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญตลอด ๔ อสงไขย. จริงอยู
บารมีทั้งหมดของพระผูมีพระภาคเจานั้น เปนประหนึ่งประมวลมาวา เรา
จักใหวิบากในอัตภาพหนึ่ง จึงยังหวงน้ําใหญคือลาภและสักการะใหบังเกิด
เหมือนเมฆใหญตั้งขึ้นแลวยังหวงน้ําใหญใหบังเกิดฉะนั้น. ชนทั้งหลายมี
กษัตริยและพราหมณเปนตน ตางถือขาว น้ํา ยาน ผา ระเบียบดอกไม
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ของหอม และเครื่องลูบไลเปนตน มาจากที่นั้น ๆ พากันคิดวา พระพุทธเจาอยูไหน พระผูม ีพระภาคเจาอยูไหน พระผูเปนเทพแหงเทพ ผู
องอาจกวานระ. ผูเปนบุรุษเยี่ยงราชสีหอยูไหน ดังนี้แลวจึงเสาะหา
พระผูมีพระภาคเจา. ชนเหลานั้นนําปจจัยมาตั้งหลายรอยเลมเกวียน เมื่อ
ไมไดโอกาสจึงหยุดอยู เอาทูปเกวียนตอกันกับทูปเกวียนวงเวียนรายรอบ
ประมาณหนึ่งคาวุต เหมือนเรื่องอันธกวินทพราหมณฉะนั้น. เรื่อง
ทั้งหมดพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในขันธกะและในพระสูตรนั้น ๆ. ลาภ
สักการะเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาฉันใด แมแกพระภิกษุสงฆก็ฉันนั้น.
สมจริงตามคําที่ทานกลาวไววา ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
เปนผูอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง เปนผูไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัช บริขาร แมพระสงฆแล ก็เปน
ผูอันชนสักการะ ฯ ล ฯ เปนผูได ฯล ฯ บริขาร. เหมือนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จุนทะ บัดนี้สงฆหรือคณะ มีประมาณเทาใดเกิดขึ้น
ในโลก จุนทะ เราไมมองเห็นสงฆหมูหนึ่งอื่นผูถึงความเปนเลิศดวยลาภ
และเลิศดวยยศ เหมือนอยางภิกษุสงฆนี้เลย.
ลาภและสักการะที่เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา และแกสงฆนี้
นั้น รวมแลวประมาณไมได เหมือนน้ําแหงมหานทีทั้งสอง. ลําดับนั้น
พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ลับ ทรงพระดําริวา ลาภและสักการะใหญ
ไดเปนของสมควรแมแกพระพุทธเจาในอดีต ทั้งจะสมควรแกพระพุทธเจา
ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายประกอบดวยสติและสัมปชัญญะอันกําหนดเอา
อาหารเปนอารมณ เปนผูวางตนเปนกลาง ปราศจากฉันทราคะ ไมมีความ
พอใจและความยินดี สามารถบริโภคหรือหนอ หรือจะไมสามารถบริโภค.
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พระองคไดทรงเห็นกุลบุตรบางพวกผูบวชใหม ผูไมพิจารณาแลว
บริโภคอาหาร ครั้นพระองคทรงเห็นแลวทรงพระดําริวา เราบําเพ็ญ
บารมีสิ้น ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป จะไดบําเพ็ญเพราะเหตุแหงปจจัยจีวร
เปนตนก็หาไมแตที่แทบําเพ็ญประโยชนแกพระอรหัตอันเปนผลสูงสุด.
ภิกษุแมเหลานี้บวชในสํานักเรา มิไดบวชเพราะเหตุแหงปจจัยมีจีวร
เปนตน แตบวชเพื่อประโยชนแกพระอรหัตนั่นเอง. บัดนี้ภกิ ษุเหลานั้น
กระทําสิ่งที่ไมเปนสาระนั่นวาเปนสาระ และสิ่งที่ไมเปนประโยชนนั่นแล
วาเปนประโยชน. ธรรมสังเวชเกิดขึ้นแกพระองคดวยประการฉะนี้ . ลําดับ
นั้น พระองคทรงพระดําริวา ถาจักสามารถบัญญัตปิ ญจมปาราชิกขึ้นไดไซร
เราก็จะพึงบัญญัติการบริโภคอาหารโดยไมพิจารณาใหเปนปญจมปาราชิก
แตไมอาจทรงทําอยางนี้ได เพราะวาอาหารนั้นเปนที่สองเสพประจําของ
สัตวทั้งหลาย แตเมื่อเราตรัสไวภิกษุเหลานั้นก็จักเห็นขอนั้นเหมือนปญจมปาราชิก เมื่อเปนเชนนั้นเราก็จักตั้งการบริโภคอาหารที่ไมพิจารณานั้นวาเปนกระจกธรรม เปนขอสังวร เปนขอบเขต ซึ่งเหลาภิกษุในอนาคต
รําลึกแลว จักพิจารณาปจจัย ๔ เสียกอน แลวบริโภค.
ในอัตถุปปตติเหตุนี้ ไดเพิ่มปุตตมังสูปมสุตตันตะดังตอไปนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อตฺตาโรเม ภิกขฺ เว อาหารา เปนตน มีอรรถ
ดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล. ก็ครัน้ ใหอาหาร ๔ พิสดารแลว บัดนี้
เพื่อจะแสดงโทษในอาหาร ๔ เหลานัน้ จึงตรัสวา กถฺจ ภิกฺขเว
กวฬีกาโร อาหาโร ทฏพฺโพ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชายปติกา ไดแกภริยาและสามี บทวา
ปริตฺต สมฺพล ไดแกเสบียงมีขาวหอ ขาวสัตตุและขนมเปนตน อยางใด
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อยางหนึ่ง จํานวนนอย. บทวา กนฺตารมคฺค ไดแกหนทางกันดารหรือ
หนทางคราวกันดาร. บทวา กนฺตาร ไดแกกันดาร ๕ อยาง คือ โจรกันดาร พาฬกันดาร อมนุสสกันดาร นิรุทกกันดาร อัปปภักขกันดาร.
บรรดากันดาร ๕ อยางนั้น ที่ที่มีโจรภัย ชื่อวาโจรกันดาร ที่ ๆ มีสัตวราย
มีราชสีหและเสือโครงเปนตน ชื่อวา พาฬกันดาร. ทีๆ่ มีภัยโดยอมนุษย
มียักษิณี ชื่อวา พลวามุข เปนตน ชื่อวา อมนุสสกันดาร. ทีๆ่ ไมมี
น้ําดื่มหรืออาบ ชื่อวา นิรุทกกันดาร. ที่ที่ไมมีสิ่งที่จะเคี้ยวหรือกิน โดย
ที่สุดแมเพียงหัวเผือกเปนตนก็ไมมี ชือ่ วา อัปปภักขกันดาร. อนึ่ง ใน
ที่ใดมีภัยทั้ง ๕ อยางนี้อยู ที่นั้น ชื่อวา กันดารโดยแท. กันดารทั้ง ๕
นี้นั้น พึงผานไปเสียโดย ๑-๒-๓ วันก็มี. ทางนั้นทานไมประสงคในที่นี้
แตในที่นี้ทานประสงคเอาทางกันดารประมาณ ๑๐๐ โยชน ซึง่ ไมมีน้ําและ
มีอาหารนอย ทางในคราวกันดารเห็นปานนี้ ชื่อวา ทางกันดาร. บทวา
ปฏิปชฺเชยฺยุ ความวา สองสามีภรรยาถูกฉาตกภัย โรคภัย และราชภัย
เบียดเบียนพากันเดินไป สําคัญวา เราจักผานกันดารอยางหนึ่ง อยูเปน
สุขในรัชสมัยที่ปราศจากอันตรายของพระราชาผูทรงธรรม.
บทวา เอกปุตฺตโก ไดแกบุตรนอยคนเดียว มีรางกายผายผอม
ผูควรจะพึงเอ็นดูอุมไป. บทวา วลฺลูรฺจ โสณฺฑิกฺจ ความวา
เอาจากที่มีเนื้อเปนกอน ๆ ทําเปนเนื้อแหง เอาจากที่ติดกระดูกและติด
ศีรษะทําเปนเนื้อยอย ๆ. บทวา ปฏิปเสยฺยุ ไดแกพึงประหาร. ศัพทวา
กห เอกปุตฺตก นี้ เปนอาการแสดงความคร่ําครวญของสามีภรรยาคูนั้น.
ก็ในขอนี้มีการพรรณนาเนื้อความโดยยอ ตั้งตนแตทําเนื้อความ
ใหเเจมแจง ดังตอไปนี้.
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ไดยินวา สองสามีภรรยาอุมลูกเดินทางกันดารประมาณ ๑๐๐ โยชน
ดวยเสบียงเล็กนอย. เขาเดินทางไปได ๕๐ โยชน เสบียงหมด กระสับ
กระสายเพราะความหิว นั่งที่รมไมอันงอกงาม. ลําดับนั้น สามีไดกลาว
กะภรรยาวา ที่รัก จากนี้ไปโดยรอบ ๕๐ โยชนไมมีบานหรือนิคม ฉะนั้น
บัดนี้เราไมสามารถจะกระทํากสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนเปนอันมาก
ที่ผูชายจะพึงทําได มาเถิด เธอจงฆาเราแลวกินเนื้อครึ่งหนึ่ง ทําเสบียง
ครึ่งหนึ่งแลวจงขามทางกันดารไปพรอมกับลูก. ฝายภรรยากลาววา พี่
บัดนี้ ฉันไมสามารถจะทํากรรมมีการกรอดายเปนตนแมมากที่ผูหญิงจะพึง
ทํา มาเถิด พี่จงฆาฉันกินเนื้อครึ่งหนึ่ง ทําเสบียงครึ่งหนึ่งแลวจงขาม
ทางกันดารไปพรอมกับลูก. สามีกลาวกะภรรยาอีกวา ที่รกั ความตาย
ยอมปรากฏแกคนสองคนเพราะแมตาย เพราะเด็กออน เวนแมเสียแลว
ก็ไมอาจจะมีชีวิตอยูได แตถาเราทั้งสองยังมีชีวิตอยู เราก็จะพึงไดลูกอีก
เอาเถอะ เราจะฆาลูกนอยในบัดนี้ ถือเอาเนื้อกิน ขามผานทางกันดาร.
ลําดับนั้น แมกลาวกะลูกวา ลูกรัก เจาจงไปหาพอ. ลูกก็ไปหาพอ.
ครั้งนั้น พอของเด็กนอย กลาววา เราไดรับความทุกขมิใชนอยเพราะ
กสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนก็เพื่อจะเลี้ยงดูลูกนอย เราไมอาจฆาลูก
ได เธอนั่นแหละจงฆาลูกของเธอ แลวกลาวกะลูกนอยวา ลูกรัก เจา
จงไปหาแม. ลูกก็ไปหาแม. ครั้งนัน้ แมของเด็กนอย กลาววา เมื่อ
เราอยากไดลูก เราไดรับทุกขมิใชนอย ดวยการบวงสรวงเทวดา
ดวยโควัตรและกุกกุรวัตรเปนตนกอน
ไมตองพูดถึงการบริหารครรภ
ฉันไมอาจฆาลูกได แลวกลาวกะลูกนอยวา ลูกรัก เจาจงไปหาพอเถิด.
ลูกนอยนั้นเมื่อเดินไปในระหวางพอแมนั่นแหละ ตายแลวดวยประการ
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ฉะนี้. สองสามีภรรยาเห็นดังนั้น คร่ําครวญ ถือเอาเนื้อลูกเคี้ยวกิน
เดินทางไปโดยนัยที่กลาวแลว.
อาหารคือเนื้อลูกของสองสามีภรรยานั้น ไมใชกินเพื่อจะเลน ไม
ใชกินเพื่อจะมัวเมา ไมใชกินเพื่อประดับ ไมใชกินเพื่อตกแตง เพราะ
ปฏิกูลดวยเหตุ ๙ ประการ เปนอาหารเพื่อขามผานทางกันดารอยางเดียว
เทานั้น. หากจะถามวา เพราะปฏิกูลดวยเหตุ ๙ ประการ อะไรบาง.
พึงแกวา เพราะเปนเนื้อของผูรวมชาติ ๑ เพราะเปนเนื้อของญาติ ๑
เพราะเปนเนื้อของบุตร . เพราะเปนเนื้อของบุตรที่รัก ๑ เพราะเปนเนื้อ
เด็กออน ๑ เพราะเปนเนื้อดิบ ๑ เพราะไมเปนโครส ๑ เพราะไมเค็ม ๑
เพราะยังไมไดปง ๑. จริงอยู สองสามีภรรยานั้นเคี้ยวกินเนื้อบุตรนั้น
ซึ่งปฏิกูลดวยเหตุ ๙ ประการเหลานั้น ดวยประการฉะนี้ จึงมิไดเคี้ยวกิน
ดวยความยินดีติดใจ แตตั้งอยูในภาวะกลางๆ นั่นเอง คือ ในการบริโภค
โดยไมมีความพอใจและยินดี มีใจแตกทําลาย เคีย้ วกินแลว เขาจะไดเอา
เนื้อที่ติดกระดูกเอ็นและหนังออกแลวเคี้ยวกินแตเนื้อที่ล่ํา ๆ คือเนื้อที่ดี ๆ
เทานั้นก็หาไม เคี้ยวกินเฉพาะเนื้อที่อยูตรงหนา มิไดเคี้ยวกินตามที่ตองการ
จนลนคอหอย แตเคี้ยวกินทีละนอยๆ พอยังชีพใหเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้น
มิไดหวงกันและกัน เคี้ยวกิน เคี้ยวกินดวยใจที่บริสุทธิ์จริง ๆ ปราศจาก
มลทินคือความตระหนี่ มิไดเคี้ยวกินอยางงมงายวา พวกเราเคี้ยวกินเนื้อ
อยางใดอยางหนึ่ง จะเปนเนื้อมฤคหรือเนื้อนกยูงเปนตนอยางใครอยางหนึ่ง
ก็ตาม แตเคี้ยวกินทั้งที่รูวาเปนเนื้อของลูกรัก มิไดเคี้ยวกินโดยปรารถนา
วา ไฉนหนอ เราพึงเคี้ยวกินเนื้อลูกเห็นปานนี้อีก แตเคี้ยวกินโดยไม
ปรารถนา มิไดสั่งสมดวยตั้งใจวา เราเคี้ยวกินเพียงเทานี้ในทางกันดาร
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เมื่อพนทางกันดารแลว จักเอาเนื้อที่เหลือไปปรุงดวยรสเค็มรสเปรี้ยว
เปนตน เคี้ยวกิน แตเมื่อลวงกันดารไปแลว คิดวา พวกชนในเมืองจะ
เห็น จึงฝงไวในดินหรือเอาไฟเผา มิไดถือตัวหรือโออวดวา ใครอื่นจะ
ไดเคี้ยวกินเนื้อบุตรเห็นปานนี้อยางเรา แตเคี้ยวกินโดยขจัดความถือตัวและ
โออวดเสียได มิไดเคี้ยวกินอยางดูหมิ่นวา ประโยชนอะไรดวยเนื้อนี้ซึ่ง
ไมเค็ม ไมเปรี้ยว ยังไมไดปง มีกลิน่ เหม็น แตเคี้ยวกินโดยปราศจาก
ความดูหมิ่น ไมดูหมิ่นกันและกันวา สวนของทาน สวนของเรา บุตร
ของทาน บุตรของเรา แตมีความพรอมเพรียงบันเทิงเคี้ยวกิน.
พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นสองสามีภรรยาบริโภคโดยปราศจาก
ฉันทราคะเห็นปานนั้นนี้ เมื่อจะทรงใหภิกษุสงฆทราบเหตุนั้น จึงตรัส
คําเปนตนวา ต กึ มฺถ ภิกขฺ เว อป นุ เต ทวาย วา อาหาร
อาหเรยฺยุ ดังนี้. ในพระบาลีนั้น คําเปนตนวา ทวาย วา กลาวไว
พิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล.
บทวา กนฺตารสฺส ไดแกกันดารนอกจากที่สองสามีภรรยาผานมา.
บทวา เอวเมว โข ความวา พึงเห็นอาหารเสมือนเนื้อลูกรัก ดวย
อํานาจความเปนของปฏิกูล ๙ อยาง. ถามวา ความเปนของปฏิกูล ๙ อยาง
อะไรบาง ตอบวา มีความเปนของปฏิกูลในการไปเปนตน. จริงอยู
เมื่อพิจารณาความปฏิกูลโดยการไปก็ดี เมื่อพิจารณาความปฏิกูลโดยการ
แสวงหาก็ดี เมื่อพิจารณาความปฏิกูลโดยการบริโภค โดยที่ฝง ไว โดย
ที่อาศัย โดยเปนของสุก โดยเปนของไมสุก โดยเปนของเปอน และ
โดยเปนของไหลออกก็ดี ชื่อวายอมกําหนดกวฬิงการาหาร. ก็ความปฏิกูล
โดยการไปเปนตนเหลานี้นั้น กลาวไวพิสดารแลวทั้งนั้นในอาหารปาฏิกุลย-
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นิทเทสในคัมภีรวิสุทธิมรรค. พึงบริโภคอาหารเปรียบดวยเนื้อลูกทีเดียว
ดวยอํานาจความปฏิกูล ๙ อยางเหลานี้ดวยประการฉะนี้.
สองสามีภรรยานั้นเมื่อเคี้ยวกินเนื้อลูกรักซึ่งเปนของปฏิกูล มิได
เคี้ยวกินดวยความยินดีติดใจ แตตั้งอยูในภาวะกลาง ๆ นั่นเอง คือใน
การบริโภคโดยไมมีความพอใจและยินดี เคี้ยวกินแลว ฉันใด พึง
บริโภคอาหารโดยไมมีความพอใจและยินดี ฉันนั้น.
เหมือนอยางวา สองสามีภรรยานั้นจะไดเอาเนื้อที่ติดกระดูกเอ็นและ
หนังออก เคี้ยวกินแตเนื้อที่ล่ํา ๆ คือเนื้อที่ดี ๆ เทานั้นก็หาไม แตเคี้ยว
กินเนื้อที่หยิบถึงเทานั้น ฉันใด ภิกษุไมพึงใชหลังมือเขี่ยขาวแหงและกับขาว
แข็งเปนตนออก ไมแสดงความเจาะจง ดุจนกกระจาบและดุจไกมิได
เลือกเฉพาะโภชนะที่ดีซึ่งผสมเนยใสและเนื้อเปนตนแตที่นั้น ๆ บริโภค
พึงบริโภคตามลําดับดุจราชสีห ฉันนัน้ . เหมือนอยางวา สองสามีภรรยา
นั้น มิไดเคี้ยวกินตามที่ตองการจนลนคอหอย แตเคี้ยวกินทีละนอย ๆ
พอยังชีพใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ เทานั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ไมบริโภค
ตามที่ตองการจนเรอ ดุจพวกพราหมณที่มีอาหารอยูในมือเปนตนบางคน
เวนโอกาสสําหรับคําขาว ๔-๕ คําไวแลวบริโภคดุจพระธรรมเสนาบดี.
เลากันวา พระธรรมเสนาบดีเถระนั้นดํารง (ความเปนภิกษุ)
อยู ๕ พรรษา กลาววา แมวันหนึ่งเราก็มิไดฉันอาหารจนสํารอกออก
มาเปนรสเปรี้ยวภายหลังฉันอาหาร ดังนี้ เมื่อบันลือสีหนาทไดกลาวคาถา
นี้วา
ภิกษุงดฉันคําขาว ๔-๕ คํา พึงดื่มน้ํา พอทีจ่ ะ
อยูอยางสบายสําหรับภิกษุผูมใี จเด็ดเดี่ยว.
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เหมือนอยางวา สองสามีภรรยานั้นจะไดหวงกันและกันเคี้ยวกิน
ก็หาไม แตเคี้ยวกินดวยใจที่บริสุทธิ์จริง ๆ ปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ ฉัน ไค ภิกษุกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน ไดบิณฑบาตแลวไมตระหนี่
คิดวา เมื่อภิกษุรับบิณฑบาตนี้ไดทั้งหมด เราก็จักใหทั้งหมด เมื่อรับได
ครึ่งหนึ่ง เราจักใหครึ่งหนึ่ง ถาจักมีบิณฑบาตเหลือจากที่ภิกษุรับไป
เราจักบริโภคเอง ดังนี้ ตั้งอยูในสาราณียธรรมมัน่ คงบริโภค. เหมือน
อยางวา สองสามีภรรยานั้น มิไดเคี้ยวกินอยางงมงายวา พวกเราเคี้ยวกิน
เนื้ออยางใดอยางหนึ่ง จะเปนเนื้อมฤคหรือเนื้อนกยูงเปนตนอยางใด
อยางหนึ่งก็ตาม แตเคี้ยวกินทั้งที่รูวาเปนเนื้อของลูกรัก ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ไดบิณฑบาตแลว ไมพึงเกิดความงมงายเพราะเห็นแก
ตัววา เราจะเคี้ยวกิน จะบริโภค พึงคิดวา กวฬิงการาหารยอมไมรูวา
เราทํากายที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ใหเจริญ แมกายก็ไมรูวา กวฬิงการาหาร
ทําเราใหเจริญ ดังนี้ พึงละความงมงายบริโภค ดวยอาการอยางนี้. จริงอยู
กวฬิงการาหารนี้ ภิกษุพึงเปนผูไมงมงายบริโภคแมดวยสติสัมปชัญญะ.
เหมือนอยางวา สองสามีภรรยานั้นไมเคี้ยวกินดวยตั้งความปรารถนา
วา ไฉนหนอ เราพึงเคี้ยวกินเนื้อลูกเห็นปานนี้แมอีก แตพอพนความ
ปรารถนาไปแลวก็เคี้ยวกัน ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดโภชนะ
อันประณีตแลว คิดวา ไฉนหนอ เราพึงไดโภชนะเห็นปานนี้ ในวัน
พรุงนี้ก็ดี ในวันตอไปก็ดี ก็แลครั้นไดโภชนะที่เศราหมองก็คิดวา วันนี้
เราไมไดโภชนะอันประณีตเหมือนวันวาน มิไดทําความปรารถนาหรือ
เศราใจ เปนผูปราศจากความอยาก ระลึกถึงโอวาทนี้วา
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ชนทั้งหลายยอมไมเศราโศกถึงอาหารที่เปนอดีต
ยอมไมพะวงถึงอาหารที่เปนอนาคต ยังอัตภาพให
เปนไปดวยอาหารที่เปนปจจุบัน ฉะนั้น ผิวพรรณ
จึงผองใส.
พึงบริโภคดวยคิดวา จักยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอันเปนปจจุบัน
เทานั้น.
อนึ่ง สองสามีภรรยานั้น มิไดสั่งสมดวยคิดวา เราจักเคี้ยวกิน
เนื้อลูกเทานี้ในทางกันดาร ลวงทางกันดารไปแลว จักเอาเนื้อลูกสวนที่
เหลือไปปรุงดวยรสเปรี้ยวเปนตนเคี้ยวกิน แตเมื่อลวงทางกันดารไปแลว
คิดวา พวกชนในเมืองนั้นจะเห็น จึงฝงไวในดิน หรือเอาไฟเผา ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ระลึกถึงโอวาทนี้วา ไดขาวหรือน้ําก็ตาม ของ
เคี้ยวหรือผาก็ตาม ไมพงึ สั่งสม เมือ่ ไมไดสิ่งเหลานั้น ก็ไมพึงสะดุง
ถือเอาพอยังอัตภาพใหเปนไป จากปจจัย ๔ ตามที่ไดนั้น ๆ สวนที่เหลือ
แจกจายแกเพื่อนสพรหมจารี เวนการสั่งสมบริโภค. อนึ่ง สองสามีภรรยา
นั้นมิไดถือตัวหรือโออวดวา ใครอื่นจะไดเคี้ยวกินเนื้อบุตรเห็นปานนี้
อยางเรา แตเคี้ยวกินโดยขจัดความถือตัวและโออวดเสียได ฉันใด ภิกษุ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดโภชนะอันประณีตแลว ไมพึงถือตัวหรือโออวดวา
เราไดจีวรและบิณฑบาตเปนตน พึงพิจารณาวา การบวชนี้มิใชเหตุแหง
จีวรเปนตน แตการบวชนี้เปนการบวชเพราะเหตุแหงพระอรหัต แลว
พึงบริโภคโดยปราศจากความถือตัวและโออวดทีเดียว.
อนึ่ง สองสามีภรรยานั้นมิไดเคี้ยวกินอยางดูหมิ่นวา ประโยชนอะไร
ดวยเนื้อที่ไมเค็ม ไมเปรี้ยว ยังไมไดปง มีกลิ่นเหม็น แตเคี้ยวกินโดย
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ปราศจากความดูหมิ่นฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดบิณฑบาตแลว
ไมพึงดูหมิ่นบิณฑบาตวา ประโยชนอะไรดวยภัตรที่เลวไมมีรสชาติอยาง
อาหารมาอาหารโค จงเอามัน ไปใสในรางสุนัข หรือไมดูหมิ่นทายกอยาง
นี้วา ใครจักบริโภคภัตรดังนี้ได จงใหแกกาและสุนัขเปนตนเถิด ระลึกถึง
โอวาทนี้วา
เขาอุมบาตรเที่ยวไป ไมใบก็ทาํ เปนใบ ไมพึงดูหมิ่น
ทานที่นอย ไมพึงดูหมิ่นผูให ดังนี้
พึงบริโภค. อนึ่ง สองสามีภรรยานั้น มิไดดูหมิ่นกันและกันวา สวนของ
ทาน สวนของเรา บุตรของทาน บุตรของเรา แตมีความพรอมเพรียง
บันเทิงเคี้ยวกินฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดบิณฑบาตแลว ไมพึง
ดูหมิ่นใคร ๆ อยางที่ภิกษุบางพวกดูหมิ่นเพื่อนสพรหมจารีผูมีศีลวา ใคร
จักใหแกคนอยางพวกทาน พวกทานเปนผูไมมีเหตุ เที่ยวลืน่ ลมที่ธรณี
ประตู แมมารดาผูบังเกิดเกลาของทาน ก็ไมสําคัญของที่จะให แตพวก
เรายอมไดจีวรเปนตนที่ประณีต ในที่ที่ไปแลว ๆ อยางที่พระองคหมาย
ตรัสไววา ภิกษุนั้นดูหมิ่นภิกษุเหลาอื่นผูมีศีลเปนที่รัก โดยลาภสักการะและ
สรรเสริญนัน้ ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นยอมมีแกโมฆบุรุษนั้น เพื่อไมเปน
ประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดังนี้ พึงเปนผูพรอมเพรียงบันเทิง
บริโภคกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งปวง.
บทวา ปริฺาเต ไดแกกําหนดรูดวยปริญญา ๓ เหลานี้ คือ
ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหารปริญญา. กําหนดอยางไร. คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา ชื่อวา กวฬีการาหารนี้ เปนรูปมีโอชาเปนที่ ๘
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(โอชัฏฐมกรูป) ดวยอํานาจรูปที่มีวัตถุ. โอชัฏฐมกรูปถูกกระทบในที่ไหน.
กระทบที่ชิวหาประสาท. ชิวหาประสาทอาศัยอะไร. อาศัยมหาภูตรูป ๔.
รูปมีโอชาเปนที่ ๘ ชิวหาประสาท มหาภูตรูป อันเปนปจจัยแหงชิวหา
ประสาทนั้น ธรรมเหลานี้ ดังวามานี้ ชื่อวารูปขันธ เมื่อภิกษุกําหนด
รูปขันธ ธรรมอันมีผัสสะเปนที่ ๕ ที่เกิดขึ้น ชื่อวาอรูปขันธ ๔. ธรรม
แมทั้งหมดเหลานี้ ชื่อวาขันธ ๕ โดยสังเขป ยอมเปนเพียงนามรูป.
ภิกษุนั้นครั้นกําหนดธรรมเหลานั้น โดยลักษณะพรอมดวยกิจแลวแสวงหา
ปจจัยของธรรมเหลานั้น ยอมเห็นปฏิจจสมุปบาทอันเปนอนุโลม. ดวย
อันดับคําเพียงเทานี้ เปนอันภิกษุนั้นกําหนดรูกพฬีการาหาร ดวยญาติปริญญา เพราะเห็นนามรูปพรอมดวยปจจัยโดยมุขคือกพฬีกิราหารตาม
ความเปนจริง เธอยกนามรูปพรอมดวยปจจัยนั้นนั่นแลขึ้นสูลกั ษณะ ๓ วา
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวพิจารณาเห็นดวยอนุปสสนา ๗. ดวย
อันดับคําเพียงเทานี้ เปนอันเธอกําหนดรูกพฬีการาหารนั้น กลาวคือ
ญาณเปนเครื่องแทงตลอดและพิจารณาเห็นไตรลักษณ ดวยตีรณปริญญา.
ก็กวฬีการาหารนั้น เปนอันเธอกําหนดรูดวยปหานปริญญา เพราะกําหนด
รูดวยอนาคามิมรรค อันคราเสียซึ่งฉันทราคะในนามรูปนั้นเอง.
บทวา ปฺจกามคุณิโก เปนอันเธอกําหนดรูการเกิดแหงกามคุณ ๕.
แตในที่นี้ ปริญญา ๓ ไดแก เอกปริญญา สัพพปริญญา มูลปริญญา.
ถามวา เอกปริญญาเปนไฉน.
แกวา ภิกษุใดกําหนดรูตัณหามีรสเปนอันเดียวในชิวหาทวาร ภิกษุ
นั้น ชื่อวาเปนอันกําหนดราคะอันเปนไปในกามคุณ ๕. เพราะเหตุไร.
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เพราะตัณหานั้นแลเกิดขึ้นในที่นั้น จริงอยู ตัณหานั้นแล เกิดขึ้นใน
จักขุทวาร ชื่อวาเปนรูปราคะ ในโสตทวารเปนตนก็เกิดสัททราคะ
เปนตน ดังนั้น ราคะอันเปนไปในกามคุณ ๕ เปนอันภิกษุนั้นกําหนด
รูแลว ดวยการกําหนดรูรสตัณหาในชิวหาทวาร เหมือนเมื่อราชบุรุษจับ
โจรคนหนึ่ง ผูฆาคนในทาง ๕ สายไดในทางสายหนึ่ง แลวตัดศีรษะเสีย
หนทางทั้ง ๕ สายยอมเปนทางปลอดภัยฉะนั้น นี้ชื่อวา เอกปริญญา.
ถามวา สัพพปริญญาเปนไฉน.
แกวา ความจริง เมื่อบิณฑบาตที่เขาใสลงในบาตร อยางเดียว
เทานั้น ยอมไดความยินดีอันประกอบดวยกามคุณ ๕.
อยางไร. คือ อันดับแรก เมื่อภิกษุนั้นแลดูสีอันบริสุทธิ์ ความ
ยินดีในรูปยอมมี เมื่อราดเนยใสอันรอนลงในที่นั้น เสียงยอมดัง ปฏะปฏะ
เมื่อเคี้ยวของที่ควรเคี้ยวเห็นปานนั้น เสียงวา มุรุ มุรุ ยอมดังขึ้น เมื่อ
ยินดีเสียงนั้น ความยินดีในเสียงยอมเกิดขึ้น เมื่อยินดีกลิ่นเครื่องปรุงมี
ยี่หราเปนตน ความยินดีในกลิ่นยอมเกิดขึ้น ความยินดีในรส ดวยอํานาจ
รสที่ดี ยอมเกิดขึ้น เมื่อยินดีวา โภชนะออนละมุนนาสัมผัส ความยินดี
ในโผฏฐัพพะยอมเกิดขึ้น. ดังนั้น เมื่อภิกษุกําหนดอาหารดวยสติและ
สัมปชัญญะแลวบริโภค ดวยการบริโภคที่ปราศจากราคะ การบริโภค
ทั้งหมด เปนอันชื่อวาอันภิกษุกําหนดรูแลว การกําหนดรูดังวามานี้ ชื่อวา
สัพพปริญญา.
มูลปริญญาเปนไฉน.
จริงอยู กวฬีการาหารเปนมูลแหงความยินดีอันเปนไปในกามคุณ ๕.
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เพราะเหตุไร. เพราะเมื่อกวฬีการาหารยังมีอยู ความยินดีในอาหารนั้นอัน
เปนไปในกามคุณ ๕ ก็เกิดขึ้น. ไดยินวา สองสามีภรรยามิไดมีจิตคิดเพงเล็ง
ตลอด ๑๒ ป ในเพราะภัยเกิดแตติสสะพราหมณ. เพราะเหตุไร. เพราะ
มีอาหารนอย แตเมื่อภัยสงบลง เกาะตามพปณณิทวีป ประมาณ ๑๐๐
โยชนไดมีมงคลเปนอันเดียวกัน โดยมงคลที่เกิดขึ้นแกผูการทํา ดังนั้น
เมื่อกําหนดรูอาหารที่เปนมูลไดแลว ก็เปนอันชือ่ วาภิกษุกําหนดรูราคะ
ความยินดีอันเปนไปในกามคุณ ๕ ดวย ดังวามานี้ ชื่อวา มูลปริญญา.
บทวา นตฺถิ ต สโยชน ความวา สังโยชนนั้นไมมี เพราะ
อริยสาวกละธรรมอันมีทตี่ ั้งเดียวกับธรรมที่ควรละพรอมทั้งราคะนั้นได.
เทศนานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวจนถึงอนาคามิมรรคดวยประการฉะนี้.
แตควรเจริญวิปสสนาในขันธ ๕ ดวยสามารถแหงรูปเปนตนเหลานั้น
นั่นแล แลวตรัสจนถึงพระอรหัต ดวยทรงดําริวา ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้
ภิกษุทั้งหลายอยาไดถึงความสิ้นสุดเลย.
จบอาหารที่ ๑ (กพฬีการาหาร)
ในอาหารที่ ๒ (ผัสสาหาร) มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นิจฺจมฺมา ไดแกหนังที่ถูกถลกจากสรีระทิ้งสิ้นตั้งแตอกถึง
โคนเขา มีสีเหมือนกองดอกทองกวาว ถามวา ก็เพราะเหตุไร อุปมานี้
ถึงไมทรงถือเอาอุปมาดวยชางมาและโคเปนตน ทรงถือเอาแตอุปมาดวย
แมโคที่ไมมีหนัง. แกวา เพื่อทรงแสดงภาวะที่ไมสามารถจะอดกลั้นได
จริงอยู มาตุคามไมสามารถอดกลั้นอดทนทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นได. เพื่อจะ
ทรงแสดงวา ผัสสาหารไมมีกําลัง มีกาํ ลังเพลาเหมือนอยางนั้น จึงทรงนํา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 322

อุปมามาเทียบเทานั้น. บทวา กุฑฺฑ ไดแก ฝา มีฝาศิลาเปนตนอยางใด
อยางหนึ่ง. ชื่อวาจําพวกสัตวที่เกาะฝา ไดแก สัตวมีแมลงมุม ตุกแก และ
หนูเปนตน. บทวา รุกฺขนิสฺนิตา ไดแก สัตวเล็ก ๆ มีตังบุงเปนตน. บทวา
อุทกนิสฺสิตา ไดแก สัตวน้ํามีปลาและจระเขเปนตน. บทวา อากาสนิสฺสิตา ไดแก เหลือบ ยุง กา และแรงเปนตน. บทวา ขาเทยฺยุ
ไดแก ทิ้งจิกกิน. แมโคนัน้ พิจารณาเห็นที่นั้น ๆ วาเปนภัยแตการเคี้ยว
กินของปาณกสัตว ซึ่งมีที่ชุมนุม อาศัยกายเปนมูล ไมไดปรารถนาสักการะ
และความนับถือสําหรับตน ทั้งไมปรารถนาการทุบหลัง การนวดรางกาย
และน้ํารอน. ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาเห็นภัยคือการเคี้ยวกินของ
ปาณกสัตวคือกิเลสอันมีผัสสาหารเปนมูล ยอมไมมีความตองการดวยผัสสะ
อันเปนไปในภูมิ ๓.
บทวา ผสฺเส ภิกขฺ เว อาหาเร ปริฺาเต ไดแกเมื่อกําหนด
รูดวยปริญญา ๓. แมในที่นี้ทานก็กําหนดเอาปริญญา ๓. ในปริญญา ๓
เหลานั้น การเห็นซึ่งกิจของนามรูปพรอมทั้งปจจัยตามความเปนจริงอยาง
นี้วา ผัสสะจัดเปนสังขารขันธ เวทนาที่สัมปยุตดวยผัสสะนั้น จัดเปน
เวทนาขันธ สัญญาจัดเปนสัญญาขันธ จิตเปนวิญญาณขันธ อารมณที่
เปนวัตถุ แหงขันธเหลานั้น จัดเปนรูปขันธ ชื่อวา ญาตปริญญา. ใน
ปริญญา ๓ เหลานั้นนั่นแล การที่ภิกษุยกนามรูปขึ้นสูไตรลักษณแลว
พิจารณาเห็นโดยเปนของไมเที่ยงเปนตนดวยสามารถแหงอนุปสสนา ๗
ชื่อวา ตีรณปริญญา. ก็พระอรหัตมรรค ที่คราฉันทราคะในนามรูปนั้น
เองออกไป ชื่อวา ปหานปริญญา.
บทวา ติสฺโส เวทนา ความวา เมื่อกําหนดรูผัสสาหารดวย

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 323

ปริญญา ๓ อยางนี้แลว เวทนา ๓ ยอมเปนอันกําหนดรูแลวเหมือนกัน
เพราะมีผัสสาหารนั้นเปนมูล และเพราะสัมปยุตดวยผัสสาหารนั้น. ดวย
ประการฉะนี้ เปนอันตรัสเทศนาจนถึงพระอรหัตดวยอํานาจผัสสาหาร.
จบอาหารที่ ๒ (ผัสสาหาร )
ในอาหารที่ ๓ (นโนสัญเจตนาหาร) มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา องฺคารกาสุ ไดแกหลุมถานเพลิง. บทวา กาสุ ทาน
กลาวหมายความวา กองบาง วาหลุมบาง ในคํานี้วา
องฺคารกาสุ อปเร ผุณนฺติ
นรา รุทนฺตา ปริทฑฺฒคตฺตา ฯ
ภย หิ ม วินฺทติ สุต ทิสฺวา
ปุจฺฉามิ ต มาตลิ เทวสารถี.
ชนอีกพวกหนึง่ กระจายกองถานเพลิง นระผูมี
รางกายเรารอนรองไหอยู ภัยมาถึงเราเพราะเห็น
สารถี แนะเทพสารถีมาตลี เราขอถามทาน.
บทวา กาสุ ทานกลาวหมายความวา กอง ในคํานี้วา กึนุ สนฺตรมาโนว กาสุ ขณสิ สารถิ แนะนายสารถี ทานตัวสั่นขุดหลุมอยูเพราะ
เหตุไรหนอ. ทานกลาวหมายความวา หลุม แมในที่นี้ก็ประสงคความ
วาหลุมนี้แหละ. บทวา สาธิกโปริสา ไดแกเกินชั่วบุรุษ คือประมาณ
๕ ศอก. ดวยบทวา วีตจฺฉิกาน วีตธูมาน นี้ ทานแสดงวาหลุมถาน
เพลิงนั้น มีความเรารอนมาก. ดวยวา เมื่อมีเปลวไฟหรือควัน ความเรา
รอนก็มาก ลมตั้งขึ้น ความเรารอนยอมไมมาก เมื่อมีเปลวไฟหรือควัน
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นั้น แตไมมีลืม ความเรารอนยอมมาก. บทวา อารกาวสฺส แปลวา
พึงมีในที่ไกลทีเดียว.
ในคําวา เอวเมว โข นี้ มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้
พึงเห็นวัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓ เหมือนหลุมถานเพลิง ปุถุชนคนโงผูอาศัย
วัฏฏะ เหมือนบุรุษผูอยากจะเปนอยู กุศลกรรมและอกุศลกรรม เหมือน
บุรุษ ๒ คนผูมีกําลัง เวลาที่ปุถุชนกอกรรมทําเข็ญ เหมือนเวลาที่บุรุษ
๒ คน จันบุรุษนั้นที่แขนคนละขางฉุดมายังหลุมถานเพลิง จริงอยู กรรม
ที่ปุถุชนคนโงกอกรรมทําเข็ญ ยอมชักไปหาปฏิสนธิ วัฏทุกขที่มีกรรม
เปนเหตุ พึงทราบเหมือนทุกขที่มีหลุมถานเพลิงเหตุ.
บทวา ปริฺาเต ไดแกกําหนดรูดวยปริญญา ๓ ก็การประกอบ
ความเรื่องปริญญาในที่นี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในผัสสะนั่นแล.
บทวา ติสฺโส ตณฺหา ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ตัณหา
เหลานี้ ยอมเปนอันกําหนดรูแลวเหมือนกัน. เพราะเหตุไร. เพราะ
มโนสัญเจตนามีตัณหาเปนมูล ดวยวา เมื่อละเหตุยังไมได ก็ละผัสสะ
ไมได. ดวยประการฉะนี้ เปนอันตรัสเทศนาจนถึงพระอรหัตดวยอํานาจ
มโนสัญเจตนาหาร.
จบอาหารที่ ๓ (มโนสัญเจตนาหาร)
ในอาหารที่ ๔ (วิญญาณาหาร) มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อาคุจารึ ไดแกผูประพฤติชั่ว คือผูกระทําผิด. ดวยบทวา
กถ โส ปุริโส พระราชาตรัสถามวา บุรุษนั้นเปนอยางไร คือเลี้ยงชีพ
อยางไร. บทวา ตเถว เทว ชีวติ ความวา แมในบัดนี้เขาก็เลี้ยงชีพ
เหมือนเมื่อกอนนั่นแหละ.
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แมในคําวา เอวเมว โข นี้ มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้.
จริงอยู กรรมพึงเห็นเหมือนพระราชา ปุถชุ นคนโงผูอาศัยวัฏฏะเหมือน
บุรุษผูประพฤติชั่ว ปฏิสนธิวิญญาณเหมือนหอก ๓๐๐ เลม เวลาที่พระ
ราชาคือกรรมจับปุถุชนผูอาศัยวัฏฏะซัดไปในปฏิสนธิ เหมือนเวลาที่พระ
ราชาจับบุรุษผูประพฤติชั่ว สั่งบังคับวา จงประหารดวยหอก ๓๐๐ เลม.
ในอุปมาเหลานั้น ปฏิสนธิวิญญาณเปรียบเหมือนหอก ๓๐๐ เลม ก็จริง
ถึงอยางนั้น ทุกขยอมไมมีในหอก ทุกขมีปากแผลที่ถูกหอกแทงเปนมูล
ทุกขเหมือนกัน ยอมไมมีแมในปฏิสนธิ แตเมื่อวิบากใหปฏิสนธิ วิบาก
ทุกขในปจจุบัน ยอมเปนเหมือนทุกขมีปากแผลที่ถูกหอกแทงเปนมูล.
บทวา ปริฺาเต ไดแกกําหนดรูดวยปริญญา ๓. แมในที่นี้
การประกอบความเรื่องปริญญา พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในผัสสาหาร
นั่นแล. บทวา นามรูป ไดแกเพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดมีนามรูป
เพราะเมื่อกําหนดรูวิญญาณ ยอมเปนอันกําหนดรูนามรูปนั้นเหมือนกัน
เพราะมีวิญญาณนั้นเปนปจจัย และเพราะเกิดพรอมกัน. ดวยประการฉะนี้
เปนอันตรัสเทศนา จนถึงพระอรหัตแมดวยอํานาจวิญญาณหารแล.
จบอรรถกถาปุตตมังสสูตรที่ ๓
๔. อัตถิราคสูตร
วาดวยความเพลิดเพลินอาหาร ๔ อยาง
[๒๔๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระ-
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ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔
อยางเพื่อความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว เพื่ออนุเคราะหแกเหลา
สัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ อยางนั้น คือ ๑. กวฬีการาหาร หยาบบาง
ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร ๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วิญญาณหาร
อาหาร ๔ อยางนี้แล เพื่อความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือ
เพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด.
[๒๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยากมีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามใน
กวฬีการาหารนั้น ในทีใ่ ดวิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้นยอมมีการ
หยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นนั้ ยอมมี
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ดมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใดมีการเกิดในภพใหม
ตอไป ในทีน่ ั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในทีใ่ ดมีชาติชรามรณะตอไป
เราเรียกที่นั้นวามีความโศก มีธลุ ี (คือราคะ) มีความคับแคน. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากมีอยูใน
ผัสสาหารไซร. . . ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
มีอยูในมโนสัญเจตนาหารไซร. . . ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยากมีอยูในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามใน
วิญญาณหารนั้น ในที่ใดวิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้นยอมมีการ
หยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นนั้ ยอมมี
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ดมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใดมีการเกิดในภพใหมตอไป
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ในที่นั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใดมีชาติชรามรณะตอไป เรา
เรียกที่นั้นวา มีความโศก มีธลุ ี มีความคับแคน.
[๒๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีน้ํายอม ครั่ง ขมิ้น สีเขียว
หรือสีบานเย็น ชางยอมหรือชางเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือบุรษุ ใหมีอวัยวะ
นอยใหญไดครบถวนที่แผนหินขาว แผนกระดาน ฝาผนัง หรือที่ผืนผา
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ถาความ ยินดี ความ
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณ
ก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬีการาหารนั้น ในที่ใดวิญญาณตั้งอยูงอกงาม ใน
ที่นั้นยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป ใน
ที่นั้นยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ดมีความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลาย ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใดมีการเกิดใน
ภพใหมตอไป ในที่นั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใดมีชาติชรา
มรณะตอไป เราเรียกที่นนั้ วา มีความโศก มีธลุ ี มีความคับแคน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
มีอยูในผัสสาหารไซร. . . ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทะยาน
อยาก มีอยูในมโนสัญเจตนาหารไซร. . . ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยาก มีอยูในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามใน
วิญญาณาหารนั้น ในที่ใดวิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้นยอมมีการ
หยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้นยอมมี
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใดมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใดมีการเกิดในภพใหม
ตอไป ในทีน่ ั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในทีใ่ ดมีชาติชรามรณะตอไป
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เราเรียกที่นั้นวา มีความโศก มีธุลี มีความคับแคน.
[๒๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไม
งอกงามในกวฬีกาหารนั้น ในที่ใดวิญญาณไมตั้งอยูไมงอกงาม ใน
ที่นั้นยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป
ในที่นั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใดไมมีความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้นยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด
ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นนั้ ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ใน
ที่ใดไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวา ไมมีความโศก ไมมีธุลี
ไมมีความคับแคน.
ภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
ไมมีในผัสสาหาร. . . ไมมีในมโนสัญเจตนาหาร. . . ไมมีในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในอาหารนั้น ในที่ใดวิญญาณไม
ตั้งอยูไมงอกงาม ในที่นนั้ ยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดไมมี
การหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ในที่ใดไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้นยอมไมมีความเกิด
ในภพใหมตอไป ในที่ใดไมมีความเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้นยอม
ไมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใดไมมชี าติชรามรณะตอไป ภิกษุทั้งหลาย
เราเรียกที่นั้นวา ไมมีความโศก ไมมธี ุลี ไมมีความคับแคน.
[๒๔๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือน
ยอด [ปราสาท] หรือศาลามีสองยอด หนาตางดานทิศตะวันออก อัน
บุคคลเปดไปทางเหนือหรือทางใต เมื่อพระอาทิตยขึ้นไปแสงสวางสองเขา
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ไปทางหนาตาง จะพึงตั้งอยู ณ ที่ไหน.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ตั้งอยูที่ฝาดานตะวันตก พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาฝาดานตะวันตกไมมีเลา แสงสวางนั้น
จะพึงตั้งอยู ณ ที่ไหน.
ภิ. ที่แผนดิน พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาแผนดินไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึง
ตั้งอยู ณ ที่ไหน.
ภิ. ที่นา้ํ พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาน้ําไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงตั้งอยู
ณ ที่ไหน.
ภิ. ไมตั้งอยูเลย พระเจาขา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาความยินดี ความ
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ไมมอี ยูในกวฬีการาหารไซร. . . ใน
ผัสสาหารไซร. . . ในมโนสัญเจตนาหารไซร. . . ในวิญญาณาหารไซร
วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในวิญญาณาหารนั้น ในที่ใดวิญญาณไมตั้งอยู
ไมงอกงาม ในที่นั้นยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในทีใ่ ดไมมีการ
หยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ใน
ที่ใดไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้นยอมไมมีการเกิดในภพ
ใหมตอไป ในที่ใดไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้นยอมไมมีชาติ
ชรามรณะตอไป ในที่ใดไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวา ไม
มีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน.
จบอัตถิราคสูตรที่ ๔
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อรรถกถาอัตถิราคสูตร ที่ ๔
ในอัตถิราคสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คําวา ราโค เปนตน เปนชื่อของโลภะนั่นเอง. จริงอยู โลภะนั้น
เรียกวา ราคะ ดวยอํานาจความยินดี เรียกวา นันทิ ดวยอํานาจความ
เพลิดเพลิน เรียกวา ตัณหา ดวยอํานาจความอยาก. บทวา ปติฏิต
ตตฺถ วิฺาณ วิรุฬห ความวา ตั้งอยูและงอกงาม เพราะสามารถ
ทํากรรมใหแลนไปแลวชักปฏิสนธิมา. บทวา ยตฺถ เปนสัตตวิภัตติ
ใชในอรรถแหงวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓. อีกอยางหนึ่ง บทวา ยตฺถ นี้
เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในบทตน ๆ ในที่ทุกแหง. บทวา อตฺถิ ตตฺถ
สงฺขาราน วุฑฺฒิ นี้ ทานกลาวหมายเอาสังขารซึ่งมีวัฏฏะเปนเหตุตอไป
ของนามรูปซึ่งตั้งอยูในวิบากวัฏนี้. บทวา ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตติ ความวา การเกิดในภพใหมตอไปมีอยูในที่ใด.
ในคําวา เอวเมว โข นี้ มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้.
ก็กรรมที่เกิดพรอมและกรรมที่อุดหนุน (สหกรรมและสสัมภารกรรม)
เหมือนชางยอมและชางเขียน วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ เหมือนแผน
กระดานฝาและแผนผา กรรมอันเปนตัวปรุงแตงยอมสรางรูปในภพ
ทั้งหลาย เหมือนชางยอมและชางเขียน ยอมสรางรูปที่แผนกระดานเปน
ตนที่บริสุทธิ์ ในอุปมาเหลานั้น คนบางคนเมื่อทํากรรม ยอมทําดวยจิตที่
เปนญาณวิปปยุต กรรมนั้น ( ของเขา) เมื่อจะสรางรูป ยอมไมใหความ
สมบูรณแหงรูปสําหรับจักษุเปนตน สรางแตรูปที่วรรณะไมงาม ทรวด
ทรงไมดี ไมนาพอใจแมของบิดามารดา เปรียบเหมือนรูปที่ชางเขียนผูไม
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ฉลาดสรางขึ้น เปนรูปวิกลบกพรอง ไมนาพอใจฉะนั้น. อนึ่ง คนบางคน
เมื่อทํากรรม ยอมทําดวยจิตที่เปนญาณสัมปยุต กรรมนั้น. (ของเขา)
เมื่อสรางรูป ยอมใหความสมบูรณแหงรูปสําหรับจักษุเปนตน สรางแตรูป
ที่มีวรรณะงาม ทรวดทรงดี เหมือนประดับตกแตงตัวแลว เปรียบเหมือน
รูปที่ชางเขียนผูฉลาดสรางขึ้นเปนรูปงาม ทรวดทรงดี เปนที่นาพอใจ
ฉะนั้น.
ก็ในอุปมานี้ พึงทราบวา ทานสงเคราะหอาหารเขากับวิญญาณ
คือระหวางอาหารกับนามรูป เปนสนธิหนึ่ง ชื่อวา วิบากวิถี สงเคราะห
เขากับรูป ระหวางนามรูปกับสังขาร เปนสนธิหนึ่ง ระหวางสังขารกับ
ภพตอไป เปนสนธิหนึ่ง.
บทวา กูฏาคาร ไดแกเรือนที่ติดชอฟาอันหนึ่งสรางไว. บทวา
กูฏาคารสาลา ไดแกศาลาที่ติดชอฟา ๒ อันสรางไว. ในคําวา เอวเมว โข นี้ พึงทราบวากรรมของพระขีณาสพก็เสมอกับรัศมีแหงพระอาทิตย ก็รัศมีแหงพระอาทิตยมี แตรัศมีนั้นตั้งอยูอยางเดียว เพราะไมมี
จึงชื่อวาไมตั้งอยู. เพราะไมมีนั่นเอง กรรมของพระขีณาสพจึงไมตั้งอยู.
จริงอยู กายเปนตนของพระขีณาสพนั้นมีอยู แตกรรมที่พระขีณาสพ
เหลานั้นทํา ไมจัดเปนกุศลและอกุศล ตั้งอยูในทางแหงกิริยา ไมมีวิบาก
กรรมของทานชื่อวาไมตั้งอยู เพราะไมมีนั่นเองแล.
จบอรรถกถาอัตถิราคสูตรที่ ๔
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๕. นครสูตร
วาดวยโลกนี้ลําบากเพราะมีเกิดแกเจ็บตาย
[๒๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแต
กาลตรัสรู เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู เราไดมีความคิด
อยางนี้วา โลกนี้ถึงความลําบากหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ
ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไมมผี ูใดทราบชัดซึ่งธรรมเปนที่สลัดออกจากกองทุกข
คือ ชราและมรณะนี้ไดเลย เมื่อไรหนอ ธรรมเปนที่สลัดออกไปจากกอง
ทุกขคือชราและมรณะนี้จึงจักปรากฏ.
[๒๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา เมื่อ
อะไรหนอแล มีอยู ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย จึงมีชรา
และมรณะ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา
เมื่อชาติแลมีอยู ชราและมรณะจึงมี เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและ
มรณะ เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา เมื่ออะไรหนอแลมีอยู ชาติจึงมี. . .
ภพจึงมี... ตัณหาจึงมี. .. เวทนาจึงมี... ผัสสะจึงมี. .. สฬายตนะจึงมี...
นามรูปจึงมี . . . เพราะอะไรเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะการใสใจโดย
แยบคายของเรานั้น จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา เมื่อ
อะไรหนอแลมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูป

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 333

มีอยู วิญญาณจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เรานั้นไดมี
ความคิดดังนี้วา วิญญาณนี้แลไดกลับแลวเพียงเทานี้ ไมไปพนจากนามรูป
ไดแล ดวยเหตุเพียงเทานี้ โลกยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ กลาวคือ
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมี
นามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย จึงมีผัสสะ ฯ ล ฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา
เหตุใหทุกขเกิด ดังนี้.
[๒๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดดังนี้ เมื่ออะไร
หนอแล ไมมีอยู ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะ
จึงดับ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา
เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ
เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา เมื่ออะไรหนอเเล ไมมีอยู ชาติจึงไมมี . . .
ภพจึงไมมี. . . อุปาทานจึงไมมี. . . ตัณหาจึงไมมี. . .เวทนาจึงไมมี . . .
ผัสสะจึงไมมี. . . สฬายตนะจึงไมมี. . . นามรูปจึงไมมี. . . เพราะอะไรดับ
นามรูปจึงดับ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรา
นั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิด
ดังนี้วา เมื่ออะไรหนอแล ไมมีอยู วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ
วิญญาณจึงดับ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญา
วา เมื่อนามรูปไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ
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เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา มรรคนี้เราไดบรรลุแลวแล ดวยปญญาเครื่อง
ตรัสรู คือ เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูป
จึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ
จึงดับ ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลว
แกเราในธรรมทั้งหลายที่เรายังไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุใหทุกข
ดับ เหตุใหทุกขดับ ดังนี้.
[๒๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษเมื่อเที่ยวไปในปาทึบ ไดพบ
มรรคาเกา หนทางเกา ที่คนกอน ๆ เคยเดินไปมา เขาเดินตามทางนั้นไป
เมื่อกําลังเดินตามทางนั้นอยู พบนครเกา พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ
ดวยสวน ปาไม สระโบกขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ที่คนกอนๆ
เคยอยูอาศัยมา. ครั้งนั้นแล บุรุษคนนั้นจึงกราบทูลแดพระราชาหรือเรียน
แกราชมหาอํามาตยวา ขอเดชะ พระองคจงทรงทราบเถิด พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจาเมื่อเที่ยวไปในปา ไดพบมรรคาเกา หนทางเกาที่คน
กอน ๆ เคยเดินไปมา ขาพระพุทธเจาไดเดินตามทางนั้นไป เมื่อกําลัง
เดินตามทางนั้นอยู ไดพบนครเกา พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณดวย
สวน ปาไม สระโบกขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารืน่ รมย ที่คนกอน ๆ
เคยอยูอาศัยมา ขอพระองคจงทรงสรางพระนครนั้นเถิด พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระราชาหรือราชมหาอํามาตยจึงสรางเมืองนั้นขึ้น สมัยตอมา
เมืองนั้นเปนเมืองมั่งคั่งและสมบูรณขึ้น มีประชาชนเปนอันมาก มีมนุษย
เกลื่อนกลน และเปนเมืองถึงความเจริญ ไพบูลย แมฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย เราไดพบบรรดาเกา หนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
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พระองคกอน ๆ เคยเสด็จไป ก็บรรดาเกา หนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ เคยเสด็จไปนั้น เปนไฉน คือมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันประเสริฐ นี้แล ไดแกสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
นี้แล มรรคาเกา หนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอน ๆ
เคยเสด็จไปแลว เราก็ไดเดินตามหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวย
องค ๘ ประการ อันเปนทางเกานั้น เมื่อกําลังเดินตามหนทางนั้นไป
ไดรูชัดซึ่งชราและมรณะ เหตุเกิดขึ้นแหงชราและมรณะ ความดับแหง
ชราและมรณะ และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับชราและมรณะ
เมื่อเรากําลังเดินตามทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘ ประการ อัน
เปนทางเกานั้นไปอยู ไดรูชัดซึ่งชาติ ฯ ล ฯ ไดรชู ัดซึ่งภพ... ไดรูชัดซึ่ง
อุปาทาน... ไดรูชัดซึ่งตัณหา... ไดรชู ัดซึ่งเวทนา... ไดรชู ัดซึง่ ผัสสะ...
ไดรูชัดซึ่งสฬายตนะ... ไดรูชัดซึ่งนามรูป... ไดรูชัดซึ่งวิญญาณ...
ไดรูชัดซึ่งสังขารทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร ความดับแหงสังขาร
และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงสังขาร ครัน้ ไดรูชัดซึ่ง
ทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘ ประการนั้นแลว เราจึงไดบอก
แกพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย
ของเราจึงไดเจริญแพรหลาย กวางขวาง มีชนเปนอันมากรู เปนปกแผน
จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายก็ประกาศไดเปนอยางดี ดังนี้แล.
จบนครสูตรที่ ๕
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อรรถกถานครสูตรที่ ๕
ในนครสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในคําวา นามรูเป โข สติ วิฺยาณ นี้ ควรจะกลาววา
สงฺขาเรสุ สติ วิฺาณ และวา วิชชฺ าย สติ สงฺขารา แมคาํ ทั้ง
สองนั้น ทานก็ไมกลาว. เพราะเหตุไร. เพราะอวิชชาและสังขารเปนภพ
ที่ ๓ วิปสสนานี้ไมเชื่อมกับอวิชชาและสังขารนั้น. จริงอยู พระมหาบุรุษ
ทรงถือมั่นอยางยิ่ง ซึ่งปจจุบันนภพ ดวยอํานาจปญจโวการภพ (ภพที่
มีขันธ ๕ ) แล. ถามวา เมื่อไมเห็นอวิชชาและสังขาร ก็ไมอาจเปน
พระพุทธเจาไดมิใชหรือ. แกวา จริง ไมอาจเปนได แตพระพุทธเจานี้
ทรงเห็นอวิชชาและสังขารนั้น ดวยอํานาจภพ อุปาทานและตัณหานั่นเอง
เพราะฉะนั้น จึงเปรียบเหมือนบุรุษติดตามเหี้ย เห็นเหี้ยนั้นลงบอ ก็ลง
ไปขุดตรงที่เหี้ยเขาไป จับเหี้ยไดก็หลีกไป ไมขุดที่สวนอื่น. เพราะอะไร.
เพราะไมมีอะไร ฉันใด แมพระมหาบุรุษก็ฉันนั้น ประทับนัง่ ณ โพธิบัลลังก แสวงหาตั้งแตชราและมรณะวา นี้เปนปจจัยของสิ่งนี้ เหมือน
บุรุษติดตามเหี้ย ทรงเห็นปจจัย จนถึงนามธรรมและรูปธรรม เมื่อ
แสวงหาปจจัยของนามรูปแมนั้น ก็ไดเห็นเฉพาะวิญญาณเทานั้น. แตนั้น
จึงเปลี่ยนเจริญวิปสสนาวา ธรรมประมาณเทานี้ เปนการดําเนินการ
พิจารณาดวยอํานาจปญจโวการภพ. ปจจัยคืออวิชชาและสังขารมีอยูเหมือน
ที่ตั้งบอเปลาขางหนายังไมถูกทําลาย ไมทรงยึดถือเอาปจจัยคืออวิชชาและ
สังขารนั่นนั้นวา ไมควรพิจารณาแยกเปนสวน ๆ เพราะวิปสสนาทานถือ
เอาในหนหลังแลว.
บทวา ปจฺจุทาวตฺตติ ไดแกหวนกลับ. ถามวา ก็ในทีน่ ี้วิญญาณ
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ชนิดไหนหวนกลับ. แกวา ปฏิสนธิวิญญาณก็มี วิปสสนาวิญญาณก็มี.
ใน ๒ อยางนั้น ปฏิสนธิวิญญาณยอมหวนกลับเพราะปจจัย วิปสสนาวิญญาณยอมหวนกลับเพราะอารมณ แมวิญญาณทั้งสองก็ไมลวงนามรูป
ไปได คือไมไปสูที่อื่นจากนามรูป.
ในคําวา เอตฺตาวตา ชาเยถ วา เปนตน มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้วา
เมื่อวิญญาณเปนปจจัยแกนามรูป เมือ่ นามรูปเปนปจจัยแกวิญญาณ แม
เมื่อทั้งสองตางก็เปนปจจัยแกกันและกัน นามรูปพึงเกิดหรือพึงเขาถึงดวย
เหตุเพียงเทานี้. เบื้องหนาแตนี้ นามรูปอยางอื่นอันใดอันหนึ่งจะพึงเกิด
หรือพึงเขาถึงเลา นามรูปนั้นนั่นแล ยอมเกิดและยอมเขาถึงมิใชหรือ.
ครั้นทรงแสดงบททั้งหา พรอมดวยการจุติและปฏิสนธิแลว ๆ เลา ๆอยางนี้
แลว เมื่อจะทรงย้ําเนื้อความนั้นวา เอตฺตาวตา อีก จึงตรัสวา คือวิญญาณ
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย นานรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัยนั้น เพื่อจะ
แสดงชาติชราและมรณะในอนาคตซึ่งมีนามรูปเปนมูล เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย ดวยอํานาจปจจยาการโดยอนุโลม จึงตรัสคํามีอาทิวา นามรูปปจฺจยา
สฬายตน ดังนี้.
บทวา อฺชส เปนไวพจนแหงมรรคนั่นเอง. บทวา อุทาปคต
ไดแกประกอบดวยวัตถุคือกําแพง อันไดโวหารวาอาปคตะเพราะยกขึ้น
จากบอน้ํา. บทวา รมณีย ไดแกเปนที่รื่นรมยดวยความพรอมมูล
แหงประตูทั้ง ๔ โดยรอบ และสิ่งของตาง ๆ ในภายใน. บทวา
มาเปหิ ความวา จงสงมหาชนไปใหอยูกัน. บทวา มาเปยฺย ความวา
พึงใหทําการอยูกัน. จริงอยู เมื่อสรางเมือง พึงสงคน ๑๘ โกฏิไปกอน
แลวตรัสถามวา เต็มดีแลวหรือ เมื่อเขาทูลวา ยังไมเต็ม จึงสงตระกูล
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๕ ตระกูลอื่นอีกไปแลว ครั้นตรัสถามอีก เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม จึงสง
ตระกูล ๕๕ ตระกูลอื่นอีกไป ครั้นถามอีกเมื่อเขาทูลวายังไมเต็มจึงสงตระกูล
๓๐ ตระกูลอื่นอีกไป ครั้นตรัสถามอีก เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม จึงสงตระกูล
๑,๐๐๐ ตระกูลอื่นอีกไป ครั้นตรัสถามอีก เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม จึงสง
ตระกูล ๑๑ นหุตตระกูลอื่นอีกไป ครั้นตรัสถามอีก เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม
จึงสงตระกูล ๘๔,๐๐๐ ตระกูลอื่นอีกไป เมื่อตรัสถามอีกวาเต็มแลวหรือ
จึงทูลวา ขาแตมหาราชเจา ตรัสอะไร นครออกใหญ ไมคับแคบ ไมทรง
สามารถจะสงตระกูลไปใหเต็มโดยนัยนี้ได พึงรับสั่งใหตีกลองรองประกาศ
วา นครของเราสมบูรณดวยสมบัตินี้และนี้ ผูที่ปรารถนาจะอยูในที่นั้น
จงไปตามสบายเถิด และจักไดรับบริหารอยางนี้และอยางนี้ พึงสั่งวา
พวกทานจงใหบาวรองสรรเสริญคุณแหงนครและการไดรับการบริหารลาภ
อยางนี้และอยางนี้. เขาพึงทําอยางนั้น. ลําดับนั้น คนทั้งหลายไดยินคุณคา
ของนคร และการไดรับการบริหารจากทุกทิศก็มารวมกันทํานครใหเต็ม.
สมัยตอมา นครนั้นอุนหนาฝาคั่งแพรหลาย ทานหมายเอาขอนั้น ดังกลาว
ไววา นครของพระองคนั้น ครั้นสมัยตอมาอุนหนาฝาคั่งแพรหลาย ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทธฺ  ไดแกมั่งคั่ง ขาวปลาหา
ไดงาย. บทวา ผีต ไดแกเจริญดวยสมบัติทุกอยาง. บทวา พหุชฺ
แปลวา อันบุคคลหมูมากพึงรู หรือเปนประโยชนแกชนหมูมาก. บทวา
อากิณฺณมนุสฺส ไดแกมมี นุษยเกลื่อนกลน คืออยูกันยัดเยียด. บทวา
วุฑฺฒิเวปุลฺลปฺปตฺต ไดแกถึงความเจริญ และถึงความไพบูลย คือ
ถึงความเปนนครประเสริฐ และถึงความไพบูลย อธิบายวา เปนนคร

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 339

เลิศในหมื่นจักรวาล.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีการเปรียบเทียบโดยอุปมาดังตอไปนี้. ก็
พระมหาบุรุษผูบําเพ็ญพระบารมี จําเดิมแตบาทมูลแหงพระพุทธทีปงกร
พึงเห็นเห็นบุรุษผูทองเที่ยวอยูในปาใหญ การเห็นมรรคอันสัมปยุตดวย
วิปสสนา ประกอบดวยองค ๘ ในสวนเบื้องตน แหงพระมหาสัตวผูประทับ
นั่ง ณ โพธิบลั ลังกโดยลําดับ พึงเห็นเหมือนการที่บุรุษเห็นหนทาง ที่เหลา
มนุษยแตกอนเดินกันมาแลว การทีพ่ ระมหาสัตวเห็นโลกุตรมรรค ที่สุด
แหงวิปสสนาเบื้องสูง ที่พระองคเคยประพฤติมา พึงเห็นเหมือนการที่
บุรุษกําลังเดินทางที่เดินไปไดผูเดียวนั้น เห็นหนทางใหญภายหลัง,
การที่พระตถาคตทรงเห็นนครคือพระนิพพาน พึงเห็นเหมือนบุรุษเดิน
ทางนั้นไปเห็นหนทางขางหนา แตในอุปมาเหลานี้ นครภายนอกคนอื่น
เห็น คนอื่นสรางใหเปนที่อยูของมนุษย พระนครคือพระนิพพาน
พระศาสดาทรงเห็นเอง ทรงกระทําใหเปนที่อยูดวยพระองคเอง เวลาที่
พระตถาคตทรงเห็นมรรค ๔ เหมือนบุรุษนั้นเห็นประตูทั้ง ๔, เวลาที่
พระตถาคตเสด็จสูพระนิพพานโดยมรรค ๔ เหมือนบุรุษนั้นเขาไปสูพระ
นครโดยประตูทั้ง ๔, เวลาที่พระตถาคตทรงกําหนดกุศลธรรมกวา ๕๐
ดวยปจจเวกขณญาณ เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นกําหนดสิ่งของในภายใน
พระนคร, เวลาที่พระศาสดาเสด็จออกจากผลสมาบัติแลวตรวจดูเวไนยสัตว
เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นแสวงหาตระกูล เพื่อทําใหเปนที่อยูอาศัยของนคร,
เวลาที่พระผูมีพระภาคเจาอันมหาพรหมทูลอาราธนาทรงเห็นพระอัญญาโกณฑัญญเถระ เหมือนเวลาที่พระราชาผูอันบุรุษนั้นทูลใหทรงทราบไดทรง
เห็นกุฏมพีใหญผูหนึ่ง, เวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปสูทาง ๑๘ โยชน
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ในปจฉาภัตวันหนึ่ง แลวเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี
แลวทรงแสดงธรรม ทําพระเถระใหเปนกายสักขี ในวันอาสาฬหบูรณมี
เหมือนเวลาที่พระราชารับสั่งใหเรียกกุฏมพีผูใหญมาแลวสงไปดวยพระดํารัส
วา จงสรางพระนครใหบริบูรณ เวลาเมื่อพระตถาคตทรงยังธรรมจักร
ใหเปนไป ใหพระเถระดํารงอยูในโสดาปตติผล เหมือนเวลาที่กุฎมพีผูใหญ
พาคน ๑๘ โกฏิเขาอยูอาศัยพระนคร พระองคตรัสนครนั้นใหเปนนครคือ
พระนิพพานอยางนี้กอน ตอแตนั้นไดตรัสถามวา นครสมบูรณหรือ เมื่อ
บุรุษนั้นกราบทูลวา ยังไมสมบูรณกอน เวลาทีพ่ ระตถาคตทรงแสดง
อนัตตลักขณสูตรเปนตน ตั้งแตวันที่ ๕ (แรม ๕ ค่ํา เดือน ๘ ปแรกที่
ตรัสรู) ทรงทําชนประมาณเทานี้ คือ ดังตนแตพระปญจวัคคีย กุลบุตร ๕๕
คน มียสกุลบุตรเปนประมุข ภัททวัคคีย ๓๐ ชฏิลเกา ๑,๐๐๐ ชาวราชคฤห
๑๑ นหุตมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข สัตว ๘๔,๐๐๐ คราวอนุโมทนา
ดวยติโรกุฑฑสูตร ใหหยั่งลงสูอริยมรรคแลวทรงสงเขานครคือพระนิพพาน
เหมือนสงตระกูล ๕ ตระกูลเปนตน จนถึง ๘๔,๐๐๐ ตระกูล เมื่อเปนเชนนั้น
โดยนัยนั้น การที่พระธรรมกถึกนั่งประกาศคุณของพระนิพพาน และ
อานิสงสแหงการละทิ้งชาติกันดารเปนตน ของผูบรรลุพระนิพพาน ในที่
นั้น ๆ เดือนละ ๘ วัน เหมือนเมื่อนครยังไมเต็ม ก็ตีกลองปาวประกาศ
คุณของนคร และเหมือนประกาศลาภที่หลั่งไหลมาของตระกูลทั้งหลาย
ตอแตนั้น พึงเห็นกุลบุตรทั้งหลายหาประมาณมิได ฟงธรรมกถาในที่นั้น ๆ
แลวออกจากตระกูลนั้น เริ่มตนบรรพชาปฏิบัติอนุโลมปฏิปทารวมลงที่
พระนิพพาน เหมือนมนุษยทั้งหลายมาจากทุกทิศ รวมลงที่นคร.
บทวา ปุราณมคฺค ไดแกอริยมรรคมีองค ๘. จริงอยู อริยมรรคนี้
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ในปวารณสูตรทานกลาววา อนุปฺปนฺนมคฺโค ดวยอรรถวาไมเปนไป
ในสูตรนี้ทานกลาววา ปุราณมคฺโค ดวยอรรถวาไมใชสอย. บทวา
พฺรหฺมจริย ไดแกคําสอนทั้งสิ้นซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา ๓. บทวา อิทฺธ
ไดแกเจริญ คือภิกษาหางาย ดวยความยินดีในฌาน. บทวา ผีต
ไดแกแพรหลายดวยเหตุคืออภิญญา. บทวา วิตฺถาริก ไดแกกวางขวาง.
บทวา พหุชฺ ไดแกชนสวนมากรูแจง. บทวา ยาวเทวมนุสฺเสหิ
สุปกาสิต ความวา พระตถาคตทรงประกาศดีแลว คือทรงแสดงดีแลว
ในระหวางนี้ ตลอดถึงพวกเทวดาและมนุษยทั้งหลายที่มีกําหนดในหมื่น
จักรวาลแล.
จบอรรถกถานครสูตรที่ ๕
๖. สัมมสสูตร
วาดวยการพิจารณาปจจัยภายใน
[๒๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ กัมมาสทัมมนิคม
ของชาวกุรุ ณ กุรุชนบท. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เมื่อพิจารณา
ยอมพิจารณาปจจัยภายในบางหรือไม เมื่อพระองคตรัสถามอยางนี้แลว
มีภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลเนื้อความนี้ขึ้นแดพระองควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในพระเจาขา
พระองคจึงตรัสถามวา เธอเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายใน
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อยางไร ทันใดนั้นแล ภิกษุรูปนั้นก็ทูลเลาถวายใหทรงทราบ แตก็ไม
ถูกพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา.
[๒๕๕] เมื่อพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลอยางนั้นแลว ทานพระอานนทจึงไดกราบทูลเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผู
มีพระภาคเจา ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว ขาแตพระสุคต ถึงเวลา
ที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว พระองคตรัสการพิจารณาปจจัยภายในขอใด
ภิกษุทั้งหลายฟงการพิจารณาปจจัยภายในขอนั้นจากพระองคแลว จักทรง
จําไวดังนี้ พระองคจึงตรัสวา อานนท ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา.
[๒๕๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมือ่ พิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ชรา
และมรณะนี้อันใดแล ยอมบังเกิดในโลก เปนทุกขหลายอยางตาง ๆ กัน
ชราและมรณะที่เปนทุกขนี้แล มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้ง มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เมื่อ
เธอพิจารณาอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ชราและมรณะนี้อันใดแล ยอม
บังเกิดขึ้นในโลก เปนทุกขหลายอยางตาง ๆ กัน ชราและมรณะที่เปน
ทุกขนี้แล มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิเปนที่ตั้งขึ้น มีอุปธิเปนกําเนิด มีอุปธิ
เปนแดนเกิด เมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เมือ่ อุปธิไมมี ชราและ
มรณะก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่งชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความ
เกิดแหงชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหงชราและมรณะ และ
ยอมทรามชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควร เครื่องใหถึงความดับแหงชราและมรณะ
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และเธอยอมเปนผูปฏิบัติตามนั้น ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกภิกษุรูปนี้วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อ
ความดับไปแหงชราและมรณะโดยชอบทุกประการ.
[๒๕๗] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่ง
ปจจัยภายในวา ก็อุปธิอันนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี อุปธิจึงมี เมื่ออะไรไมมี
อุปธิจึงไมมี เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูไดอยางนี้วา อุปธิมีตัณหาเปนเหตุ
มีตัณหาเปนที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด เมื่อ
ตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไมมี อุปธิก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่ง
อุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแหงอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหง
อุปธิ ยอมทรามชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถึงความดับแหงอุปธิ
และยอมเปนผูปฏิบัติตามนั้น ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราเรียกภิกษุรูปนี้วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความ
ดับแหงอุปธิโดยชอบทุกประการ.
[๒๕๘] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่ง
ปจจัยภายในวา ก็ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นในที่ไหน เมื่อตั้งอยู
ยอมตั้งอยูในที่ไหน เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา ที่ใดแล เปนที่รัก
เปนที่ชื่นใจในโลก ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู
ยอมตั้งอยูในที่นั้น ก็อะไรเลาเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก. . . ตาเปนที่รัก
เปนที่ชื่นใจในโลก. . . หูเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก. . . จมูกเปนที่รัก
เปนที่ชื่นใจโนโลก. . . ลิน้ เปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก. . . กายเปนที่รัก
เปนที่ชื่นใจในโลก. . . ใจเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อ
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เกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นที่ใจนั้น เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่ใจนั้น.
[๒๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดย
ความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความ
เปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญ
ขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดมาทําอุปธิใหเจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวาทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขให
เจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาไมพนจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา เขา
ไมพนแลวจากทุกขไดเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจ
ในโลกนั้น โดยความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน
โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชือ่ วาจักทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดจัก
ทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักทําอุปธิให
เจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใด
จักทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักไมพนไปจาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรา
กลาววาเขาจักไมพนไปจากทุกขไดเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ
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พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้ เห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชนื่
ใจในโลกนัน้ โดยความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปน
ตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมทํา
อุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมพน
ไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
เรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ดังนี้.
[๒๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขันสําริดที่ใสน้ํา ที่ถึงพรอมดวยสี
กลิ่น และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดนั้น มีบรุ ุษเดินฝาความรอนอบ
อาวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามา ระหายน้ํา คนทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้น
อยางนี้วา นาย ขันสําริดที่ใสน้ํานี้ ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และรส แตวา
เจือยาพิษ ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด เพราะวาเมื่อดื่มน้ํานั้น ก็จักซาบ
ซานดวยสีบาง กลิ่นบาง รสบาง ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทาน
จะถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ ดังนี้
บุรุษนั้นผลุนผลันไมทันพิจารณาดื่มน้ํานั้นเขาไปไมบวนทิ้งเลย เขาก็พึง
ถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มน้ํานั้นเปนเหตุทันที
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ฯ ล ฯ ใน
อนาคตกาล ฯ ล ฯ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้
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เห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของเที่ยง
โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดย
ความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมทําตัณหา
ใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญ
ขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมไมพนไปจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา เขา
ยอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล.
[๒๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดย
ความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน
โดยความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละตัณหาไดแลว
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละทุกขเสียได
สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสได เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจาก
ทุกขได อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จัก
เห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง
โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค
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โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นจักละตัณหาได ฯ ล ฯ
เรากลาววา สมณหรือพราหมณเหลานั้นจักพนจากทุกข ดังนี้ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล
ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชนื่ ใจในโลกนั้น โดยความเปนของ
ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความ
เปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมละตัณหาได
สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวายอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใด
ยอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมพนจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกขได ดังนี้.
[๒๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แกวเหลาที่พรอมดวยสี กลิ่น และ
รส แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝาความอบอาวเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลามา ระหายน้ํา คนทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้นอยางนี้วา นาย
แกวเหลาที่ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทาน
ประสงค ก็จงดื่มเถิด เพราะวาเมื่อดื่มเหลานั้น ก็จักซาบซานดวยสีบาง
กลิ่นบาง รสบาง ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทานจักถึงความตาย
หรือทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลําดับนั้น บุรุษนั้นพึงคิดอยางนี้วา เหลานี้เราดื่มแลว เราอาจจะบรรเทา
ไดดวยน้ําเย็น ดวยเนยใส ดวนน้ําขาวสัตตุเค็ม หรือดวยน้ําชื่อโลณโสจิรกะ
แตเราไมดื่มเหลานั้นเลย เพราะไมเปนประโยชน มีแตทุกขแกเราชา
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นาน เขาพิจารณาดูแกวเหลานั้นแลว ไมพึงดื่ม เขาทั้งเสีย เขาก็ไม
เขาถึงความตาย หรือความทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ
แมฉันนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อดีตกาล เห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปน
ของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดย
ความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ละตัณหาไดแลว สมณหรือพราหมณเหลาใดละตัณหาเสียได สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ชื่อวาสูอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละ
อุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละทุกขไดแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
พนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกข ดังนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล
ฯ ล ฯในปจจุบันกาล ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก โดย
ความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน
โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใด
ยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมละทุกขได สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
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อุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกขได
ดังนี้.
จบสัมมสสูตรที่ ๖
อรรถกถาสัมมสสูตรที่ ๖
ในสัมมสสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อามนฺเตสิ ความวา ถามวา เพราะเหตุไรจึงตรัสเรียก.
ตอบวา เพราะพระธรรมเทศนาสุขุมนําพระไตรลักษณมาปรากฏ.
เลากันวา ในชนบทนั้น พวกมนุษยเปนคนมีเหตุผล มีปญญา
ไดยินวา โภชนาหารทั้งหลายในชนบทนั้นละเอียดออน. เมือ่ ประชาชน
บริโภคโภชนาหารเหลานั้น ปญญาก็งอกงาม พวกเขาสามารถแทงตลอด
ธรรมกถาที่ลกึ ซึ่งซึ่งนําพระไตรลักษณมาได เพราะเหตุนั้นแหละ พระผู-
มีพระภาคเจาจึงไดตรัสพระสูตรที่ลึกซึ่งแมอื่น ๆ มีอาทิอยางนี้คือ มหาสติปฏฐานสูตร มหานิทานสูตร อาเนญชสัมมายสูตร ในทีฆนิกายและ
มัชฌิมนิกาย จูฬนิทานสูตรเปนตนในสังยุตตนิกาย ในชนบทนั้นทีเดียว.
บทวา สมฺมสถ โน ไดแกพิจารณาหนอ. บทวา อนฺตร สมฺมส
ไดแกพิจารณาปจจัยในภายใน. บทวา น โส ภิกฺขุ ภควโต จิตฺต
อาราเธสิ ความวา ภิกษุนั้นไมพยากรณอยางนั้น เมื่อพยากรณดวย
อํานาจอาการ ๓๒ จึงไมอาจยึดพระอัธยาศัยของพระผูมีพระภาคเจาผูมี
พระประสงคจะใหพยากรณดวยอํานาจปจจยาการ.
บทวา เอตทโวจ ความวา เทศนาไมไปตามอนุสนธิ ไดตรัส
คํานี้เพื่ออุเทศนาคํานั้นไปตามอนุสนธิ. บทวา เตนหานนฺท สุณาถ นี้
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เปนบทไมแตกตางกันในพุทธวจนะคือพระไตรปฎก จริงอยู ในที่อื่นชื่อวา
คําที่กลาวอยางนี้ไมมี. บทวา อุปธินิทาน ไดแกมีอุปธิคือขันธเปนเหตุ
จริงอยู ขันธ ๕ ในที่นี้ทานเรียกวา อุปธิ. อุปฺปชฺชติ แปลวา ยอมเกิด.
บทวา นิวิสติ ความวา ยอมยึดมั่นดวยอํานาจความประพฤติบอย ๆ.
บทวา ย โลเก ปยรูป สาตรูป ความวา รูปใดเปนปยสภาวะและ
มธุรสภาวะในโลก. พึงทราบวินิจฉัยคําวา จกฺขุ โลเก เปนตน
ดังตอไปนี้ จริงอยู สัตวทั้งหลายในโลกยึดมั่นโดยถือวาเปนของเราในจักษุ
เปนตน ตั้งอยูในสมบัติ สําคัญปสาทรูปทั้ง ๕ อันผองใสโดยทํานองแหง
การยึดถือจักษุของตนวาเปนนิมิตในแวนกระจกเปนตน เหมือนสีหบัญชร
แกวมณีที่ยกขึ้นในวิมานทอง ยอมสําคัญจักษุปสาทนั้นเหมือนกานเงินและ
สายสังวาล สําคัญฆานปสาทที่ไดโวหารวา ตงฺคนาสา (จมูกสูง) เหมือน
เกลียวหรดาลที่เขาวางไว สําคัญชิวหาปสาทนุมสนิท เปนที่รบั รสอรอย
เหมือนผากัมพลออน สําคัญกายปสาทเหมือนเมล็ดสาละ และเสาระเนียด
ทองคํา สําคัญใจวาใหญยิ่งไมเหมือนกับใจของชนเหลาอื่น. บทวา
นิจฺจโต อทฺทกฺขุ ความวา ไดเห็นวาเที่ยง. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้.
บทวา น ปริมุจฺจึสุ ทุกขฺ สฺมา ความวา หลุดพนจากวัฏทุกขแมทั้งสิ้น.
บทวา ทกฺขสิ ฺสนฺติ แปลวา จักเห็น. บทวา อาปานียกโส เปนชื่อ
ของขันจอก ก็เพราะเหตุที่ชนทั้งหลายดื่มน้ําในขันจอกนี้ ฉะนั้น จึงเรียก
วา อาปานีย. อาปานีย นั้นดวย กส ดวย ชื่อวา อาปานียกส
คําวา อาปานียกส นี้เปนชื่อของขันจอกสําหรับใสสุราใส. แตที่มันตั้ง
อยูในขันสําริดนั่นแล ทานกลาวไวอยางนั้น เพราะพระบาลีวา วณฺณสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยสี. บทวา ฆมฺมาภตตฺโต แปลวา ถูกความ
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รอนแผดเผา. บทวา ฆมฺมปเรโต แปลวา ถูกความรอนสัมผัสแลว
แลนไปตาม. บทวา ปวโต หิ โข ต ฉาเทสฺสติ ความวา น้ําดื่ม
นั้นจักเปนที่ชอบใจของผูดื่ม หรือจักทําใหเกิดความยินดีแผไปทั่วสรีระตั้ง
อยู. บทวา อปฺปฏิสงฺขา แปลวา ไมไดพิจารณา.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีคําเปรียบเทียบขออุปมาดังตอไปนี้.
จริงอยู อารมณที่เปนปยรูปสาตรูปในโลก พึงเห็นเหมือนขันสําริด
สําหรับใสน้ําดื่ม. ปุถชุ นผูอาศัยวัฏฏะ เหมือนบุรุษผูถูกความรอนแผดเผา
ชนผูถูกอารมณที่เปนปยรูปสาตรูปเชื้อเชิญในโลก เหมือนบุรษุ ผูถูกเชิญ
ดวยขันสําริดสําหรับใสน้ําดื่ม กัลยาณมิตรมีอาจารยและอุปชฌายเปนตน
เหมือนมนุษยผูเชิญใหดื่มน้ํา บอกคุณสมบัติและโทษในขันสําริดสําหรับ
ใสน้ําดื่ม, อาจารยหรือพระอุปชฌาย ยอมบอกคุณและโทษในกามคุณ ๕
แกภิกษุ เหมือนมนุษยผูยืนอยูในรานตลาดบอกคุณและโทษในขันสําริด
สําหรับใสนาดื่มแกบุรุษนั้น ในอุปมานั้นเปรียบเหมือนเมื่อเขาบอกกลาว
ถึงคุณและโทษในขันสําริดใสน้ําดื่มแลว บุรุษนั้น ดวยคุณสมบัติมีสีเปนตน
นั่นเองก็เกิดความระหายฉับพลันวา "ถาจักตาย ก็จักรูกันทีหลัง" ไม
พิจารณาโดยรอบคอบแลวดื่มน้ําในขันสําริดนั้น ก็ประสบความตายหรือ
ทุกขปางตายฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมถูกอาจารยและพระอุปชฌายแสดงอานิสงสและโทษอยางนี้วา อัสสาทะเปนเพียงโสมนัสที่เกิด
ขึ้นในกามคุณ ๕ ดวยอํานาจการเห็นเปนตน แตโทษมีประการตาง ๆ
เปนอันมากเปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ กามทั้งหลายมีคุณนอย มี
ทุกขมาก มีความคับแคนมาก แลวโอวาทอยางนี้วา เธอจงปฏิบัติสมณปฏิปทา จงคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย จงรูจักประมาณในโภชนะ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 352

จงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเปนเครื่องตื่น ดังนี้ เพราะตนมีจิตถูก
อัสสาทะผูกพันจึงระรานอาจารยและพระอุปชฌายวา ถาจักมีโทษมีประการ
ดังกลาวแลวไซร ผมจักรูใ นภายหลัง แลวละอุเทศ (การศึกษา) และ
ปริปุจฉา ( การสอบถาม) เปนตน และวัตรปฏิบตั ิ พูดแตเรือ่ งโลกามิส
บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคนเลว เพราะปรารถนาจะบริโภคกาม ตอแต
นั้นบําเพ็ญทุจริต ๓ ถูกเจาหนาที่จับตัวไดในขณะตัดชองยองเบาเปนตน
แสดงตอพระราชาวา ผูน ี้เปนโจร ก็ประสบอนิฏฐผลมีการถูกตัดมือตัดเทา
เปนตน หรือถูกตัดศีรษะในโลกนี้แล แลวยังจะเสวยทุกขเปนอันมากใน
อบายทั้งสี่ในสัมปรายภพ.
บทวา ปานีเยน วา วิเนตุ ความวา นําไปดวยน้ําเย็น. บทวา
ทธิมณฺฑเกน ไดแกดวยนมสมที่ใส. บทวา มฏโลณิกาย ไดแกดวย
ขาวสัตตุและน้ําดื่มที่เค็ม. บทวา โลณโสจิรเกน ไดแกโลณโสจิรกะที่
ทําโดยใสขาวเปลือกผลไมและผลดองดึงเปนตน ทุกอยางทําใหเปนยา
ดองชื่อโสณโสจิรกะ ดวยยาดองชื่อโสณโสจิรกะนั้น.
ก็ในขอนี้มีการเปรียบเทียบขออุปมาดังนี้ พระโยคาวจรในเวลา
อาศัยวัฏฏะ พึงเห็นเหมือนบุรุษถูกความรอนแผดเผา การบรรลุอรหัตผลของภิกษุผูตั้งอยูในโอวาทของอุปชฌายอาจารย กําหนดทวาร ๖
เปนตน เจริญวิปสสนาโดยลําดับ พึงเห็นเหมือนบุรุษนั้นพิจารณาแลวละ
ขันสําริดสําหรับใสน้ําดื่ม บรรเทาความกระหายดวยน้ําดื่มเปนตน มรรค
๔ พึงเห็นเหมือนฐานะ ๔ มีน้ําดื่มเปนตน เวลาที่พระขีณาสพดื่มน้ําคือ
มรรค  ๔ บรรเทาตัณหา ไปสูทิศทางพระนิพพานที่ไมเคยไป พึงทราบ
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เหมือนการพี่บุรุษดื่มน้ําดื่ม ๔ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง บรรเทาความ
กระหายสุรามีความสุข ไปตามทิศทางที่ปรารถนา.
จบอรรถกถาสัมมสสูตรที่ ๖
๗. นฬกลาปยสูตร
วาดวยปจจัยใหมีชราและมรณะ
[๒๖๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี. ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น
ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผอน เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่
อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๒๖๔] ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวคํานี้
กะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ชราและมรณะ ตนทําเอง ผูอื่น
ทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําให หรือวาชราและมรณะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให.
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโกฏฐิตะ ชราและมรณะ ตน
ทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตวา
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ.
โก. ทานสารีบุตร ชาติ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเอง
ทั้งผูอื่นทําให หรือวาชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่น
ไมไดทําให.
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สา. ทานโกฏฐิตะ ชาติ ตนทําเองก็ไมใช ผูอ ื่นทําใหก็ไมใช
ทั้งตนทําเอง ทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช ชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมได
ทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ.
โก. ทานสารีบุตร ภพตนทําเอง ฯ ล ฯ อุปาทานตนทําเอง. . .
ตัณหาตนทําเอง. . . เวทนาตนทําเอง. . . ผัสสะตนทําเอง. . .สฬายตนะ
ตนทําเอง. . . นามรูปตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําให
หรือวานามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให.
สา. ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช
ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช นามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมได
ทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมี
นามรูป.
โก. ทานสารีบุตร วิญญาณตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเอง
ทั้งผูอื่นทําให หรือวาวิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่น
ไมไดทําให.
สา. ทานโกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช
ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช วิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมได
ทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
วิญญาณ.
[๒๖๕] โก. เราทั้งหลายเพิ่งรูชัดภาษิตของทานสารีบุตร ใน
บัดนี้เอง อยางนี้วา ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอนื่ ทําให
ก็ไมใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตน
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ไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมี
นามรูป.
อนึ่ง เราทั้งหลายรูชัดภาษิตของทานสารบุตรในบัดนี้เอง อยางนี้วา
ทานโกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะนามรูป
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ.
ทานสารีบุตร ก็เนือ้ ความของภาษิตนี้ เราทั้งหลายจะพึงเห็นได
อยางไร.
[๒๖๖] สา. ดูกอนอาวุโส ถาเชนนั้น ผมจักเปรียบใหทาน
ฟง ในโลกนี้บุรุษผูฉลาดบางพวกยอมรูชัดเนื้อความของภาษิตได แม
ดวยอุปมา.
อาวุโส ไมออ ๒ กํา พึงตั้งอยูไคเพราะตางอาศัยซึ่งกันและกัน
ฉันใด เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย
จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ. ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฉันนั้นแล.
ถาไมออ ๒ กํานั้น พึงเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งก็ลมไป ถา
ดึงอีกกําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ลมไป ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณ
จึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ. ความดับแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฉันนั้นแล.
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[๒๖๗] โก. นาอัศจรรย ทานสารีบุตร ไมเคยมีมา ทาน
สารีบุตร เทาที่ทานสารีบุตรกลาวนี้ เปนอันกลาวดีแลว ก็แลเราทั้งหลาย
พลอยยินดีสุภาษิตนี้ของทานสารีบุตรดวยเรื่อง ๓๖ เรื่องเหลานี้.
ถาภิกษุแสดงธรรม เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ
ชราและมรณะ ควรกลาววา ภิกษุธรรมกถึก.
ถาภิกษุปฏิบัติ เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชรา
และมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.
ถาภิกษุหลุดพน เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด
เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุ
บรรลุนิพพานในปจจุบัน.
ถาภิกษุแสดงธรรม เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ดับชาติ ฯ ล ฯ ภพ. . . อุปาทาน. . . ตัณหา. . . เวทนา. . . ผัสสะ. . .
สฬายตนะ. . . นามรูป. . . วิญญาณ. . . สังขารทั้งหลาย. . . อวิชชา
ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก.
ถาภิกษุปฏิบัติ เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับอวิชชา
ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.
ถาภิกษุหลุดพน เพราะความหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะ
ความดับ เพราะความไมถือมั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุ
นิพพานในปจจุบัน.
จบนฬกลาปยสูตรที่ ๗
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อรรถกถานฬกลาปยสูตรที่ ๗
ในนฬกลาปยสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
เพราะเหตุไรทานพระมหาโกฏฐิตะจึงถามวา กึ นุ โข อาวุโส.
เพราะเพื่อจะทราบอัธยาศัยของพระเถระวา ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
อยางไร. อีกอยางหนึ่ง ทานถามวา เหลาภิกษุในอนาคตจักรูวา พระ
อัครสาวกทั้งสองในอดีต วินิจฉัยปญหานี้แลว ดังนี้ก็มี. พระเถระกลาว
คํานี้วา อิทาเนว โข มย ดังนี้ เพราะทานกลาวไววา นามรูปที่
กลาววามีวิญญาณเปนปจจัยนั้นแล เปนปจจัยแหงวิญญาณ. ก็ในบทวา
นฬกลาปโย นี้ ทานมิไดนําเอามัดเหลีกเปนตนมาเปรียบเทียบ แต
ทานเปรียบเทียนดังนี้ เพื่อแสดงภาวะแหงวิญญาณและนามรูปวา ไมมี
กําลังและมีกําลังเพลา. ในฐานะประมาณเทานี้วา นิโรโธ โหติ ทาน
กลาววาเทศนาดวยปญจโวการภพ (ภพที่มีขันธ ๕ ) เปนปจจุบัน.
บทวา ฉตฺตึสาย วตฺถูหิ ความวา ดวยเหตุ ๓๖ ประการ คือใน ๑๒
บทที่ทานแจกไวหนหลัง แตละบทมี ๓ เหตุ. และในที่นี้ คุณของพระ
ธรรมกถึกเปนที่ ๑ การปฏิบัติเปนที่ ๒ ผลของการปฏิบัติเปนที่ ๓ ใน
ผลของการปฏิบัตินั้น ทานกลาวเทศนาสมบัติดวยนัยที่ ๑ กลาวเสขภูมิ
ดวยนัยที่ ๒ กลาวอเสขภูมิดวยนัยที่ ๓.
จบอรรถกถานฬกลาปยสูตรที่ ๗
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๘. โกสัมพีสูตร
วาดวยชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ
[๒๖๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมุสิละ ทานพระปวิฏฐะ ทาน
พระนารทะ และทานพระอานนท อยู ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี.
[๒๖๙] ครั้งนั้น ทานพระปวิฏฐะไดกลาวคํานี้ กะทานพระมุสิละ
วา ดูกอนทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ และจากการทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ทาน
มุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติเปนปจจัย จีงมีชราและมรณะ
ดังนี้หรือ.
พระมุสลิ ะกลาววา ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ
การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ และการทนตอความเพงพินิจ
ดวยทิฏฐิ ผมยอมรูยอมเห็นอยางนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา
และมรณะ.
.
ป. ทานมุสละ เวนจากตามเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ทานมุสิละ
มีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ฯลฯ เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ. . . เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน. . .
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา. . . เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมี
เวทนา. . . เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ. . . เพราะนามรูปเปน
ปจจัย จึงมีสฬายตนะ. . . เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป. . .
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . . เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขารดังนี้หรือ.
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ม. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขา
มา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ผมยอมรู
ยอมเห็นอยางนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร.
[๒๗๐] ป. ดูกอนทานมุสิละ อนึ่ง เวนจากความเชื่อ ความ
พอใจ การมีญาณเฉพาะตัววา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ
ดังนี้หรือ.
ม. ดูกอ นทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ
ผมยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ.
ป. ดูกอ นทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตาม
เขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ทาน
มุสิละมีญาณเฉพาะตัวทาน เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ฯ ล ฯ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ. . . เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ. . . เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ. . . เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ. . . เพราะ
สฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ. . . เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ. . .
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ. . . เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . .
เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนี้หรือ.
ม. ดูกอ นทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ
ผมยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ.
[๒๗๑] ป. ดูกอนทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การ
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ฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ
ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ เปนนิพพานหรือ.
ม. ดูกอ นทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ
ผมยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา ภพดับ เปนนิพพาน.
ป. ถาอยางนั้น ทานมุสิละ ก็เปนพระอรหันตขีณาสพ.
เมื่อพระปวิฏฐะกลาวอยางนี้แลว ทานมุสิละไดนิ่งอยู.
[๒๗๒] ครั้งนั้นแล ทานพระนารทะไดกลาวกะทานปวิฏฐะวา
สาธุทานปวิฏฐะ ผมพึงไดปญหานั้น ทานจงถามปญหาอยางนั้น ผม
จะแกปญหานั้นแกทาน ทานปวิฏฐะกลาววา ทานนารทะไดปญหานั้น
ผมขอถามปญหานั้นกะทานนารทะ และขอทานนารทะจงแกปญหานั้น
แกผม ดูกอนทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตาม
เขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ทาน
นารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ
ดังนี้หรือ.
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขา
มา ความตรึกไปตามอาการ การตนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ผม
ยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ.
ป. ทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขา
มา การตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ทาน
นารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ฯ ล ฯ เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ดังนี้หรือ.
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นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตาม
เขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ผม
ยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร.
[๒๗๓] ป. ดูกอนทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ
การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวย
ทิฏฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะ
จึงดับ ฯลฯ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนี้หรือ.
น. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตาม
เขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ผม
ยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ.
[๒๗๔] ป. ดูกอนทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ
การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวย
ทิฏฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับเปนนิพพาน ดังนี้หรือ.
น. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขา
มา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ ผม
ยอมรู ยอมเห็น อยางนี้วา ภพดับเปนนิพพาน.
ป. ถาอยางนั้น ทานนารทะ ก็เปนพระอรหันตขีณาสพหรือ.
น. อาวุโส ขอวา ภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริง แตวาผมไมใชพระอรหัตขีณาสพ อาวุโส
เปรียบเหมือนบอน้ําในหนทางกันดาร ที่บอนั้นไมมีเชือก โพงจะตักน้ําก็
ไมมี ลําดับนั้น บุรุษถูกความรอนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย
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เดินมา เขามองดูบอน้ํานั้น ก็รูวามีน้ํา แตจะสัมผัสดวยกายไมได ฉันใด
ดูกอนอาวุโส ขอวา ภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริง แตวาผมใหใชพระอรหันตขีณาสพ ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๒๗๕] เมื่อทานพระนารทะกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนท
ไดกลาวกะทานพระปวิฏฐะวา ดูกอนทานปวิฏฐะ ทานชอบพูดอยางนี้
ทานไดพูดอะไรกะทานนารทะบาง พระปวิฏฐะกลาววา ทานอานนท
ผมพูดอยางนี้ ไมไดพูดอะไรกะทานนารทะ นอกจากกัลยาณธรรม
นอกจากกุศลธรรม.
จบโกสัมพีสูตรที่ ๘
อรรถกถาโกสัมพีสูตรที่ ๘
ในโกสัมพีสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อฺตฺเรว ความวา ก็คนบางคนเชื่อตอผูอื่น ยอมยึดถือ
วา ขอที่ผูนี้กลาวนั้นเปนความจริง ยอมชอบใจเหตุที่ผูอื่นนั่งคิดอยู เขา
ยอมยึดถือตามความชอบใจวา นั่นมีได คนหนึ่งยึดถือตามที่เลากันมาวา
เรื่องเลาลืออยางนี้มีมานาน นั่นเปนความจริง. เมื่อคนอื่นตรึกอยู ยอม
ปรากฏเหตุเปนอยางหนึ่ง เขายึดถือโดยตรึกตามอาการวา นั่นมิได ยอม
ทนตอทิฏฐิอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นแกอีกคนหนึ่ง ผูคิดเพงพินิจถึงเหตุอยู
เขายอมยึดถือดวยความทนตอการเพงพินิจดวยทิฏฐิวา นั่นมีได. แต
พระเถระปฏิเสธเหตุทั้ง ๕ เหลานี้ เมื่อถามถึงภาวะที่แทงตลอดดวยญาณ
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ที่ประจักษ จึงกลาวคําเปนตนวา อฺตฺเรว อาวุโส มุสิล สทฺธาย
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อฺตฺร ไดแกเวนเหตุมีศรัทธาเปนตน
อธิบายวา เวนจากเหตุเหลานั้น. บทวา ภวนิโรโธ นิพฺพาน ไดแก
พระนิพพานคือการดับสนิทแหงเบญจขันธ.
บทวา ตุณฺหี อโหสิ ความวา พระเถระผูขีณาสพ ไมกลาววา
ก็เราเปนขีณาสพ หรือวาไมเปน ไดแตนิ่งอยางเดียว. เพราะเหตุไร พระ
เถระจึงกลาววา อายสฺมา นารโท อายสฺมนฺต ปวิฏ  เอตทโวจ.
เพราะเลากันมาวา พระเถระนั้นคิดวา การดับสนิทแหงภพ ชื่อวา
นิพพาน ปญหานี้ พระเสขะก็ดี พระอเสขะก็ดี ควรรู แตพระนารทเถระนี้ ใหพระปวิฏฐเถระทําดวยอเสขภูมิ ไดกลาวอยางนี้วา เราจักให
รูฐานะนี้.
บทวา สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ ความวา เห็นดวยดีพรอมดวย
วิปสสนาปญญา และมรรคปญญา. ดวยคําวา น จมฺหิ อรห
พระเถระแสดงวา เรามิไดเปนพระอรหันต เพราะยังตั้งอยูในอรหัตมรรค. ก็ญาณของทานในบัดนี้วา การดับสนิทแหงภพ ชื่อวานิพพาน
นั้น พนจากปจจเวกขณญาณ ๑๙ ชือ่ วาปจจเวกขณญาณ. บทวา
อุทปาโน ไดแกบอน้ําลึก ๒๐-๓๐ ศอก. บทวา อุทกวารโก ไดแก
กระบอกรดน้ํา. บทวา อุทกนฺติ หิ โข าณ อสฺส ความวา
เมื่อยืนพิจารณาอยูที่ริมฝง พึงมีญาณอยางนี้. บทวา น จ กาเยน
ผุสิตฺวา ความวา แตไมสามารถใชกายนําน้ําออกมาถูกตองอยู. จริงอยู
การเห็นพระนิพพานของพระอนาคามี เหมือนการเห็นน้ําในบอน้ํา.
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พระอนาคามีเหมือนบุรุษที่ถูกความรอนแผดเผา อรหัตมรรคเหมือนกระบอกน้ํา พระอนาคามียอมรูวา ถัดขึ้นไปยอมมีการบรรลุอรหัตผล ดวย
ปจจเวกขณญาณ เหมือนบุรุษที่ถูกความรอนแผดเผา เห็นน้ําในบอ.
อนึ่ง พระอนาคามียอมไมไดที่จะทําพระนิพพานใหเปนอารมณ นั่งเขา
ผลสมาบัติ ที่สัมปยุตดวยพระอรหัต เพราะไมมีอรหัตมรรค เหมือน
บุรุษนั้นไมสามารถจะใชกายนําน้ําออกมารดตัว เพราะไมมีกระบอกน้ํา
ฉะนั้น.
จบอรรถกถาโกสัมพีสูตรที่ ๘
๙. อุปยสูตร
วาดวยสังขารเกิดเพราะมีอวิชชา
[๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
[๒๗๗] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย...
แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ําขึ้น ยอมทําใหแมน้ํา
ใหญน้ําขึ้น เมื่อแมน้ําใหญน้ําขึ้น ยอมทําใหแมน้ํานอยน้ําขึ้น เมื่อแมน้ํา
นอยน้ําขึ้น ยอมทําใหบึงใหญน้ําขึ้น เมื่อบึงใหญน้ําขึ้น ยอมทําใหบึงนอย
น้ําขึ้น ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออวิชชาเกิด ยอมทําใหสังขารเกิด
เมื่อสังขารเกิด ยอมทําใหวิญญาณเกิด เมื่อวิญญาณเกิด ยอมทําใหนามรูปเกิด เมื่อนามรูปเกิด ยอมทําใหสฬายตนะเกิด เมื่อสฬายตนะเกิด
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ยอมทําใหผัสสะเกิด เมื่อผัสสะเกิด ยอมทําใหเวทนาเกิด เมื่อเวทนาเกิด
ยอมทําใหตัณหาเกิด เมื่อตัณหาเกิด ยอมทําใหอุปาทานเกิด เมื่อ
อุปาทานเกิด ยอมทําใหภพเกิด เมื่อภพเกิด ยอมทําใหชาติเกิด เมื่อ
ชาติเกิด ยอมทําใหชราและมรณะเกิด ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ําลง ยอมทําให
แมน้ําใหญลดลง เมื่อแมน้ําใหญลดลง ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง เมื่อ
แมน้ํานอยลดลง ยอมทําใหบึงใหญลดลง เมื่อบึงใหญลดลง ยอมทําให
บึงนอยลดลง ฉันใด เมือ่ อวิชชาไมเกิด ยอมทําใหสังขารไมเกิด เมื่อ
สังขารไมเกิด ยอมทําใหวิญญาณไมเกิด เมื่อวิญญาณไมเกิด ยอมทําให
นามรูปไมเกิด เมื่อนามรูปไมเกิด ยอมทําใหสาฬายตนะไมเกิด เมื่อ
สฬายตนะไมเกิด ยอมทําใหผัสสะไมเกิด เมื่อผัสสะไมเกิด ยอมทําให
เวทนาไมเกิด เมื่อเวทนาไมเกิด ยอมทําใหตัณหาไมเกิด เมื่อตัณหาไม
เกิด ยอมทําใหอุปาทานไมเกิด เมื่ออุปาทานไมเกิด ยอมทําใหภพไมเกิด
เมื่อภพไมเกิด ยอมทําใหชาติไมเกิด เมื่อชาติไมเกิด ยอมทําใหชราและ
มรณะไมเกิด ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบอุปสูตรที่ ๙
อรรถกถาอุปยสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุปยนฺโต ความวา ไหลลนไปเวลาน้ําขึ้น. บทวา
มหานทิโย ไดแกแมน้ําใหญ มีแมนา้ํ คงคาและยมุนาเปนตน. บทวา
อุปยาเปติ ความวา ใหลนไป อธิบายวา ใหเพิ่ม คือใหเต็ม. บทวา อวิชชฺ า
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อุปยนฺติ ความวา อวิชชา ยอมไหลไปเบื้องบนหรือสามารถเปนปจจัย
แกสังขารทั้งหลาย. บทวา สงฺขาเร อุปยาเปติ ความวา ยอมยังสังขารใน
เบื้องบนใหเปนไป คือใหเจริญ. พึงทราบความทุกๆ บทดวยประการฉะนี้.
บทวา อปฺยนฺโต ไดแกปราศไป คือแลนลง. บทวา อวิชฺชา อปยนฺติ
ความวา อวิชชาไปปราศ คือแลนลง ยอมไมสามารถเปนปจจัยแกสังขาร
ในเบื้องบน. บทวา สงฺขาเร อปยาเปติ ไดแกยอมไมยังสังขารให
ดําเนินไป. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.
จบอรรถกถาอุปยสูตรที่ ๙
๑๐. สุสมิ บุตร
วาดวยการหลุดพนดวยปญญา
[๒๗๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. สมัยนัน้ แล พระผูม ีพระภาคเจาอันเทวดา
และมนุษยทั้งมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แมภิกษุสงฆฺ
อันเทวดาและมนุษยทั้งมวลก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แต
พวกปริพาชกเดียรถียอื่น อันเทวดาและมนุษยทั้งมวลไมลักการะ ไม
เคารพ ไมนับถือ ไมบชู า ไมยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข
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[๒๘๐] สมัยนั้นแล สุสิมปริพาชกอาศัยอยู ณ กรุงราชคฤห
กับปริพาชกบริษัทเปนอันมาก ครั้งนั้นแล บริษัทของสุสิมปริพาชกได
กลาวกะสุสิมปริพาชกวา มาเถิดทานสุสิมะ ทานจงประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักของพระสมณโคดม ทานเรียนธรรมแลว พึงบอกขาพเจาทั้งหลาย
พวกขาพเจาเรียนธรรมนัน้ แลวจักกลาวแกคฤหัสถทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้
แมพวกเราก็จักมีเทวดาและมนุษยทั้งมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง จักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัย
แกคนไข.
สุสิมปริพาชกยอมรับคําบริษัทของตน แลวเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นสุสิมปริพาชกนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน
พระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้.
[๒๘๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทพาสุสิมปริพาชกเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา สุสิมปริพาชกผูนี้กลาว
อยางนี้วา พานพระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรม
วินัยนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท ถาอยางนั้น เธอจงใหสุสิมปริพาชกบวช.
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สุสิมปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๒๘๒] สมัยนั้นแล ไดยินวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
ทานสุสิมะไดฟงมาวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลใน
สํานักพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
ทันใดนั้นเอง ทานสุสิมะก็เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับภิกษุเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาว
กะภิกษุเหลานั้นวา ไดยนิ วา ทานทั้งหลายอวดอางพระอรหัตผลในสํานัก
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดังนีจ้ ริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกลาววา จริงอยางนั้น ทานผูมีอายุ.
[๒๘๓] สุ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยู เห็นอยู
อยางนี้ ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา
กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงใน
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แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได
เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
บางหรือหนอ.
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ.
[๒๘๔] สุ . ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยู เห็นอยู
อยางนี้ ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งที่อยู
ไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย บางหรือ
หนอ.
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ.
[๒๘๕] สุ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยู เห็นอยู
อยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมี
ราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิต
มีโทสะ ก็รวู าจิตมีโทสะ. หรือจิตปราศจากโทสะ. ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ
จิตหดหู ก็รวู าจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รวู าจิตไมเปนมหรคต จิตมี
จิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิต
ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รวู าจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน
ก็รูวาจิตไมหลุดพน บางหรือหนอ.
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ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ.
[๒๘๖] สุ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยู เห็นอยู
อยางนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบ
ชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัป
เปนอันมากบาง คลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขและทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น
แลว ไดไปเกิดในภพโนน ในภพนั้น เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้น มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น แลวมาเกิดในภพนี้ ยอม
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้บางหรือหนอ.
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ.
[๒๘๗] สุ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยู เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิว
พรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตาย
เพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทานผูเจริญ
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ทั้งหลาย สวนสัตวเหลานั้น ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเห็น
หมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรู
ชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนตามกรรมดวยประการฉะนี้ บางหรือหนอ.
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ.
[๒๘๙] สุ. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย คําตอบนี้ และการไม
เขาถึงธรรมเหลานี้ มีอยูในเรื่องนี้ในบัดนี้ อาวุโส เรื่องนี้ เปนอยางไร
แน.
ภิ. ทานสุสิมะ ผมทั้งหลายหลุดพนไดดวยปญญา.
สุ. ผมไมเขาใจเนื้อความแหงคําที่ทานทั้งหลายกลาวโดยยอนี้ โดย
พิสดารได ขอทานทั้งหลายจงกลาวแกผม เทาทีผ่ มจะพึงเขาใจเนื้อความ
แหงคําที่ทานทั้งหลายกลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด.
ภิ. ทานสุสิมะ ทานพึงเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม แตผมทั้งหลาย
ก็หลุดพนไดดวยปญญา.
[๒๙๐] ครั้งนั้นแล ทานสุสิมะลุกจากอาสนะแลว เขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว กราบทูลถอยคํา
ที่สนทนากับภิกษุเหลานั้นทั้งหมดแดพระผูมีพระภาคเจา.
วาดวยธรรมฐิติญาณ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สุสิมะ ธรรมฐิตญ
ิ าณเกิดกอน ญาณ
ในพระนิพพานเกิดภายหลัง.
พระสุสิมะกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไมเขาใจเนื้อ
ความแหงคําที่พระองคตรัสไวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสแกขาพระองค เทาที่ขาพระองคจะพึงเขาใจเนื้อความแหง
พระดํารัส ทีพ่ ระองคตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด.
[๒๙๑] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม โดย
แทจริงแลวธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ
เธอจะเขาใจความขอนั้นอยางไร รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
สุ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
สมควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา.
พ. เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา
สุ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
สมควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่น
เปนตัวตนของเรา.
ส. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา.
พ. สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
สุ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปวนเปนธรรมดา
สมควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา.
พ. สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไมเที่ยง.
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
สุ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
สมควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
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สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา.
พ. วิญญาณเบื้องหรือไมเที่ยง.
สุ. ไมเที่ยง พระเขาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ส. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
สมควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา.
[๒๙๒] พ. ดูกอนสุสิมะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั่นอันเธอพึงเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไม
เปนนั่น นัน่ ไมใชตัวตนของเรา.
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
อยูในที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กลก็ดี เวทนาทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชตัวตนของเรา.
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
อยูในที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กลก็ดี สัญญาทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญา
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อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชตัวตนของเรา.
สังขารทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบัน
ก็ดี ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
อยูในที่ไกลก็ดี ในใกลก็ดี สังขารทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชตัวตนของเรา.
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยู
ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชตัวตนของเรา.
[๒๙๓] พ. ดูกอนสุสิมะ อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร
ทั้งหลาย แมในวิญ ญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพน
เมื่อหลุดพน ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
[๒๙๔] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชราและมรณะหรือ.
สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. สุสมิ ะ เธอเห็นวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติหรือ.
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สุ.
พ.
สุ.
พ.

อยางนั้น พระเจาขา.
สุสมิ ะ เธอเห็นวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพหรือ.
อยางนั้น พระเจาขา.
สุสมิ ะ เธอเห็นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน

หรือ.
สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. . . . เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา. . . เพราะผัสสะเปน
ปจจัยจึงมีเวทนา. . . เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ. . . เพราะ
นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตน. . . เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมี
นามรูป. . . เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ. . . สุสิมะ เธอเห็นวา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารหรือ.
สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
[๒๙๕] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะ จึงดับหรือ.
สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. สุสมิ ะ เธอเห็นวา เพราะภพดับ ชาติจึงดับหรือ.
สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ...เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทาน
จึงดับ. . . เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ... เพราะผัสสะดับ เวทนา
จึงดับ... เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ... เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ... เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ. . . เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับหรือ.
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สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
[๒๙๖] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอรูอยู เห็นอยู อยางนี้ ยอมบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว
ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปได
ไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ํา
ก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได บางหรือหนอ.
ส. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๙๗] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมได
ยินเสียงสองชนิด คือเสียงทิพย และเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกล และอยูใกล
ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษยบางหรือหนอ.
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๙๘] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอรูอยู เห็นอยู อยางนี้ ยอมกําหนด
รูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูชดั วาจิตมีราคะ
ฯลฯ จิตไมหลุดพน ก็รชู ัดวาจิตไมหลุดพน บางหรือหนอ.
ส. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๙๙] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอรูอยู เห็นอยู อยางนี้ ยอม
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือชาติหนึ่งบาง ฯ ล ฯ ยอมระลึกถึงชาติ
กอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
บางหรือหนอ.
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สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๓๐๐] พ. ดูกอนสุสมะ เธอรูอยู เห็นอยู อยางนี้ ยอมเห็น
หมูสัตวที่กําลังจุติ ฯลฯ ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม บางหรือหนอ.
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๓๐๑] พ. ดูกอนสุสิมะ เธอรูอยู เห็นอยู อยางนี้ ยอมถูกตอง
อรูปวิโมกขอันสงบ กาวลวงรูปวิโมกขทั้งหลาย ดวยกายบางหรือหนอ.
สุ. มิใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๓๐๒] พ. ดูกอนสุสิมะ คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรม
เหลานี้มีอยูในเรื่องนี้ ในบัดนี้ เรื่องนี้เปนอยางไรแน.
ลําดับนั้นเอง ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา ดวยเศียรเกลา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา โทษไดตกถึงขาพระองค เทาที่โง เทาที่หลง เทาที่
ไมฉลาด ขาพระองคบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองคตรัสดีแลว
อยางนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับโทษไวโดยความเปนโทษ เพื่อความ
สํารวมตอไปของขาพระองคดวยเถิด พระเจาขา.
[๓๐๓] พ. เอาเถิดสุสิมะ โทษไดตกถึงเธอ เทาที่โง เทาที่หลง
เทาที่ไมฉลาด เธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้
เปรียบเหมือนเจาหนาที่จับโจรผูประพฤติผิดมาแสดงตัวแกพระราชา แลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ โจรคนนี้ ประพฤติผิดแดพระองค
ขอพระองคจงทรงลงอาชญาตามที่พระองคทรงพระประสงคแกโจรคนนี้
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เถิด พระราชาพึงรับสั่งใหลงโทษโจรนั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงไป
มัดบุรุษนี้ไพลหลังใหดวยเชือกที่เหนียว แลวเอามีดโกนหัวเสีย พาเที่ยว
ตระเวนตามถนน ตามทางสี่แยก ดวยฆอง ดวยกลองเล็ก ๆ ใหออกทาง
ประตูดานทักษิณ แลวจงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง ราชบุรุษ
มัดโจรนั้นไพลหลังอยางมั่นคง ดวยเชือกที่เหนียวแลวเอามีดโกนโกนหัว
พาเที่ยวตระเวนตามถนน ตามทางสี่แยก ดวยฆอง ดวยกลองเล็ก ๆ พา
ออกทางประตูดานทักษิณพึงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง สุสิมะ
เธอจะสําคัญความขอนั้นเห็นไฉน บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมี
กรรมนั้นเปนเหตุหรือหนอ.
สุ. อยางนั้น พระเจาขา.
[๓๐๔] พ. ดูกอนสุสิมะ บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัส
อันมีกรรมนัน้ เปนเหตุ แตการบวชของเธอผูขโมยธรรมในธรรมวินัยที่
ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้ นี้ยังมีผลรุนแรงและเผ็ดรอนกวานั้น และยัง
เปนไปเพื่อวินิบาต แตเพราะเธอเห็นโทษ โดยความเปนโทษแลว ทําคืน
ตามธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอ ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว
ทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป ขอนี้เปนความเจริญในวินัยของ
พระอริยะ.
จบสุสิมสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๗
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัสสุตวาตาสูตรที่ ๑
๓. ปุตตมังสสูตร
๕. นครสูตร
๗. นฬกลาปยสูตร
๙. อุปยสูตร

๒. อัสสุตวตาสูตรที่ ๒
๔. อัตถิราคสูตร
๖. สัมมสสูตร
๘. โกสัมพีสูตร
๑๐. สุสิมสูตร

อรรถกถาสุสิมสูตรที่ ๑๐
ในสุสมิ สูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ครุกโต ความวา เปนอันเทวดาและมนุษยกระทําใหหนัก
ดวยจิต เหมือนฉัตรหิน. บทวา มานิโต ไดแก อันเขาประพฤติรักใคร
ดวยใจ. บทวา ปูชิโต ไดแก อันเขาบูชาดวยการบูชาดวยปจจัย ๔.
บทวา อปจิโต ไดแก อันเขายําเกรงดวยการประพฤติออนนอม. จริงอยู
มนุษยทั้งหลายเห็นพระศาสดาแลว ยอมลงจากคอชางเปนตน ถวายทาง
ลดผาจากจะงอยบา ลุกจากอาสนะถวายบังคม ดังกลาวมานี้ ชื่อวาเปนผู
อันมนุษยเหลานั้นยําเกรงแลว. บทวา สุสิโม ไดแก บัณฑิตปริพาชก
ผูฉลาดในเวทางค ผูมีชื่ออยางนั้น.
บทวา เอหิ ตฺว ความวา ปริพาชกเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้
วา พระสมณโคดมอาศัยชาติและโคตรเปนตน ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ
ก็หาไม ที่แททรงเปนยอดกวี ผูกคัมภีรคํารอยกรองประทานแกพระสาวก
เพราะทรงเปนยอดกวี พระสาวกเหลานั้น เรียนคัมภีรนั้นหนอยหนึ่งแลว
กลาวลําเปนตนวา อุปนิสินนกกถาบาง อนุโมทนาบาง สรภัญญะบาง
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แกอุปฏฐากทั้งหลาย อุปฏฐากเหลานั้นก็นอมนําลาภเขาไป ถาพวกเราพึงรู
อยางละหนอย ๆ จากสิ่งที่พระสมณโคดมรู เราพึงใสลัทธิของตนใน
คัมภีรนั้น กลาวแกอุปฏฐากทั้งหลาย ตอแตนั้นเราพึงเปนผูมีลาภมากกวา
สาวกเหลานั้น ใครเลาจักบวชในสํานักพระสมณโคดมแลว สามารถเรียน
ไดฉับพลันทีเดียว . ปริพาชกเหลานั้น คิดอยางนี้แลว เห็นวาสุสิมะเปน
ผูฉลาด จึงเขาไปหาแลวกลาวอยางนั้น.
บทวา เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ ถามวา เพราะเหตุไร
สุสิมปริพาชกจึงเขาไปหา. ไดยินวา สุสิมปริพาชกมีความคิดอยางนี้วา เรา
ไปสํานักใครหนอ จึงจักสามารถไดธรรมโดยฉับพลัน. แตนั้น จึงคิดวา
พระสมณโคดม ผูมากดวยอํานาจคือความเคารพ ผูประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ความนิยม ใคร ๆ ไมอาจจะเขาเฝาในเวลาอันไมสมควร แมชนเหลาอื่น
เปนอันมากมีกษัตริยเปนตน ยอมเขาเฝาพระสมณโคดม ในสมัยแมนั้น
ใครก็ไมอาจจะเขาเฝาได แมบรรดาพระสาวกของพระองค พระสารีบุตร
ผูมีปญญามาก ทรงตั้งไวในเอตทัคคะในวิปสสนาลักขณะ พระมหาโมคคัลลานะ ทรงตั้งไวในเอตทัคคะในสมาธิลักขณะ. พระมหากัสสปะ
ทรงตั้งไวในเอตทัคคะฝายทรงไวซึ่งธุดงคคุณ พระอนุรุทธ ทรงตั้งไว
ในเอตทัคคะฝายมีจักษุทิพย พระปุณณมันตานีบุตร ทรงตั้งไวในเอตทัคคะ
ฝายพระธรรมกถึก พระอุบาลีเถระ ทรงตั้งไวในเอตทัคคะฝายทรงไวซึ่ง
พระวินัย สวนพระอานนทนี้เปนพหูสูต ทรงพระไตรปฎก แมพระศาสดา
ก็ทรงนําเทศนาที่ตรัสแลวในที่นั้น ๆ มาตรัสแกพระอานนทนั้นอีก ทรง
ตั้งไวในเอตทัคคะ ๕ ตําแหนง ทานไดพร ๘ ประการ ประกอบดวยอัจฉริยอัพภูตธรรม ๔ ประการ เราเขาไปหาทาน จักสามารถไดธรรมโดยฉับพลัน
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ฉะนั้น สุสมิ ปริพาชกจึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา ถามวา เพราะเหตุไร
จึงนําเขาไปหา ตอบวา ไดยินวา พระอานนทไดมีความคิดอยางนี้วา
สุสิมปริพาชกนี้เปนเจาลัทธิแผนกหนึ่งในลัทธิเดียรถีย เที่ยวปฏิญาณวาเรา
เปนศาสดา ครั้นบวชแลว แมเมื่อไมไดคําสอนก็ยังพยายาม ทั้งเราก็ไมรู
อัธยาศัยของทาน พระศาสดาจักทรงทราบ ฉะนั้น จึงพาทานเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ.
บทวา เตนหานนฺท สฺสิม ปพฺพาเชถ ความวา ไดยินวา
พระศาสดามีพระดําริวา ปริพาชกนีเ้ ที่ยวปฏิญาณในลัทธิของเดียรถียวา
เราเปนศาสดาเจาลัทธิแผนกหนึ่ง ไดยินวา ทานกลาววา เราปรารถนาจะ
ประพฤติมรรคพรหมจรรยในศาสนานี้ ทานเลื่อมใสในเราหรือในสาวกของ
เรา หรือเลื่อมใสในธรรมกถาของเราหรือของสาวกของเรา ครั้นทรงทราบ
วา ทานไมมีความเลื่อมใสแมในฐานะเดียว ทรงตรวจดูวา ผูนี้บวชดวย
ตั้งใจวา จักขโมยธรรมในศาสนาของเรา ดังนั้น การมาของเขาจึงไม
บริสุทธิ์ ผลสําเร็จเปนเชนไรหนอ ทรงทราบวา ถึงทานจะบวชดวย
ตั้งใจวาจักขโมยธรรมก็จริง ถึงอยางนั้น ทานพยายาม ๒- ๓ วันเทานั้น
ก็จักบรรลุพระอรหัต จึงตรัสวา เตนหานนฺท สุสิม ปพฺพาเชถ ดังนี้.
บทวา อฺา พฺยากตา โหติ ความวา ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น
เรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา อยูจําพรรษาตลอดไตรมาส เพียร
พยายามอยู ไดบรรลุพระอรหัตภายในไตรมาสนั้นเอง. ภิกษุเหลานั้น
คิดวา เราจักกราบทูลคุณที่ตนไดแลวแดพระศาสดา ทําปริสทุ ธปวารณา
แลวเก็บงําเสนาสนะ มาเฝาพระศาสดา กราบทูลคุณที่ตนได ซึ่งทานหมาย
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เอาคําที่กลาวไวแลวนั้น.
ก็บทวา อฺา เปนชื่อของพระอรหัต. บทวา พฺยากตา
แปลวา กราบทูลแลว. บทวา อสฺโสสิ ความวา ไดยินวา ทาน
เงี่ยโสตลงสดับ ไปยังที่ที่ภิกษุเหลานั้นอยู ประสงคจะฟงถอยคํานั้น ๆ จึง
เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู. ถามวา เขาไปหาทําไม. ไดยนิ วา ทาน
สดับเรื่องนั้นแลวจึงคิดดังนี้วา ขึ้นชื่อวาพระอรหัตผล เปนปริมาณในพระ
ศาสนานี้ ชะรอยวากํามือคือความรูของอาจารยจักเปนสาระ เพราะฉะนั้น
จึงเขาไปหา.
บทวา อเนกวิหิต แปลวา มีหลายอยาง. บทวา อิทฺธิวิธ ไดแก
สวนแหงฤทธิ์. ดวยบทวา อาวีภาว ติโรภาว ทานถามวา พวกทาน
สามารถทําสิ่งที่ปรากฏใหหายไป [หายตัว] ทําสิ่งที่หายไปใหปรากฏได
หรือ [ปรากฏตัว]. บทวา ติโรกุฑฺฑ แปลวา นอกฝา. แม
ภายนอกภูเขาก็นัยนี้แหละ บทวา อุมมฺ ุชฺชนิมมฺ ุชฺช แปลวา ผุดขึ้นและ
ดําลง. บทวา ปลฺลงเกน แปลวา ดวยการนั่งขัดสมาธิ. ดวยบทวา กมถ
ทานถามวา พวกทานสามารถที่จะนั่งหรือยึดเอาไดหรือ. บทวา ปกฺขี
สกุโณ แปลวา นกที่มีปก . ในขอนี้ มีความสังเขปเพียงเทานี้ สวนความ
พิสดาร พึงทราบนัยแหงการพรรณนาอิทธิวิธญาณนี้ และทิพยโสต
เปนตนนอกจากนี้ โดยนัยที่กลาวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
บทวา สนฺตา วิโมกฺขา ความวา อรูปวิโมกข ชื่อวาสงบ
เพราะสงบองค และเพราะสงบอารมณ. บทวา กาเยน ผุสิตฺวา ไดแก
ถูกตองคือไดดวยนามกาย. ดวยคําวา ปฺาวิมุตตฺ า โข มย อาวุโส.
ทานแสดงวา อาวุโส พวกเราเปนผูเพงฌาน เปนสุกขวิปสสก หลุดพน
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ดวยสักวาปญญาเทานั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ภิกษุเหลานั้นจึงกลาวอยางนี้
วา อาชาเนยฺยาสิ วา ตฺว อาวุโส สุสมิ น วา ตฺว อาชาเนยฺยาสิ
ดังนี้. เพราะเลากันมาวา ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา พวกเรา
ไมสามารถจะยึดอัธยาศัยของสุสิมภิกษุนี้กลาวได สุสิมภิกษุนี้ถามพระทศพล
อีก จึงจักหมดความสงสัย. บทวา ธมฺมฏิติาณ ไดแกวิปส สนาญาณ.
วิปสสนาญาณนั้นเกิดขึ้นกอน. บทวา นิพฺพาเน าณ ไดแกมรรคญาณ
ที่เปนไปในที่สุดแหงวิปสสนาที่เคยประพฤติ. มรรคญาณนั้นเกิดขึ้นภายหลัง
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ทานจึงกลาววา อาชาเนยฺยาสิ วา เปนตน.
แกวา เพื่อแสดงการเกิดขึ้นแหงญาณอยางนี้แมเวนสมาธิ. ความจริง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิบายไวดังนี้วา ดูกอนสุสิมะ มรรคก็ตาม ผล
ก็ตาม ไมใชเปนผลของสมาธิ ไมใชเปนอานิสงสของสมาธิ ไมใชเปน
ความสําเร็จของสมาธิ แตมรรคหรือผลนี้ เปนผลของวิปสสนา เปน
อานิสงสของวิปสสนา เปนความสําเร็จของวิปสสนา ฉะนั้น ทานจะรูก็ตาม
ไมรูก็ตาม ทีแ่ ทธัมมัฏฐิติญาณเปนญาณในเบื้องตน ญาณในพระนิพพาน
เปนญาณภายหลัง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ทานสุสิมะนั้นควรจะแทง
ตลอด เมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องไตรลักษณ จึงตรัสวา ต กึ
มฺสิ สุสมิ รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วา ดูกอนสุสิมะ เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ดังนี้เปนตน. ก็ในเวลาจบ
เทศนาเรื่องไตรลักษณ พระเถระบรรลุพระอรหัต. บัดนี้ พระผูมี
พระภาคเจาเมื่อจะทรงยกขึ้นซึ่งความพยายามของพระเถระนั้น จึงตรัสวา
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ชาติปจฺจยา ชรามาณนฺติ สุสิม ปสฺสสิ ดูกอนสุสมิ ะ เธอเห็นวา
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะหรือ ดังนี้ เปนตน. ถามวา
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภคํานี้วา อป นุ ตฺว สุสมิ
ดังนี้. แกวา เพื่อทรงกระทําใหปรากฏแกเหลาภิกษุสุกขวิปสสกผูเพงฌาน.
ก็ในขอนี้มีอธิบายดังนี้วา มิใชเธอผูเดียวเทานั้นที่เปนผูเพงฌาน เปนสุกขวิปสสก แมภิกษุเหลานั้น ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน. คําที่เหลือในบท
ทั้งปวง ปรากฏแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสุสิมสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถามหาวรรคที่ ๗
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สมณพราหมณวรรคที่ ๘
๑. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วาดวยสมณะหรือพราหมณ ไมรูชรามรณะ
[๓๐๕] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.
[๓๐๖] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่ง ไมรชู ราและมรณะ ไมรูเหตุเกิดชราและมรณะ ไมรูความดับชรา
และมรณะ ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือ
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานผูมีอายุเหลานั้น
จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเห็นสมณะ หรือประโยชนแหงความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได.
[๓๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะก็ดี หรือพราหมณก็ดี
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูช ราและมรณะ ยอมรูเหตุเกิดชราและมรณะ
ยอมรูความดับชราและมรณะ ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและ
มรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู
สมณะ ยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทาน
เหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะและประโยชน
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แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึง
ไดอยู.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๑
๒. ทุติยสมณพราหมณสูตร- ๑๑. เอกาทสมสมณพราหมณสูตร
[๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไมรูชาติ ฯ ล ฯ ไมรูภพ... ไมรู
อุปาทาน... ไมรูตัณหา... ไมรูเวทนา... ไมรูผัสสะ... ไมรูสฬายตนะ...
ไมรูนามรูป... ไมรูวิญญาณ... ไมรูสังขาร... ไมรูเหตุเกิดสังขาร ไมรู
ความดับสังขาร ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับสังขาร สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับ
สมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นจะทําใหแจง
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ยอมรูชาติ ฯ ล ฯ ยอมรูภพ... ยอมรูอปุ าทาน... ยอมรูตัณหา... ยอมรู
เวทนา... ยอมรูผัสสะ... ยอมรูสฬายตนะ... ยอมรูน ามรูป... ยอมรู
วิญญาณ... ยอมรูสังขาร ยอมรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูความดับแหง
สังขาร ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ และยอมไดรับ
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สมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น ยอมทําใหแจง
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันรูยิ่งตนเองในปจจุบันเขาถึงไดอยู.
จบทุติยสมณพราหมณสูตร ถึงเอกาทสมสมณพราหมณสูตร
จบสมณพราหมณวรรคที่ ๘
หัวขอแหงสมณพราหมณวรรคที่ ๘ ... พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ปจจยาการ ๑๑ โดยจําแนกอริยสัจ ๔ ในปจจยาการหนึ่ง ๆ [วาเปนสูตร
หนึ่งๆ ].
หัวขอแหงวรรค:- ๑. พุทธวรรค
๒. อาหารวรรค
๓. ทสพลวรรค ๔. กฬารขัตติยวรรค ๕. คหปติวรรค
๖. ทุกขวรรค ๗. มหาวรรค
๘. สมณพราหมณวรรค.
อรรถกถาสมณพราหมณวรรคที่ ๘
ในสมณพราหมณวรรค ทานแบงบทหนึ่ง ๆ ในชราและมรณะ
เปนตนออกเปนสูตรหนึ่ง ๆ รวมเปน ๑๑ สูตร มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสมณพราหมณวรรคที่ ๘
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อันตรเปยยาลที่ ๙
วาดวยบุคคลไมรูไมเห็นชราและมรณะตามความเปนจริง
๑. สัตถุสูตร
[๓๐๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ฯ ล ฯ ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรู
ในชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงชรามรณะตาม
เปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง
บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวง
หาครู เพื่อความรูในความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเมื่อไมรู
ไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู
เพื่อความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง.
[เปยยาลแหงบาลีประเทศทั้งปวงอยางนี้]
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชาติตามเปนจริง...
เมื่อไมรูไมเห็นภพตามเปนจริง... เมือ่ ไมรูไมเห็นอุปาทานตามเปนจริง...
เมื่อไมรูไมเห็นตัณหาตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นเวทนาตามเปนจริง...
เมื่อไมรูไมเห็นผัสสะตามเปนจริง... เมื่อไมรูไมเห็นสฬายตนะตามเปน
จริง... เมื่อไมรูไมเห็นนามรูปตามเปนจริง... เมื่อไมรูไมเห็น
วิญญาณตามเปนจริง... เมื่อไมรูไมเห็นสังขารทั้งหลายตามเปนจริง
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในสังขารทั้งหลายตามเปนจริง เมื่อไมเห็น
เหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในเหตุเกิด
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แหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงสังขารตามเปนจริง
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูความดับแหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรู
ไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู
เพื่อความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง.
[พึงกระทํากิจในอริยสัจ ๔ แหงปจจยาการทั้งปวง เปนสูตรหนึ่ง ๆ]
๒. สูตรที่ ๒-๑๒
[๓๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชราและมรณะ
ตามเปนจริง พึงกระทําความศึกษาเพื่อความรูในชราและมรณะตามเปน
จริง.
[เปยยาลอยางนี้ พึงกระทําอันเปนไปสัจจะ ๔]
พึงกระทําความเพียร... พึงกระทําฉันทะ... พึงกระทําความ
อุตสาหะ... พึงกระทําความไมยอทอ... พึงกระทําความเพียรแผดเผา
กิเลส...พึงกระทําความเปนผูกลา... พึงกระทําความเพียรเปนไปติดตอ...
พึงกระทําสติ... พึงกระทําสัมปชัญญะ... พึงกระทําความไมประมาท...
ดังนี้แล.
จบอันตรเปยยาลที่ ๙

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัตถุสูตร
๔. ฉันทสูตร
๗. อาตัปปสูตร
๑๐. สติสูตร

๒. นขสิกขาสูตร ๓. โยคสูตร
๕. อุสโสฬหิสูตร ๖. อัปปฏิวานิยสูตร
๘. วีริยสูตร
๙. สาตัจจสูตร
๑๑. สัมปชัญญสูตร ๑๒. อัปปมาทสูตร
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จบอันตรเปยยาลอันเปนหัวขอพระสูตร
เบื้องตนมีหัวขอพระสูตร ๑๒ หัวขอ รวมเปน ๑๓๒ สูตรที่เปยยาล
ในระหวาง พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยสัจจะ ๔.
จบหัวขอในอันตรเปยยาลทั้งหลาย.
อันตรเปยยาลวรรคที่ ๙
อรรถกถาสัตถุสูตรเปนตน
เบื้องหนาแตนี้ ๑๒ สูตรที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา สตฺถา ปริเยสิตพฺโพ ดังนี้ ชื่อวา อันตรเปยยาลวรรค. พระสูตรทั้งหมดนั้น
ทานกลาวตามอัธยาศัยของเวไนยบุคคลผูตรัสรูโดยประการนั้น ๆ. ในบท
เหลานั้น. บทวา สตฺถา ไดแกผูเปนพระพุทธเจาก็ตาม พระสาวกก็ตาม
ซึ่งเปนที่อาศัยของผูไดมรรคญาณ นี้ชอื่ วาศาสดา ศาสดานั้นพึงแสวงหา.
บทวา สิกฺขา กรณียา ไดแกพึงทําสิกขาทั้ง ๓ อยาง. บรรดาโยคะเปน
ตน บทวา โยโค ไดแกการประกอบ. บทวา ฉนฺโท ไดแกความ
พอใจในกุศล คือความเปนผูใครจะทํา. บทวา อุสฺโสฬฺหิ ไดแกความ
เพียรที่มีประมาณยิ่งที่ทนตอสิ่งทั้งปวง. บทวา อปฺปฏิวานี แปลวา
ไมถอยกลับ. บทวา อาตปฺป ไดแกความเพียรอันทํากิเลสใหรอนทั่ว
คือวิริยะนั่นเอง. บทวา สาตจฺจ ไดแกการกระทําเปนไปติดตอ.
บทวา สติ ไดแกสติที่กําหนดสัจจะ ๔ เปนอารมณ ดวยอํานาจชรา
และมรณะเปนตน. บทวา สมฺปชฺ ไดแกญาณเชนนั้นแหละ.
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บทวา อปฺปมาโท ไดแกความไมประมาทในการเจริญสัจจะ. คําที่เหลือ
ในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอันตรเปยยาลที่ ๙
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อภิสมยวรรคที่ ๑๐
๑. นขสิขาสูตร
วาดวยเปรียบทุกขที่เหลือเทาฝุนติดปลายเล็บ
[๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงเอาปลายพระนขาชอนฝุนขึ้นเล็กนอย แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนประมาณนอยนี้ที่เราเอาปลายเล็บชอนขึ้น กับแผนดินใหญนี้ อยางไหนจะ
มากกวากันหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
แผนดินใหญนี้แหละมากกวา ฝุนประมาณเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเอาปลายพระนขาชอนขึ้นมีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ
แลว ฝุนที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเอาปลายพระนขาชอนขึ้นมีประมาณ
นอย ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐
[๓๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขที่
หมดไป สิ้นไปนี้แหละ ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวย
ทิฏฐิ ตรัสรูแ ลว มีมากกวา สวนที่เหลือมีประมาณนอย ความทุกขเปน
สภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดสิ้นไปอันมีในกอน
ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสีย้ วที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกอ นภิกษุ
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ทั้งหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบนขสิขาสูตรที่ ๑
อภิสมยวรรคที่ ๑๐
อรรถกถานขสิขาสูตรที่ ๑
อภิสมยวรรค นขสิขาสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา นขสิขาย ความ ที่ปลายเล็บซึ่งพนจากที่มีเนื้อ จริงอยู
ชื่อวาปลายเล็บเปนของใหญสําหรับโลกิยชน แตสําหรับพระศาสดาเปน
ของละเอียดเหมือนปลายดอกอุบลแดง ถามวา เมื่อเปนเชนนั้นฝุนจะตั้ง
อยูที่ปลายเล็บนั้นไดอยางไร. ตอบวา ตั้งอยูไดดวยแรงอธิษฐาน. ดวยวา
พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะใหเขารูเนื้อความ จึงทรงใหฝุนนั้น
ตั้งอยูที่ปลายเล็บดวยแรงอธิษฐาน. บทวา สติม กล ความวา แบงฝุน
ในแผนดินใหญเปน ๑๐๐ สวน พึงถือเอาจาก ๑๐๐ สวนนั้นเพียง ๑ สวน.
ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา อภิสเมตาวิโน ไดแกผูตรัสรูอริยสัจดวยปญญา
แมขางหนาตั้งอยู. บทวา ปุริม ทุกขฺ กฺขนฺธ ปริกฺขณ
ี  ปริยาทินฺน อุปนิธาย
ความวา เทียบกองทุกขที่ตรัสไวทีแรกอยางนี้วา ทุกขนี้แหละ คือที่สิ้น
ไปแลวมีมากกวา อธิบายวา อยูในสํานักของทาน พิจารณาอยูดวยญาณ
โดยเวนกองทุกขที่มากกวานั้น ในสํานักของภิกษุนั้น ถามวา ก็ในที่นี้ที่
ชื่อวาทุกขมีในกอนเปนไฉน ทุกขทสี่ ิ้นไปเปนไฉน ทุกขที่พึงเกิดขึ้น
เพราะไมอบรมปฐมมรรคเปนไฉน ทุกขที่พึงเกิดขึ้นในอัตตภาพทั้ง ๗ ใน
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อบาย และในที่ใดที่หนึ่ง ตั้งตนแตปฏิสนธิที่ ๘ ไป. ทุกขทั้งหมดนั้น
พึงทราบวา ปริกขีณทุกข-ทุกขที่สิ้นไป. บทวา สตฺตกฺขตฺตุ แปลวา
๗ ครั้ง. อธิบายวา ในอัตภาพทั้ง ๗. ดวยบทวา ปรมตา ทานแสดงวา
นี้เปนประมาณยิ่งของทุกขนั้น. บทวา มหตฺถิโย ไดแกใหสําเร็จประโยชนใหญ.
จบอรรถกถานขสิขาสูตรที่ ๑
๒. โปกขรณีสูตร
วาดวยเปรียบทุกขที่เหลือเหมือนน้ําที่วิดดวยปลายหญาคา
[๓๑๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย... แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน กวาง ๕๐ โยชน ลึก ๕๐ โยชน มีน้ําเต็ม
เสมอขอบ กาดื่มกินได บุรุษพึงวิดน้ําขึ้นจากสระโบกขรณีนั้นดวยปลาย
หญาคา เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวย
ปลายหญาคาก็ดี น้ําในสระโบกขรณีก็ดี ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระโบกขรณีนี้แหละมากกวา
น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวยปลายหญาคามีประมาณนอย น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวย
ปลายหญาคาเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในสระโบกขรณี ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐
เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขที่
หมดไป สิน้ ไปนี้แหละ ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวย
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ทิฏฐิ ตรัสรูแลว เปนทุกขมากกวา สวนที่เหลืออยูมีประมาณนอย
ความที่ทุกขเปนสภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดไป
สิ้นไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่
๑๐๐,๐๐๐ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญ
อยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบโปกขรณีสูตรที่ ๒
อรรถกถาโปกขรณีสูตรที่ ๒
ในโปกขรณีสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โปกฺขรณี ไดแกบึง. บทวา อุพเพเธน ไดแกเพราะลึก.
บทวา สมติตฺติกา ไดแกเสมอขอบปาก. บทวา กากเปยฺยา ความวา
กาอยูที่ฝงใหญ สามารถจะหยอนจะงอยปากลงไปดื่มเองตามปกติได.
จบอรรถกถาโปกขรณีสูตรที่ ๒
๓. ปฐมสัมเภชอุทกสูตร
วาดวยแมน้ํา ๕ สาย ไหลมาบรรจบกัน
[๓๑๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย... แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน
บุรุษพึงวักน้ําขึ้นสองสามหยาดจากที่นั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน น้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลวก็ดี น้ําในทีบ่ รรจบกันก็ดี
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ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
น้ําในที่นี้บรรจบกันนี้แหละมากกวา หยาดน้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลว
มีประมาณนอย หยาดน้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลวเมื่อเทียบเขากับ
น้ําในที่บรรจบกัน ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่
๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[ ๓๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การได
ธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนอยางนี้.
จบปฐมสัมเภชอุทกสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมสัมเภชอุทกสูตรที่ ๓
ในปฐมสัมเภชอุทกสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ยตฺถิมา ความวา แมน้ําใหญเหลานี้ ในที่แยกกันใด
บทวา สสนฺทนฺติ ความวา ไหลไปโดยชอบ. บทวา สเมนฺติ ไดแก
มาประจวบกัน. บทวา เทฺว วา ตีณิ วา แปลวา ๒ หรือ ๓. บทวา
อุทกผุสิตานิ ไดแกหยาดน้ํา. บทวา สมฺเภชฺชอุทก ไดแกน้ําในที่แยก
กับแมน้ําอื่น ๆ.
จบอรรถกถาปฐมสัมเภชอุทกสูตรที่ ๓
๔. ทุติยสัมเภชอุทกสูตร
วาดวยแมน้ํา ๕ สาย
[๓๑๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระ-
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ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน
แมน้ํานั้นพึงหมดไป สิน้ ไป ยังเหลืออยูสองสามหยาด เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในที่บรรจบกันซึง่ หมดไป ในรูป กับน้ํา
ที่ยังเหลืออยูสองสามหยาด ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ น้าํ ในที่บรรจบกันซึ่งหมดไป สิ้นไปนีแ้ หละมาก
กวา น้ําที่ยังเหลืออยูสองสามหยาดมีประมาณนอย น้ําที่เหลืออยูสองสาม
หยาดเมื่อเทียบเขากับน้ําในที่บรรจบกัน ซึ่งหมดไป สิ้นไปแลว ไมเขา
ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ การ
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบสัมเภชอุทกสูตรที่ ๔
อรรถกถาสัมเภชอุทกสูตรที่ ๔
สัมเภชอุทกสูตรที่ ๔ งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสัมเภชอุทกสูตรที่ ๔
๕. ปฐมปฐวีสูตร

วาดวยบุรุษวางกอนดิน ๗ กอนไวที่แผนดินใหญ
[๓๑๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระ-
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ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุรุษพึงวางกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนไวทแี่ ผนดินใหญ เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่บุรุษวาง
ไวกับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา
๗ กอนที่บุรษุ วางไวมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่
บุรุษวางไว เมื่อเทียบเขากับแผนดินใหญ ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่
๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ การ
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบปฐมปฐวีสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมปฐวีสูตร
ในปฐมปฐวีสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มหาปวิยา ความวา ยกขึ้นไวบนแผนดินใหญภายใน
จักรวาล. บทวา โกลฏิมตฺติโย ไดแกประมาณเทาเมล็ดกระเบา. บทวา
คุฬิกา ไดแกกอนดินเหนียว. บทวา อุปนิกฺขิเปยฺย ความวา พึงวาง
ไวในที่หนึ่ง.
จบอรรถกถาปฐมปฐวีสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยปฐวีสตู ร
วาดวยแผนดินใหญ
[๓๒๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แผนดินใหญพึงถึงความหมดไป สิน้ ไป เหลือกอนดินเทาเมล็ดกระเบา
๗ กอน เธอทั้งหลายสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แผนดินใหญที่หมดไป
สิ้นไป กับกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวา
กัน. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญที่หมด
ไปสิ้นไปนี้แหละมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยงั เหลืออยู
มีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยังเหลืออยูเมื่อเทียบ
เขากับแผนดินใหญที่หมดไป สิ้นไป ยอมไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยว
ที่ ๑,๐๐๐ เสีย้ วที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การ
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบทุติยปฐวีสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมสมุททสูตร

วาดวยบุรุษวักน้าํ สองสามหยาดขึ้นจากมหาสมุทร
[๓๒๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุรุษวักน้ําสองสามหยาดขึ้นจากมหาสมุทร เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน น้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลวกับน้ําในมหาสมุทร ไหน
จะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําใน
มหาสมุทรนี้แหละมากกวา น้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลวมีประมาณ
นอย น้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลว เมื่อเทียบกันเขากับน้ําใน
มหาสมุทรไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสีย้ วที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แม
ฉันใด.
[๓๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ การ
ไดธรรมจักษุใหัสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบปฐมสมุททสูตรที่ ๗
๘. ทุติยสมุททสูตร
วาดวยน้ําในมหาสมุทร
[๓๒๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ครัง้ นั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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มหาสมุทรพึงถึงการหมดไป สิ้นไป ยังเหลือน้ําอยูสองสามหยาด เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในมหาสมุทรที่หมดไป สิ้นไป
กับน้ําสองสามหยาดที่ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน. ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรที่หมดไป สิ้นไปนี้แหละ
มากกวา น้ําสองสามหยาดที่เหลืออยูมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดที่
เหลืออยูเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในมหาสมุทรที่หมดไป สิ้นไป ไมเขาถึงเสี้ยว
ที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ การ
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบทุติยสมุททสูตรที่ ๘
๙. ปฐมปพพตูปมสูตร
วาดวยวางกอนหิน ๗ กอนที่ภูเขาหิมวันต
[๓๒๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด ๗ กอนไวที่ขุนเขาหิมวันต
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด
๗ กอนที่บุรษุ วางไวกันขุนเขาหิมวันต ไหนจะมากกวากัน. ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตนี้แหละมากกวา กอน
หินเทาเมล็ดพันธุผักกาด ๗ กอนที่บรุ ษุ วางไวมีประมาณนอย กอนหิน
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เทาเมล็ดพันธุผักกาด ๗ กอนที่บุรุษวางไวเมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันต
ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสีย้ วที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ การ
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบปฐมปพพตูปมสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยปพพตูปมสูตร
วาดวยวางกอนหิน ๗ กอนไวที่ภูเขาหิมวันต
[๓๒๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขุนเขาหิมวันตพึงถึงความหมดไป สิ้นไป ยังเหลือกอนหินเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาดอยู ๗ กอน เธอทั้งหลายจะสําคัญขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาหิมวันต
ที่หมดไป สิน้ ไป กับกอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด ๗ กอนที่ยงั เหลืออยู
ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขุนเขาหิมวันตที่หมดไป สิ้นไปนี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาด ๗ กอนที่ยังเหลืออยูมีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาด ๗ กอนที่ยังเหลืออยูเมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันตที่หมดไป สิ้น
ไปไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ความทุกข
หมดไป สิ้นไปนี้แหละของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฏฐิ
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ตรัสรูแลว มีมากกวา สวนที่เหลือมีประมาณนอย ความทุกขที่เปน
สภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพเมื่อเทียบกับกองทุกขที่หมดไป สิ้นไป ไมเขาถึง
เสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.
จบทุติยปพพตูปมสูตรที่ ๑๐
๑๑. ตติยปพพตูปมสูตร
วาดวยวางกอนหิน ๗ กอนไวที่เขาสิเนรุ
[๓๓๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนไวทข่ี ุนเขาสิเนรุ เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่บุรุษ
วางไวกับขุนเขาสิเนรุ ไหนจะมากกวากัน. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุนี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ด
ถั่วเขียว ๗ กอนที่บุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว
๗ กอนที่บรุ ษุ วางไวเมื่อเทียบเขากับขุนเขาสิเนรุ ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐
เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด.
[๓๓๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกันแล การบรรลุคุณวิเศษแหงอัญญเดียรถียสมณพราหมณและ
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ปริพาชก เมื่อเทียบกับการบรรลุโสดาปตติมรรคแหงบุคคลผูเปนพระ
อริยสาวก สมบูรณดวยทิฏฐิ ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐
เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฏฐิ มีอธิคมใหญอยางนี้ มี
อภิญญาใหญอยางนี้.
จบตติยปพพตูปมสูตรที่ ๑๑
จบอภิสมยวรรคที่ ๑๐

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นขสิขาสูตร
๒. โปกขรณีสูตร
๓. ปฐมสัมเภชอุทกสูตร ๔. ทุติยสัมเภชอุทกสูตร
๕. ปฐมปฐวีสูตร
๖. ทุติยปฐวีสูตร
๗. ปฐมสมุททสูตร
๘. ทุติยสมุททสูตร
๙. ปฐมปพพตูปมสูตร ๑๐. ทุติยปพพตูปมสูตร
๑๑. ตติยปพพตูปมสูตร
จบอภิสมยสังยุตที่ ๑
อรรถกถาทุตยิ ปฐวีสูตรที่ ๖ เปนตน
ในอรรถกถาทุติยปฐวีสูตรที่ ๖ เปนตน พึงทราบเนื้อความตามนัย
ที่กลาวแลวนั่นแล. แตในสูตรสุดทาย บทวา อฺติตฺถิยสมณพฺราหฺมณปริพฺพาชกาน อธิคโม ความวา การบรรลุคุณทั้งหมดของ
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พาหิรกชนยังไมถึงสวน ๑๐๐ บาง สวน ๑,๐๐๐ บาง สวน ๑๐๐,๐๐๐ บาง
ของผูที่บรรลุคุณทั้งหลายดวยปฐมมรรคแล.
จบอรรถกถาทุติยปฐวีสูตรที่ ๖ เปนตน
จบอรรถกถาอภิสมยวรรคที่ ๑๐
จบอรรถกถาอภิสมยสังยุตที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 407

๒. ธาตุสังยุต
นานัตวรรคที่ ๑
๑. ธาตุสูตร
วาดวยความตางแหงธาตุ
[๓๓๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง
จงกระทําไวในใจใหดี เราจักกลาวบัดนี้. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา.
[๓๓๔] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ
สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เราเรียกวา
ความตางแหงธาตุ.
จบธาตุสูตรที่ ๑
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ธาตุสังยุต
นานัตตวรรคที่ ๑
อรรถกถาธาตุสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในธาตุสูตรที่ ๑ แหงนานัตตวรรค ดังตอไปนี้.
ความที่ธรรมมีสภาพตางกัน ไดชื่อวา ธาตุ เพราะอรรถวา เปน
สภาวะ กลาวคือมีอรรถวามิใชสัตว และอรรถวาเปนของสูญ ดังนี้
ชื่อวา ความตางแหงธาตุ. ในบทเปนตนวา จกฺขุธาตุ ความวา จักขุปสาท ชื่อวา จักขุธาตุ, รูปารมณ ชื่อวา รูปธาตุ, จิตที่มีจักขุปสาท
เปนที่อาศัย ชื่อวา จักขุวิญญาณธาตุ. โสตปสาท ชื่อวา โสตธาตุ,
สัททารมณ ชื่อวา สัททธาตุ, จิตที่มีโสตปสาทเปนที่อาศัย ชื่อวา
โสตวิญญาณธาตุ. ฆานปสาท ชื่อวา ฆานธาตุ, คันธารมณ ชื่อวา
คันธธาตุ, จิตที่มีฆานปสาทเปนที่อาศัย ชื่อวา ฆานวิญญาณธาตุ.
ชิวหาปสาท ชื่อวา ชิวหาธาตุ, รสารมณ ชื่อวา รสธาตุ, จิตที่มี
ชิวหาปสาทเปนที่อาศัย ชื่อวา ชิวหาวิญญาณธาตุ, กายปสาท ชื่อวา
กายธาตุ, โผฏฐัพพารมณ ชื่อวา โผฏฐัพพธาตุ, จิตที่มีกายปสาทเปน
ที่อาศัย ชื่อวา กายวิญญาณธาตุ. มโนธาตุ ๓ ชื่อวา มโนธาตุ,
ขันธ ๓ มีเวทนาเปนตน สุขุมรูป และนิพพาน ชือ่ วา ธรรมธาตุ,
มโนวิญญาณ แมทั้งหมด ชื่อวา มโนวิญญาณธาตุ, ก็ในขอนี้ ธาตุ
๑๖ อยาง เปนกามาวจร ธาตุ ๒ ในที่สุดเปนไปในภูมิ ๔.
จบอรรถกถาธาตุสูตรที่ ๑
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๒. สัมผัสสสูตร
วาดวยความตางแหงผัสสะ
[๓๓๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ
ชิวหาธาตุ กายธาตุ มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ.
[๓๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะ บังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
จักขุธาตุ โสตสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตธาตุ ฆานสัมผัสบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยฆานธาตุ ชิวหาสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาธาตุ โผฏฐัพพสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายธาตุ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
มโนธาตุ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ
อยางนี้แล.
จบสัมผัสสสูตรที่ ๒
อรรถกถาสัมผัสสสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในสัมผัสสสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺต ไดแกผัสสะมีสภาพตางกัน
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ยอมเกิดขึ้น. ในผัสสะนัน้ จักขุสัมผัสเปนตน ประกอบดวยจักขุวิญญาณ
เปนตน มโนสัมผัส ประกอบดวยปฐมชวนะ ในมโนทวาร. เพราะฉะนั้น ในขอนี้มีเนื้อความดังนี้วา บทวา มโนธาตุ ปฏิจฺจ ไดแก
ปฐมชวนะสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนทวาราวัชชนะ อันเปนกิริยามโนวิญญาณธาตุ.
จบอรรถกถาสัมผัสสสูตรที่ ๒.
๓. โนสัมผัสสสูตร
วาดวยความตางแหงผัสสะ
[๓๓๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง
แหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหง
ธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯ ล ฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหง
ธาตุ.
[๓๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
จักขุธาตุ จักขุธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯ ล ฯ มโน-
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สัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ
ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได อยางนี้
แล.
จบโนสัมผัสสสูตรที่ ๓
อรรถกถาโนสัมผัสสสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในโนสัมผัสสสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา โน มโนสมฺผสส ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ มโนธาตุ พึง
เห็นเนื้อความอยางนี้วา อาวัชชนะ กิริยามโนวิญญาณธาตุจะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยผัสสะที่ประกอบดวยปฐมชวนะในมโนทวาร ก็หามิได.
จบอรรถกถาโนสัมผัสสสูตรที่ ๓.
๔. เวทนาสูตร
วาดวยความตางแหงเวทนา
[๓๓๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับประอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ก็ความตางแหงธาตุเปน
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ไฉน จักขุธาตุ ฯ ล ฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ.
[๓๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงผัสสะ เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ
จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยมโนสัมผัส ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ อยางนี้
แล.
จบเวทนาสูตรที่ ๔
อรรถกถาเวทนาสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในเวทนาสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้.
บทวา จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ทานอธิบายวา ตั้งแตสัมปฏิจฉันนมโนธาตุ เวทนาแมทั้งปวง พึงเปนไปในทวารนั้น แตการถือ
สัมปฏิจฉันนเวทนาในลําดับ เพื่อความสุกในการเกิด ก็ควร. บทวา
มโนสมฺผสฺส ปฏิจฺจ มีอธิบายดังนี้วา ปฐมชวนะเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยอาวัชชนะสัมผัส ในมโนทวาร ทุติชวนะเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยปฐมชวนะสัมผัส ดังนี้แล.
จบอรรถกถาเวทนาสูตรที่ ๔
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๕. โนเวทนาสูตร
วาดวยความตางแหงเวทนา
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ก็ความตางแหงธาตุ
เปนไฉน จักขุธาตุ ฯล ฯ มโนธาตุ นีเ้ ราเรียกวา ความตางแหงธาตุ.
[๓๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัส จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนาหามิได จักขุธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
จักขุสัมผัสหามิได ฯ ล ฯ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัส มโนสัมผัสบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนาหามิได มโนธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
มโนสัมผัสหามิได ภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะ
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อาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
เวทนาหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ผัสสะหามิได อยางนี้แล.
จบโนเวทนาสูตรที่ ๕
อรรถกถาโนเวทนาสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในโนเวทนาสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
ทานแสดงนัยที่กลาวไวแลวในสูตรที่ ๓ และสูตรที่ ๔ รวมเปน
อันเดียวกัน. ใน ๔ สูตรมีสูตรที่ ๒ เปนตน ทานไมถือเอามโนธาตุวา
มโนธาตุ แตถือเอามโนทวาราวัชชนะวา มโนธาตุ. เมื่อทานกลาวอยาง
นั้น ๆ ก็สูตรเหลานั้นทั้งหมด ทานแสดงตามอัธยาศัยของผูรู. แมใน
สูตรอื่นแตนี้ ก็มีนัยนี้แล.
จบอรรถกถาโนเวทนาสูตรที่ ๕
๖. พาหิรธาตุสูตร
วาดวยความตางแหงธาตุ
[๓๔๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง. . .
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ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ.
จบพาหิรธาตุสูตรที่ ๖
อรรถกถาพาหิรธาตุสูตรที่ ๖
สวนในสูตรที่ ๖ ธาตุ ๕ เปนกามาวจร ธรรมธาตุเปนไปใน
ภิมิ ๔.
จบอรรถกถาพาหิรธาตุสูตรที่ ๖
๗. สัญญาสูตร
วาดวยความตางแหงสัญญา
[๓๔๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง
แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหง
ฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ
ฯ ล ฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ.
[๓๔๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
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เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงสังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ
เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูป
ปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูปปริฬาหะ ฯ ล ฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ
ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมสังกัปปะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะ ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความ
ตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหง
ปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะอยางนี้แล.
จบสัญญาสูตรที่ ๗
อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
บทวา รูปธาตุ ความวา รูปารมณ มีการโพกผาสาฎกเปนตน
ของตนหรือของผูอื่น ดํารงอยูในคลองจักษุ. บทวา รูปสฺา ไดแก
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รูปสัญญา ประกอบดวยจักขุวิญญาณ. บทวา รูปสงฺกปฺโป ความวา
ความดําริ ประกอบดวยจิต ๓ ดวง มีสัมปฏิจฉันนะเปนตน. บทวา
รูปฉนฺโท ไดแก ชื่อวาฉันทะ เพราะอรรถวา มีความพอใจในรูป.
บทวา รูปปริฬาโห ไดแก ชื่อวาปริฬาหะ เพราะอรรถวา ตามเผา
ในรูป. บทวา รูปปริเยสนา ความวา เมื่อความเรารอนเกิดขึ้น การพา
เอาเพื่อนเห็นและเพื่อนคบไปแลว แสวงหาเพื่อไดรูปนั้น. สวนในที่นี้
สัญญา สังกัปปะ และฉันทะ ไดในชวนวาระเดียวกันบาง ในชวนวาระตาง
กันบาง. สวนปริฬาหะและปริเยสนา ไดในชวนวาระตางกันอยางเดียว.
ในบทวา เอว โข ภิกขฺ เว ธาตุนานตฺต นี้ พึงทราบเนื้อความโดย
นัยนี้วา สัญญามีสภาพตางกันมีรูปสัญญาเปนตน ยอมเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธาตุมีสภาพตางกันมีรูปเปนตน.
จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗
๘. โนสัญญสูตร
วาดวยความตางแหงสัญญา
[๓๔๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง
แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯ ล ฯ ความตาง
แหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 418

ปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตาง
แหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตาง
แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตาง
แหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตาง
แหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญามิได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา
ความตางแหงธาตุ.
[๓๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสัญญา ฯ ล ฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสัญญาหามิได เปนไฉน ภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯ ล ฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯ ล ฯ
ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมปริฬาหะบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมปริฬาหะหามิได ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะ
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หามิได ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสัญญา ฯ ล ฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงปริเยสนาหามิได ฯลฯ ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสัญญาหามิได อยางนี้แล.
จบโนสัญญาสูตรที่ ๘
อรรถกถาโนสัญญาสูตรที่ ๘
ในสูตรที่ ๘ มีตางกันเพียงปฏิเสธเทานั้นมาแลวอยางนี้วา ธรรม
ปริฬาหะจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาก็หามิได.
จบอรรถกถาโนสัญญาสูตรที่ ๘
๙. ผัสสสูตร
วาดวยความตางแหงผัสสะ
[๓๔๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตาง
แหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะ
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บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯ ล ฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ.
[๓๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ฯ ล ฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงปริเยสนาเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา
รูปผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้น
ขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัส รูปฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา รูปปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริเยสนา
ฯ ล ฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมสัมผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมสังกัปปะ ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะ
ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนา ธรรมปริฬาหะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะ ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
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ธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาลัยความตางแหงธาตุ
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯ ล ฯ
ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาอยางนี้แล.
จบผัสสสูตรที่ ๙
อรรถกถาผัสสสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในผัสสสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้.
บทวา อุปฺปชฺชติ รูปสฺา ไดแก สัญญา ยอมเกิดขึ้นใน
อารมณมีประการดังกลาวแลว. บทวา รูปสงฺกปฺโป ไดแก ความดําริ
ประกอบดวยจิต ๓ ดวง ในอารมณนั้นแล. บทวา รูปสมฺผสฺโส ไดแก
ผัสสะอันถูกตองอารมณนั้น ๆ. บทวา เวทนา ไดแก เวทนาเมื่อเสวย
อารมณนั้นและ ธรรมมีฉันทเปนตน มีนัยที่กลาวแลวแล. บทวา
รูปลาโภ ความวา อารมณอันตนแสวงหาได พรอมดวยตัณหา เรียกวา
รูปลาภะ. นัยที่รวมไวทั้งหมดนี้ ครั้งแรก ทานกลาวไวดวยอํานาจ
ความเกิดขึ้นของธรรมทั้งปวง ในอารมณเดียวเทานั้น. อีกนัยหนึ่งผสม
กับอารมณที่จรมา. ครั้งแรก ธรรม ๔ เหลานี้ คือ รูปสัญญา รูปสังกัปปะ ผัสสะ เวทนา มีอยู ในอารมณเปนประจําสําหรับหนวงเหนี่ยว
รูปไว จริงอยู อารมณประจํา เปนอารมณ นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก ยอมปรากฏเหมือนมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง. สวน
อารมณที่จรมา ทําใหอารมณอยางใดอยางหนึ่ง แมที่มีอยู ฟุงขึ้นตั้งอยู
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ในขอนั้นมีเรื่องดังนี้ ไดยินวา บุตรอํามาตยคนหนึ่ง อันคนอยู
ในบานหอมลอมอยูทามกลางบาน ทําการงาน. ก็สมัยนั้น อุบาสิกาของเขา
ไปยังแมน้ํา อาบน้ําเสร็จแลว ก็ตกแตงดวยเครื่องประดับ อันหมูนาง
พี่เลี้ยงแวดลอม กลับไปเรือน. เขาเห็นแตไกล ใหเกิดความสําคัญขึ้นวา
มาตุคามผูเปนแขกจักมี ดังนี้แลว จึงสงบุรุษไป ดวยกลาววา แนะพนาย
ทานจงไป จงรูหญิงนั่นเปนใคร. เขาไปเห็นหญิงนั้นแลวกลับมา ถูก
ถามวา หญิงนั่นเปนใครเลา จึงบอกตามความเปนจริง อารมณที่จรมา
ยอมฟุงขึ้นอยางนี้ ความพอใจที่เกิดขึ้นในอารมณนั้น ชื่อวารูปฉันทะ.
ความเรารอนที่เกิดขึ้น เพราะทํารูปฉันทะนั้นแลใหเปนอารมณ ชื่อวา
รูปปริฬาหะ. การพาเอาเพื่อนไปแสวงหารูปนั้น ชื่อวารูปปริเยสนา.
อารมณ อันตนแสวงหาได พรอมดวยตัณหา ชื่อวาลาภะ.
ฝายพระจุฬติสสเถระผูอยูในอุรุเวลา กลาววา ผัสสะและเวทนาพระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาในทามกลาง ตามลําดับ แมก็จริง ถึงกระนั้น
แตเมื่อเปลี่ยนลําดับ สัญญา ที่เกิดขึ้นในอารมณมีประการดังกลาวแลว
ชื่อวารูปสัญญา. ความดําริในรูปนั้นแล ชื่อวารูปสังกัปปะ. ความ
พอใจในรูปสังกัปปะนั้น ชื่อวารูปฉันทะ. ความเรารอนในรูปฉันทะ
นั้น ชื่อวารูปปริฬาหะ. การแสวงหาในรูปปริฬาหะนั้น ชือ่ วารูปปริเยสนา. อารมณอันตนแสวงหาได พรอมดวยตัณหา ชื่อวารูปราคะ
สวนการถูกตองในอารมณที่ไดแลวอยางนี้ ชื่อวาผัสสะ. การเสวย ชื่อวา
เวทนา. เขายอมไดธรรมสองหมวดนี้คือ รูปผัสสะ และรูปสัมผัสสชาเวทนา. คนทั้งหลายถือเอาอารมณ ชื่อวาระแหงอารมณที่ไมปรากฏชัด แม
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อื่นอีก. จริงอยู อารมณ (คือรูป ) ที่เขาวางลอมไวดวยมานและกําแพง
หรือวาปดบังไดดวยหญาและใบไมเปนตน. เมือ่ แลดูอารมณนั้นอยูคิดวา
รูปอารมณนั้นอันเราเห็นแลวครั้งหนึ่ง เราไมเห็นรูปอารมณชัด สัญญา
ที่เกิดขึ้นในอารมณนั้น ชื่อวารูปสัญญา. ความดําริเปนตนที่เกิดขึ้นในรูป
นั้นแล พึงทราบวา ชื่อวารูปสังกัปปะ ความดําริในรูปเปนตนดังนี้. อนึ่ง
ในอารมณนี้ สัญญา สังกัปปะ ผัสสะ เวทนา ฉันทะ ไดในชวนวาระ
เดียวกันบาง ในชวนวาระตางกันบาง. ปริฬาหะ ปริเยสนา ลาภะ ได
ในชวนวาระตางกันเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาผัสสสูตรที่ ๙
๑๐. โนผัสสสูตร
วาดวยความตางแหงผัสสะ
[๓๕๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตาง
แหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้น
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เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงปริเยสนา ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงลาภะหามิได ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสัญญาหามิได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุ
เปนไฉน รูปธาตุ ฯ ล ฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ.
[๓๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา
ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความ
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตาง
แหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา ความตางแหง
ปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตางแหง
ฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหง
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ผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหง
สัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหง
ธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได เปนไฉน รูปสัญญา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรม
ปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธรรมปริเยสนา ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมลาภะ
หามิได ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรม
ปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรมฉันทะบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรมสัมผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
สัมผัสสชาเวทนาหามิได ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
สัมผัสสะหามิได ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได
ธรรมธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง
แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงเวทนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ปริเยสนา ความตางแหงปริเวสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะ
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หามิได ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
เวทนาหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สัญญาหามิได อยางนี้แล.
จบโนผัสสสูตรที่ ๑๐
จบนานัตตวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ธาตุสูตร ๒. สัมผัสสสูตร ๓. โนสัมผัสสสูตร
๔. เวทนาสูตร ๕. โนเวทนาสูตร ๖. พาหิรธาตุสูตร
๗. สัญญาสูตร ๘. โนสัญญาสูตร ๙. ผัสสสูตร
๑๐. โนผัสสสูตร.
อรรถกถาโนผัสสสูตรที่ ๑๐
ในผัสสสูตรที่ ๑๐ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบนานัตตวรรคที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สัตติมสูตร
วาดวยธาตุ ๗ ประการ
[๓๕๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุ
เหลานี้มี ๗ ประการ ธาตุ ๗ ประการเปนไฉน คือ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ
เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธาตุ ๗ ประการเหลานี้แล. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว
ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุ
อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ และสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ธาตุเหลานี้แตละอยาง อาศัยอะไรจึงปรากฏได.
[๓๕๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ อาภาธาตุ
อาศัยความมืดจึงปรากฏได สุภาธาตุอาศัยความไมงามจึงปรากฏได
อากาสานัญจายตนธาตุอาศัยรูปจึงปรากฏได วิญญาณัญจายตนธาตุอาศัย
อากาสานัญจายตนะจึงปรากฏได อากิญจัญญายตนธาตุอาศัยวิญญาณัญจายตนะจึงปรากฏได เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอากิญจัญญายตนะ
จึงปรากฏได สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธจึงปรากฏได.
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ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ธาตุเหลานี้แตละอยาง
บุคคลพึงเขาถึงสมาบัติอยางไร.
[๓๕๔] พ. ดูกอนภิกษุ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ ธาตุเหลานี้
แตละอยาง บุคคลพึงเขาถึงสัญญาสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ
บุคคลพึงเขาถึงสังขาราวเสสสนาบัติ. สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ บุคคลพึง
เขาถึงนิโรธธาต บุคคลพึงเขาถึงนิโรธสมาบัติ.
จบสัตติมสูตรที่ ๑
ทุติยวรรคที่ ๒
อรรกถาสัตติมสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในสัตติมสูตรที่ ๑ แหงทุติยวรรค.
บทวา อาภาธาตุ ไดแกอาโลกธาตุ. คํานั้น เปนชื่อของอาโลก
คือฌานที่เกิดขึ้นเพราะทําบริกรรมในอาโลกกสิณ มีปติเปนอารมณ.
บทวา สุภาธาตุ ความวา ฌานพรอมดวยอารมณ ดวยอํานาจฌาน
ที่เกิดขึ้นในสุภกสิณ. อากาสานัญจายตนะแล ชื่อวาอากาสานัญจายตนธาตุ. สัญญาเวทยิตนิโรธ ชื่อวาสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อประทานโอกาสแกภิกษุผูฉลาดในอนุสนธิ นั่งแลวใน
ที่นั้น ประสงคจะถามปญหา จึงยังเทศนาใหจบลง ดวยประการฉะนี้.
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บทวา อนฺธการ ปฏิจฺจ ความวา ก็ความมืด กําหนดแลว
ดวยแสงสวาง ถึงแสงสวาง ก็กําหนดแลวดวยความมืด ก็แสงสวางนั้น
ปรากฏไดดวยความมืด เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
อาภาธาตุ เพราะอาศัยความมืด จึงปรากฏได. ในบทนี้วา อสุภ ปฏิจฺจ
ก็มีนัยนี้แล. ก็ความไมงาม กําหมดแลวดวยความงาม และความงาม
กําหนดแลวดวยความไมงาม เมื่อความไมงามมีอยู ความงามก็ปรากฏ
ได เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสอยางนี้. บทวา รูป
ปฏิจฺจ ไดแกอาศัยรูปาวจรสมาบัติ. เพราะวา เมื่อรูปาวจรสมาบัติ มีอยู
ชื่อวาอากาสานัญจายตนสมาบัติ ยอมมีได หรือความกาวลวงรูปก็มี
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้ . แมในวิญญาณัญจายตนธาตุเปนตน ก็มีนัยนี้แล. บทวา นิโรธ ปฏิจจฺ ความวา อาศัย
ความไมเปนไปซึ่งการพิจารณาขันธ ๔ ชื่อวานิโรธสมาบัติ เพราะอาศัย
ความดับแหงขันธ จึงปรากฏได อาศัยความเปนไปแหงขันธ ปรากฏ
ไมได เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้. ก็ในที่นี้
ความดับแหงขันธ ๔ พึงทราบวา นิโรธสมาบัติ. บทวา กถ สมาปตฺติ
ปตฺตพฺพา ความวา บุคคลพึงเขาถึงสมาบัติอยางไร คือสมาบัติเชนไร.
บทวา สฺาสมาปตฺติ ปตฺตพฺพา ความวา บุคคลพึงเขาถึงสัญญา
สมาบัติ ชื่อวาสัญญาสมาบัติ เพราะมีสัญญา. บทวา สงฺขาราวเสสสมาปตฺต
ปตฺตพฺพา ความวา บุคคลพึงเขาถึงสังขาราวเสสสมาบัติ เพราะสังขาร
อันละเอียดยังเหลืออยู. บทวา นิโรธสมาปตฺติ ปตฺตพฺพา ความวา
นิโรธนั่นแหละ ชื่อวานิโรธสมาบัติ พึงเขาถึงนิโรธสมาบัติ.
จบอรรถกถาสัตติมสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 430

๒. สนิทานสูตร
วาดวยวิตก ๓ อยาง
[๓๕๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น พยาบาทวิตกยอม
มีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น.
[๓๕๖] ก็กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น
พยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น วิหิงสาวิตก
ยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น. อยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กามสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามธาตุ ความดําริในกามบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยกามสัญญา ความพอใจในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริ
ในกาม ความเรารอนเพราะกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในกาม
การแสวงหากามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะกาม ปุถุชน
ผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหากาม ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา
ใจ. พยาบาทสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะพยาบาทธาตุ ความดําริในพยาบาท
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยพยาบาทสัญญา ความพอใจในพยาบาทบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความดําริในพยาบาท ความเรารอนเพราะพยาบาทบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความพอใจในพยาบาท การแสวงหาพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความเรารอนเพราะพยาบาท ปุถชุ นผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหา
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พยาบาท ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ. วิหิงสาสัญญา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ ความดําริในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพรา ะ
อาศัยวิหิงสาสัญญา ความพอใจในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริ
ในวิหิงสา ความเรารอนเพราะวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจใน
วิหิงสา การแสวงหาวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยควานเรารอนเพราะ
วิหิงสา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา
ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ.
[๓๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญาที่ไฟติดแลวในปา
หญาแหง ถาหากเขาไมรีบดับดวยมือและเทาไซร ก็เมื่อเปนเชนนี้ สัตว
มีชีวิตทั้งหลาย บรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู พึงถึงความพินาศฉิบหาย
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ไมรีบละ ไมรีบบรรเทา ไมรีบทําใหสิ้นสุด ไมรีบ
ทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวนอันบังเกิดขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณ
นั้น ยอมอยูเปนทุกข มีความอึดอัด คับแคน เรารอน ในปจจุบัน
เบื้องหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได.
[๓๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น อัพยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุ
บังเกิดขึ้น อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น.
[๓๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น อัพยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุ
บังเกิดขึ้น อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น
อยางไร ภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ
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ความดําริในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมสัญญา ความพอใจใน
เนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในเนกขัมมะ ความเรารอน
เพราะเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ การแสวง
หาในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะเนกขัมมะ อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓
คือ กาย วาจา ใจ อัพยาบาทสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ
ความดําริในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยาบาทสัญญา ความพอใจ
ในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในอัพยาบาท ความเรารอน
เพราะอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอัพยาบาท การแสวง
หาในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะอัพยาบาท อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาอัพยาบาท ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ
กาย วาจา ใจ อวิหิงสาสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ ความ
ดําริในอวิหิงสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญา ความพอใจในอวิหิงสา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในอวิหิงสา ความเรารอนเพราะอวิหิงสา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอวิหิงสา การแสวงหาในอวิหิงสา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะอวิหิงสา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาอวิหิงสา ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓
คือ กาย วาจา ใจ.
[๓๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญาที่ไฟติดแลวใน
ปาหญาแหง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียดวยมือและเทา ก็เมื่อเปนเชนนี้
สัตวมีชีวิตทั้งหลาย บรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู ไมพึงถึงความพินาศ
ฉิบหาย แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณคนใดคน
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หนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ รีบบรรเทา รีบทําใหหมด รีบทําให
ไมมีซึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวนอันบังเกิดขึ้นแลว เขายอมอยูเปนสุข ไมมี
ความอึดอัด ความคับแคน ความเรารอน ในปจจุบัน เบื้องหนาแต
มรณะ เพราะกายแตก พึงหวังสุคติได.
จบสนิทานสูตรที่ ๒
อรรถกถาสนิทานสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในสนิทานสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา สนิทาน นัน่ เปนภาวนปุงสกลิงค อธิบายวา มีเหตุ
มีปจจัยเกิดขึ้น. ในบทวา กามธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ นี้ กามวิตกก็ดี
กามาวจรธรรมก็ดี ชื่อวา กามธาตุ โดยแปลกกัน ก็เปนอกุศลทั้งหมด
ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในธรรมเหลานั้น กามธาตุเปนไฉน.
ความตรึก ความวิตก ความดําริ ความแนบแนน ความบนถึง ความ
ยกขึ้นแหงจิต ความดําริผิด อันประกอบดวยกาม นี้ทานเรียกวา กามธาตุ.
เบื้องต่ําทําอเวจีนรกเปนที่สุด เบื้องบนทําปรนิมมิตวสวัตตีเทพเปนที่สุด
ที่ทองเที่ยวไปภายในสถานที่นี้ ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันนับเนื่องในสถานที่นี้ นี้ทานเรียกวา กามธาตุ.
อกุศลธรรม แมทั้งปวง ชื่อวา กามธาตุ ดังนี้ . ในขอนี้ มีถอยคํา ๒ อยาง
คือ รวมกันทั้งหมด (และ) แยกกัน. ถามวา อยางไร. ตอบวา ถอยคํานี้วา
ก็พยาบาทธาตุ และวิหิงสาธาตุ เปนธรรมที่ทานถือเอาแลวดวยกามธาตุ
ศัพทอยางเดียว ชื่อวา รวมกันทั้งหมด. สวนถอยคํานี้วา ธรรมที่เหลือ
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เปนกามธาตุ ชื่อวา แยกกัน เพราะธาตุทั้งสองเหลานั้นมาแลวแผนกหนึ่ง.
ในขอนี้ ควรถือเอาถอยคํานี้. ชื่อวา กามสัญญา ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัย
กามธาตุนี้ ดวยอํานาจแหงอารมณ หรือดวยอํานาจการประกอบพรอม
(สัมปโยค). บทวา กามสฺ ปฏิจฺจ ความวา ชื่อวา ความดําริในกาม
ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามสัญญา ดวยอํานาจประกอบพรอม (สัมปโยค)
หรือดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย. เนื้อความในบททั้งปวง ก็พึงทราบโดยนัย
นี้แล.
บทวา ตีหิ าเนหิ แปลวา ดวยเหตุ ๓ อยาง. บทวา มิจฺฉา
ปฏิปชฺชติ ความวา ดําเนินตามปฏิปทาที่ไมเปนจริง คือขอปฏิบัติที่ไม
นําออกจากทุกข. ในบทวา พฺยาปาทธาตุ ภิกฺขเว นี้ พยาบาทวิตกก็ดี
พยาบาทก็ดี เปนพยาบาทธาตุ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ใน
ธรรมเหลานั้น พยาบาทธาตุเปนไฉน ความตรึก ความวิตก ประกอบ
ดวยพยาบาท ฯ ล ฯ นี้ทานเรียกวา พยาบาทธาตุ. ความอาฆาต ความ
โกรธตอบ ความโกรธ ความโกรธเคือง ของจิตในอาฆาตวัตถุ ๑๐ ฯ ล ฯ
ความที่จิตไมพอใจ น ทานเรียกวา พยาบาทธา ุ. ชื่อพ า.บาทสั ญา
ยอมเกิดขึ้นเพราะอาลัยพยาบาทธาตุนี้ ดวยอํานาจสหชาติปจจัยเปนตน.
คําที่เหลือ พึงทราบโดยนัยกอนแล.
ในบทวา วิหึสาธาตุ ภิกฺขเว นี้ วิหิงสาวิตกก็ดี วิหิงสาก็ดี
เปนวิหิงสาธาตุ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในธรรมเหลานั้น
วิหิงสาธาตุเปนไฉน. ความตรึก ความวิตก ที่ประกอบดวยวิหิงสา ฯ ล ฯ
นี้ทานเรียกวา วิหิงสาธาตุ. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตว
ดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง ดวยศัสตราบาง ดวย
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เชือกบาง อยางใดอยางหนึ่ง การโบย การทําใหลําบาก การเบียดเบียน
การบีบคั้น การโกรธ การเขาไปฆาผูอื่น นี้ทานเรียกวา วิหงิ สาธาตุ.
ชื่อวิหิงสาสัญญา ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุนี้ ดวยอํานาจ
สหชาตปจจัยเปนตน. คําที่เหลือแมในบทนี้ พึงทราบโดยนัยกอนแล.
บทวา ติณทาเย ไดแก ในปาคือปาหญา. บทวา อนยพฺยสน
ไดแก ความไมเจริญ คือพินาศ. ในบทวา เอวเมว โข นี้ ความวา
พึงเห็นอารมณ เหมือนปาหญาแหง อกุศลสัญญา เหมือนคบเพลิงหญา
สัตวทั้งหลายเหลานี้ เหมือนสัตวมีชีวิตอาศัยหญาและใบไม เมื่อเขาไม
พยายามรีบดับคบเพลิงหญา ที่ตั้งไวในปาหญาแหง สัตวมีชวี ิตเหลานั้น
ยอมถึงความพินาศฉิบหาย ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไมละ
อกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นดวยวิกขัมภนปหาน ตทังคปหาน สมุจเฉทปหาน
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมอยูเปนทุกขฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา
วิสมคต ความวา อกุศลสัญญา ตกเขาไปสูอารมณที่รบกวนเพราะราคะ
เปนตน. บทวา น ขิปฺปเมว ปชหติ ไดแก ไมรีบละเสีย ดวยอํานาจ
วิกขัมภนะเปนตน. บทวา น วิโนเทติ ไดแก ไมนําออกเสีย. บทวา
น พฺยนฺตีกโรติ ไดแก กระทําอกุศลสัญญานั้น ใหหมดสิ้นโดยไมเหลือ
แมสักวา ภังคขณะ. บทวา น อนภาซ คเมติ ไดแก ไมใหถึงความไมมี.
น อักษรพึงนํามาใชในทุกบทอยางนี้. บทวา ปาฏิกงฺขา ไดแกพึงหวัง
คือ ปรารถนา.
ในบทวา เนกฺขมฺมธาต ภิกฺขเว นี้ เนกขัมมวิตกก็ดี กุศลธรรม
ทั้งปวงก็ดี เปนเนกขัมมธาตุ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในธรรม
เหลานั้น เนกขัมมธาตุเปนไฉน. ความตรึก ความวิตกที่ประกอบดวย
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เนกขัมมะ ฯ ล ฯ สัมมาสังกัปปะนี้ทานเรียกวา เนกขัมมธาตุ . แมในขอนี้
ก็มีถอยคํา ๒ อยาง ก็ธาตุทั้งสองนอกนี้ ยอมถือเอาดวยเนกขัมมธาตุศัพท
เพราะนับเนื่องในกุศลธรรม นี้ชื่อวารวมกันทั้งหมด สวนธาตุเหลานั้น
พึงแสดงไวตางหาก กุศลทั้งปวงที่เหลือ เวนธาตุเหลานั้นเสีย เปนเนกขัมมธาตุ เพราะฉะนั้น เนกขัมมธาตุนี้ จึงไมแยกกัน. ชื่อเนกขัมมสัญญายอม
เกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมาธาตุนี้ ดวยอํานาจแหงสหชาตปจจัยเปนตน.
ธรรมมีวิตกเปนตน ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัญญาเปนตน ตามสมควร.
ในบทวา อพฺยาปาทธาตุ ภิกฺขเว นี้ อัพยาบาทวิตกก็ดี อัพยาบาท
ก็ดี เปนอัพยาบาทธาตุ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในธรรมเหลานั้น
อัพยาบาทธาตุเปนไฉน. ความตรึก ที่ประกอบดวยอัพยาบาท ฯ ล ฯ นี้
ทานเรียกวา อัพยาบาทธาตุ. ความรัก ความมีไมตรีตอกัน ความปรารถนา
ใหผูอื่นมีความสุขในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นี้ทา นเรียกวา
อัพยาบาทธาตุ. ชื่ออัพยาบาทสัญญายอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ
นี้ โดยนัยทีก่ ลาวแลวแล.
แมในบทวา อวิหสึ าธาตุ ภิกฺขเว นี้ อวิหิงสาวิตกก็ดี กรุณาก็ดี
เปนอวิหิงสาธาตุ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในธรรมเหลานั้น
อวิหิงสาธาตุเปนไฉน. ความตรึกที่ประกอบดวยอวิหิงสา ฯ ล ฯ นี้ทาน
เรียกวา อวิหิงสาธาตุ. ความกรุณา ความสงสาร การชวยผูอื่นใหพนทุกข
ในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ นี้ทานเรียกวา อวิหิงสาธาตุ. ชื่อ
อวิหิงสาสัญญายอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุนี้ โดยนัยที่กลาว
แลวแล. คําที่เหลือ พึงทราบตามแนวที่กลาวแลวในบททั้งปวงแล.
จบอรรถกถาสนิทานสูตรที่ ๒
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๓. คิญชกาวสถสูตร
วาดวยสัญญา ทิฏฐิ วิตกเปนตน
[๓๖๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระตําหนัก
ที่สรางดวยอิฐ ใกลหมูบา นของพระญาติ. ณ ที่นนั้ แล พระผูม ีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ ทิฏฐิบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธาตุ วิตกบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ.
[๓๖๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระกิจจานะไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิ
ที่วา พระสัมมาสัมพุทธะ ในบุคคลที่มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้
ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร.
[๓๖๓] พ. ดูกอนกัจจานะ ธาตุคืออวิชชานี้ เปนธาตุใหญแล
ดูกอนกัจจานะ สัญญาทีเ่ ลว ทิฏฐิที่เลว วิตกที่เลว เจตนาที่เลว ความ
ปรารถนาที่เลว ความตั้งใจที่เลว บุคคลที่เลว วาจาที่เลว บังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธาตุที่เลว บุคคลที่เลวนั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ
ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่เลว
เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่เลวนั้น ยอมเลว ดูกอนกัจจานะ สัญญา
ที่ปานกลาง ทิฏฐิที่ปานกลาง วิตกที่ปานกลาง เจตนาที่ปานกลาง ความ
ปรารถนาที่ปานกลาง ความตั้งใจที่ปานกลาง บุคคลที่ปานกลาง วาจา
ที่ปานกลาง บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลาง บุคคลที่ปานกลางนั้น
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ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก
ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่ปานกลาง เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่ปาน
กลางนั้น เปนปานกลาง ดูกอนกัจจานะ สัญญาทีป่ ระณีต ทิฏฐิที่ประณีต
วิตกที่ประณีต เจตนาที่ประณีต ความปรารถนาที่ประณีต ความตั้งใจ
ที่ประณีต บุคคลที่ประณีต วาจาที่ประณีต บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ
ที่ประณีต บุคคลที่ประณีตนั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอม
แตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่ประณีต
เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่ประณีตนั้น ยอมประณีต.
จบคิญชกาวสถสูตรที่ ๓
อรรถกถาคิญชกาวสถสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในคิญชกาวสถสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา ธาตุ ภิกฺขเว ทานแสดงวา ธาตุคืออัธยาศัยจําเดิมแตนี้.
บทวา อุปฺปชฺชติ สฺา ความวา สัญญา ยอมเกิดขึ้น อัธยาศัย
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น วิตก ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัย. แมในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงจบเทศนาดวยคํามีประมาณเทานี้ เพื่อใหโอกาสแก
กัจจานะนั้นดวยพระดําริวา กัจจานะจักถามปญหา ดังนี้. บทวา อสมฺมาสมฺพุทเธสุ ไดแก ในครูทงั้ หก. บทวา สมฺมาสมฺพุทธฺ า ความวา เราเปน
พระสัมมาสัมพุทธะ เราเปนพระสัมมาสัมพุทธะ. บทวา กึ ปฏิจฺจ
ปฺายติ กัจจานะถามทิฏฐิที่เกิดขึ้นแกครูทั้งหลายวา เมื่ออะไรมี
ทิฏฐิจึงมี จึงถามทิฏฐิแมของสาวกเดียรถีย ที่เกิดขึ้นอยางนี้วา พระสัมมาสัมพุทธเหลานั้น ในบุคคลที่มิใชพระสัมมาสัมพุทธะ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 439

บัดนี้ เพราะสาวกเดียรถียเหลานั้นมีทิฏฐิ เพราะอาศัยธาตุคือ
อวิชชา ก็ธาตุใหญ ชื่อวา ธาตุคืออวิชชา ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงอาศัยธาตุใหญ ทรงแสดงความเกิดขึ้นแหงทิฏฐินั้น จึงตรัสพระ
ดํารัสเปนตนวา มหตี โข เอสา. บทวา หีน กจฺจาน ธาตุ ปฏิจฺจ
ไดแก อาศัยอัธยาศัยเลว. บทวา ปณิธิ แปลวา ความตั้งจิต. ก็ความ
ตั้งจิตนี้นั้น ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูปรารถนาความเปนหญิง หรือความ
เปนดิรัจฉานมีลิงเปนตน. บทวา หีโน ปุคฺคโล ความวา ธรรมเลว
เหลานั้น ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด แมบุคคลนั้น ก็ชื่อวาเลว. บทวา
หีนา วาจา ความวา วาจาใด เปนวาจาของบุคคลนั้น แมวาจานั้น
ก็จัดวาเลว. บทวา หีน อาจิกฺขติ พึงประกอบบททุกบทวา บุคคล
นั้นแมเมื่อบอก ก็บอกแตสิ่งที่เลวเทานั้น แมเมือ่ แสดง ก็แสดงแตสิ่งที่
เลวเทานั้น. บทวา อุปปตฺติ ไดแก อุปบัติ ๒ อยางคือ การไดเฉพาะ และ
การเกิด. การเกิด พึงทราบดวยอํานาจกุศลที่เลวเปนตน การไดเฉพาะ พึง
ทราบดวยอํานาจความเลว ๓ หมวด ในขณะจิตตุปบาท. ถามวา อยางไร.
ตอบวา ก็เพราะเขาเกิดในตระกูลต่ํา ๕ ตระกูล ชื่อวา การเกิดที่เลว
เพราะเกิดในตระกูลแพศยและศูทร ชื่อวา ปานกลาง เพราะเกิดใน
ตระกูลกษัตริยและพราหมณ ชื่อวาประณีต. ก็เพราะไดเฉพาะอกุศล
จิตตุปบาท ๑๒ ดวง ชื่อวา การไดทเี่ ลว เพราะการไดธรรมที่เปนไป
ในภูมิ ๓ ชือ่ วา ปานกลาง เพราะไดโลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา ประณีต
สวนในที่นี้ประสงคเอาการเกิดอยางเดียว.
จบอรรถกถาคิญชากาวสถสูตรที่ ๓
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๔. หีนาธิมตุ ติสูตร
วาดวยสัตวมีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยดี
[๓๖๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคา ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่
มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคา ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคา ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายก็ไดคบคากันแลว ไดสมาคม
กันแลว โดยธาตุเที่ยว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ไดคบคากันแลว
ไดสมาคมกันแลวกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี
ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลวกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมใน
อนาคตกาล สัตวทั้งหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่
มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี.
จบหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔
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อรรถกถาหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้
บทวา สสนฺทนฺติ แปลวา เปนพวกเดียวกัน. บทวา สเมนฺติ
ไดแก ยอมสมาคมกัน คือเปนนิรันดร. บทวา หีนาธิมุตฺติกา แปลวา
มีอัธยาศัยเลว. บทวา กลฺยาณาธิมุตฺติกา แปลวา มีอัธยาศัยดี.
จบอรรถกถาหีนาธิมุตติสูตรที่ ๔
๕. จังกมสูตร
วาดวยการจงกรมของภิกษุหลายรูป
[๓๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ
กรุงราชคฤห. ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรจงกรมอยูดวยกันกับ
ภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ทาน
พระมหากัสสปก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผู-
มีพระภาคเจา ทานพระอนุรุทธก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปใน
ที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ทานพระปุณณมันตานีบุตรก็จงกรมอยูดวย
กันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ทานพระอุบาลีก็
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ทาน
พระอานนทก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลาบรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา แมพระเทวทัตก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา.
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[๓๖๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกันกับ
ภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีปญญามาก พวก
เธอเห็นมหาโมคคัลลานะกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีฤทธิ์มาก พวกเธอเห็นมหากัสสปกําลัง
จงกรมอยูดวยกัน กับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนธุตวาท พวกเธอเห็นอนุรุทธกําลัง
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนผูมีทิพยจักษุ พวกเธอเห็นปุณณมันตานีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนธรรมกถึก พวกเธอเห็นอุบาลีกําลัง
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนผูทรงวินัย พวกเธอเห็นอานนท
กําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
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พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนพหูสูต พวกเธอเห็นเทวทัตกําลัง
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีความปรารถนาลามก.
[๓๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีต
กาล สัตวทั้งหลายก็ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ไคคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลวกับ
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว
ไดสมาคมกันแลวกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอนาคตกาล สัตว
ทั้งหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี.
จบจังกมสูตรที่ ๕
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อรรถกถาจังกมสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในจังกมสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา ปสฺสถ โน แปลวา ทานเห็นหรือไม. บทวา สพฺเพ
โข เอเต ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งพระสารีบุตรเถระ
ไวในเอตทัคคะ ในบรรดาภิกษุผูมีปญญาวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุสาวกของเรา ผูมีปญญามาก คือพระสารีบุตร เปนยอด. พวก
ภิกษุผูมีปญญามาก ยอมหอมลอมพระเถระนั้น ดวยคิดวา เราจักถาม
ปญหาอันลึกซึ้ง ที่กําจัดไตรลักษณะไดแลว ในลําดับขันธ ธาตุ อายตนะ
สติปฏฐาน และโพธิปกขิยธรรม ดวยประการฉะนี้. แมพระเถระนั้น
ยอมตอบปญหาที่เขาถามแลวและถามแลวแกพวกภิกษุเหลานั้น เหมือน
แผซึ่งแผนดิน เหมือนยกทรายจากเชิงภูเขาสิเนรุ เหมือนทําลายภูเขา
จักรวาล เหมือนยกภูเขาสิเนรุขึ้น เหมือนขยายอากาศใหกวางขวาง เเละ
เหมือนใหดวงจันทรและดวงอาทิตยขึ้นฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจา จึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต ภิกขฺ เว ภิกฺขู มหปฺา"
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งพระมหาโมคคัลลานะไวในเอตทัคคะ
ในบรรดาภิกษุผูมีฤทธิ์วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสาวกของเรา
ผูมีฤทธิ์ คือโมคคัลลานะ เปนยอด. พวกภิกษุผูมีฤทธิ์ ยอมหอมลอม
พระเถระนั้น ดวยคิดวา เราจักถามซึ่งบริกรรม อานิสงส อธิษฐาน
การกระทําตาง ๆ ดวยประการฉะนี้. แมพระเถระนั้น ตอบปญหาที่เขา
ถามแลวและถามแลวแกภิกษุเหลานั้น โดยนัยที่กลาวแลวแล. เพราะ
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เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว
ภิกฺขู มหิทฺธกิ า ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งแมพระมหากัสสปะไวในเอตทัคคะ
ในบรรดาภิกษุผูธุตวาทะวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสาวกของเรา
ผูเปนธุตวาทะ คือมหากัสสปะ เปนยอด. พวกภิกษุผูธุตวาทะ ยอม
หอมลอมพระเถระนั้น ดวยคิดวา เราจักถามซึ่งการบริหารธุดงค อานิสงส
การสมาทาน การอธิษฐาน ความตางกัน ดวยประการฉะนี้. แมพระ
เถระนั้น ไดตอบปญหาที่เขาถามแลวและถามแลว ใหแจมแจงอยาง
นั้นเหมือนกัน แกภิกษุเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต ภิกขฺ เว ภิกฺขู ธุตวาทา" ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งแมพระอนุรุทเถระไวในเอตทัคคะ
ในบรรดาภิกษุผูมีทิพยจักษุวา " ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสาวก
ของเรา ผูมีทิพยจักษุ คืออนุรุทธะ เปนยอด. พวกภิกษุผูมีทิพยจักษุ
ยอมหอมลอมพระเถระนั้น ดวยคิดวา เราจักถามซึ่งบริกรรม อานิสงส
อุปกิเลสของภิกษุผูมีทิพยจักษุดวยประการฉะนี้. แมพระเถระนั้น ยอม
ตอบปญหาที่เขาถามแลวและถามแลวอยางนั้นเหมือนกัน แกภิกษุเหลานั้น.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต
ภิกฺขเว ภิกฺขู ทิพฺพจกฺขกุ า" ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งแมพระปุณณเถระไวในเอตทัคคะใน
บรรดาภิกษุผูเปนพระธรรมกถึกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสาวกของเรา
ผูธรรมกถึก คือปุณณมันตานีบุตร เปนยอด. พวกภิกษุผูธรรมกถึก ยอม
หอมลอมพระเถระนั้น ดวยคิดวา เราจักถามอาการนั้น ๆ ในความยอ
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พิสดาร ยากงาย และ ถอยคําไพเราะเปนตน แหงธรรมกถาดวยประการ
ฉะนี้ แมพระเถระนั้น ยอมบอกนัยธรรมกถานั้น อยางนี้ แกภิกษุ
เหลานั้นวา ผูมีอายุ ธรรมดาพระธรรมกถึก ควรเริ่มตนการพรรณนาคุณ
บริษัท ในทามกลางควรประกาศสุญญตธรรม ที่สุดควรถือเอายอดดวย
อํานาจสัจจะ ๔ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สพฺเพ โข
เอเต ภิกฺขเว ภิกฺขู ธมฺมกถิกา" ดังนี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงดังแมพระอุบาลีเถระไวในเอตทัคคะ
ในบรรดาภิกษุผูทรงวินัยวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสาวกของเรา
ผูทรงวินัย คืออุบาลี เปนยอด. พวกภิกษุผูทรงวินัย ยอมหอมลอมพระเถระ
นั้น ดวยคิดวา เราจักถามอาบัติหนัก อาบัติเบา อาบัติแกไขได แกไข
ไมได อาบัติและอนาบัติดวยประการฉะนี้. แมพระเถระนั้น ยอมตอบ
ปญหาที่เขาถามแลวและถามแลว แกภิกษุเหลานั้น อยางนั้นเหมือนกัน.
เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต
ภิกฺขเว ภิกฺขู วินยธรา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งแมพระอานนทเถระไวในเอตทัคคะใน
บรรดาภิกษุผูพหูสูตวา "ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ภิกษุสาวกของเรา ผูพหูสูต
คืออานนท เปนยอด. พวกภิกษุพหูสูต ยอมหอมลอมพระเถระนั้น
ดวยคิดวา เราจักถามความรูในพยัญชนะ ๑๐ อยาง เหตุเกิด อนุสนธิ
เบื้องตนและเบื้องปลายดวยประการฉะนี้. แมพระเถระนั้น ก็บอกเรื่อง
ทั้งปวงแกภิกษุเหลานั้นวา นี้ควรวาอยางนี้ นี้ควรถือเอาอยางนี้. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว
ภิกฺขุ พหุสสฺ ุตา" ดังนี้.
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สวนเทวทัตปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา. เพราะเหตุนั้น
พวกภิกษุผูปรารถนาลามก หอมลอมเทวทัตนั้น ดวยคิดวา เราจักถามการ
ปกครอง เพื่อการสงเคราะหตระกูล ความหลอกลวงมีประการตาง ๆ กัน.
แมเทวทัตนั้น ก็บอกการกําหนดนั้นแกภิกษุเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สพฺเพ โข เอเต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ปาปจฺฉา ดังนี้. ถามวา ก็เพราะเหตุไร ภิกษุเหลานั้น จงกรมแลว
ในที่ไมไกล. ตอบวา เพื่อถือการอารักขาวา เทวทัต คิดรายในพระ
ศาสดา พยายามจะทําความฉิบทายมิใชประโยชน. ถามวา ครั้งนั้น เทวทัต
จงกรมแลว เพราะเหตุไร. ตอบวา เพื่อปกปดโทษอันตนกระทําแลว เปน
เหตุใหผูอื่นรูวา ผูนี้ไมทํา ถาทําเขาก็ไมมา ณ ที่นี้. ถามวา ก็เทวทัต
เปนผูสามารถเพื่อจะทําความเสียหายตอพระผูมีพระภาคเจาไดหรือ หนาที่
ตองอารักขาพระผูมีพระภาคเจา มีอยูหรือ. ตอบวา ไมมี. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อานนท ขอที่ตถาคต พึงปรินิพพาน
ดวยความพยายามของผูอื่น นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสจะมีได. สวน
ภิกษุทั้งหลายมาแลวดวยความเคารพในพระศาสดา. เพราะเหตุนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอยางนี้แลว จึงรับสั่งใหปลอยภิกษุเหลานั้นไป
ดวยพระดํารัสวา อานนท เธอจงปลอยภิกษุสงฆเถิด ดังนี้.
จบอรรถกถาจังกมสูตรที่ ๕
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๖. สตาปารัทธสูตร

๑

วาดวยสัตวคบคาสมาคมกันโดยธาตุ
[๓๖๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย
เลว แมในอดีตกาล . . . แมในอนาคตกาล . . . แมในปจจุบันกาล สัตว
ทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเที่ยว คือสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย
เลว.
[๓๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คูถกับคูถยอมเขากันได รวมกันได
มูตรกับมูตรยอมเขากันได รวมกันได เขฬะกับเขฬะยอมเขากันได รวม
กันได บุพโพกับบุพโพยอมเขากันได รวมกันได โลหิตกับโลหิตยอม
เขากันได รวมกันได แมฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายก็
ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย
เลว แมในอดีตกาล . . . แมในอนาคตกาล. . . แมในปจจุบันกาล สัตว
ทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือจําพวกที่มี
อัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว.
๑. ม. สคาถาสูตร.
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[๓๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล. . .แมในอนาคตกาล. . . แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี.
[๓๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย น้ํานมสดกับน้ํามันสดยอมเขากันได
รวมกันได น้ํามันกับน้ํามันยอมเขากันได รวมกันได เนยใสกับเนยใสยอม
เขากันได รวมกันได น้าํ ผึ้งกับน้ําผึ้งยอมเขากันได รวมกันได น้ําออย
กับน้ําออยยอมเขากันได รวมกันได แมฉันใด สัตวทั้งหลายก็ฉันนั้นแล
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล . . . แมในอนาคตกาล. . . แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี.
[๓๗๒] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา:
กิเลสเพียงดังหมูไมในปา เกิดขึ้นเพราะการ
คบคาสมาคม ยอมขาดเพราะไมคบคาสมาคม คน
เกาะทอนไมเล็ก ๆ พึงจมลงในหวงมหรรณพ ฉันใด
แมสาธุชนก็ยอมจมลง เพราะอาศัยคนเกียจคราน
ฉันนั้น เราะฉะนั้น พึงเวนคนเกียจคราน มีความ
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เพียรเลวนั้นเสีย พึงอยูรวมกับบัณฑิตผูส งัด ผูเปน
อริยะ ผูมีใจสูง ผูเพงพินิจ ผูปรารภความเพียร
เปนนิตย.
จบสตาปารัทธสูตรที่ ๖
อรรถกถาสตาปารัทธสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในสตาปรัทธสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา คูโถ คูเถน สสนฺทติ สเมติ ความวา คูถแมอยูระหวางสมุทร
ระหวางชนบท ระหวางจักรวาล โดยสีก็ดี โดยกลิ่นก็ดี โดยรสก็ดี ไมเขา
ถึงความตางกัน ยอมเขากันได รวมกันได คือเปนเชนเดียวกันและเปน
นิรันดร. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้แล. ก็อุปมาดวยของไมนาปรารถนานี้
ทานนํามาเพื่อแสดงความที่อัธยาศัยของผูมีอัธยาศัยเลวเสมอกัน อุปมา
ดวยของดีเลิศมีน้ํานมเปนตน ทานนํามาเพื่อแสดงความที่อัธยาศัยของผูมี
อัธยาศัยดีเสมอกัน.
บทวา สสคฺคา ความวา ดวยความสิเนหาดวยตัณหามีการเห็น
การฟงและการคบคากันเปนตนเปนที่ตั้ง. บทวา วนโถ ชาโต ไดแก
ปาคือกิเลสเกิดแลว. บทวา อสสคฺเคน ฉิชฺชติ ความวา เมื่อไม
กระทําการยืนและการนั่งรวมกัน ก็ยอ มขาด เพราะไมคบคาสมาคมคือ
ไมพบเห็นกัน. บทวา สาธุชีวี ไดแก เมื่อยังมีชีวิตอยู ก็มีชีวติ บริสุทธิ์.
บทวา สหาวเส ไดเเก พึงอยูรวมกัน.
จบอรรถกถาสตาปารัทธสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 451

๗. ปฐมอัสสัทธมูลกสูตร
วาดวยสัตวคบคาสมาคมกันโดยธาตุเดียวกัน
[๓๗๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา
สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมี
หิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ. สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวก
ที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา
ทราม แมในอดีตกาล . . . แมในอนาคตกาล. . . แมในปจจุบันกาล
สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเที่ยว คือสัตว
จําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมี
ศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ. ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่เกียจ-
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คราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตว
จําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
สติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม.
[๓๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภ
ความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความ
เพียร สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมสมาคมกัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีปญญา แมในอดีตกาล. . . แมในอนาคต. . .แมในปจจุบันกาล
สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา
สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีสติ
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มั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง
สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
ปญญา.
จบปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
ในบทเปนตนวา อสฺสทฺธา อสฺสทฺเธหิ ความวา บุคคลไมมี
โอชา ไมมีรส เวนขาดจากศรัทธา ในพระพุทธ พระธรรม หรือ
พระสงฆ อยูที่สมุทรฝงนี้ ก็เปนอยางเดียวกันชั่วนิรันดรกับบุคคลไมมี
ศรัทธา ซึ่งอยูที่ฝงโนนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธานั้น. บุคคลไมมีหิริ
คือไรมรรยาท ก็เปนเชนเดียวกันกับบุคคลไมมีหิริ. คนไมมีโอตตัปปะ
คือไมกลัวตอการทําบาป ก็เปนเชนเดียวกันกับคนไมมีโอตตัปปะ. คนมี
สุตะนอย คือเวนขาดจากสุตะ ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีสุตะนอย. คน
เกียจคราน คือคนมีความเกียจคราน ก็เปนเชนเดียวกันกับคนเกียจคราน.
คนมีสติหลงลืม คือเชนกันกาเก็บอาหารและสุนัขจิ้งจอกเก็บเนื้อ ก็เปน
เชนเดียวกันกับคนมีสติหลงลืม. คนมีปญญาทราม คือชื่อวาหมดปญญา
เพราะไมมีปญญาที่จะกําหนดขันธเปนตน ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมี
ปญญาทราม. คนผูถึงพรอมดวยศรัทธา คือผูขวนขวายในกิจมีการไหว
พระเจดียเปนตน ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีศรัทธา. คนมีหิริ คือคนมี
ความละอาย ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีหิริ. คนมีโอตตัปปะ คือกลัวบาป
ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีโอตตัปปะ. คนมีสุตะมาก คือทรงสุตะ ทรง
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อาคม รักษาแบบแผน รักษาวงศ ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีสุตะมาก.
คนปรารภความเพียร คือมีความพยายามบริบูรณ ก็เปนเชนเดียวกันกับ
คนปรารภความเพียร. คนมีสติมั่นคง คือประกอบดวยสติอันกําหนดกิจ
ทั้งปวงได ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีสติมั่นคง. คนมีปญญา แมอยูในที่
ไกลกับคนผูมีปญญามาก คือคนมีปญญามีความรูเปรียบเหมือนแกววิเชียร
ยอมคบคากันได สมาคมกันไดดวยปญญาสมบัตินั้น.
จบอรรถกถาปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่ ๗
๘. ทุติยอัสสัทธมูลกสูตร
การคบคาของสัตวโดยธาตุมีศรัทธาและไมมีศรัทธา
[๓๗๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา
สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคัดคาน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา แมในอดีตกาล. . .
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แมในอนาคตกาล. . . แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเดียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกันสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญา
ทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีปญญา.
[๓๗๖] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๗๗] สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวก
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ที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกันสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตว
จําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
สุตะมาก สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีปญญา.
[๓๗๘] สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวก
ที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา
สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๗๙] สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตว
จําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
ศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
จบทุติยอัสสัทธมูลกสูตรที่ ๘
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๙. อหิรกิ มูลกสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุมีหิริและไมมีหิริ
[๓๘๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ที่นั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวพวกที่ไมมีหิริ สัตว
จําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มี
ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๘๑] สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวก
ที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวก
ที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก
สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
ปญญา.
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[๓๘๒] สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกันสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มี
หิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวก
ที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๘๓] สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวก
ที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวก
ที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง
สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
ปญญา.
จบอหิริกมูลกสูตรที่ ๙
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๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุ
มีโอตตัปปะและไมมีโอตตัปปะ
[๓๘๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตว
ทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมี
โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ
สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุนะมาก สัตวจําพวก
ที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๘๕] สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มี
ปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา
ทราม สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน
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ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๘๖] สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มี
ปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา
ทราม สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
จบอโนตตัปปมูลสูตรที่ ๑๐
๑๑. อัปปสุตสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยสุตะเปนตน
[๓๘๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย
สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
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กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตว
จําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
[๓๘๘] สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวก
ที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีปญญา.
จบอัปปสุตสูตรที่ ๑๑
๑๒. กุสิตสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยสติและปญญา
[๓๘๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือ สัตว
จําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
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เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่ปรารภความ
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
สัตวจําพวกที่มีปญญา.
จบกุสิตสูตรที่ ๑๒
[สวนที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ในทุกแหง พึงทําเหมือน
อยางขางตนนั้น]
จบทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัตติมสูตร
๒. สนิทานสูตร
๓. คิญชกาวสถสูตร
๔. หีนาธิมุตติสูตร
๕. จังกมสูตร
๖. สตาปารัทธสูตร
๗. ปฐมอัสสัทธมูลกสูตร ๘. ทุติยอัสสัทธมูบกสูตร ๙. อหิริกมูลกสูตร
๑๐. อโนตัปปมูลกสูตร ๑๑. อัปปสุตสูตร
๑๒. กุสิตสูตร.
อรรถกถาอัสสัทธมูบกสูตรที่ ๘ เปนตน
สูตรที่ ๘ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงรวมธรรมมี
อัสสัทธา เปนตนเหลานั้น ดวยอํานาจธรรม ๓ อยาง.
ในบรรดาสูตรเหลานั้น สูตรที่ ๘ พระองคตรัสธรรมมีอัสสัทธา
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เปนมูลเปนตน ๕ ครั้ง (แตละครั้ง) มีธรรม ๓ อยาง ดวยอํานาจ
ธรรมฝายดําและฝายขาว.
สูตรที่ ๙ พระองคตรัสธรรมมีอหิริกะเปนมูล ๔ ครั้ง (แตละ
ครั้ง ) มีธรรม ๓ อยาง.
สูตรที่ ๑๐ พระองคตรัสธรรมมีอโนตตัปปะเปนมูล ๓ ครั้ง (แต
ละครั้ง) มีธรรม ๓ อยาง.
สูตรที่ ๑๑ ตรัสธรรมมีอัปปสสุตะ (มีสุตะนอย) เปนมูล ๒ ครั้ง
(แตละครั้ง) มีธรรม ๓ อยาง.
สูตรที่ ๑๒ ตรัสธรรมีกุสิตะ (ความเกียจคราน) เปนมูล ๑ ครั้ง
มีธรรม ๓ อยาง ดวยประการฉะนี้.
ในสูตร ๕ สูตร แมทั้งปวง จึงมีธรรม ๓ อยาง รวม ๑๕ อยาง.
ก็อาจารยบางพวกกลาววา ธรรม ๑๕ อยางเหลานี้ คือ พระสูตร ก็มี.
นี้ชื่อวา ติกเปยยาละ.
จบอรรถกถาอัสสัทธมูลกสูตรที่ ๘ เปนตน
จบทุติยวรรคที่ ๒
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ทสกัมมปถวรรคที่ ๓
๑. อสมาหิตสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยไมมีศรัทธา
[๓๙๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว
จําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมี
ศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีใจไมมั่นคง
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีใจไมมั่นคง สัตวจําพวก
ที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา
ทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีใจมั่นคง ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีใจมั่นคง สัตวจําพวกที่มี
ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
จบอสมาหิตสูตรที่ ๑
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ทสกัมมปถวรรคที่ ๓
อรรถกถาอสมาทิตสูตรที่ ๑
ในสูตรอื่นจากวรรคที่ ๒ นี้ อสมาหิตสูตรที่ ๑ (ขอ ๓๙๐)
พระองคตรัสดวยอํานาจแหงธรรมมีอัสสัทธาเปนตน ๕ อยาง. ทุสสีลสูตรที่ ๒ (ขอ ๓๙๑) ก็ตรัสเชนนั้น. แตในอสมาหิตสูตรที่ ๑
พระองคตรัส อสมาหิต บท เปนบทที่ ๔. ในทุสสีลสูตรที่ ๒
พระองคตรัส ทุสสีล บท เปนบทที่ ๔. เมื่อพระองคตรัสอยางนี้ เปน
อันตรัสตามอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรู.
บทวา อสมาหิตา ในสูตรที่ ๑ นี้ ความวา เวนจากอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ. บทวา ทุสสฺ ีลา แปลวา ไมมีศีล. สูตรที่ ๓
พระองคตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรู. สูตรที่ ๔ ตรัส
ดวยอํานาจกรรมบถ ๗. สูตรที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจกรรมบถ ๑๐.
๒. ทุสสีลสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยศรัทธาและหิริ
[๓๙๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวาภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา
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สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่
ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กันสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่ทุศีล ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ทุศีล สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มี
ศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตว
จําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่มีโอตัปปะ สัตวจําพวกที่มีศีล ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีศีล สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญา.
จบทุสสีลสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุสสีลสูตรที่ ๒
ในทุสสีลสูตรที่ ๒ บทวา ทุสสฺ ีลา ไดแก ไมมีศีล.
จบอรรถกถาทุสสีลสูตรที่ ๒
๓. ปญจสิกขาปทสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุตางดวยศีล ๕
[๓๙๒] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
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ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูม ีพระภาคเจาวา พระเจาขา.
[๓๙๓] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือ พวกทํา
ปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต พวก
ทําอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําอทินนาทาน
พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
มุสาวาท พวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท.
[๓๙๔] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคบกันกับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน พวกเวน
ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจากมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกเวนขาดจากมุสาวาท พวกเวนขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
เวนขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท.
จบปญจสิกขาปทสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปญจสิกขาปทสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๓ ในสูตรนั้น บทวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏายิโน ความวา คนทั้งหลายดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
ดวยเจตนาในความประมาทใด. เจตนานั้นเรียกวา ความประมาทเพราะ
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย คนเหลาใด ตั้งอยูในความประมาทนั้น
เพราะเหตุนั้น คนเหลานั้นตั้งอยูในความประมาท เพราะการดื่มน้ําเมาคือ
สุราเมรัย นีเ้ ปนอธิบายแหงบทไมทั่วไปในสูตรนี้กอน.
จบอรรกถาปญจสิกขาปทสูตรที่ ๓
๔. สัตตกัมมปถสูตร
วาดวยกรรมบถ ๗
[๓๙๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลาย ยอมคมคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก
ทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต
พวกทําอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
ทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
พวกมุสาวาท พวกพูดสอเสียด ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกพูด
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สอเสียด พวกพูดคําหยาบ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกพูด
คําหยาบ พวกพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกพูด
เพอเจอ.
[๓๙๖] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน พวก
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวน
ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจากมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับพวกเวนขาดจากมุสาวาท พวกเวนขาดจากคําสอเสียด
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากคําสอเสียด. พวกเวน
ขาดจากคําหยาบ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจาก
คําหยาบ พวกเวนขาดจากคําเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกเวนขาดจากคําเพอเจอ.
จบสัตตกัมมปถสูตรที่ ๔
อรรถกถาสัตตกัมมปถสูตรที่ ๔ ไมมีอรรถถถาอธิบาย.
๕. ทสกมมปถสูตร
วาดวยกรรมบถ ๑๐
[๓๙๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก
ทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต
พวกทําอทินนาทาน. . . พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร. . . พวกมุสาวาท. . .
พวกพูดสอเสียด. . . พวกพูดคําหยาบ. . . พวกพูดเพอเจอ. . . ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกพูดเพอเจอ พวกมีอภิชฌามาก ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมีอภิชฌามาก พวกมีจิตพยาบาท ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมีจิตพยาบาท พวกมิจฉาทิฏฐิ ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฏฐิ.
[๓๙๘] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน. . .
พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร. . . พวกเวนขาดจากมุสาวาท. . . พวก
เวนขาดจากพูดสอเสียด. . . พวกเวนขาดจากพูดคําหยาบ . . . พวกเวน
ขาดจากพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจาก
พวกพูดเพอเจอ พวกไมมีอภิชฌา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
ไมมีอภิชฌา พวกมีจิตไมพยาบาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
มีจิตไมพยาบาท พวกสัมมาทิฏฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
พวกสัมมาทิฏฐิ.
จบทสกัปปมถสูตรที่ ๕
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อรรถกถาทสกัมมปถสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในทสกัมมปถสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
ชื่อวา พวกทําปาณาติบาต เพราะอรรถวา ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง
ไป. อธิบายวา พวกฆาสัตวมีชีวิต. ชือ่ วา พวกทําอทินนาทาน เพราะ
อรรถวา ถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให อธิบายวา ลักของผูอื่น. ชื่อวา
พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร เพราะอรรถวา ประพฤติผิดในวัตถุกาม ดวย
กิเลสกาม. ชื่อวา พวกมุสาวาท เพราะอรรถวา พูดเท็จ อธิบายวา
พูดวาจาเท็จ เหลาะแหละ หักรานประโยชนของผูอื่น. ชือ่ วา พวก
ปสุณวาจา เพราะอรรถวา มีวาจาสอเสียด. ชื่อวา พวกผรุสวาจา เพราะ
อรรถวา มีวาจาหยาบตัดเสียซึ่งคํารัก. ชื่อวา พวกสัมผัปปลาปะ เพราะ
อรรถวา พูดคําเพอเจอ ไรประโยชน. ชื่อวา พวกมีอภิชฌาลุ เพราะ
อรรถวา เพงเล็ง อธิบายวา เปนคนมีปกติอยากไดในภัณฑะของผูอื่น.
ชื่อวา พวกมีพยาปนนจิต เพราะอรรถวา มีจิตพยาบาท คือเสีย. ชื่อวา
พวกมิจฉาทิฏฐิ เพราะอรรถวา มีความเห็นผิด คือลามก ผูรูติเตียน
อธิบายวา ประกอบดวยทิฏฐิอันไมนําใหพนทุกข เนื่องดวยกรรมบถ
คือเนื่องดวยความเห็นผิดมีวัตถุเปนตนวา ทานทีใ่ หแลวไมมีผล. ชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ เพราะอรรถวา มีความเห็นชอบ คืองาม ผูรูสรรเสริญ
อธิบายวา ประกอบดวยมัคคทิฏฐิ เนื่องดวยกรรมบถ เนื่องดวยความ
เห็นชอบวาสัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน เปนตนวา ทานที่ใหแลวมีผล
นี้เปนเพียงชื่อวาการพรรณนาบทที่ยากในสูตรนี้กอ น.
สวนบทเหลานั้น มีอรรถ ๑๐ อยางในธรรมฝายดํา คือปาณาติบาต
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อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ. ในบทเหลานั้น การยังสัตวมีชีวิต
ใหตกลวงไป ชื่อวา ปาณาติบาต. มีอธิบายวา ฆาสัตวมีชีวิต คือการ
ฆาสัตวมีชีวิตใหตาย. สวนในบทวา ปาโณ นี้ โดยโวหารใหแก สัตว.
โดยปรมัตถไดแก ชีวิตนิ ทรีย. ก็เจตนาที่จะฆาของผูมีความสําคัญในสัตว
มีชีวิตนั้นวา สัตวมีชีวิต อันตั้งขึ้นเพราะความพยายามเปนเหตุเขาไปตัด
ชีวิตินทรียเสียที่เปนไปทางกายทวาร และวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง ชื่อ
ปาณาติบาต. บรรดาสัตวมีชีวิต ผูเวนจากคุณมีสัตวดิรัจฉานเปนตน
ปาณาติบาตนั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะสัตวเล็ก ชื่อวามีโทษมาก ใน
เพราะสัตวใหญ. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะมีความพยายาม
มาก. แมเมื่อมีความพยายามเทากัน ก็ชื่อวามีโทษมาก เพราะวัตถุใหญ.
บรรดาสัตวผูมีคุณมีมนุษยเปนตน ปาณาติบาต ชื่อวามีโทษนอย ใน
เพราะสัตวมีคุณนอย ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะสัตวมีคุณมาก. ก็เมื่อมีสรีระ
และคุณเสมอกัน ก็พึงทราบวา มีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายาม
ออน พึงทราบวา มีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามกลา.
ปาณาติบาตนั้นมีองค ๕ คือ สัตวมีชีวิต ๑ ความเปนผูมีความ
สําคัญวาสัตวมีชีวิต ๑ จิตคิดจะฆา ๑ มีความพยายาม ๑ สัตวตายดวย
ความพยายามนั้น ๑.
ประโยคมี ๖ คือ สาหัตถิกะ ๑ อาณัตติกะ ๑ นิสสัคคิยะ ๑ ถาวระวิชชามยะ ๑. ความเนิ่นชาก็จะมีในเรื่องนั้น อันขาพเจาใหพิสดารไวใน
ที่นี้ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจะไมใหเรื่องนั้นพิสดาร. สวนเรื่องอื่นและ
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เรื่องเห็นปานนั้น ผูมีความตองการพึงตรวจดูอรรถกถาพระวินัย ชื่อ
สมันตปาสาทิกาเถิด.
การถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให ชื่อวา อทินนาทาน มีอธิบายวา
ลักขโมยของผูอื่น เปนกิรยิ าของโจร. ในบทเหลานั้น บทวา อทินฺน
แปลวา พัสดุที่ผูอื่นหวงแหน. เจตนาเปนขโมยของบุคคลผูมีความสําคัญ
ในพัสดุอันผูอื่นหวงแหนนั้น วาเปนพัสดุอันผูอื่นหวงแหนแลว ซึ่งใชคน
อื่นใหทําตามความตองการยังไมมีโทษทางอาชญา คือยังไมมีใครกลาว
โทษเพราะยังความพยายามเปนเหตุถือเอาพัสดุที่ผูอื่นหวงแหนนั้นใหตั้งขึ้น
ก็ชื่อวา อทินนาทาน. อทินนาทานนั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะ
ของ ๆ ผูอื่นเลว. ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะของ ๆ ผูอื่นประณีต.
เพราะเหตุไร. เพราะพัสดุประณีต. เมื่อพัสดุเสมอกัน ชื่อวามีโทษมาก
เพราะเปนของ ๆ บุคคลผูยิ่งดวยคุณ ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะเปน
ของ ๆ บุคคลผูมีคุณเลวกวาบุคคลผูยิ่งดวยคุณนั้น เพราะเทียบกับบุคคล
ผูยิ่งดวยคุณนั้น ๆ.
อทินนาทานนั้น มีองค ๕ คือ พัสดุอันผูอื่นหวงแหน ๑ ความ
เปนผูมีความสําคัญวาเปนของอันผูอื่นหวงแหน ๑ จิตคิดจะลัก ๑ ความ
พยายาม ๑ ลักมาไดดวยความพยายามนั้น ๑
ประโยคมี ๖ มีสาหัตถิกะเปนตน ก็แลประโยคเหลานั้น เปนไป
แลวดวยอํานาจแหงอวหารเหลานี้ตามสมควร คือ เถยยาวหาร ลัก ๑
ปสัยหาวหาร ขมขู ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ลักซอน ๑ ปริกัปปาวหาร
กําหนดลัก ๑ กุสาวหาร ลักสับ ๑ นี้เปนความสังเขปในขอนี้ สวน
ความพิสดาร ทานกลาวไวแลวในสมันตปาสาทิกา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 474

สวนบทวา กาเมสุ ในบทวา กาเมสุมิจฺฉาจาโร นี้ ไดแกในความ
ประพฤติเอื้อเฟอดวยดีในกรรมของคนคูกัน. บทวา มิจฺฉาจาโร ไดแก
อาจาระอันทรามที่บัณฑิตติเตียนโดยสวนเดียว. ก็โดยลักษณะ เจตนาเปน
เหตุกาวลวงฐานะอันบุคคลไมพึงถึงเปนไปทางกายทวาร ดวยประสงค
อสัทธรรม ชื่อวา กาเมสุมิจฺฉาจาร.
ในกาเมสุมิจฉาจารนั้น สตรี ๑๐ จําพวกแรก มีพวกที่มารดา
ปกครองรักษาเปนตน คือ มาตุรกฺขติ า สตรีที่มารดาปกครองรักษา ๑
ปตุรกฺขิตา ที่บิดาปกครองรักษา ๑ มาตาปตุรกฺขิตา ที่มารดาบิดา
ปกครองรักษา ๑ ภาตุรกฺขิตา ที่พนี่ องชายปกครองรักษา ๑ ภคินรี กฺขิตา ที่พี่นองหญิงปกครองรักษา ๑ ญาติรกฺขิตา ที่ญาติปกครองรักษา ๑
โคตฺตรกฺขิตา ที่วงศตระกูลปกครองรักษา ๑ ธมฺมรกฺขิตา ทีผ่ ูประพฤติ
ธรรมปกครองรักษา ๑ สารกฺขา ที่ผูหมั้นหมายปกครองรักษา. สปริทณฺฑา ที่อยูใ นอาณัติปกครองรักษา และสตรี ๑๐ พวกหลัง มีพวก
ที่บุรุษซื้อมาดวยทรัพยเปนตน เหลานี้คือ ธนกฺกีตา สตรีทบี่ ุรุษซื้อมา
ดวยทรัพย ๑. ฉนฺทวาสินี ที่สมัครใจมาอยูรวม ๑. โภควาสินี ที่มาอยู
รวมเพราะโภคะ ๑ ปฏวาสินี ทีม่ าอยูรวมเพราะผา ๑ โอทปตฺตกินี
ที่มาอยูรวมโดยพิธีแตงงานหลั่งน้ํา ๑ โอภตจุมฺพตา ที่บุรุษชวยใหพน
จากการแบกทุนของบนศีรษะ ๑ ทาสี ภริยา ภรรยาที่เปนทาสี ๑
กมฺมการี ภริยา ภรรยาที่เปนกรรมกร ๑ ธชาหฏา ที่เปนเชลย ๑
มุหุตฺติกา ที่เปนภรรยาชั่วครั้งคราว ๑ รวมเปน ๑ รวมเปน ๒๐ จําพวก ชือ่ วา
อคมนียัฏฐาน (ฐานะที่ไมพึงเกี่ยวของ) สําหรับบุรุษ.
สวนในหญิงทั้งหลาย หญิง ๑๒ จําพวก คือ สตรีที่มีผหู มั้นหมาย
ปกครองรักษา ๑ ที่อยูในอาณัติปกครองรักษา ๑ และหญิงทีซ่ ื้อมาดวย
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ทรัพยเปนตน ๑๐ จําพวก นีช้ ื่อวาอคมนียัฏฐานสําหรับบุรุษอื่น
ก็มิจฉาจารนี้นั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะอคมมียัฏฐานเวน
จากคุณมีศีลเปนตน ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะอคมนียัฏฐาน ถึงพรอม
ดวยคุณมีศีลเปนตน.
กาเมสุมิจฉาจารนัน้ มีองค ๔ คือ วัตถุอนั ไมควรถึง ๑ จิต
คิดจะเสพในวัตถุอันไมควรถึงนั้น ๑ ความพยายามในอันเสพ ๑ ยังมรรค
ใหถึงมรรคหยุดอยู ๑. มีประโยคเดียวคือสาหัตถิกะเทานั้น.
บทวา มุสาวาโท ความวา วจีประโยค หรือกายประโยค อัน
หักรานประโยชนของผูมุงกลาวใหผิด เจตนาอันยังกายประโยคและวจีประโยคของผูกลาวใหผิดตอผูอื่นใหตั้งขึ้นแกผูอื่น ดวยประสงคจะกลาว
ใหผิด ชื่อวา มุสาวาท.
อีกนัยหนึ่ง เรื่องอันไมจริง ไมแท ชื่อวา มุสา. การยังผูอื่น
ใหทราบเรื่องนั้น โดยความเปนเรื่องจริง เรื่องแท ชื่อวา วาทะ. โดย
ลักษณะ เจตนาที่ยังวิญญัติอยางนั้นใหตั้งขึ้นของผูประสงคจะยังผูอื่นให
ทราบเรื่องอันไมจริง โดยความเปนเรื่องจริง ชื่อวา มุสาวาท. มุสาวาท
นั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะประโยชนที่มุสาวาทีบุคคลหักรานนอย ชื่อวา
มีโทษมาก เพราะประโยชนที่มุสาวาทีบุคคลหักรานมาก อนึ่ง สําหรับ
พวกคฤหัสถ มุสาวาทที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา ไมมี เพราะไมประสงค
จะใหของ ๆ ตน ชื่อวามีโทษนอย. มุสาวาทที่มุสาวาทีบุคคลเปนพยาน
กลาวเพื่อหักรานประโยชน ชื่อวามีโทษมาก. สําหรับพวกบรรพชิต
มุสาวาทที่เปนไป โดยปูรณกถานัยวา วันนี้ น้ํามันในบานไหลไปดุจ
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แมน้ํา เพราะไดน้ํามัน หรือเนยใสแมนิดหนอยแลว ประสงคจะให
หัวเราะกัน ชื่อวามีโทษนอย. แตมุสาวาทของผูกลาวสิ่งที่ตนมิไดเห็น
นั่นแล โดยนัยเปนตนวา ขาพเจาเห็น ชื่อวามีโทษมาก.
มุสาวาทนั้น มีองค ๔ คือเรื่องไมจริง ๑ จิตคิดจะกลาวใหผิด ๑
ความพยายามเกิดจากจิตนั้น ๑ ผูอื่นรูเรื่องนั้น ๑ มีประโยคเดียว คือ
สาหัตถิกะแล. มุสาวาทนั้นพึงเห็นไดในการทํากิริยาเปนเครื่องกลาวใหผิด
ตอผูอื่น ดวยกายบาง ดวยของเนื่องดวยกายบาง ดวยวาจาบาง ถาผูอื่น
รูเรื่องนั้น ดวยกิริยานั้น. เจตนาที่ยังกิริยาใหตั้งขึ้นนี้ ยอมผูกมัดดวย
มุสาวาทกรรมในขณะนั้นแล.
บทในบทเปนตนวา ปสุณา วาจา ความวา คนพูดวาจาแกผู
อื่นดวยวาจาใด กระทําตนใหเปนที่รักอยูในดวงใจของผูนั้น และทํา
คนอื่นใหเสีย วาจานั้น ชื่อวา ปสณ
ุ วาจา. สวนวาจาใด ทําตนบาง
คนอื่นบางใหหยาบ. หรือวาจาใดหยาบ แมตนเองก็ไมเพราะหูไมสบาย
ใจ นีช้ ื่อวา ผรุสวาจา. คนกลาวเพอเจอไรประโยชน เขาชื่อวา
สัมผัสปลาปะ. แมเจตนาที่เปนมูลของวาจาเหลานั้น ก็ยอ มไดชื่อวา
ปสุณวาจาเปนตนเหมือนกัน. ก็เจตนานั้นแล ทานประสงคเอาในที่นี้.
ในบทนั้น เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง อันยังกายประโยคและวจีประโยคใหตั้งขึ้น เพื่อทําลายชนเหลาอื่นก็ดี เพื่อประสงคจะทําตนใหเปน
ที่รักก็ดี ชื่อวาปสุณวาจา. ปสุณวาจานั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะบุคคล
ผูถูกปสุณวาจีบุคคลทําความแตกกันในผูมีคูณนอย ชื่อวามีโทษมาก ใน
ผูมีคุณมาก.
ปสุณวาจานั้น มีองค ๔ คือ ทําลายผูอื่น ๑ ความเปนผูมุงเพื่อ
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ทําลายดวยประสงควา พวกคนนี้ จักเปนผูตางกัน จักเวนจากกัน ดวย
อุบายอยางนี้ ดังนี้ หรือความเปนผูปรารถนาจะทําตนใหเปนที่รักดวย
ประสงควา เราจักเปนที่รัก จักเปนผูคุนเคยดวยอุบายดังนี้ ๑ ความ
พยายามอันเกิดจากจิตนั้น ๑ ผูนั้นรูค วามนั้น ๑.
เจตนาหยาบโดยสวนเดียว ทีย่ ังกายประโยคและวจีประโยคอันเปน
เหตุตัดเสียซึ่งคํารักของผูอื่นใหตั้งขึ้น ชื่อวา ผรุสวาจา เพื่อใหผรุสวาจา
นั้นแจมแจง พึงทราบเรื่องตอไปนี้.
ไดยินวา เด็กคนหนึ่งไมเชื่อคําของมารดา ไปสูปา มารดาเมื่อ
ไมอาจจะใหเด็กนั้นกลับได จึงดาวา ขอแมกระบือดุจงไลตามมัน. ครั้งนั้น
แมกระบือในปา ปรากฏแกเด็กนั้นอยางนั้นเหมือนกัน. เด็กไดทําสัจกิริยา
วา ขอคําที่แมพูดแกเรา จงอยามี ขอที่แมคิด จงมี. แมกระบือได
หยุดอยู เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเอง.
วจีประโยค แมเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารักอยางนั้น ก็ยังไมชื่อวาเปน
ผรุสวาจา เพราะจิตออน. จริงอยู บางครั้งมารดาบิดายอมพูดกะ
บุตรนอยทั้งหลายอยางนี้วา ขอพวกโจรจงทํามันใหเปนทอนเล็กทอนนอย
เถิด แตทานก็ไมปรารถนา แมแตจะใหกลีบอุบลตกลงเบื้องบนของบุตร
เหลานั้น. อนึ่ง บางคราว อาจารยและอุปชฌายะทั้งหลาย ยอมพูดกับ
พวกนิสิตอยางนี้วา พวกเหลานี้ ไมมีความละอาย ไมมีความเกรงกลัว
พูดอะไรกัน ไลมันไปเสีย. ก็แตทานปรารถนาความถึงพรอมดวยปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพื่อศิษยเหลานั้น. เหมือนอยางวา วจีประโยคที่เปนไป
เพราะผูพูดเปนผูมีจิตออน ไมชื่อวาผรุสวาจา ฉันใด วจีประโยคเปนไป
เพราะผูพูดเปนผูมีคําออนหวาน ไมชื่อวาผรุสวาจาก็หามิไดฉันนั้น. จริงอยู
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คําพูดของผูประสงคจะใหเขาตายวา ทานทั้งหลาย จงใหคนนี้นอนเปน
สุขเถิด ไมชื่อวาผรุสวาจาหามิได. ที่แท วาจานั้น ตองเปนผรุสวาจาแน
เพราะผูพูดเปนผูมีจิตหยาบ. ผรุสวาจานั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะเปนผูถูก
ผรุสวาจีบุคคลมุงหมายใหเปนไปมีคุณนอย ชื่อวามีโทษมาก เพราะ
ผูนั้นมีคุณมาก.
ผรุสวาจานั้น มีองค ๓ คือ ดาผูอื่น ๑ จิตโกรธ ๑ การดา ๑.
อกุศลเจตนาที่ยังกายประโยค และวจีประโยคใหตั้งขึ้น .อันยังผูอื่น
ใหรูสิ่งที่มิใชประโยชน ชื่อวา สัมผัปปลาปะ. สัมผัปปลาปะนั้น ชื่อวา
มีโทษนอย เพราะอาเสวนะนอย ชือ่ วามีโทษมาก เพราะมีอาเสวนะ
มาก.
สัมผัปปลาปะนั้น มีองค ๒ คือ ความเปนผูมุงพูดเรื่องอันหา
ประโยชนมไิ ด มีเรื่องภารตยุทธ และเรื่องชิงนางสีดาเปนตน ๑ การ
พูดเรื่องเห็นปานนั้น ๑.
ธรรมชาติที่ชื่อวา อภิชฌา เพราะอรรถวา เพงเล็ง อธิบายวา
เปนไปโดยความเปนผูมุงภัณฑะของผูอื่น แลวนอมไปในภัณฑะนั้น.
อภิชฌานั้น มีลักษณะเพงเล็งตอภัณฑะของผูอื่นอยางนี้วา ไฉนหนอสิ่งนี้
จะพึงเปนของ ๆ เรา ดังนี้ ชื่อวามีโทษนอย และมีโทษมาก เหมือน
อทินนาทาน.
อภิชฌานั้น มีองค ๒ คือภัณฑะของผูอื่น ๑ การนอมมาเพื่อ
ตน ๑ จริงอยู เมื่อความโลภซึ่งมีภัณฑะของผูอื่นเปนที่ตั้ง แมเกิดขึ้น
แลว อภิชฌาลุบุคคลยังไมนอมมาเพื่อตน ดวยคิดวา ไฉนหนอ ของสิ่งนี้
จะพึงเปนของ ๆ เราตราบใด กรรมบถก็ยังไมขาดตราบนั้น.
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สภาพที่ชื่อวา พยาบาท เพราะอรรถวา ยังประโยชนสุขใหถึง
ความพินาศ. พยาบาทนั้น มีลักษณะประทุษรายใจเพื่อความพินาศของ
ผูอื่น ชื่อวามีโทษนอย และมีโทษมาก เหมือนผรุสวาจา.
พยาบาทนั้น มีองค ๒ คือ สัตวอื่น ๑ คิดความพินาศเพื่อ
สัตวนั้น ๑. ก็เมื่อความโกรธ ซึ่งมีสัตวอื่นเปนที่ตั้ง แมเกิดขึ้นแลว
วิปนนจิตตบุคคลยังไมคิดความพินาศเพื่อสัตวนั้นวา ไฉนหนอ สัตวนี้
พึงขาดสูญพินาศไปตราบใด กรรมบถถ็ยังไมขาดตราบนั้น.
ธรรมชาติ ชื่อวา มิจฉาทิฐิ เพราะอรรถวา เห็นผิด เพราะ
ไมถือเอาตามความเปนจริง. มิจฉาทิฏฐินั้นมีลักษณะเห็นผิด โดยนัย
เปนตนวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ชื่อวามีโทษนอย แตมีโทษมาก
เหมือนสัมผัปปลาปะ. อีกอยางหนึ่ง มิจฉาทิฏฐิที่ยังไมถึง ชื่อวามีโทษ
นอย. ทีถ่ ึง ชื่อวามีโทษมาก.
มิจฉาทิฏฐินั้น มี องค ๒ คือ ความที่วัตถุวิปริตจากอาการที่
ถือเอา ๑ ความปรากฏแหงมิจฉาทิฏฐินั้น โดยที่ยึดเอาวัตถุนั้นวาเปน
จริง ๑.
ก็พึงทราบวินิจฉัยอกุศลกรรมบถ ๑๐ เหลานี้ โดยอาการ ๕ คือ
โดยธรรม โดยโกฏฐาส โดยอารมณ โดยเวทนา โดยมูล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมโต ความวา ก็ในอกุศลกรรมบถ
เหลานั้น มีเจตนาธรรม๗ อยางตามลําดับ. อกุศลกรรมบถมีอภิชฌาเปนตน
สัมปยุตดวยเจตนา. บทวา โกฏาสโต ความวา ธรรม ๘ อยางเหลานี้
คือ เจตนาธรรม ๗ ตามลําดับ และมิจฉาทิฏฐิเปนกรรมบถอยางเดียว
ไมเปนมูล อภิชฌาและพยาบาท เปนกรรมบถดวย เปนมูลดวย. ความจริง
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อภิชฌา เปนโลภะ ถึงความเปนมูล คือเปนอกุศลมูล. พยาบาทเปนโทสะ
ถึงความเปนมูล คือเปนอกุศลมูล. บทวา อารมฺมณโต ความวา
ปาณาติบาต มีชีวิตินทรียเ ปนอารมณ. อิทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณบาง
มีสังขารเปนอารมณบาง. มิจฉาจารมีสังขารเปนอารมณ ดวยอํานาจการ
ถูกตอง. อาจารยบางพวกกลาววา มีสัตวเปนอารมณ ดังนี้ ก็มี.
มุสาวาทมีสัตวเปนอารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง. ปสุณวาจา
ก็อยางนั้น. ผรุสวาจา มีสัตวเปนอารมณอยางเดียว. สัมผัปปลาปะ มีสัตว
เปนอารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง ดวยอํานาจสิ่งที่คนไดเห็น
ไดฟง ไดทราบ และไดรูแลว. อภิชฌาก็อยางนั้น. พยาบาท มีสัตวเปน
อารมณอยางเดียว. มิจฉาทิฏฐิ มีสังขารเปนอารมณ ดวยอํานาจธรรมที่
เปนไปในภูมิ ๓.
บทวา เวทนาโต ความวา ปาณาติบาต เปนทุกขเวทนา. ก็พระ
ราชาทรงเห็นโจรแลว แมทรงราเริงอยู. รับสั่งวา ทานจงไป จงฆามัน.
ดังนี้ ก็จริง ถึงกระนั้น เจตนาเปนเหตุใหสําเร็จได ก็สัมปยุตดวยทุกขแก
โจรเหลานั้น. อทินนาทาน มีเวทนา ๒. มิจฉาจาร มีเวทนา ๒ คือสุขเวทนา
และมัชฌัตตเวทนา (อุเบกขาเวทนา) สวนในจิตที่เปนเหตุใหสําเร็จ
ไมเปนมัชฌัตตเวทนา. มุสาวาท มีเวทนา ๓. ปสุณวาจาก็อยางนั้น.
ผรุสวาจา เปนทุกขเวทนา. สัมผัปปลาปะ มีเวทนา ๓. อภิชฌา
มีเวทนา ๒ คือสุขเวทนาและมัชฌัตตเวทนา. มิจฉาทิฏฐิก็อยางนั้น.
พยาบาท เปนทุกขเวทนา.
บทวา มูลโต ความวา ปาณาติบาต มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะ.
อทินนาทาน มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะหรือโลภะและโมหะ. มิจฉาจาร
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มีมูล ๒ คือโลภะและโมหะ. มุสาวาท มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะหรือ
โลภะและโมหะ. ปสุณวาจาและสัมผัปปลาปะก็อยางนั้น. ผรุสวาจา
มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะ. อภิชฌามีมูลเดียวคือโมหะ. พยาบาทก็อยางนั้น.
มิจฉาทิฏฐิ มีมูล ๒ คือโลภะและโมหะ.
ปาณาติบาตเปนตน ในบทเปนตนวา ปาณาติบาตา ปฏิวิรตา
มีอรรถตามที่กลาวแลวแล. สวนชนเหลานั้น ชื่อวา เวนขาดดวยวิรัติใด.
วิรัตินั้น โดประเภทมี ๓ อยาง คือสัมปตตวิรัติ สมาทานวิรัติ
สมุจเฉทวิรัติ. บรรดาวิรัติ ๓ เหลานั้น วิรัติซึ่งเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมได
สมาทานสิกขาบท เปนแตพิจารณาฐานะทั้งหลายมีชาติวัยและการ
ศึกษาหากเปนตนของตน ไมกาวลวงวัตถุที่มาประจวบเขาดวยคิดวาการทํา
เชนนี้ ไมสมควรแกเรา ดังนี้ พึงทราบวา สัมปตตวิรัติ. เหมือนวิรัติที่
เกิดขึ้นแกจักกนะอุบาสกในเกาะสิงหลฉะนั้น.
ไดยินวา ในเวลาจักกนะอุบาสกนั้นเปนหนุมนั่นแล โรคเกิดขึ้น
แกมารดา. และหมอบอกวา ควรไดเนื้อกระตายสด จึงจะควร. ลําดับนั้น
พี่ชายของเขาใชนายจักกนะไปดวยสั่งวา พอ เจาจงไป จงเที่ยวไปสูนา
เถิด. เขาไปที่นานั้นแลว ก็สมัยนั้น กระตายตัวหนึ่งมาเพื่อจะกัดกินขาว
กลาออน. กระตายนั้น เห็นนายจักกนะนั้นเขา จึงวิ่งไปโดยเร็ว ถูก
เถาวัลยพัน ไดรองเสียงดังกิริ กิริ. นายจักกนะไปตามเสียงนั้น ก็จับ
กระตายนั้นไวแลว จึงคิดวา เราจักผสมยาแกมารดา. แตเขาคิดตอไปอีกวา
ขอที่เราพึงปลงสัตวเสียจากชีวิตเพราะเหตุแหงชีวิตของมารดา หาควรแก
เราไม. เมื่อเปนเชนนั้น จึงปลอยกระตายนั้นไปดวยคําวา เจาจงไป
จงบริโภคหญาและน้ํากับพวกกระตายในปาเถิด. ก็เขาถูกพี่ชายถามวา พอ
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เจาไดกระตายแลวหรือ จึงบอกความเปนไปนั้น. ดังนั้น พี่ชายจึงดานาย
จักกนะนั้น. เขาไปหามารดายืนกลาวคําสัจวา แตกาลที่ขาพเจาเกิดแลว
ยังไมรูสึกวาปลงสัตวจากชีวิต. ทันทีนั่นเอง มารดาของเขาก็ไดเปนผู
หายจากโรคแลว.
สวนวิรัติซึ่งเกิดขึ้นแกบุคคลผูสมาทานสิกขาบทแลว ยอมสละชีวิต
ของตน ทั้งในเวลาสมาทานสิกขาบท ทั้งในเวลาอื่นจากนั้น ไมกาวลวง
วัตถุอยู พึงทราบวา สมาทานวิรัติ เหมือนวิรัติที่เกิดขึ้นแกอุบาสก
ชาวบานใกลภูเขาอุตตรวัฑฒมานะฉะนั้น.
ไดยินวา อุบาสกนั้น รับสิกขาบทในสํานักของพระปงคลพุทธรักขิตเถระผูอยูในอัมพริยวิหารแลว ไถนาอยู. ครั้นนั้น โคของเขาหายไป.
เขาเมื่อแสวงหาโคนั้น ไดขึ้นไปยังภูเขาชื่อวาอุตตรวัฑฒมานะ. งูใหญบน
ภูเขานั้นไดรัดเขาไว. เขาคิดวา จะตัดศีรษะดวยมีดอันคมเลมนี้ คิดอีกวา
ขอที่เรารับสิกขาบทในสํานักของครูผูนาสรรเสริญแลวพึงทําลายเสีย หาสมควรแกเราไม. ครั้นคิดอยูอยางนี้ จนถึง ๓ ครั้ง ตัดสินใจวา เราจะยอม
สละชีพ จะไมยอมสละสิกขาบท แลวทิ้งพราโตอันคมที่แบกอยูบนบา
เสียในปา งูใหญไดคลายออกไปใหทันทีนั้นเหมือนกัน.
แมความคิดวา เราจักฆาสัตวดังนี้ ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอริยบุคคล
ทั้งหลาย จําเดิมแตการเกิดขึ้นแหงวิรัติใด วิรัตินนั้ สัมปยุตดวยอริยมรรค
พึงทราบวา สมุจเฉทวิรัติ.
พึงทราบวินิจฉัยแหงกุศลกรรมบถแมเหลานี้ โดยอาการ ๕ คือ
โดยธรรม โดยโกฏฐาส โดยอารมณ โดยเวทนา โดยมูล เหมือน
อกุศลฉะนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมโต ความวา เจตนา ๗ ก็ดี
วิรัติก็ดี ยอมควรตามลําดับในกุศลกรรมบถแมเหลานั้น. สวนธรรม ๓
ในที่สุดสัมปยุตดวยเจตนาแล. บทวา โกฏาสโต ความวา เจตนา ๗
ตามลําดับเปนกรรมบถเทานั้น ไมเปนมูล. ธรรม ๓ ในที่สดุ เปนทั้ง
กรรมบถ เปนทั้งมูล. จริงอยู อนภิชฌา เปนอโลภะ ถึงความเปนมูล
เปนกุศลมูล. อัพยาบาท เปนอโทสะ ถึงความเปนมูล เปนกุศลมูล
สัมมาทิฏฐิ เปนอโมหะ ถึงความเปนมูล เปนกุศลมูล. บทวา อารมฺมณโต
ความวา อารมณของปาณาติบาตเปนตนนั่นแล ก็เปนอารมณของกรรมบถ
เหลานั้นเหมือนกัน. ชื่อวาวิรัติจากวัตถุอันจะพึงกาวลวงอารมณแหง
กรรมบถเหลานั้น. เหมือนอยางวา อริยมรรคมีนพิ พานเปนอารมณ ยอม
ละกิเลสได ฉันใด กรรมบถเหลานั้น มีชีวิตินทรียเปนตนเปนอารมณ
พึงทราบวา ละการทุศีลมีปาณาติบาตเปนตนได ฉันนั้น. บทวา เวทนาโต
ความวา เวทนาทั้งปวง เปนสุขเวทนา หรือมัชฌัตตเวทนา. ชื่อวา
เวทนาถึงกุศลยอมไมมี. บทวา มูลโต ความวา เจตนา ๗ ตามลําดับ
มีมูล ๓ คือ อโลภะอโทสะและอโมหะ สําหรับผูงดเวนอยูดวยจิตเปน
ญาณสัมปยุต. มีมูล ๒ สําหรับผูงดเวนอยูดวยจิตเปนญาณวิปปยุต. อนภิชฌา
มีมูล ๒ สําหรับผูงดเวนอยูดวยจิตเปนญาณสัมปยุต. มีมูล ๑ ดวยจิตเปน
ญาณวิปปยุต. สวนอโลภะไมเปนมูลแกตนเอง. แมในอัพพยาบาท ก็นัยนี้
แล. สัมมาทิฏฐิ มีมลู ๒ คือ อโลภะ และอโทสะ.
จบอรรถกถาทกัมมปถสูตรที่ ๕
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๖. อัฏฐังคิกสูตร
วาดวยการคบคากันของสัตวดวยมรรค ๘
[๓๙๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย... แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก
มิจฉาทิฏฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฏฐิ พวก
มิจฉาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสังกัปปะ
พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวาจา พวก
มิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉากัมมันตะ
พวกมิจฉาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาอาชีวะ
พวกมิจฉาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวายามะ
พวกมิจฉาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสติ พวก
มิจฉาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสมาธิ.
[๔๐๐] พวกสัมมาทิฏฐิ
ยอมคบคา ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาทิฏฐิ พวกสัมมาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาสังกัปปะ พวกสัมมาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาวาจา พวกสัมมากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมากัมมันตะ พวกสัมมาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาอาชีวะ พวกสัมมาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
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สัมมาสติ พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาสมาธิ.
จบอัฏฐคิกสูตรที่ ๖
อรรถกถาอัฏฐังคิกสูตรที่ ๖
อัฏฐังคิกสูตรที่ ๖ ทานกลาวไวดวยอํานาจอัธยาศัยของพวกผูรู
ดวยอํานาจองคมรรค ๘.
จบอรรถกถาอัฏฐังคิกสูตรที่ ๖
๗. ทสังคิกสูตร
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ
[๔๐๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตว
ทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกมิจฉาทิฏฐิ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฏฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวาจา พวกมิจฉากัมมันตะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉากัมมันตะ พวกมิจฉาอาชีวะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาอาชีวะ พวกมิจฉาวายามะ
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ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวายามะ พวกมิจฉาสติ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสติ พวกมิจฉาสมาธิ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสมาธิ พวกมิจฉาญาณะ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาญาณะ พวกมิจฉาวิมุตติ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวิมุตติ.
[๔๐๒] พวกสัมมาทิฏฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาทิฏฐิ พวกสัมมาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาสังกัปปะ พวกสัมมาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมาวาจา พวกสัมมากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวก
สัมมากัมมันตะ พวกสัมมาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกสัมมาอาชีวะ พวกสัมมาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกสัมมาสติ พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกสัมมาสมาธิ พวกสัมมาญาณะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกสัมมาญาณะ พวกสัมมาวิมุตติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับ
พวกสัมมาวิมุตติ.
จบ ทสังคิกสูตรที่ ๗
อรรถกถาทสังคิกสูตรที่ ๗
ทสังคิกสูตรที่ ๗ ทานกลาวไวดวยอํานาจมิจฉัตตะ ๑๐ และสัมมัตตะ
๑๐. ในบทเหลานั้น บทวา มิจฺฉาาณิโน ความวา ผูประกอบดวยความรู
ผิดและการพิจารณาผิด. บทวา มิจฺฉาวิมุตฺติโน ไดแกพวกที่ยังไมหลุด
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พนออกจากทุกข คือยึดถือวาเปนกุศลวิมุตติ ตั้งอยู. วา สมฺมาาณิโน
คือการพิจารณาโดยชอบ. บทวา สมฺมาวิมุตฺติโน ความวา ผูประกอบ
ดวยผลวิมุตติ อันเปนเครื่องนําออกจากทุกข.
จบอรรถกถาทสังคิกสูตรที่ ๗
จบทสกัมมปถวรรคที่ ๓
[ในที่ทุกแหงพึงทําอดีตอนาคตปจจุบัน]
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสมาหิตสูตร
๒. ทุสสีลสูตร
๓. ปญจสิกขาปทสูตร
๔. สัตตกัมมปกสูตร
๕. ทสกัมมปถสูตร
๖. อัฏฐังคิกสูตร
๗. ทสังคิกสูตร
๘.
จบทสกมมปถวรรคที่ ๓
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จตุตถวรรคที่ ๔
๑. จตัสสสูตร

๑

วาดวยธาตุ ๔ ประการ
[๔๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยาง คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ ภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๔ อยางเหลานี้แล ดังนี้.
จบจตัสสสูตรที่ ๑
จตุตถวรรคที่ ๔
อรรถกถาจตัสสสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในจตัสสสูตรที่ ๑ แหงจตุตถวรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้.
ธาตุที่เปนที่ตั้ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ. ธาตุที่เอิบอาบ ชื่อวา อาโปธาตุ.
ธาตุที่ใหยอย ชื่อวา เตโชธาตุ. ธาตุที่เครงตึง ชือ่ วา วาโยธาตุ.
นี้เปนความสังเขปในที่นี้. สวนความพิสดาร พึงทราบธาตุเหลานั้น ดวย
อํานาจโกฏฐาสะ ๒๐ เปนตน.
จบอรรถกถาจตัสสสูตรที่ ๑
๑. ม. จตุธาตุสูตร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 489

๒. ปุพพสูตร

๑

วาดวยเรื่องกอนตรัสรู
[๔๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนประโพธิสัตวยังไมไดตรัสรูไดมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอเปนความแชมชื่นอะไร
เปนโทษ อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ อะไรเปนความแชมชื่น
อะไรเปนโทษ อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงอาโปธาตุ อะไรเปนความ
แชมชื่น อะไรเปนโทษ อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงเตโชธาตุ อะไร
เปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษ อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยปฐวีธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ ปฐวีธาตุเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงปฐวีธาตุ การ
กําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในปฐวีธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหง
ปฐวีธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาโปธาตุ นี้เปนความแชมชื่น
แหงอาโปธาตุ อาโปธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงอาโปธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในอาโปธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงอาโปธาตุ สุขโสมนัสเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยเตโชธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหงเตโชธาตุ เตโชธาตุเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหง
เตโชธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเตโชธาตุ นี้เปน
เครื่องสลัดออกแหงเตโชธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยวาโยธาตุ
นี้เปนความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ วาโยธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
๑. ม. ปุพเพสัมโพธสูตร.
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มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวาโยธาตุ การกําจัด
ฉันทราคะ การละฉันทราคะในวาโยธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหง
วาโยธาตุ.
[๔๐๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่เรายังไมไดทราบชัดตาม
ควานเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความ
เปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุเหลานี้
เพียงใด เราก็ปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนั้น แตเมื่อใด เราได
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษ
โดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหง
ธาตุ ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะได
เกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้การ
เกิดอีกยอมไมมี ดังนี้.
จบปุพพสูตรที่ ๒
อรรถกถาปุพพสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในปุพพสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา อย ปวีธาตุยา อสฺสาโท ความวา นี้เปนความแชมชื่น
อันอาศัยปฐวีธาตุ. ความแชมชื่นนี้นนั้ ใหยืดกายขึ้นไป เหยียดทองออก
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ดุจกลาววา ทานทั้งหลายจงพยายามสอดนิ้วมือของเราเขาไปในที่นี้เถิด หรือ
เหยียดมือแลว จึงกลาววา ทานทั้งหลายจงพยายามนอมกายนี้ลงเถิด. พึง
ทราบควานแชมชื่นดวยสามารถแหงสุขโสมนัสที่เปนไปอยางนี้.
ในบทเปนตนวา อนิจฺจา ความวา ชื่อวาไมเที่ยงโดยอาการวามี
แลวกลับไมมี ชื่อวาเปนทุกขโดยอาการบีบคั้น ชื่อวามีความแปรปรวน
เปนธรรมดา โดยอาการปราศจากภาวะของตน. บทวา อย ปวี ธาตุยา
อาทีนโว ความวา ชื่อวาไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดาโดยอาการใด. อาการนี้เปนโทษแหงปฐวีธาตุ. บทวา ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปหานความวา ฉันทราคะแหงปฐวีธาตุ อันบุคคลกําจัด
ไดและละไดเพราะอาศัยนิพพาน. เพราะฉะนั้น นิพพานจึงเปนเครื่องสลัด
ออกซึ่งปฐวีธาตุนั้น.
บทวา อย อาโปธาตุยา อสฺสาโท ความวา นี้เปนความแชมชื่น
อาศัยอาโปธาตุ ความแชมชื่นนี้นั้น เหมือนเห็นคนอื่นที่ถูกอาโปธาตุเบียดเบียน พึงทราบดวยสามารถแหงสุขโสมนัสที่เปนไปอยางนี้วา เหตุอะไรผูนี้
ออกและเขาไปปสสาวะตั้งแตเวลาจะนอน. เมื่อเขาทําการงานแมเล็กนอย
เหงื่อก็มี แมผายอมมีอาการที่เขาควรบิดได. เมื่อกลาวแมเพียงอนุโมทนา
เขาก็ตองถือพัดใบตาล. แตเรานอนในเวลาเย็น ลุกขึ้นแตเชาตรู. สรีระ
ของเราเหมือนหมอที่เต็ม แมเพียงเหงื่อ ยอมไมเกิดขึ้นแกเราผูทํางาน
หนัก. เมื่อเรากลาวธรรมอยูดวยเสียงเหมือนเสียงฟาลั่น แมเพียงอาการ
อบอุนในสรีระก็ไมมีแกเรา ดังนี้.
บทวา อย เตโชธาตุยา อสฺสาโท ความวา นี้เปนความแชมชื่น
อาศัยเตโชธาตุ. ความแชมชื่นนี้นั้น เหมือนเห็นคนกําลังหนาว พึงทราบ
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ดวยสามารถแหงสุขโสมนัสที่เปนไปอยางนี้วา เหตุอะไร พวกคนเหลานี้ดื่ม
เพียงขาวยาคูภัตรและของขบเคี้ยวหนอยหนึ่ง นั่งทองแข็งแสวงหาเตาไฟอยู
ตลอดคืน. พอหยาดน้ําตกไปใกลสรีระ พวกเขาก็นอนครอมเหนือเตาไฟ
และหมผา. สวนเรากินเนื้อหรือขนมแมแข็งยิ่ง บริโภคภัตรแตพอเต็มทอง
ในทันใดนั่นแลภัตรทั้งหมดของเรายอมยอยไปเหมือนฟองน้ํา. เมื่อฝนพรํา
ตลอด ๗ วันเปนไปอยู แมเพียงผอนคลายความเยือกเย็นในสรีระ ก็ไม
มีแกเรา ดังนี้.
บทวา อย วาโยธาตุยา อสฺสาโท ความวา นี้เปนความแชมชื่น
อาศัยวาโยธาตุ. ความแชมชื่นนี้นั้น เหมือนเห็นคนอื่นกลัวลม พึงทราบ
ดวยสามารถแหงสุขโสมนัสเปนไปอยางนี้วา เมือ่ คนเหลานี้ทําการงานแม
เพียงเล็กนอย กลาวแมเพียงอนุโมทนา ลมก็ยอมเสียดแทงสรีระ. มือและ
เทาของพวกเขาผูเดินทางไกลแมเพียงคาวุตเดียวก็ลา ปวดหลัง. เขาถูก
ลมในทอง ลมในสรีระและลมในหูเปนตน เบียดเบียนเปนนิตย ก็พากัน
ผสมยาแกลมมีน้ํามันและน้ําผึ้งเปนตน ใชกัน. สวนพวกเราทํางานหนัก
บาง กลาวธรรมตลอดคืนสามยามบาง เดินทางตลอด ๑๐ โยชนโดย
วันเดียวบาง เพียงมือและเทาออนลา หรือเพียงปวดหลังก็ไมมี ดังนี้. ก็
ธาตุเหลานี้ที่เปนไปแลวอยางนี้ ชื่อวาความแชมชื่น.
บทวา อพฺภฺาสึ ไดแก เราไดรูแลวดวยญาณพิเศษ. บทวา
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ ไดแก การตรัสรูโดยชอบและดวยพระองคเอง
เวนธรรมอื่นที่ยิ่งกวา คือประเสริฐกวาธรรมทั้งหมด. อีกอยางหนึ่ง การ
ตรัสรูประเสริฐ และดี. ตนไมก็ดี มรรคก็ดี สัพพัญุตญาณก็ดี นิพพาน
ก็ดี ชื่อวาโพธิ. ก็ตนไมในอาคตสถานวา การตรัสรูที่โคนโพธิพฤกษ
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และวา ในระหวางตนโพธิ และคยา เรียกวาโพธิ. ทางในอาคตสถานวา. ญาณในมรรค ๔. สัพพัญุตญาณในอาคตสถานวา ผูมีปญญา
ดังแผนดิน บรรลุโพธิญาณ. นิพพานในอาคตสถานวา บรรลุโพธิญาณ
อันเปนอมตะ อันปจจัยปรุงแตงไมได. สวนในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประสงคเอาอรหัตมรรค. ถามวา อรหัตมรรค คืออนุตตรโพธิญาณ
ยอมมี หรือไมมีแกพระสาวกทั้งหลาย. ตอบวา ไมมี. ถามวา เพราะ
เหตุไร. ตอบวา เพราะไมใหคุณแกสาวกทั้งปวง. ก็สําหรับพระสาวก
เหลานั้น อรหัตมรรค ของใคร ใหเฉพาะอรหัตผล. ของใคร ให
วิชชา ๓ ของใคร ใหอภิญญา ๖ ของใคร ใหสาวกบารมีญาณ. ของ
พระปจเจกพุทธเจา ใหเฉพาะปจเจกโพธิญาณ. สวนของพระพุทธเจา
ใหคุณสมบัติทุกอยาง เหมือนการอภิเษกของพระราชาใหความเปนใหญ
ในโลกทั้งหมด. เพราะฉะนั้น อนุตตรโพธิญาณ จึงไมมีแกใคร ๆ อื่น.
บทวา อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ ความวา เราปฏิญาณอยางนี้วา เราตรัสรู
บรรลุ แทงตลอดแลวตั้งอยู. บทวา าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทิ
ความวา ปจจเวกขณญาณนั้นแล อันสามารถเห็นคุณที่ตนบรรลุแลว
เกิดขึ้น. บทวา อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความวา ญาณเกิดขึ้นอยางนี้วา
อรหัตผลวิมุตตินี้ของเราไมกําเริบ. ในความไมกําเริบนั้นพึงทราบความไม
กําเริบโดยอาการ ๒ อยางคือ โดยเหตุ และโดยอารมณ. ก็ความไม
กําเริบนั้น ชื่อวาไมกําเริบ แมโดยเหตุ เพราะกิเลสอันตัดดวย
มรรค ๔ ไมกลับมาอีก ชื่อวาไมกําเริบ แมโดยอารมณ เพราะทํา
นิพพานมีความไมกําเริบเปนธรรมดาใหเปนอารมณเปนไป. บทวา อนฺติมา
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แปลวา เปนชาติสุดทาย. บทวา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ความวา บัดนี้
ชื่อวาไมมีภพอื่นอีก.
สัจจะ ๔ พระองคตรัสไวในพระสูตรนี้. ถามวา อยางไร. ตอบวา
ก็อัสสาทะในธาตุ ๔ เปนสมุทัยสัจ. อาทีนพ เปนทุกขสัจ. การสลัดออก
จากทุกข เปนนิโรธสัจ. มรรคเปนเหตุรูชัดถึงนิโรธ เปนมรรคสัจ. จะ
กลาวแมใหพิสดาร ก็ควรแท. แตในสูตรนี้ การเขาใจถึงเหตุที่ละวา
สุขโสมนัสยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวีธาตุใด นี้เปนอัสสาทะของปฐวีธาตุ
ดังนี้ เปนสมุทัยสัจ. การเขาใจดวยการกําหนดรูวา ปฐวีธาตุใด ไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนอาทีนพของปฐวีธาตุ ดังนี้
เปนทุกขสัจ.
การแทงตลอดดวยการทําใหแจงวา การกําจัดฉันทราคะแหงปฐวี
ธาตุใด นี้เปนเครื่องสลัดออกซึ่งปฐวีธาตุ ดังนี้ เปนนิโรธสัจ. ทิฏฐิ
สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ. วายามะ สติ สมาธิใด ในฐานะ ๓
เหลานี้. การแทงตลอดดวยภาวนานี้ เปนมรรคสัจ.
จบอรรถกถาปุพพสูตรที่ ๒
๓. อจริสูตร

๑

วาดวยการแสวงหาความแชมชื่นแหงธาตุทั้ง ๔
[๔๐๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .แลวไดตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลายเราได
เที่ยวแสวงหาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ ไดพบความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ

๑. ม. อจริงสตร.
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นั้นแลว เราไดเห็นความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยปญญา เรา
ไดแสวงหาโทษแหงปฐวีธาตุ . ไดพบโทษแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราได
เห็นโทษแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราไดแสวงหาเครื่อง
สลัดออกซึ่งปฐวีธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออกซึ่งปฐวีธาตุนั้นแลว เรา
ไดเห็นเครื่องสลัดออกซึ่งปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา.
เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุ ฯ ล ฯ เราไดแสวงหา
ความแชมชื่นแหงเตโชธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหง
วาโยธาตุ ไดพบความแชมชื่นแหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความ
แชมชื่นแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหา
โทษแหงวาโยธาตุ ไดพบโทษแหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่อง
สลัดออกซึ่งวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา.
[๔๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่เรายังไมไดทราบชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความ
เปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุทั้ง ๔
เหลานี้เพียงใด เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส ัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนั้น แตเมื่อใดเราไดทราบ
ชัดตามความเปนจริง ซึง่ ความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษ
โดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหง
ธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะ
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ไดเกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้
การเกิดอีกยอมไมมี ดังนี้.
จบอจริสูตรที่ ๓
อรรถกถาอจริสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในอจริสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา อจรึ ความวา เราไดเที่ยวไปดวยญาณ อธิบายวา ดวย
การทองเที่ยวไปตามลําดับภาวนา. บทวา ยาวตา แปลวา ประมาณเทาใด.
จบอรรถกถาอจริสูตรที่ ๓
๔. โนเจทสูตร
วาดวยเรื่องธาตุทั้ง ๔
[๔๐๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ที่นนั้ แล พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย
ถาวาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายไมพึงยินดีใน
ปฐวีธาตุ ก็เพราะความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
จึงยินดีในปฐวีธาตุ ถาวาโทษแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลาย
ก็ไมพึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ ก็เพราะโทษแหงปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้น
สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ ถาวาเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ
ไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากปฐวีธาตุ
ก็เพราะเครื่องสลัดออกจากปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัด
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[ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ถาวาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุไมไดมีแลว
ไซร. . . แหงเตโชธาตุไมไดมีแลวไซร . . . ถาวาความแชมชื่นแหง
วาโยธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ ก็เพราะ
ความแชมชื่นแหงวาโยธาตุมีอยูแล ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ
ถาวาโทษแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายใน
วาโยธาตุ ก็เพราะโทษแหงวาโยธาตุมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนาย
ในวาโยธาตุ ถาวาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ก็เพราะเครื่องสลัดออก
แหงวาโยธาตุมีอยูแล ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ.
[๔๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่สัตวเหลานี้ยังไมทราบ
ชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดย
ความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุ
ทั้ง ๔ เหลานี้เพียงใด สัตวเหลานี้ยังสลัดตนออกไมได พรากออกไมได ยัง
ไมหลุดพนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจาก
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจขามพนจากแดน
กิเลสและวัฏฏะไมไดเพียงนั้น ก็เมื่อใดแลสัตวเหลานี้ไดทราบชัดตามความ
เปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึง่ โทษโดยความเปนโทษ
ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้
เมื่อนั้นสัตวเหลานี้ยอมสลัดตนออกได พรากออกได หลุดพนไปจากโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตว พรอมทั้ง
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สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย จึงไดมีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะ
อยู ดังนี้.
จบโนเจทสูตรที่ ๔
อรรถกถาโนเจทสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในโนเจทสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้.
บทวา นยท เปนตน ทานประกอบดวยการปฏิเสธตามที่กลาว
แตตน พึงทราบอยางนี้วา สัตวทั้งหลายออกไมได พรากออกไมได
หลุดพนไปไมได มีใจขามพนจากแดนกิเลสไมไดอยู. พึงทราบวินิจฉัยใน
นัยที่ ๒. บทวา วิมริยาทิกเตน ไดแก มีใจไมมีแดน. ในบทนั้น
แดนมี ๒ คือ แดนคือกิเลส แดนคือวัฏฏะ. ก็ในบทเหลานั้นกิเลส
ของคนใดอันตนละไดแลวครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งยังละไมได. ก็หรือวา
วัฏฏะครึ่งหนึ่ง ตนละไดแลว อีกครึง่ หนึ่งยังละไมได. จิตของคนนั้นขาม
พันแดน หมายถึงกิเลส หรือวัฏฏะที่ละไดแลว. จิตขามพนจากแดน
ไมได หมายถึงกิเลส หรือวัฏฏะที่ยังละไมได. สวนในที่นี้ ทานกลาววา
มีใจขามพนจากแดน ดังนี้ เพราะกิเลสและวัฏฏะแมทั้งสองละไดแลว.
อธิบายวา มีใจไมทําแดนไว ขามพนแดนอยู. กลาวสัจจะ ๔ เทานั้น
ไวใน ๓ สูตรเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโนเจทสูตรที่ ๔
๑

๑. ม. นิสฺสฏาติ.
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๕. ทุกขสูตร
วาดวยสุขและทุกขแหงธาตุทั้ง ๔
[๔๑๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ปฐวีธาตุนี้ จักมีทุกขโดยสวนเดียว อันทุกขติดตามถึง อัน
ทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีใน
ปฐวีธาตุ แตเพราะปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกข
ไมหยั่งลงถึง ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุ. . .อาโปธาตุนี้. . .
เตโชธาตุนี้. . . วาโยธาตุนี้ จักมีทุกขโดยสวนเดียว อันทุกขตดิ ตามถึง
อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็พึงยินดีใน
วาโยธาตุ แตเพราะวาโยธาตุอันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไม
หยั่งลงถึง ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ.
[๔๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุนี้จักมีสุขโดยสวนเดียว
อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายจากปฐวีธาตุ แตเพราะปฐวีธาตุมีทุกข อันทุกข
ติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
จึงเบื่อหนายจากปฐวีธาตุ อาโปธาตุนี้. . . เตโชธาตุนี้. . . วาโยธาตุนี้
จักมีสุขโดยสวนเดียว อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่ง
ลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ แตเพราะ
วาโยธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลง
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ถึง ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ ดังนี้.
จบทุกขสูตรที่ ๕
อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา เอกนฺตทุกฺขา ความวา ทุกขโดยสวนเดียว เหมือนคน
เดินไปแลวหยุดอยูเกิดความรอนฉะนั้น. บทวา ทุกฺขานุปติตา ไดแก อัน
ทุกขติดตาม. บทวา ทุกฺขาวกฺกนฺตา ไดแก อันทุกขกาวลง มีทุกขหยั่งลง
คือเปนปจจัยแกทุกขเวทนา. พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงอยางนี้.
ทานกลาวทุกขลักษณะไวในสูตรนี้.
จบอรรถกถาทุกขสูตรที่ ๕
๖. อภินันทนาสูตร
วาดวยการชื่นชมยินดีในธาตุทั้ง ๔
[๔๑๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผูใดยอมชื่นชมปฐวีธาตุ. . .ผูนั้นชื่อวายอมชื่นชมทุกขผูใดยอมชื่นชมทุกข
เรากลาววา ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข ผูใดยอมชื่นชมอาโปธาตุ. . . ผูใด
ยอมชื่นชมเตโชธาตุ. . .ผูใดยอมชื่นชมวาโยธาตุ. . .ผูนั้นชื่อวาชื่นชมทุกข
ผูใดชื่นชมทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข ดังนี้.
[๔๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดยอมไมชื่นชมปฐวีธาตุ. . .ผูนั้น
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ชื่อวาไมชื่นชมทุกข ผูใดไมชื่นชมทุกข เรากลาววา ผูนั้นหลุดพนจากทุกข
ผูใดไมชื่นชมอาโปธาตุ. . . ผูใดไมชนื่ ชมเตโชธาตุ. . . ผูใดไมชื่นชม
วาโยธาตุ ผูนั้นชื่อวาไมชื่นชมทุกข ผูใดไมชื่นชมทุกข เรากลาววา ผูนั้น
หลุดพนจากทุกข ดังนี้.
จบอภินันทนสูตรที่ ๖
อรรถกถาอภินันทสูตรที่ ๖ เปนตน
ทานกลาววิวัฏฏะไวในสูตรที่ ๖ สูตรที่ ๗.
๗. อุปปาทสูตร
วาดวยความเกิดและตั้งอยูแหงธาตุทั้ง ๔
[๔๑๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย
ความเกิด ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ. . .นั่นเปน
ความเกิดแหงทุกข เปนที่ตั้งแหงโรค เปนความปรากฏแหงชรามรณะ
ความเกิด ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงอาโปธาตุ. . . แหง
เตโชธาตุ. . . แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกข เปนที่ตั้งแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชรามรณะ.
[๔๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับ ความสงบ ความสูญ
สิ้นแหงปฐวีธาตุ. . .นั่นเปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค
เปนความสูญสิ้นแหงชรามรณะ ความดับ ความสงบ ความสูญสิ้นแหง
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อาโปธาตุ. . . แหงเตโชธาตุ. . .แหงวาโยธาตุ. . . นัน่ เปนความดับแหง
ทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความสูญสิ้นแหงชรามรณะ.
จบอุปปาทสูตรที่ ๗
๘. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วาดวยเปนสมณะเปนพราหมณ
[๔๑๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธาตุเหลานี้มี ๔ อยาง คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง
ซึ่งความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ยอม
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ ทานสมณพราหมณเหลา
นั้นยอมไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชน
แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง
อยู.
[๔๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก
ยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัด
ออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล ยอมไดรับ
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน
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สมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตน
เองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๘
๙. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วาดวยเปนสมณะเปนพราหมณ
[๔๑๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุ
เหลานี้มี ๔ อยางคือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือ
พราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด ความดับ
ความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไม
ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ สวนสมณะหรือพราหมณ
บางพวกยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด ความดับ ความแชมชื่น
โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้. . .
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๙
๑๐. ตติยสมณพรหมณสูตร
วาดวยเปนสมณะเปนพราหมณ
[๔๑๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม

ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมี-
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พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณบางจําพวก ยอมไมทราบชัดซึ่งปฐวี
ธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวี ความดับแหงปฐวีธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึง
ความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมไมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ. . . ซึ่งเตโชธาตุ. . .
ซึ่งวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอม
ไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรบั สมมติวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ และทานเหลานั้นยอมไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญา
อันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู.
[๔๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก
ยอมทราบชัดซึ่งปฐวีธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึง
ความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ. . . ซึ่งเตโชธาตุ. . .
ซึ่งวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอม
ไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน
สมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย
ตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ดังนี้.
จบตติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐
จบจตุตถวรรคที่ ๔
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จตัสสูตร
๒. ปุพพสูตร
๓. อจริสตู ร
๔. โนเจทสูตร ๕. ทุกขสูตร
๖. อภินันทนสูตร
๗. อุปปาทสูตร ๘. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๙. ทุตยิ สมณพราหมณสูตร
๑๐. ตติยสมณพราหมณสูตร
จบธาตุสังยุตที่ ๒
อรรถกถาอุปปาทสูตรที่ ๗ เปนตน
ใน ๓ สูตรสุดทาย (สูตรที่ ๘-๙-๑๐) ทานกลาวสัจจะ ๔
เทานั้น.
จบจตุตถวรรคที่ ๔
จบอรรถกถาธาตุสังยุต
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๓. อนมตัคคสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. ติณกัฏฐสูตร
วาดวยที่สุดเบื้องตนเบือ้ งปลายของสงสาร
[๔๒๑] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่พูดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมี
อวิชชาเปนที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู
ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ.
[๔๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา บุรุษตัดทอนหญา
ไม กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ แลวจึงรวมกันไว ครั้นแลว พึงกระทําให
เปนมัด ๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว สมมติวา นี้เปนมารดาของเรา นี้เปน
มารดาของมารดาของเรา โดยลําดับ มารดาของมารดาแหงบุรุษนั้นไม
พึงสิ้นสุด สวนวา หญา ไม กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการ
หมดสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปน
เครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ
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พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปน
ปาชา ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียง
เทานั้น พอทีเดียวที่จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
จบติณกัฏฐสูตรที่ ๑

อนมตัคคสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
อรรถกถาติณกัฏฐสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในติณกัฏฐสูตรที่ ๑ แหงอนมตัคคสังยุต ดังตอไปนี้.
บทวา อนทตคฺโค แปลวา มีที่สุดเบื้องตนอันบุคคลไปตามอยู
รูไมได. อธิบายวา สงสารแมจะตามไปดวยญาณรอยป พันป มีที่สุด
รูไมได คือมีที่สุดอันทราบไมได. สงสารนั้นใครไมอาจรูที่สุดขางนี้ หรือ
ขางโนนได คือมีเบื้องตนเบื้องปลายกําหนดไมได. บทวา สสาโร
ไดแก ลําดับแหงขันธเปนตนที่เปนไปกําหนดไมได. บทวา ปุพฺพา
โกฏิ น ปฺายติ ไดแก เขตแดนเบื้องตน ไมปรากฏ ก็ทสี่ ุด
เบื้องตนของสงสารนั้น ยอมไมปรากฏดวยที่สุดใด. แมที่สุดเบื้องปลาย
ก็ยอมไมปรากฏดวยที่สุดนั้นเหมือนกัน. สวนสัตวทั้งหลาย ยอมทองเที่ยว
ไปในทามกลาง. บทวา ปริยาทาน คจฺเฉยฺย นี้ ทานกลาววา เพราะ
เปนอุปมาดวยสิ่งนอย. สวนในพาหิรสมัย ประโยชนมีนอย อุปมามีมาก.
เมื่อทานกลาววา โคนี้เหมือนชาง สุกรเหมือนโค สระเหมือนสมุทร
๑

๑. ฎีกา-: อตฺโถ ปริตฺโต โหติ ยถาภตาวโพธาภาวโต.
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ประโยชนเหลานั้น จะมีประมาณเชนนั้นก็หามิได. สวนในพุทธสมัย
อุปมามีนอย. ประโยชนมีมาก. แทจริง เพราะในบาลีที่ทานถือเอาชมพูทวีป
แหงเดียว. หญาเปนตน พึงถึงการหมดสิ้นไป ดวยความพยายามของ
ชาวชมพูทวีปเห็นปานนี้ในรอยบาง พันปบาง แสนปบาง. สวนมารดา
ของคน พึงถึงการหมดสิ้นไป ก็หามิไดแล. บทวา ทุกฺข ปจฺจนุภูต
ไดแก ทานเสวยทุกข. บทวา ติปฺป เปนไวพจนของบทวา อนุภูต
นั้นแล. บทวา พฺยสน ไดแก หลายอยางมีความเสื่อมแหงญาติเปนตน.
บทวา กฏสิ ไดแก ปฐพีที่เปนปาชา. สัตวเหลานั้น เมื่อตายบอย ๆ
ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชานั้น ดวยการทิ้งสรีระไว. บทวา อล แปลวา
พอเทานั้น.
จบอรรถกถาติณกัฏฐสูตรที่ ๑
๒. ปฐวีสูตร
วาดวยการกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายของสงสาร
[๔๒๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล พระผูม -ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน
ที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุด
เบื้องตนยอมไมปรากฏ.
[๔๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา บุรุษปนมหาปฐพี
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นี้ใหเปนกอน กอนละเทาเม็ดระเบาแลววางไว สมมติวา นี้เปนบิดา
ของเรา นี้เปนบิดาของบิดาของเรา โดยลําดับ บิดาของบิดาแหงบุรุษ
นั้นไมพึงสิ้นสุด สวนมหาปฐพีนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ
ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความ
พินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชา ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขาร
ทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ .
จบปฐวีสูตรที่ ๒
อรรถกถาปฐวีสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในปฐวีสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา มหาปฐวึ ไดแก มีจักรวาลเปนที่สุด. บทวา นิกฺขเิ ปยฺย
ความวา บุรุษทําลายปฐพีนั้นปนใหเปนกอน มีประมาณที่กลาวแลว
พึงวางไวในที่ควรสวนขางหนึ่ง.
จบอรรถกถาปฐวีสูตรที่ ๒
๓. อัสสุสูตร
วาดวยเปรียบน้ําตากับน้ําในมหาสมุทร
[๔๒๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
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ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้
กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน น้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมา คร่ําครวญ
รองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ
โดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหนจะมากกวากัน.
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยอม
ทราบธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา น้ําตาที่หลั่งไหล
ออกของพวกขาพระองค ผูทองเที่ยวไปมา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะ
การประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาล
นานนี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย.
[๔๒๖] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู
ทองเที่ยวไปมา ฯลฯ โดยกาลนานนี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาล
นาน น้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหลานั้น ผูป ระสบมรณกรรมของ
มารดา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพราก
จากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวา
เลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา.. . ของพี่ชายนองชาย พี่สาว
นองสาว. . . ของบุตร.. . . ของธิดา. . . ความเสื่อมแหงญาติ. .. ความ
เสื่อมแหงโภคะ. . . ไดประสบความเสื่อมเพราะโรค ตลอดกาลนาน
น้ําตาที่หลั่งออกของพวกเธอเหลานั้น ผูประสบความเสื่อมเพราะโรค
คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจาก
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สิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะ
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน
ดังนี้.
จบอัสสุสูตรที่ ๓
อรรถกถาอัสสุสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในอัสสุสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา กนฺทนฺตาน ไดแก รองไหอยูร่ําไป. บทวา ปสนฺท น้ําตา
หลั่งไหล คือเปนไปแลว. บทวา จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ ไดแก ใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ ที่กําหนดดวยรัศมีภูเขาสิเนรุ. ก็สําหรับภูเขาสิเนรุ ทาง
ทิศปราจีน สําเร็จดวยเงิน. ทางทิศทักษิณ สําเร็จดวยแกวมณี. ทางทิศ
ปจฉิม สําเร็จดวยแกวผลึก. ทางทิศอุดร สําเร็จดวยทอง. รัศมีแหง
เงินและแกวมณี เปลงออกทางทิศปราจีนและทักษิณ รวมเปนอันเดียวกัน
แผไปบนหลังมหาสมุทร ตั้งจดจักรวาลบรรพต. รัศมีแหงแกวมณีและ
แกวผลึก เปลงออกทางทิศทักษิณและทิศปจฉิม รัศมีแหงแกวผลึกและทอง
เปลงออกทางทิศปจฉิมและทิศอุดร. รัศมีแหงทองและเงินเปลงออกทางทิศ
อุดรและทิศปราจีน รวมเปนอันเดียวกัน แผไปบนหลังมหาสมุทร ตั้ง
จดจักรวาลบรรพต. ภายในรัศมีเหลานั้น เปนมหาสมุทรทั้ง ๔. ทานหมาย
เอามหาสมุทร ๔ เหลานั้น จึงกลาววา จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ. บทวา
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พฺยสน ในบทเปนตนวา าติพฺยสน ไดแก ความเสื่อม ความเสีย
คือความพินาศ. ความเสื่อมแหงพวกญาติ ชื่อวาญาติพยสนะ. ความเสื่อม
แหงโภคะ ชื่อวาโภคพยสนะ. ชื่อวาพยสนะ เพราะความมีโรคของตนเอง
นั่นแล คือใหความไมมีโรคพินาศ คือฉิบหายไป. ความเสื่อมเปนโรค
แนนอน ชื่อวาโรคพยสนะ.
จบอรรถกถาอัสสุสูตรที่ ๓
๔. ขีรสูตร
วาดวยเปรียบน้ํานมกับน้ําในมหาสมุทร
[๔๒๗] พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้
กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนานนี้
ดื่มแลว กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไหนจะมากกวากัน.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
ยอมทราบตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว น้ํามันมารดาที่พวก
ขาพระองคผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนาน ดืม่ แลวนั่นแหละมากกวา
น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย.
[๔๒๘] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมา
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อยูโดยกาลนาน ดื่มแลวนั่นแหละมากวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม
มากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
จบขีรสูตรที่ ๔
อรรถกถาขีรสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในขีรสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้.
บทวา มาตุถฺ ไดแก น้ํามันมารดา ผูเปนมนุษย มีชื่อผูหนึ่ง.
จริงอยู ในเวลาสัตวเหลานี้บังเกิดในไสเดือนและมดแดงเปนตน ในปลา
และเตาเปนตน หรือในชาติปกษี น้าํ มันแมไมมีเลย. ในเวลาบังเถิดใน
แพะ สัตวเลี้ยงและกระบือเปนตน น้ํามันมี. ในพวกมนุษย น้ํานมมีอยู
เหมือนอยางนั้น . บรรดากาลเหลานั้น น้ํานม ทีเ่ ธอดื่ม ในกาลที่เธอ
ถือกําเนิดในครรภของมารดาผูมีชื่อผูหนึ่งวา "ติสสา" เทานั้น โดย
ยังมิตองนับในกาลที่ถือกําเนิดในสัตวมีแพะเปนตน และแมในกาลที่ถือ
กําเนิดในครรภของมารดาที่มีชื่อตางๆ กัน อยางนี้วา "เทวี สุมนา ติสสา
ในพวกมนุษย" พึงทราบวา ยังมากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔.
จบอรรถกถาขีรสูตรที่ ๔
๕. ปพพตสูตร
วาดวยเรื่องกัป
[๔๒๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ครัง้ นั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 514

ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว ฯ ล ฯ เมื่อภิกษุ
รูปนั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ กัปหนึ่งนานเพียงไรหนอแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใช
งายที่จะนับกัปนั้นวา เทานี้ป เทานี้ ๑๐๐ ป เทานี้ ๑,๐๐๐ ป หรือวา
เทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป.
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา.
[๔๓๐] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกอนภิกษุ
เหมือนอยางวา ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูง
โยชนหนึ่ง ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควน
กาสีมาแลวปดภูเขานั้น ๑๐๐ ปตอครั้น ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการ
หมดไป สิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยัง
ไมถึงการหมดไป สิ้นไป กัปนานอยางนี้แล บรรดากัปที่นานอยางนี้
พวกเธอทองเที่ยวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใชพันกัป มิใช
แสนกัป. ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียว
ที่จะเบื่อหนาย ในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้.
จบปพพตสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปพพตสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในปพพตสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา สกฺกา ปน ภนฺเต ความวา ไดยินวา ภิกษุนั้นคิดวา
พระศาสดาตรัสวา มิใชทําไดงาย จะตัดอยางไรก็ไมได เราอาจจะให
พระองคทําอุปมาไดไหม. เพราะฉะนั้น เธอจึงกราบทูลอยางนี้. บทวา
กาสิเกน ความวา ดวยผาเนื้อละเอียดมากอันสําเร็จดวยดายที่เขาเอาฝาย
๓ ชนิดมาทอรวมกันเขา. บุรุษพึงเหวี่ยงไปประมาณเทาใดดวยการทําให
เรียบดวยผานั้น. คือใหเหลือประมาณเมล็ดพันธุผักกาด.
จบอรรถกถาปพพตสูตรที่ ๕
๖. สาสปสูตร
วาดวยเรือ่ งกัป
[๔๓๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ครัง้ นั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว ได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหนึ่งนาน
เพียงไรหนอแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใช
งายที่จะนับกัปนั้นวา เทานี้ป ฯ ล ฯ หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป.
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา.
[๔๓๒] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกอน
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ภิกษุ เหมือนอยางวา นครที่ทําดวยเหล็ก ยาว ๑ โยชน กวาง ๑ โยชน
สูง ๑ โยชน เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด มีเมล็ดพันธุผักกาดรวมกันเปน
กลุมกอน บุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดหนึ่ง ๆ ออกจากนคร
นั้นโดยลวงไปหนึ่งรอยปตอหนึ่งเมล็ด เมล็ดพันธุผักกาดกองใหญนั้น พึงถึง
ความสิ้นไป หมดไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่ง
ยังไมถึงความสิ้นไป หมดไป กัปนานอยางนี้แล บรรดากัปทีน่ านอยางนี้
พวกเธอทองเที่ยวไปแลวมิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใชรอยพันกัป มิใชแสน
กัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
จบสาสปสูตรที่ ๖
อรรถกถาสาสปสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในสาสปสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา อายส นคร ไดเเก เมืองลอมดวยกําแพงเหล็ก. แต
ไมควรเห็นวา ภายในเกลื่อนดวยปราสาทชั้นเดียวเปนตนตอกันไป.
จบอรรถกถาสาสปสูตรที่ ๖
๗. สาวกสูตร
วาดวยการอุปมากัป
[๔๓๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ครัน้ นั้นแล ภิกษุหลายรูป
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯ ล ฯ ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว
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ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปทัง้ หลายที่
ผานไปแลว ลวงไปแลว มากเทาไรหนอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัปทั้งหลาย
ที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มีมาก มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้
กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา.
[๔๓๔] พ. อาจอุปหาได ภิกษุทั้งหลาย แลวตรัสตอไปวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสาวก ๔ รูปในศาสนานี้ เปนผูมีอายุ ๑๐๐ ป มี
ชีวิต ๑๐๐ ป หากวาทานเหลานั้นพึงระลึกถอยหลังไปไดวันละแสนกัป
กัปที่ทานเหลานั้นระลึกไมถึงถึงยังมีอยูอีก สาวก ๔ รูปของเราผูมีอายุ
๑๐๐ ป มีชวี ิต ๑๐๐ ป พึงทํากาละโดยลวงไป ๑๐๐ ป ๆ โดยแทแล
กัปที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มีจํานวนมากอยางนี้แล มิใชงายที่จะนับ
กัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวา
เทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนด
ที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
จบสาวกสูตรที่ ๗
อรรถกถาสาวกสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในสาวกสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
บทวา อนุสฺสเรยฺยุ ความวา แมพระสาวก ๔ รูป พึงระลึก
ถอยหลังไปได ๔ แสนกัปอยางนี้วา เมื่อรูปหนึ่งระลึกถอยหลังไดแสนกัป
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อีกรูปหนึ่งระลึกถอยหลังได ๑๐๐,๐๐๐ กัป แมรูปอื่นก็ระลึกถอยหลังไดอีก
๑๐๐,๐๐๐ กัปจากสถานที่เขาอยู.
จบอรรถกถาสาวกสูตรที่ ๗
๘. คงคาสูตร
วาดวยการอุปมากัป
[๔๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ครั้นนัน้ แบ พราหมณผูหนึ่ง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นพราหมณนั้นนั่งเรียบรอยแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ กัปที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มากเทาไรหนอแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ กัปทั้งหลายที่ผาน
ไปแลว ลวงไปแลว มากแล มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป
เทานี้ ๑๐๐ กัป เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม.
[๔๓๖] พ. อาจอุปมาได พราหมณ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกอน
พราหมณ แมน้ําคงคานี้ยอมเกิดแตที่ใด และยอมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด
เมล็ดทราบในระยะนี้ไมเปนของงายที่จะกําหนดไดวา เทานี้เมล็ด เทานี้
๑๐๐ เมล็ด เทานี้ ๑,๐๐๐ เมล็ด หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกอน
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พราหมณ กัปทั้งหลายที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มากกวาเมล็ดทราย
เหลานั้น มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป
เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป เมื่อเหลาสัตวผูมี
อวิชชาเปนที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู
ที่สุดเบื้องตนไมปรากฏ สัตวเหลานั้นไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน
ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น
ดูกอนพราหมณ ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขาร
ทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
[๔๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณผูนั้น
ไดกราบทูลวา แจมแจงยิ่งนักทานพระโคดม แจมแจงยิ่งนักทานพระ
โคดม ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง
สรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้.
จบคงสูตรที่ ๘
อรรถกถาคงคาสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยใน คงคาสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้.
บทวา ยา เอตสฺมึ อนฺตเร วาลิกา ความวา เมล็ดทรายใน
ระหวางนี้ ยาว ๕ โยชน.
จบอรรถกถาคงคาสูตรที่ ๘
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๙. ทัณฑสูตร

วาดวยสงสารกําหนดเบือ้ งตนเบือ้ งปลายเหมือนทอนไม
[๔๓๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน
ที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตน
ยอมไมปรากฏ ฯ ล ฯ
[๔๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทอนไมที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ
บางคราวก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลง
ทางปลาย แมฉันใด สัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปน
เครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลก
นี้ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสูโลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ พอเพื่อ
จะหลุดพน ดังนี้.
จบทัณฑสูตรที่ ๙
อรรถกถาทัณฑสูตรที่ ๙
สวนในทัณฑสูตรที่ ๙ คําจะตองกลาวไมมี.
จบอรรถกถาทัณฑสูตรที่ ๙

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 521

๑๐. ปุคคลสูตร

วาดวยสงสารกําหนดเบื้องตนเบื้องปลายไมได
เหมือนโครงกระดูกบุคคล
[๔๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ กรุงราชคฤห. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ.
[๔๔๑] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ เมื่อบุคคลหนึ่งทอง
เที่ยวไปมาอยูตลอดกัปหนึ่ง พึงมีโครงกระดูก รางกระดูก กองกระดูก
ใหญเทาภูเขาเวปุลละนี้ ถากองกระดูกนั้นพึงเปนของที่จะขนมารวมกันได
และกระดูกที่ไดสั่งสมไวแลว ก็ไมพึงหมดไป ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวา สงสารกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้.
[๔๔๒] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา
เราผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ไดกลาวไวดังนี้วา
กระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไวกัปหนึ่ง พึงเปน
กองเทาภูเขา ก็ภูเขาที่เรากลาวนั้น คือ ภูเขาใหญ
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ชื่อเวปุลละ อยูท ิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
เมืองราชคฤห อันมีภูเขาลอมรอบ เมื่อใดบุคคลเห็น
อริยสัจ คือทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความลวงพน
ทุกข และอริยมรรคมีองค ๘ อันยังสัตวใหถึง
ความสงบทุกข ดวยปญญาอันชอบ เมือ่ นั้น เขา
ทองเที่ยว ๗ ครั้งเปนอยางมาก ก็เปนผูทําที่สุดทุกข
ได เพราะสิ้นสังโยชนทั้งปวง ดังนี้แล.
จบปุคคลสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ติณกัฏฐสูตร ๒. ปฐวีสูตร ๓. อัสสุสูตร ๔. ขีรสูตร
๕. ปพพตสูตร ๖. สาสปสูตร ๗. สาวกสูตร ๘. คงคาสูตร
๙. ทัณฑสูตร ๑๐. ปุคคลสูตร
อรรถกถาปุคคลสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
แม ๓ บทมีบทเปนตนวา อฏิกงฺกโล ก็เปนไวพจนของกอง
กระดูกนั่นเอง. ก็สัตวเหลานี้ เวลาไมมีกระดูกมากกวาเวลามีกระดูก.
ดวยวา กระดูกของสัตวมีไสเดือนเปนตนเหลานั้นไมมี. สวนสัตวมีปลา
และเตาเปนตน มีกระดูกมากกวาแล. เพราะฉะนั้น พึงถือเอาเฉพาะ
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เวลามีกระดูก มิไดหมายถึงเวลาไมมีกระดูกและเวลามีกระดูกมากหลาย.
บทวา อุตฺตโร คิชฺฌกูฏสฺส ไดแกภูเขาตั้งอยูทิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ.
บทวา มคธาน คิริพฺพเช คือ ใกลภเู ขาแควนมคธ อธิบายวา ตั้ง
อยูในวงลอมของภูเขา. คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปุคคลสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. ทุคตสูตร

วาดวยสงสารกําหนดเบือ้ งตนเบือ้ งปลายไมได
เหมือนทุคตบุรษุ
[๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมี
อวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู
ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ เธอทั้งหลายเห็นทุคตบุรุษผูมีมือและเทาไม
สมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้วา เราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกข
เห็นปานนี้มาแลว โดยกาลนานนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้
กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
จบทุคตสูตรที่ ๑

ทุติยวรรคที่ ๒
อรรถกถาทุคตสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในทุคตสูตรที่ ๑ แหงทุติยวรรค ดังตอไปนี้.

บทวา ทุคฺคต ไดแกคนขัดสน คือ คนกําพรา. บทวา ทุรูเปต
ความวา ทุคตบุรุษมีมือและเทาไมสมประกอบ.
จบอรรถกถาทุคตสูตรที่ ๑
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๒. สุขติ สูตร

วาดวยสงสารกําหนดเบือ้ งตนเบือ้ งปลายไมได
เหมือนบุคคลผูมีความสุข
[๔๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมี
อวิชชาเปนที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู
ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ. . . เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผูเพียบพรอมดวย
ความสุข มีบริวารคอยรับใช พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้วา เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแลวโดยกาลนานนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวา สงสารกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯล ฯ พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้.
จบสุขิตสูตรที่ ๒
อรรถกถาสุขิตสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในสุขิตสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา สุขิต ความวา ผูเพียบพรอมดวยความสุข คือมีทรัพยมาก
มีโภคะมาก. บทวา สุสชฺชิต ความวา ประดับตกแตงขึ้นคอชาง คือ
มีบริวารมาก.

จบอรรถกถาสุขิตสูตรที่ ๒
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๓. ติงสมัตตาสูตร

วาดวยภิกษุชาวเมืองปาเวยยะ ๓๐ รูป
ถือการอยูปาเปนวัตร
[๔๔๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลนทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ครั้งนั้นแล ภิกษุชาวเมืองปาเวยยะประมาณ
๓๐ รูป ทั้งหมดลวนแตเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร แตทั้งหมดลวนยัง
เปนผูมีสังโยชนอยู เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๔๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดําริวา ภิกษุ
ชาวเมืองปาเวยยะประมาณ ๓๐ รูปเหลานี้แล ทั้งหมดลวนถือการอยูปาเปน
วัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ทั้งหมดลวนยังมีสังโยชน ถากระไร เราพึงแสดงธรรม
โดยประการที่ภิกษุเหลานี้จะพึงมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น
ณ อาสนะนี้ทีเดียว ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ.
[๔๔๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูยังมีอวิชชา
เปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุด
เบื้องตนยอมไมปรากฏ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โลหิตที่
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หลั่งไหลออกของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้
กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายยอมทราบธรรมตามที่พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกขาพระองคผูทองเที่ยวไปมา ซึง่ ถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกวา สวน
น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ดังนี้.
[๔๔๘] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผู
ทองเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนาน นี้แหละมากกวา สวนน้ําใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย เมือ่ เธอทั้งหลายเกิดเปนโค ซึ่งถูกตัด
ศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา สวนน้ําใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเปนกระบือ ซึ่งถูก
ตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา. . . เมื่อ
เธอทั้งหลายเกิดเปนแกะ . . . เกิดเปนแพะ. . . เกิดเปนเนื้อ . . . เกิด
เปนสุกร. . . เกิดเปนไก. . . เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวา
เปนโจรฆาชาวบานตลอดกาลนาน โลหิตที่หลัง่ ไหลออกนั่นแหละมาก
กวา. . . ถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน. . . ถูกจับตัดศีรษะ
โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิดในภรรยาของผูอื่นตลอดกาลนาน โลหิต
ที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได. . . พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
[๔๔๙] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตาง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 528

พอใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุชาวเมืองปาเวยยะประมาณ ๓๐ รูป
พนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น.
จบติงสมัตตสูตรที่ ๓
อรรถกถาติงสมัตตาสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในติงสมัตตาสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา ปาเวยฺยกา ไดเเกภิกษุชาวเมืองปาเวยยกะ. ในบทเปนตนวา
สพฺเพ อารฺิกา พึงทราบความที่ภิกษุเหลานั้นอยูในปาเปนวัตรเปนตน
ดวยอํานาจสมาทานธุดงค. บทวา สพฺเพ สสฺโชนา ความวา พวก
ภิกษุทั้งปวงยังมีเครื่องผูกอยู คือบางพวกเปนพระโสดาบัน บางพวก
เปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี. ก็ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุเปน
ปุถุชน หรือพระขีณาสพไมมี. ในบทเปนตนวา คุนฺน ไดแกพงึ ถือเอา
เวลามีสีอยางหนึ่ง ๆ ในบรรดาสีขาวและดําเปนตน. บทวา ปาริปนฺถกา
ไดแกพวกโจรปลนคอยดักที่ทาง. บทวา ปารทาริกา คือโจรผูประพฤติ
ผิดในภรรยาของผูอื่น.
จบอรรถกถาติงสมัตตาสูตรที่ ๓
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๔. มาตุสูตร

วาดวยสงสารกําหนดเบื้องตนเบื้องปลายไมได
เหมือนผูไมเคยเปนมารดา
[๔๕๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯล ฯ สัตวที่ไมเคยเปน
มารดาโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน
ดังนี้.
จบมาตุสูตรที่ ๔
[สูตรทั้งปวงก็มีเปยยาลอยางเดียวกันนี้]
อรรถกถามาตุสูตรที่ ๔
พึงทราบเนื้อความในมาตุสูตรที่ ๔ เปนตน โดยกําหนดเพศและ
โดยกําหนดจักรวาล. ในขอนี้มีกําหนดเพศอยางนี้วา เวลาบุรุษเปน
มาตุคามและเวลามาตุคามเปนบุรุษ. สัตวทั้งหลายทองเที่ยวจากจักรวาลนี้
ไปยังจักรวาลอื่น และจากจักรวาลอื่นมายังจักรวาลนี้. บรรดากําหนด ๒
อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงหญิงที่เปนมารดาเวลาเปน
มาตุคามในจักรวาลนี้ จึงตรัสวา โย น มาตาภูตปุพฺโพ. แมในบท

เปนตนวา โย น ปตาภูตปุพฺโพ เปนตน ก็นัยนีแ้ ล.
จบอรรถกถามาตุสูตรที่ ๔ เปนตน
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๕. ปตุสูตร

วาดวยสงสารกําหนดเบือ้ งตนเบือ้ งปลายไมได
เหมือนผูไมเคยเปนบิดา
[๔๕๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวทไี่ มเคยเปน
บิดาโดยกาลนาน มิใชหาไดงายเลย ดังนี้.
จบปตุสูตรที่ ๕
ตั้งแตสูตรที่ ๕ ถึง สูตรที่ ๙ ไมมีอรรถกถาอธิบาย
๖. ภาตุสตู ร

วาดวยสงสารและสัตวไมเคยเปนพี่ชายนองชาย
[๔๕๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ฯล สัตวที่ไมเคยเปน
พี่ชายนองชายโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย. ดังนี้.
จบภาตุสูตรที่ ๖
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๗. ภคินีสูตร

วาดวยสงสารและสัตวที่ไมเคยเปนพี่หญิงนองหญิง
[๔๕๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ สัตวที่ไมเคยเปน
พี่หญิงนองหญิงโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย ดังนี้.
จบภคินีสูตรที่ ๗
๘. ปุตตสูตร

วาดวยสงสารและสัตวที่ไมเคยเปนบุตร
[๔๕๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ สัตวที่ไมเคยเปน
บุตรโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย.
จบปุตตสูตรที่ ๘
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๙. ธีตุสูตร

วาดวยสงสารและสัตวที่ไมเคยเปนธิดา
[๔๕๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน
ที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้อง
ตนยอมไมปรากฏ สัตวที่ไมเคยเปนธิดาโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบ
ไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ภิกษุทงั้ หลาย พวก
เธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปน
ปาชาตลอดกาลนาน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียว
เพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้.
จบธีตุสูตรที่ ๙
๑๐. เวปุลลปพพตสูตร

วาดวยความเปนไปของภูเขาเวปุลละ
[๔๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขา

คิชฌกูฏ กรุงราชคฤห. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
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ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังนี้.
[๔๕๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชา
เปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุด
เบื้องตนยอมไมปรากฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้ไดชื่อวาปาจีนวังสะ สมัยนัน้ แล หมูมนุษยไดชื่อวา ติวรา
หมูมนุษยชื่อติวรา มีอายุประมาณ ๔ หมื่นป หมูม นุษยชื่อติวรา ขึ้นปาจีนวังสบรรพตเปนเวลา ๔ วัน ลงก็เปนเวลา ๔ วัน. สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ เสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ
มีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาวิธูระ และสัญชีวะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแล อันตรธาน
ไปแลว มนุษยเหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยงอยางนี้ ไมยั่งยืน
อยางนี้ ไมนาชื่นใจอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอ
ทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อ
จะหลุดพน ดังนี้.
[๔๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภูเขาเวปุลละนี้
มีชื่อวาวงกต. สมัยนั้นแล หมูมนุษยมีชื่อวาโรหิตัสสะ มีอายุประมาณ
๓ หมื่นป มนุษยชื่อวาโรหิตัสสะ ขึ้นวงกตบรรพตเปนเวลา ๓ วัน ลง
ก็เปนเวลา ๓ วัน สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจา
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ทรงพระนามวาโกนาคมนะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสันพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ มีพระสาวกคูหนึ่ง
เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาภิยโยสะและอุตตระ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว มนุษยเหลานั้น
ทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ฯ ล ฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
[๔๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพต
นี้มีชื่อวา สุปสสะ. สมัยนั้นแล หมูมนุษยชื่อสุปนียา มีอายุประมาณ
๒ หมื่นป หมูมนุษยที่ชื่อวาสุปปยา ขึ้นสุปสสะบรรพตเปนเวลา ๒ วัน
ลงก็เปนเวลา ๒ วัน สมัยนั้น พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ไดมีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ
เปนคูเจริญ ชื่อวติสสะและภารทวาชะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว มนุษยเหลานั้นกระทํา
กาละไปแลว และพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ฯ ล ฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้.
[๔๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อวา
เวปุลละทีเดียว ก็บัดนี้หมูมนุษยเหลานี้มีชื่อวามาคธะ หมูมนุษยที่ชื่อมาคธะ
มีอายุนอย นิดหนอย ผูใ ดมีชีวิตอยูนาน ผูนั้นมีอายุเพียงรอยป นอย
กวาก็มี เกินกวาก็มี หมูม นุษยชื่อมาคธะ ขึ้นเวปุลลบรรพตเพียงครูเดียว
และบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุพธเจาพระองคนี้ เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ในโลก ก็เราแลมีสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อสารีบุตรและ
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โมคคัลลานะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นก็จักมี สละชื่อแหงบรรพตนี้
จักอันตรธาน หมูมนุษยเหลานี้จักทํากาละ และเราก็จักปรินิพพาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ไมยั่งยืนอยางนี้
ไมนาชื่นใจอยางนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อ
จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน
ดังนี้.
[๔๖๐] พระผูมีพระภาคเจา ผูส ุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา
ปาจีนวังสบรรพตของหมูมนุษยชื่อติวระ วงกฏ
บรรพตของหมูมนุษยชื่อโรหิตสั สะ สุปสสบรรพต
ของหมูมนุษยชื่อสุปปยา และเวปุลลบรรพตของหมู
มนุษยชื่อมาคธะ สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มี
อันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเปนธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแลว
ยอมดับไป ความที่สังขารเหลานั้นสงบระงับไป
เปนสุข ดังนี้.
จบเวปุลลปพพตสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุคตสูตร
๒. สุขิตสูตร ๓. ติงสมัตตาสูตร
๔. มาตุสูตร
๕. ปตุสูตร
๖. ภาตุสูตร
๗. ภคินีสูตร
๘. ปุตตสูตร ๙. ธีตสุ ูตร
๑๐. เวปุลลปพพตสูตร
จบอนมตัคคสังยุตที่ ๓
อรรถกถาเวปุลลปพพตสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในเวปุลปพพตสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
บทวา ภูตปุพฺพ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเรื่องราวเรื่อง
หนึ่งในอดีตกาลมาแสดง. บทวา สมฺา อุทปาทิ ไดแก บัญญัติ. บทวา
จตุเหน อาโรหนฺติ นี้ ทานกลาวหมายถึงคนมีกําลังปานกลาง. บทวา
อคฺค คือสูงสุด. บทวา ภทฺทยุค คือคูที่ดี. บทวา ตีเหน อาโรหนฺติ
ความวา ไดยินวา แผนดินหนาขึ้น ๑ โยชน ระหวางพระพุทธเจาทั้งสอง
ดวยคํามีประมาณเทานี้. ภูเขานั้นสูง ๓ โยชน. บทวา อปฺป วา ภิยฺโย
ความวา ผูอยูเกินกวา ๑๐๐ ป นอยกวา ๑๐ ปบาง. ผูที่ชื่อวาอยูตลอด
๑๐๐ ป ไมมีอีก. แตโดยสูงสุด สัตวมีชีวิตอยูได ๖๐ ปบาง ๘๐ ปบาง
สวนสัตวยังไมถึง ๑๐๐ ป ตายไปในเวลา ๕ ป หรือ ๑๐ ปเปนตนก็มี
มาก. คํานี้วา ก็พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ บังเกิดในเวลามีอายุ
๔ หมื่นป พระผูมีพระภาคเจาโกนาคมนะ บังเกิดในเวลามีอายุ ๓
หมื่นป ดังนี้ ทานจัดใหเปนความเสื่อมโดยลําดับ. แตไมพึงทราบวา
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อายุเสื่อมอยางนี้ เจริญแลว ๆ ก็เสื่อม. ถามวา อยางไร. ตอบวา
ครั้งแรก พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ บังเกิดในเวลามีอายุ ๔ หมื่นป
ในกัปนี้แบงประมาณอายุออกเปน ๕ สวน ดํารงอยู ๔ สวน ปรินิพพาน
แลวในเมื่อสวนที่ ๕ ยังมีอยู. อายุนั้นเสื่อมลงถึง ๑๐ ป กลับเจริญขึ้นอีก
จนถึงอสงไขยป แลวกลับเสื่อม ดํารงอยูในเวลามีอายุ . หมื่นป.
พระโกนาคมนะบังเกิดแลวในกาลนั้น. แมพระองคก็ปรินิพพานอยางนั้น
แล อายุนั้นเสื่อมลงถึง ๑๐ ป กลับเจริญขึ้นอีกจนถึงอสงไขยป แลวก็เสื่อม
ดํารงอยูในเวลามีอายุ ๒ หมื่นป. พระผูมีพระภาคเจากัสสปะบังเกิดใน
กาลนั้น. แมพระองคปรินิพพานแลวอยางนั้นแล อายุนั้นเสื่อมลงถึง ๑๐ ป
กลับเจริญขึ้นอีกจนถึงอสงไขยป แลวเสื่อมลงไปถึง ๑๐๐ ป. ครั้งนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทรงอุบัติ. พึงทราบวาอายุเสื่อมแลวกลับเจริญ
เจริญแลวก็เสื่อม. พระพุทธเจาทั้งหลายทรงอุบัติในมนุษย มีประมาณอายุ
อันใดในกัปนั้น อันนั้นแล เปนประมาณอายุแมของพระพุทธเจาเหลานั้น.
จบอรรถกถาเวปุลลปพพตสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒
จบอรรถกถาอนมตัคคสังยุต
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๔. กัสสปสังยุต
๑. สันตุฏฐสูตร
วาดวยเรื่องสันโดษ
[๔๖๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะ
เหตุแหงจีวร ไมไดจีวรก็ไมสะดุง ครั้นไดจีวรแลวก็ไมยินดี ไมติดใจ
ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมใชสอย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และเปน
ผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ไมถงึ
การแสวงหาอันไมสมควร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตก็ไม
สะดุง ครัน้ ไดบิณฑบาตแลวก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติ
เห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไม
สมควรเพราะเหตุแหงเสนาสนะ ไมไดเสนาสนะก็ไมสะดุง ครั้นได
เสนาสนะแลวก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญา
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เครื่องสลัดออก ยอมใชสอย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษ
ดวยเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได และเปนผูกลาว
สรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัชบริขาร ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข
ตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเภสัชบริขาร
ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขก็ไม
สะดุง ครั้นไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขแลวก็ไมยินดี ไมติดใจ
ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค.
[๔๖๓] เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษา
อยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และจักเปน
ผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได จักไมถึงการ
แสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวรแลวก็จักไมสะดุง ครั้น
ไดจีวรแลวจักไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน จึงเปนผูมีปกติเห็นโทษ
มีปญญาเครื่องสลัดออก ใชสอย [พึงทําอยางนี้ทุกบท] เราทั้งหลาย
จักเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯ ล ฯ จักเปนผูสันโดษ
ดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯ ล ฯ จักเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขาร
ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความสันโดษดวยเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จัก
ไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหง
คนไข ไมไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขก็ไมสะดุง ครั้นได
เภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขแลวก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน
จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออกบริโภค ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักกลาว
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สอนพวกเธอตามอยางกัสสป ก็หรือผูใดพึงเปนผูเชนกัสสป และพวกเธอ
เมื่อไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้.
จบสันตุฏฐสูตรที่ ๑

กัสสปสังยุต
อรรถกถาสันตุฏฐสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในสันตุฏสูตรที่ ๑ แหงกัสสปสังยุต.
บทวา สนฺตุฏาย ไดแก กัสสปะนี้ เปนผูสันโดษ. บทวา
อิตริตเรน จีวเรน ไดแก ดวยจีวรชนิดใดชนิดหนึง่ เเหงจีวรเนื้อหยาบ
ละเอียด เศราหมอง ประณีต ทน ชํารุด. มีอธิบายวา สันโดษดวย
จีวรชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามที่ไดแลวเปนตน. ก็ความสันโดษในจีวรมี
๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ๑ ยถาพลสันโดษ ๑ ยถาสารุปปสันโดษ ๑.
ถึงความสันโดษในบิณฑบาตเปนตน ก็นัยนี้แล.
การพรรณนาประเภทแหงสันโดษเหลานั้น ดังตอไปนี้. ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไดจีวรดีบาง ไมดีบาง เธอใชจีวรนั้นอยางเดียว ไม
ปรารถนาจีวรอื่น ถึงจะไดก็ไมรับ. นีช้ ื่อวา ยถาลาภสันโดษในจีวร
ของเธอ. ก็เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุเปนผูทุรพลตามปกติบาง ถูกอาพาธ
ครอบงําบาง เมื่อหมจีวรหนักยอมลําบาก. เธอเปลี่ยนจีวรนั้นกับภิกษุ
ผูชอบพอกัน ใชจีวรเบา ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ. นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษ
ในจีวรของเธอ. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดปจจัยที่ประณีต. บรรดาบาตร
และจีวรเปนตน เธอไดจีวรมีคามากอยางใดอยางหนึ่ง หรือไดจีวร
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เปนตน เปนอันมาก ถวายดวยคิดวา สิ่งนี้สมควรแกพระเถระผูบวชนาน
สิ่งนี้สมควรแกภิกษุผูพหูสูต สิ่งนี้สมควรแกภิกษุผูอาพาธ สิง่ นี้จงมีแก
ภิกษุมีลาภนอย ดังนี้ แลวเก็บจีวรเกาของภิกษุเหลานั้น ก็หรือเก็บผาที่
เปอนจากกองหยากเยื่อเปนตน เอาผาเหลานั้นทําสังฆาฏิใช ก็ชื่อวา
เปนผูสันโดษ. นีช้ ื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในจีวรของเธอ.
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดบิณฑบาตเศราหมองบาง ประณีตบาง.
เธอยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้นเทานั้น ไมปรารถนาบิณฑบาต
อื่น ถึงจะไดก็ไมรับ. นีช้ ื่อวา ยถาลาภสันโดษในบิณฑบาตของเธอ.
สวนภิกษุใด ไดบิณฑบาตผิดธรรมดา หรือแสดงตอความเจ็บไขของตน.
ภิกษุนั้น ฉันบิณฑบาตนั้นไมมีความผาสุก. เธอถวายบิณฑบาตนั้นแก
ภิกษุผูชอบพอกันเสีย ฉันโภชนะเปนที่สบายจากมือของภิกษุนั้น ทํา
สมณธรรม ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ. นี้ชื่อวา ยลาพลสันโดษในบิณฑบาตของเธอ. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดบิณฑบาตที่ประณีตเปนอันมาก. เธอ
ถวายแกภิกษุผูบวชนาน ผูพหูสูต ผูมีลาภนอย และผูอาพาธ เหมือนถวาย
จีวรนั้น ฉันอาหารที่เหลือของภิกษุเหลานั้น หรืออาหารที่เที่ยวบิณฑบาต
แลวสํารวม. ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ. นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษใน
บิณฑบาตของเธอ.
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเสนาสนะ นาชอบใจบาง ไมนาชอบใจ
บาง. เธอเกิดความพอใจ ไมเสียใจดวยเสนาสนะนั้นแล ยินดีตามที่ได
โดยที่สุดแมลาดดวยหญา. นีช้ ื่อวา ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะของเธอ.
สวนภิกษุใดไดเสนาสนะที่ผิด หรือไมถูกกับความเจ็บไขของตน เมื่อเธอ
อยูก็ไมมีความผาสุก. ภิกษุนั้น ถวายเสนาสนะนั้นแกภิกษุผูชอบพอกัน
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แลว ก็อยูใ นเสนาสนะเปนที่สบาย อันเปนของภิกษุนั้น ก็ชื่อวาเปน
ผูสันโดษ. นี้ชื่อวา ยลาพลสันโดษในเสนาสนะของเธอ.
อีกรูปหนึ่งมีบุญมาก ไดเสนาสนะที่ประณีตเปนอันมากมีถ้ํามณฑป
และเรือนยอดเปนตน. เธอถวายแกภิกษุผูบวชนาน ผูพหูสูต ผูมีลาภนอย
และผูอาพาธ เหมือนถวายจีวรเปนตนเหลานั้น จึงอยูในที่แหงใดแหง
หนึ่ง ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ. นีช้ ื่อวา ยถาสารุปสันโดษในเสนาสนะ
ของเธอ. แมภิกษุสําเหนียกวา ชื่อวา เสนาสนะที่อยูสบายมาก เปนที่
ตั้งแหงความประมาท เมื่อนั่งในเสนาสนะนั้น ถิ่นมิทธะครอบงํา อกุศล
วิตกยอมปรากฏแกเธอผูตื่นขึ้น ถูกความหลับครอบงําแลว ไมรับเสนาสนะ
เชนนั้นแมถงึ แกตน. เธอหามเสนาสนะนั้นแลว อยูในกลางแจงและ
โคนตนไมเปนตน ก็ชอื่ วาเปนผูสันโดษ. แมนี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ.
สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเภสัชเศราหมองบาง ประณีตบาง.
เธอก็ยินดีดวยเภสัชซึ่งตนไดเทานั้น ไมปรารถนาเภสัชอื่น ถึงจะไดก็ไม
รับ. นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ. สวนภิกษุตอง
การน้ํามันไดน้ําออย. เธอถวายน้ําออยนั้นแกภิกษุผูชอบพอกันแลว รับ
น้ํามันจากมือของภิกษุนั้น หรือแสวงหาน้ํามันอื่นมาทําเภสัช ก็ชื่อวา
เปนผูสันโดษ. นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ. อีก
รูปหนึ่งมีบุญมาก ไดเภสัชที่ประณีตมีน้ํามันน้ําผึ้งและน้ําออยเปนอันมาก
เปนตน. เธอถวายแกภิกษุผูบวชนาน ผูพหูสูต ผูมีลาภนอย และอาพาธ
เหมือนถวายจีวร ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเภสัชอยางใดอยางหนึ่งอันตน
นํามาสําหรับภิกษุเหลานั้น ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ. สวนภิกษุที่วางสมอ
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ดองดวยน้ํามูตรไวในภาชนะหนึ่ง วางของหวาน ๔ อยางไวในภาชนะหนึ่ง
เมื่อเขาพูดวา ทานผูเจริญ ทานจงถือเอาตามที่ปรารถนาเถิด หากโรค
ของเขาระงับไดดวยเภสัชเหลานั้น อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น
จึงหามของหวาน ๔ อยาง ดวยคิดวา ชื่อวาสมอดองน้ํามูตร พระพุทธเจาเปนตน ทรงสรรเสริญ ดังนี้ แลวทําเภสัชดวยสมอดองน้ํามูตร
ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษอยางยิ่ง. นี้ชื่อวายถาสารุปปสันโดษในคิลานปจจัย
ของเธอ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสันโดษ ๓ เหลานี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กัสสปะนี้สันโดษดวยจีวรตามมีตามได คือเปนผูสันโดษ
ดวยจีวรตามที่ไดเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ดวยประการฉะนี้.
บทวา วณฺณวาที ความวา ภิกษุรูปหนึ่ง เปนผูสันโดษ แตไม
กลาวคุณแหงความสันโดษ อีกรูปหนึ่งไมเปนผูสันโดษ แตกลาวคุณ
แหงความสันโดษ. อีกรูปหนึ่ง ทั้งไมเปนผูสันโดษ ทั้งไมกลาวคุณแหง
ความสันโดษ. อีกรูปหนึ่ง ทั้งเปนผูสันโดษ ทั้งกลาวคุณแหงความ
สันโดษ. เพื่อทรงแสดงวา กัสสปะนี้เปนผูเชนนั้น ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กัสสปะเปนผูมีปกติกลาวสรรเสริญความสันโดษ ดวย
จีวรตามมีตามได ดังนี้.
บทวา อเนสน ไดแก ไมแสวงหามีประการตาง ๆ มีประเภท
คือความเปนทูตสงขาว และรับใช. บทวา อลทฺธา แปลวา ไมได.
อธิบายวา ภิกษุบางรูปคิดวา เราจักไดจีวรอยางไรหนอแล รวมเปน
พวกเดียวกับพวกภิกษุผูมีบุญ ทําการหลอกลวงอยู ยอมสะดุง หวาด
เสียวฉันใด. ภิกษุนี้ ไมไดจีวรก็ไมสะดุงฉันนั้น. บทวา ลทฺธา จ
ไดแก ไดแลวโดยธรรม. บทวา อคธิโต ไดแก ไมติดในความโลภ.
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บทวา อมุจฉฺ ิโต ไดแก ไมถึงความสยบ ดวยตัณหามีประมาณยิ่ง.
บทวา อนชฺฌาปนฺโน ความวา อันตัณหาทวมทับไมได คือโอบรัดไม
ได. บทวา อาทีนวทสฺสาวี ความวา เห็นโทษอยูใ นอเนสนาบัติและ
ในการติดการบริโภค. บทวา นิสฺสรณปฺโ ทานกลาววา เพียงเพื่อ
กําจัดความหนาว. มีอธิบายวา รูการสลัดออก จึงใชสอย. แมในบทเปน
ตนวา อิตริตรปณฺฑปาเตน พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา ดวยบิณฑบาต
เสนาสนะ. คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดเปนตน.
ในบทวา กสฺสเปน วา หิ โว ภิกฺขเว โอวทิสฺสาม นี้ เหมือน
พระมหากัสสปเถระ สันโดษดวยความสันโดษ ๓ ในปจจัย ๔. ภิกษุ
เมื่อกลาวสอนวา แมทานทั้งหลาย จงเปนอยางนั้น ชื่อวากลาวสอนตาม
กัสสป. แมในบทวา โย วา ปนสฺส กสฺสปาทิโส นี้ ก็หรือภิกษุใด
เชนกัสสปพึงเปนผูสันโดษ ดวยความสันโดษ ๓ ในปจจัย ๔ เหมือน
พระมหากัสสปเถระ. เมื่อกลาวสอนวา แมทานทั้งหลาย จงมีรูปอยางนั้น
ชื่อวายอมสอนเชนกับกัสสป. บทวา ตถตฺตาย ปฏิปชฺชิตพฺพ
ความวา ชือ่ วาการการกลาวดวยความประพฤติ และการปฏิบัติขัดเกลา
ตามที่กลาวไวในสันตุฏฐิสูตรนี้ เปนภาระของพระสัมมาสัมพุทธเจา. แต
การบําเพ็ญทําขอปฏิบัตินี้ใหบริบรูณเปนภาระของพวกเราเหมือนกัน. เธอ
คิดวา ก็แล เราควรถือเอาภาระอันมาถึงแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปน
อยางนั้น ตามที่เรากลาวแลว.
จบอรรถกถาสันตุฏฐสูตรที่ ๑
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๒. อโนตตาปสูตร

วาดวยความไมสะดุงกลัวตอความชั่ว
[๔๖๔] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปเเละทานพระสารีบุตรอยูในปา
อิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออก
จากที่พักผอนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขา
ไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระมหากัสสป ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๖๕] ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระมหากัสสป ดังนี้วา ทานกัสสป ผมกลาวดังนี้วา ผูไมมีความเพียรเครื่อง
เผากิเลส ผูไ มมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรู ไมควร
เพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอยาง
ยอดเยี่ยม สวนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ผูมีความสะดุงกลัว เปนผู
ควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดน
เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดูกอนผูมีอายุ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ
จึงจะชื่อวาเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูไมมีความสะดุงกลัว
เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อบรรลุ
ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ก็แลดวยเหตุเพียงเทาไร จึง
จักไดชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูมีความสะดุงกลัว เปน
ผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อบรรลุธรรมเปน
แดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม.
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[๔๖๖] ทานพระมหากัสสปกลาววา ผูมีอายุ ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมลามกที่ยัง
ไมเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแกเราจะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทํา
ความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกบังเกิดขึ้นแลว
เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพียร
เครื่องเผากิเลส โดยคิดวา กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น เมื่อไมเกิดขึ้นแกเรา
จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส
โดยคิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความ
เสียประโยชน ผูมีอายุ ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดชื่อวาเปนผูไมมี
ความเพียรเครื่องเผากิเลส.
[๔๖๗] สา. ผูมีอายุ ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัว
อยางไร.
ก. ผูมีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา
อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อ
ความเสียประโยชน สะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมทีล่ ามกที่เกิด
ขึ้นแลวแกเรา เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น
จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ผูมีอายุ
ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดชื่อวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัว ผูมีอายุ
ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ไมมีความ
สะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควร
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เพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม.
[๔๘๖] สา. ผูมีอายุ ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส
อยางไร.
ก. ผูมอี ายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําความเพียรเครื่องเผา
กิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น
จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดย
คิดวา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อเรายังละไมได จะ
พึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา
กุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความ
เสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา กุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ผูมีอายุ ดวย
อาการอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส.
[๔๖๙] สา. ผูมีอายุ ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัวอยางไร.
ก. ผูมอี ายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา
อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อ
ความเสียประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกที่
เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น
จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ผูมีอายุ
ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัว ผูมีอายุ
ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความ
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สะดุงกลัว เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อ
บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดังนี้.
จบอโนตตาปสูตรที่ ๒
อรรถกถาอโนตตาปสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในอโนตตาปสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา อนาตาป ความวา เวนจากความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส.
บทวา อโนตฺตาป ความวา ไมกลัว คือเวนความกลัวแตความเกิดแหง
กิเลส และความไมเกิดแหงกุศล. บทวา สมฺโพธาย คือเพื่อความ
ตรัสรู. บทวา นิพฺพานาย คือเพื่อทํานิพพานใหแจง. อนุตฺตรสฺส
โยคกฺเขมสฺส คืออรหัต. ก็อรหัตนั้น ยอดเยี่ยมและเกษมจากโยคะ ๔.
ในบทเปนตนวา อนุปฺปนฺนา ความวา อกุศลบาปธรรมมีโลภะ
เปนตนเหลาใด ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูไดปจจัยมีจีวรเปนตน อันตนยังไม
เคยไดวัตถุเปนที่พอใจอยางใดอยางหนึ่งของอุปฏฐาก สัทธิวิหาริก และ
อันเตวาสิกทั้งหลายแลว ถือเอาสิ่งนั้นดวยเขาใจวางาม เปนสุข ดังนี้
โดยไมแยบคาย ก็หรือรําพึงถึงอารมณอันไมเคยมีอยางใดอยางหนึ่ง โดย
ไมแยบคายตามมีตามเกิด. อกุศลบาปธรรมเหลานั้น พึงทราบวา ยังไม
เกิดขึ้น ดังนี้.
บาปธรรม ชื่อวายังไมเกิดขึ้นในสงสารอันมีที่สุดเบื้องตนอันบุคคล
รูไมได ยอมไมมีโดยประการอื่น. อนึ่ง อกุศลธรรมยังไมเกิดขึ้นแก
ภิกษุ ในเพราะอารมณอันเปนวัตถุ อันเคยมีมา หรือดวยความบริสุทธิ์
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เปนปกติ หรือดวยการเรียนและการสอบถาม หรือดวยอํานาจแหงปริยัติ
นวกรรมและทําไวในใจโดยแยบคาย อยางใดอยางหนึ่งในกอน ภายหลัง
ยอมเกิดขึ้นไดเร็วดวยปจจัยเชนนั้น. อกุศลธรรมแมเหลานี้ พึงทราบวา
ที่ยังไมเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน. ดวยวา
อกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นในวัตถารมณเหลานั้นบอย ๆ ชื่อวายังละไมได.
อกุศลธรรมเหลานั้น พึงทราบวาที่เกิดขึ้นแลว เมื่อยังละไมไดพึงเปนไป
เพื่อความเสียประโยชน. นี้เปนความสังเขปในขอนี้. สวนความพิสดาร
แยกเปนเกิดขึ้น สละวิธที ี่ละได ยังละไมได ทั้งหมดทานกลาวในวิสุทธิมรรควาดวยญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ.
บทวา อนุปฺปนฺนา เม กุสลา ธมฺมา ความวา ธรรมที่ไมมี
โทษ กลาวคือศีล สมาธิ มรรคและผลที่ตนยังไมได. บทวา อุปฺปนฺนา
ไดแก กุศลธรรมเหลานั้นอันตนไดแลว. บทวา นิรุชฺฌมานา อนตฺถาย
สวตฺเตยฺยุ ความวา ธรรมมีศีลเปนตนเหลานั้น เมื่อดับไปเพราะยังไม
เกิด ดวยอํานาจความเสื่อม. ก็ในธรรมมีศีลเปนตนนี้ โลกิยธรรมยอม
เสื่อม. โลกุตรธรรมไมมเี สื่อม. สวนเทศนานี้ ทานแสดงดวยอํานาจ
สัมมัปปธานนี้วา เพื่อความดํารงอยูแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในขอนี้อยางนี้วา เมื่อทุติยมรรคยังไมเกิด
ปฐมมรรคเมื่อดับ พึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน. สัมมัปปธาน ๔
เหลานี้ ทานกลาวในสูตรนี้ ดวยอํานาจวิปสสนาสวนเบื้องตน ดวย
ประการฉะนี้แล.
อรรถกถาอโนตตาปสูตรที่ ๒
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๓. จันทูปมสูตร

วาดวยเปรียบภิกษุจงทําตัวเปนดุจพระจันทร
[๔๗๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหม
เปนนิตย เปนผูไมคะนองในสกุลทั้งหลายเขาไปสูสกุลเถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกาย พรากจิต แลดูบอน้ําซึ่ง
คร่ําครา หรือที่เปนหลุมเปนบอบนภูเขา หรือแมน้ําที่ขาดเปนหวง ฉันใด
พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหม
เปนนิตย ไมคะนองในสกุล เขาไปสูสกุล ฉันนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กัสสปเปรียบประดุจพระจันทร พรากกาย พรากจิตออกแลว เปนผูใหม
อยูเปนนิตย ไมคะนองในสกุลทั้งหลายเขาไปสูสกุล.
[๔๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ภิกษุชนิดไร จึงสมควรเขาไปสูสกุล.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทัง้ หลาย
ของขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจา
เถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวทรงจําไว ดังนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคเจาทรงโบกฝาพระหัตถในอากาศ
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ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝามือนี้ ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในอากาศ
ฉันใด จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพัวพัน ฉันนั้น
เหมือนกัน โดยตั้งใจวา ผูปรารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ
จงทําบุญ ดังนี้ ภิกษุเปนผูพอใจ ดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน ฉันใด
ก็เปนผูพลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภของชนเหลาอื่น ฉันนั้น ภิกษุผูเห็น
ปานนี้แล จึงควรเขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล
ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในสกุลทั้งหลาย โดยคิดวา ผูปรารถนาลาภ
จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังนี้ กัสสปเปนผูพอใจ ดีใจ
ดวยลาภตามที่เปนของตน ฉันใด ก็เปนผูพลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภ
ของชนเหลาอื่น ฉันนั้น.
[๔๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร ไมบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของภิกษุ
ชนิดไรบริสทุ ธิ์.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลาย
ของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด
ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้นพวก
เธอจงฟง จงใจใสใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้นพระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 552

รูปใดรูปหนึง่ มีความคิดอยางนี้ ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นวา โอหนอ
ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว พึงเลื่อมใสซึ่งธรรม
ผูที่เลื่อมใสแลวเทานั้น จะพึงทําอาการของผูเลื่อมใสตอเรา ดังนี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แล ไมบริสุทธิ์ สวนภิกษุใดแล
เปนผูมีความคิดอยางนี้ แสดงธรรมแกชนเหลาอื่นวา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน โอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้น
ฟงแลว จะพึงรูทั่วถึงธรรม ก็แลครัน้ รูทั่วถึงธรรมแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อ
ความเปนอยางนั้น ดังนี้ อาศัยความที่แหงพระธรรมเปนธรรมอันดี จึง
แสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห
จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ดวยประการฉะนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แล บริสุทธิ์.
[๔๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัสสปเปนผูมีความคิดอยางนี้ ยอม
แสดงธรรมแกชนเหลาอื่นวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร
เรียกใหมาดู. ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน โอหนอ
ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูทั่วถึงธรรม
ก็แลครั้นรูทวั่ ถึงธรรมแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ อาศัย
ความที่ธรรมเปนธรรมอันดี จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความ
กรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรม
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แกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักกลาวสอนพวกเธอตามอยางกัสสป หรือผูใด
พึงเปนเชนกัสสป เราก็จักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น ก็แลพวกเธอ
ไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้.
จบจันทูปมสูตรที่ ๓
อรรถกถาจันทูปมสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในจันทูปมสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา จนฺทูปมา ความวา เธอทั้งหลาย จงเปนเชนดวงจันทร
โดยความเปนปริมณฑลอยางไร. อีกอยางหนึ่ง ดวงจันทรโคจรอยูบน
ทองฟา ไมทําความคุนเคย ความเยื่อใย ความรักใคร ความปรารถนา
หรือความพยายามกับใคร. แตจะไมเปนที่รัก ทีช่ อบใจของมหาชนก็หามิได
ฉันใด. แมพวกเธอ ก็เปนที่รักที่ชอบใจของชนเปนอันมาก เพราะไม
ทําความคุนเคยเปนตนกับใคร เปนดุจดวงจันทร เขาไปสูตระกูล ๔ มี
ตระกูลกษัตริยเปนตนฉันนั้น. อนึ่ง ดวงจันทรกําจัดความมืดสองแสงสวาง
ฉันใด. พึงเห็นเนื้อความในขอนี้ โดยนัยมีเปนตนอยางนี้วา พวกเธอเปน
ดุจดวงจันทรดวยการกําจัดความมืดคือกิเลส และดวยการสองแสงสวาง
คือปญญาฉันนั้น.
บทวา อปกสฺเสว กาย อปกสฺส จิตฺต ความวา พราก คือ
ครามา นําออกไปทั้งกายและทั้งจิตดวยการไมทําความคุยเคยเปนตนนั้น
แล. ดวยวา ภิกษุใดไมอยูแมในปา แตตรึกกามวิตกเปนตน. ภิกษุนี้
ชื่อวาไมพรากทั้งกายทั้งจิต. สวนภิกษุใด แมอยูในปา ตรึกกามวิตก
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เปนตน. ภิกษุนี้ชื่อวาพรากกายอยางเดียว แตไมพรากจิต. ภิกษุใดอยู
ในละแวกบาน แตก็ไมตรึกกามวิตกเปนตน. ภิกษุนี้ชื่อวาพรากจิต
อยางเดียว แตไมพรากกาย. สวนภิกษุใดอยูปา และไมตรึกกามวิตก
เปนตน ภิกษุนี้ชื่อวาพรากแมทั้งสอง. พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อทรง
แสดงวา พวกเธอเห็นปานนี้ จงเขาไปสูตระกูล จึงตรัสวา อปกสฺเสว
กาย อปกสฺส จิตฺต ดังนี้.
บทวา นิจฺจนวกา ความวา พวกเธอเปนผูใหมเปนนิตย คือเปน
เชนอาคันตุกะดังนี้. ดวยวา อาคันตุกะเขาไปสูเรือนที่ถึงเขาตามลําดับ
ถาเจาของเรือนเห็นเขาเขาก็คิดวา บุตรพี่นองชายของพวกเรา ไปพักแรม
เที่ยวไปอยางนี้ ดังนี้ เมื่ออนุเคราะหเชิญใหนั่งใหบริโภค พอเขาบริโภค
เสร็จคิดวา ทานจงถือเอาโภชนะของทานเถิด ดังนี้ ลุกขึ้นหลีกไป ยอม
ไมทําความคุนเคยกับเจาของเรือนเหลานั้น หรือจัดทํากรณียกิจ. ทานแสดง
วา แมพวกเธอเขาไปสูเรือนที่ถึงเขาตามลําดับอยางนี้แลว พวกมนุษยผู
เลื่อมใสในอิริยาบถจะถวายสิ่งใด รับเอาสิ่งนั้นตัดความคุนเคยเปนผูไม
ขวนขวายในกรณียกิจของมนุษยเหลานั้นออกไป ดังนี้. ทานกลาวเรื่องของ
สองพี่นองไว เพื่อความแจมแจงของความเปนผูใหมเปนนิตยดังตอไปนี้.
ไดยินวา พี่นองสองคนออกบวชจากบานวโสฬนคร. พี่นองสองคน
เหลานั้น ปรากฏวาเปน พระจูฬนาคเถระ และพระมหานาคเถระ. พระเถระเหลานั้นอยูบนภูเขาจิตตลบรรพตตลอด ๓๐ ป บรรลุพระอรหัตแลว
คิดวา เราจักเยี่ยมมารดา มาแลว พักอยูในวิหารในวโสฬนคร เขาไปสูบาน
มารดาเพื่อบิณฑบาตในวันรุงขึ้น. แมมารดานําขาวตมออกไปดวยกระบวย
เพื่อพระเถระเหลานั้น เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระรูปหนึ่ง. เมื่อนาง
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มองดูพระเถระนั้น ก็เกิดความรักในบุตร. ครั้งนั้นนางจึงกลาวกะทานวา
ลูกทานชื่อมหานาคเปนลูกของเราหรือ. พระเถระกลาววา อุบาสิกา ทานจง
ถามพระเถระรูปหลังเถิด แลวก็หลีกไป. นางถวายขาวยาคูแมแกพระเถระ
รูปหลัง แลวจึงถามวา ลูก ทานชื่อจูฬนาคเปนลูกของเราหรือ. พระเถระ
กลาววา อุบาสิกา ทานไมถามพระรูปกอนหรือ ดังนี้ แลวก็หลีกไป.
ภิกษุผูตัดความคุนเคยกับมารดาอยางนี้ ชื่อวาเปนผูใหมเปนนิตย.
บทวา อปฺปคพฺภา คือไมคะนอง อธิบายวา เวนดวยความ
คะนองกายมีฐาน ๘ ดวยความคะนองวาจามีฐานะ ๔ และดวยความ
คะนองใจมีฐานะมิใชนอย การกระทําอันไมสมควรดวยกายในสงฆ
คณะ บุคคล โรงฉัน เรือนไฟ ทาอาบน้ํา ทางภิกขาจาร การเขาไป
ในละแวกบาน ชื่อวาความคะนองกายมีฐานะ ๘ เชนกรรมเปนตน
อยางนี้วา ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นั่งรัดเขาในทามกลางสงฆ หรือ
ไขวหาง. ในทามกลางคณะก็อยางนั้น. บทวา คณเมชฺเฌ ความวา
ในการประชุมบริษัท ๔ หรือประชุมคณะพระสูตรเปนตน. ในภิกษุผู
แกกวาก็อยางนั้น. สวนในโรงฉันไมถวายอาสนะแกภิกษุผูแก หาม
อาสนะแกภิกษุผูใหม. ในเรือนไฟก็อยางนั้น ก็ในเรือนไฟนี้ เธอไม
บอกภิกษุผูแก ทําการกอไฟเปนตน. สวนในทาอาบน้ํามีอธิบายนี้วา
ทานไมกําหนดวา ภิกษุหนุม ภิกษุแก พึงอาบน้ําตามลําดับที่มา. เธอเมื่อไม
เอื้อเฟอการกําหนดนั้น มาภายหลังลงน้ํา ยอมเบียดเบียนภิกษุแกและภิกษุ
ใหม. สวนในทางภิกขาจารมีกรรมเปนตนอยางนี้วา เดินออกหนาเพื่อ
ประโยชนแกอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ กอนขาวที่เลิศ กระทบแขนเขาไปภาย
ในละแวกบานกอนพวกภิกษุผูแก ทําการเลนทางกายกับภิกษุหนุม ดังนี้.
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การเปลงวาจาอันไมสมควรในทามกลางสงฆ คณะ บุคคล และ
ในละแวกบาน ชื่อวาความคะนองวาจามีฐานะ ๔ เชนภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนีไ้ มบอกกอน กลาวธรรมในทามกสางสงฆ ในทามกลางคณะ
และในสํานักบุคคลมีประการตามที่กลาวแลวในกอนอยางนั้น ถูกพวก
มนุษยถามอยางนั้นเหมือนกัน ไมบอกภิกษุผูแกกวาแกปญหา. สวนใน
ละแวกบาน ยอมกลาวคําเปนตนวา ชื่อแมไฉน ขาวยาคู หรือของ
ควรเคี้ยว ควรบริโภคมีอยูหรือ ทานจะใหอะไรแกเรา. วันนีเ้ ราจักเคี้ยว
อะไร จักกินอะไร จักดื่มอะไร. การไมถึงอัชฌาจารดวยกายวาจาใน
ฐานะเหลานั้น ๆ แตใจตรึกถึงกามวิตกเปนตน ชื่อวาความคะนองใจ ซึ่งมี
ฐานะมิใชนอย. อนึ่ง ความที่ภิกษุผูทุศีล แมมีความปรารถนาลามกอัน
เปนไปอยางนี้วา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีศีลดังนี้ ชื่อวาความคะนองใจ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอเปนผูคะนองเขาไปหา เพราะไมมี
ความคะนองเหลานี้ทั้งหมดดวยประการฉะนี้. บทวา ชรุทปาน ไดแก
บอน้ําเกา. บทวา ปพฺพตวิสม ไดแก ที่เปนหลุม คือเปนเหวบนภูเขา.
บทวา นทีวิทุคฺค ไดแก แมน้ําที่ขาดเปนหวง ๆ. บทวา อปกสฺเสว
กาย ไดแก ผูใดขวนขวายในการเลนเปนตน ไมพรากกาย ไมรวมกัน
ทํากรรมหนักตลอดสถานที่เชนนั้น ไมยึดถือผูชวย ไมพรากจิต คํานึงโดย
ลําดับ เพราะเห็นโทษวาบุคคลผูตกไปในที่นี้ ยอมถึงมือและเทาหักเปนตน
จึงมีความรักมองดู. บุคคลนั้นตกไปแลว ยอมประสบสิ่งมิใชประโยชนมีมอื
และเทาหักเปนตน. สวนผูใดตองการน้ํา เปนผูใครจะตรวจดูดวยกิจอื่น
หรือกิจบางอยาง พรากกาย รวมกันทํากรรมหนัก ยึดถือผูชวยเหลือ พราก
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แมจิต มองดูเกิดสังเวชเพราะเห็นโทษ. ผูนั้นแลดูตามความชอบใจ แลวมี
ความสุข ยอมหลีกไปตามความปรารถนา.
บทนี้ในบทวา เอรเมว โข นี้ เปนเครื่องเปรียบอุปมา. ดวยวา
ตระกูล ๔ เหมือนบอน้ําเกาเปนตน. ภิกษุเหมือนบุรุษผูแลดู. บุรุษมีกาย
และจิตยังพรากไมได เมื่อแลดูบอน้ําเกาเปนตนเหลานั้น ยอมตกไปใน
บอนั้นฉันใด ภิกษุมีกายเปนตนไมรักษาแลว เมื่อเขาไปสูตระกูล ยอม
ติดอยูในตระกูล ตอจากนั้น ยอมประสบสิ่งมิใชประโยชน มีการทําลาย
พื้นศีลเปนตน มีประการตาง ๆ เปนตนฉันนั้น. เหมือนอยางบุรุษมีกาย
และจิตพรากไดแลว ยอมไมตกไปในบอนั้นฉันใด. ภิกษุเปนผูมีกายและ
จิตพรากไดดวยกายอันตนรักษาแลว ดวยอันตนรักษาแลว ดวยวาจา
อันตนรักษาแลว ดวยสติอันมั่นคง เมื่อเขาไปสูตระกูล ยอมไมติดใน
ตระกูล. ครัง้ นั้น ศีลของเธอไมทําลาย เหมือนเทาของบุรุษ ผูไมตกไป
ในบอนั้น ไมหักฉะนั้น. มือที่ประกอบดวยศรัทธา ยอมไมทําลาย เหมือน
มือไมหักฉะนั้น. ทองคือสมาธิ ยอมไมแตก เหมือนทองไมแตกฉะนั้น.
ศีรษะคือญาณ ยอมไมแตก เหมือนศีรษะไมแตกฉะนั้น. อนึ่ง ตอและ
หนามเปนตน ยอมไมตําบุรุษนั้นฉันใด. หนามคือราคะเปนตน ยอมไม
ทิ่มแทงภิกษุนี้ฉันนั้น. บุรุษนั้นไมมีอุปทวะ. แลดูไดตามความชอบใจ
มีความสุขหลีกไปไดตามตองการฉันใด ภิกษุอาศัยตระกูลแลว เสพปจจัย
มีจีวรเปนตน เจริญกัมมัฏฐาน พิจารณาในสังขารทั้งหลาย บรรลุพระ
อรหัตเปนสุขดวยโลกุตรสุข ยอมไปสูทิศคือนิพพานที่ยังไมเคยไปไดตาม
ตองการฉันนั้น.
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บัดนี้ ภิกษุใดนอมใจไปในทางเลว ปฏิบัติผดิ พึงกลาวอยางนี้วา
พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อตรัสวา พวกเธอจงละความคะนอง ๓ อยางเปน
ดุจดวงจันทร เขาไปสูตระกูล ดวยความเปนผูใหมเปนนิตย ตั้งไวใน
มิใชฐานะ ใหยกภาระที่ทนไมได ใหการทําสิ่งซึ่งใคร ๆ ไมอาจจะทําได.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงตัดทางถอยคําของภิกษุนั้นแสดงวา ใคร ๆ
อาจทําไดอยางนี้ ภิกษุเห็นปานนี้ก็มีอยูดังนี้ จึงตรัสคําเปนตนวา กสฺสโป
ภิกฺขเว ดังนี้.
บทวา อากาเส ปาณึ จาเลสิ ความวา ทรงโบกฝาพระหัตถ
ไปมาทั้งสองขาง ทั้งสวนลาง ทั้งสวนบน เหมือนนําไปซึ่งสายฟาเปนคู ๆ
ในระหวางทองฟาสีครามฉะนั้น. แตขอนี้ ชื่อวาเปนบทไมเจือปนใน
พระพุทธพจนคือพระไตรปฎก. บทวา อตฺตมโน ความวา เปนผู
มีจิตยินดี มีใจเปนของตน คือไมถูกโทมนัสถือได. แมบทวา กสฺสปสฺส
ภิกฺขเว นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตัดถอยคําของผูอื่น โดยนัยกอน
เหมือนกัน จึงตรัสเพื่อแสดงวา ภิกษุเห็นปานนี้ก็มีอยู. บทวา ปสนฺนาการ
กเรยฺยุ ความวา ชนผูเ ลื่อมใสพึงถวายปจจัยมีจีวรเปนตน. บทวา
ตถตฺตาย ปฏิปชฺเชยฺยุ ความวา พวกภิกษุบําเพ็ญศีลใหเต็มในที่มาแลว
ใหศีลเหลานั้น ๆ ถึงพรอมในที่แหงสมาธิวิปสสนามรรคและผลมาแลว
ชื่อวาพึงปฏิบัติ เพื่อความเปนอยางนั้น. บทวา อนุทย คือความรักษา.
บทวา อนุกมฺป คือมีจิตออนโยน. ก็ทั้งสองบทนั้น เปนไวพจนของ
ความกรุณา. แมบทวา กสฺสโป ภิกฺขเว นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตัดถอยคําของผูอื่น โดยนัยกอนเหมือนกัน จึงตรัสเพื่อแสดงวา ภิกษุ
เห็นปานนี้ก็มีอยู. ในบทวา กสฺสเปน วา นี้ ทานแตงประกอบดวย
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อํานาจอุปมากับดวงจันทรเปนตน พึงทราบเนื้อความโดยนัยกอนเหมือน
กัน.
จบอรรถกถาจันทูปมสูตรที่ ๓
๔. กุลูปกสูตร

วาดวยการเขาไปสูสกุลของภิกษุบางพวก
[๔๗๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุชนิดไร สมควรเขาไปสูสกุล
ภิกษุชนิดไร ไมสมควรเขาไปสูสกุล.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลาย
ของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯ ล ฯ.
[๔๗๕] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา ขอชนทั้งหลายจงใหแกเราเทานั้น
อยาไมให จงใหแกเราใหมาก อยาใหนอย จงใหเราแตสิ่งประณีตเทานั้น
อยาใหสิ่งเศราหมอง จงใหเราเร็วพลันทีเดียว อยาใหชา จงใหเราโดย
ความเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพเขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย
ถาเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้เขาไปสูสกุล ชนทั้งหลายไมให ภิกษุยอม
อึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชน
ทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ฯ ล ฯ ใหของเศราหมอง ไมใหของประณีต
ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกข-
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โทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดย
เคารพ ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอ
นั้นเปนเหตุ ภิกษุเห็นปานนี้แล ไมควรเปนผูเขาไปสูสกุล.
[๔๗๖] สวนภิกษุใดแล มีความคิดอยางนี้วา ขอใหชนทั้งหลาย
ในสกุลอื่นจงใหเราเทานั้น อยาไมให จงใหเรามากเทานั้น อยาใหนอย
จงใหเราแตสิ่งประณีตเทานั้น อยาใหสิ่งเศราหมอง จงใหเราพลันทีเดียว
อยาใหชา จงใหเราโดยเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพนั้น อันนั้น
จะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหน ดังนี้ เขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อ
ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้ เขาไปสูสกุล ชนทั้งหลายไมให ภิกษุยอมไม
อึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ
ชนทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอม
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหสิ่งเศราหมอง
ไมใหสิ่งประณีต. . . ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น
เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหโดยไม
เคารพ ไมใหโดยเคารพ ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมได
เสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุเห็นปานนี้แล ควรเปนผูเขา
ไปสูสกุล.
[๔๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัสสปมีความคิดอยางนี้วา ชน
ทั้งหลายจงใหแกเราเทานั้น อยาไมให จงใหแกเรามากทีเดียว อยาให
นอย ฯ ล ฯ อันนั้นจะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหน ดังนี้ เขาไปสูสกุล ชน
ทั้งหลายไมให กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัส
ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก กัสสปไมอึดอัด
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เพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลาย
ใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไม
ไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหชา ไมใหโดยเร็ว
กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ
ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ กัสสปไมอึดอัดเพราะ
ขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุทั้งหลาย
เราจักกลาวสอนพวกเธอใหตามกัสสป หรือผูใดจะพึงเปนเชนกัสสป
เราจักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น พวกเธอเมื่อไดรับโอวาทแลว
พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้.
จบกุลูปกสูตรที่ ๔
อรรถกถากุลูปกสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในกุลูปกสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้.
บทวา กุลูปโก ไดแก เขาไปยังเรือนของตระกูล. บทวา เทนฺตุเยว
เม ไดแก จงใหแกเราเทานั้น. บทวา สนฺทิยติ ไดแก อึดอัด บีบ
คั้นอยู. คําที่เหลือในขอนี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแล.
จบอรรถกถากุลูปกสูตรที่ ๔
๕. ชิณณสูตร

วาดวยภิกษุผูชรากับการนุงหมผาบังสุกุล
[๔๗๘] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน ฯ ล ฯ

กรุงราชคฤห. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระ-
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ภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๗๙] เมื่อพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสดังนี้วา กัสสป บัดนี้เธอชราแลว ผาปานบังสุกุลเหลานี้ของเธอ
หนัก ไมนานุงหม เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงคฤหบดีจีวร จงบริโภค
โภชนะที่เขานิมนต และจงอยูในสํานักของเราเถิด.
ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลา
นานมาแลว ขาพระองคผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความเปนผูอยูปาเปนวัตร เปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุล
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง
ไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความมักนอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
เปนผูมักนอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ
เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผู
ไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี เปนผู
ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ดังนี้.
[๔๘๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนกัสสป ก็เธอ
เล็งเห็นอํานาจประโยชนอยางไร จึงเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร สิ้นกาลนาน.
[เปยยาลอยางเดียวกัน]
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เปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร. . . เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
. . . เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร . . . เปนผูมักนอย . . . เปนผูสันโดษ. . .
เปนผูสงัดจากหมู . . . เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู. . . เปนผูปรารภความ
เพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ดังนี้.
[๔๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ จึงอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
เปนผูอยูปาเปนวัตร สิน้ กาลนาน ฯ ล ฯ เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร. . .
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . . ทรงไตรจีวรเปนวัตร. . . มีความปรารถนา
นอย. . . เปนผูสันโดษ. . . เปนผูสงัดจากหมู. . . เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู
เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความปรารภความ
เพียร เล็งเห็นการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม และอนุเคราะหประชุมชนใน
ภายหลังวา ทําไฉน ประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติวา ไดยิน
วา พระพุทธเจาและพระสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา ที่ไดมีมาแลว
ทานเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตร
สิ้นกาลนาน ฯ ล ฯ เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร. . . ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . .
ทรงไตรจีวรเปนวัตร. . . เปนผูมักนอย. . . เปนผูสันโดษ. . . เปนผู
สงัดจากหมู. . . เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู . . . เปนผูปรารภความเพียร
และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรมาแลว สิ้นกาลนาน
ทานเหลานั้นจักปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ขอปฏิบัติของทานเหลานั้น
จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน ดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการเหลานี้ จึงอยู
ปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนอยูปาเปนวัตร. . . เที่ยว
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บิณฑบาตเปนวัตร. . . ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . . ทรงไตรจีวรเปนวัตร
. . . มีความปรารถนานอย. . . เปนผูส ันโดษ. . . เปนผูสงัดจากหมู . . .
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู. . . ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงการปรารภความเพียรสิ้นกาลนาน.
[๔๘๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ กัสสป ไดยินวา
เธอปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ดูกอนกัสสป เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงผาบังสุกุล
อันไมนานุงหม จงเที่ยวบิณฑบาต และจงอยูในปาเถิด ฉะนี้.
จบชิณณสูตรที่ ๕
อรรถกถาชิณณสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในชิณณสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา ชิณฺโณ ไดแก พระเถระแก. บทวา ครุกานิ ความวา
ผาปานเปนผาหลายชั้น เปนของหนักดวยเย็บดวยดายและดวยผาดามในที่
ที่ชํารุด ๆ จําเดิมแตเวลาที่ทานไดผานั้น จากสํานักของพระศาสดา. บทวา
นิพฺพสนานิ ความวา ไดชื่อวาอยางนี้ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
นุงมากอนแลวเลิกไป. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเธอชราและทรงผา
บังสุกุลหนัก. บทวา คหปตานิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจง
เลิกทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ทรงจีวรอันคฤหบดีถวายเถิด. บทวา
นิมนฺตนานิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจงเลิกองคผูเที่ยวบิณฑบาต
เปนบัตร บริโภคภัตรที่เขานิมนตมีสลากภัตรเปนตน. บทวา มม สนฺติเก
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจงเลิกองคผูอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะ
ใกลบานเถิด. ถามวา ก็พระราชา ทรงตั้งเสนาบดีในตําแหนงเสนาบดี
เมื่อเสนานดีนั้นใหพระราชาทรงยินดีดวยหนาที่ของตน มีความจงรักภักดี
ตอพระราชาเปนตน ทรงเอาตําแหนงนั้นไปพระราชทานแกคนอื่น ชื่อวา
ทรงกระทําไมสมควรฉันใด พระศาสดาก็ฉันนั้น เสด็จไปสิ้นทาง ๓ คาวุต
เพื่อไปตอนรับพระมหากัสสปเถระ ประทับที่โคนตนพหุปุตตะ ระหวาง
กรุงราชคฤหกับนาลันทา ทรงใหโอวาท ๓ ขอ ทรงเปลี่ยนจีวรของพระองคกับพระมหากัสสปเถระนั้น ไดทรงทําพระเถระใหอยูในปาตามธรรมชาติเปนวัตร และใหทรงผาบังสุกุลตามธรรมชาติเปนวัตร. เมื่อทานยัง
พระทัยของพระศาสดาใหทรงยินดีอยูดวยกัตตุกัมยตาฉันทะ พระศาสดา
พระองคนั้น ทรงใหเลิกธุดงคมีองคผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรเปนตน ทรง
ชักซวนในการรับคหบดีจีวรเปนตน ชื่อวาทรงกระทําไมสมควรมิใชหรือ.
ตอบวา ทรงไมกระทํา. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะ
เปนอัธยาศัยของตน. แทจริง พระศาสดาจะทรงใหพระเถระเลิกธุดงคก็
หามิได. เปรียบเหมือนกลองยังไมไดตีเปนตน ยอมไมดังฉันใด ทรง
ประสงคจะใหพระเถระบันลือสีหนาทดวยทรงดําริวา คนเห็นปานนี้ยังไม
ถูกกระทบ ยอมไมบันลือสีหนาทฉันนั้น จึงตรัสอยางนี้ โดยอัธยาศัย
แหงสีหนาท. แมพระเถระบันลือสีหนาทโดยนัยเเปนตนวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเปนผูอยูปาตลอดกาลนาน ดังนี้ โดยสมควรแดพระ
อัธยาศัยของพระศาสดาเทานั้น.
บทวา ทิฏธมฺมสุขวิหาร ความวา ชื่อวาทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม
ยอมไดแกภิกษุผูอยูปาเทานั้น หาไดแกภิกษุผูอยูในละแวกบานไม. เพราะ
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ภิกษุผูอยูในละแวกบาน ไดยินเสียงเด็ก เห็นรูปไมเปนที่สบาย ไดยิน
เสียงไมเปนที่สบาย. ดวยเหตุนั้น ภิกษุนั้นจึงเกิดความไมยินดี. สวน
ภิกษุผูอยูปา เมื่ออยูเลยไปคาวุตหนึ่ง หรือกึ่งโยชน หยั่งลงสูปา ไดยิน
เสียงเสือดาว เสือโครง และราชสีหเปนตน ความยินดีในเสียงมิใชเสียง
มนุษย ยอมเกิดขึ้นเพราะฟงเสียงเปนปจจัย พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาความยินดีในเสียง ตรัสวา
ความยินดีอันมิใชของหมูมนุษย ยอมมีแกภิกษุ
ผูเขาไปสูสุญญาคาร มีจิตสงบ ผูเห็นธรรมแจม
แจงโดยชอบ เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น
และความเสื่อมแหงขันธทั้งหลายแตอารมณใด ๆ
เมื่อเธอรูแจงอารมณอันเปนอมตะ ยอมไดปติ
ปราโมทย ถาผูอื่นอีกไมมขี า งหนา หรือขางหลัง
ความผาสุก ยอมมีแกภิกษุผูยินดีอยูในปารูปหนึ่ง
ในที่นั้นแล.
สําหรับภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเทานั้น ก็ยอมไดอยางนั้นเหมือนกัน
สําหรับภิกษุผูไมเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรไดไม. ดวยวา ภิกษุผูไมเที่ยว
บิณฑบาตเปนผูเที่ยวไปในกาลมิใชเวลารีบไปรีบกลับไปอยางผูมีความหวง
ใยมีความสงสัยมากในความหวงใยนั้น. ก็ภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตรไมเที่ยว
ไปในกาลมิใชเวลา ไมรบี ไป ไมรีบกลับไปอยางผูไมมีความหวงไมมีความ
สงสัยมากในความหวงใยนั้น. ถามวา อยางไร. ตอบวา ภิกษุผูไมบิณฑบาต
เปนวัตร อยูใ นวิหารไกลจากบานคิดวา เราจะไดขาวยาคูหรือภัตรเพื่อ
ภิกษุผูอยูปริวาส ก็หรือวาภัตรอะไรในบรรดาอุทเทสภัตรเปนตนในโรงฉัน
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จักถึงแกเรา ดังนี้ ตอกาลเทานั้น เมือ่ ตัดใยแมงมุม ใหโคที่นอนลุก
ขึ้นแลว ไปอยูแตเชา ชือ่ วา เที่ยวไปในเวลามิใชกาล. ครั้นมนุษย
ออกไปจากเรือน เพื่อทําการงานในนาเปนตน เธอก็ไปโดยเร็ว เหมือน
ติดตามเนื้อเพื่อใหทันกัน ชื่อวา รีบไป. ในระหวางทาง ครั้นพบเห็น
ใคร ๆ เขา ก็ถามวา อุบาสกคนโนน หรืออุบาสิกาคนโนนอยูที่บาน
หรือไม หรือวา ไมอยูที่บาน ครัน้ ทราบวา อุบาสก หรืออุบาสิกา
ไมอยูที่บาน ก็วิ่งพลาน เหมือนกับถูกไฟไหม ดวยคิดวา บัดนี้ เรา
จะไดภัตแตเรือนไหน. เธอเอง เปนผูใครเพื่อจะไปสูทิศปจฉิม กลับ
ไดสลากในทิศปาจีน จึงเขาไปหาภิกษุอื่น ผูไดสลากในทิศปจฉิม แลว
กลาวชวนแลกเปลี่ยนสลากกันวา ทานผูเจริญ ขาพเจา จักไปยังทิศ
ปจฉิม ขอทานจงรับสลากของขาพเจาไว โดยใหสลากของทานแก
ขาพเจา. ก็หรือวา เมื่อเธอนําสลากภัตที่หนึ่งมาปริโภคอยู ครั้นพวก
มนุษย กลาววา ขอทานจงใหบาตร เพื่อสลากภัตแมอื่นอีก จึงให
ภิกษุอื่นมอบบาตรให ดวยคําวา ขาแตทานผูเจริญ ขอจงใหบาตรของ
ทาน ขาพเจาจักใสภัตของขาพเจาในบาตรแลวคืนบาตรใหแกทาน
ดังนี้ ครั้นใหบาตรแกภิกษุอื่นแลว เมื่อภัตอันบุคคลนํามาแลว จึงใส
ในบาตรของตน เมื่อมอบบาตรคืน ชื่อวา เปลี่ยนบาตรกัน. พระราชา
มหาอํามาตยของพระราชาเปนตน ถวายมหาทานแกพระภิกษุในวิหาร.
และพระมหาทานนี้ ภิกษุไดสลากเปนอันมากในบานไกลยิ่ง. เมื่อภิกษุ
ไมไปที่วิหารนั้น ก็จะไมไดสลากอีกตลอด ๗ วัน ฉะนั้น จึงไปเพราะ
เกรงจะไมไดสลาก. เมือ่ เธอไปอยางนี้ จึงชื่อวา เปนผูมีความหวงใย
จึงไป. ก็เธอไป เพื่อประโยชนแกสลากภัตเปนตน ของผูใด แตกลับ
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มีความสงสัยเปนอันมากในผูนั้น อยางนี้วา คนทั้งหลาย จะถวายสลาก
ภัตนั้น แกเราหรือหนอแล หรือวา จะไมถวาย. จะถวายภัตที่ประณีต
หรือหนอแล หรือวา จะถวายภัตที่เลว. จะถวายภัตเล็กนอยหรือหนอแล
หรือวาจะถวายมาก. จะถวายภัตเย็นชืดหรือหนอแล หรือวาจะถวายภัต
ที่ยังรอนอยู. ดังนี้.
สวนภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตร ลุกขึ้นตามเวลา ทําวัตรปฏิบัติชําระ
สรีระเขาไปที่อยู ทําในใจถึงกัมมัฏฐาน กําหนดเวลา ยอมไปในเวลาที่
มหาชนถวายภิกษากระบวยหนึ่งเปนตนเพียงพอ ดังนั้น จึงไมชื่อวาก็เที่ยว
ไปในเวลามิใชกาล. เธอแบงยางเทาแตละยางเทาแยกเปน ๖ สวนเดิน
พิจารณาไป ดังนั้น จึงไมชื่อวารีบไป. ไมถามวา คนชื่อโนนอยูใ นเรือนหรือ
ไมอยูในเรือน เพราะความใหแนนอนของตน. ยอมไมไดรับสลากภัตเปน
ตน. เมื่อไมไดรูจักสับเปลี่ยนอะไร. ไมมีความหวงใยในอํานาจของผูอื่น.
เมื่อทําในใจถึงกัมมัฏฐาน ยอมไมไดตามชอบใจ ความสงสัยมาก
ไมมี เหมือนภิกษุนอกนี้. ไมติดใจในบานหรือในถนนหนึ่ง เที่ยวไป
ในที่อื่นได. เมื่อไมติดใจในบานเปนตน เที่ยวไปในที่อื่นสํารวมฉัน
เหมือนน้ําอมฤตแลวไป. สําหรับภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรเทานั้นได ผูไม
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตรหาไดไม ดวยวา ภิกษุผูไมทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
เที่ยวแสวงหาผาจํานําพรรษา ไมแสวงหาเสนาสนะสัปปายะ. สวนภิกษุผู
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ไมเที่ยวแสวงหาผาจํานําพรรษา. แสวงหาแต
เสนาสนะสัปปายะเทานั้น. ภิกษุผูทรงไตรจีวรเปนวัตรยอมได นอกนี้หา
ไดไม. ดวยวา ภิกษุผูไมทรงไตรจีวรเปนวัตร มีสงิ่ ของมาก มีบริขารมาก
เพราะเหตุนั้น เธอจึงไมมีผาสุวิหารธรรม. ผาสุวิหารธรรมยอมไดแกพวก

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 569

ภิกษุผูมักนอยเปนตนเทานั้น พวกนอกนี้หาไดไม. เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา พิจารณาเห็นอยูซึ่งความเปนสุขในทิฏฐธรรมของตน ดังนี้.
จบอรรถกถาชิณณสูตรที่ ๕
๖. ปฐมโอวาทสูตร

วาดวยการใหโอวาทภิกษุทั้งหลาย
[๔๘๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กรุง
ราชคฤห. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาค
เจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอนกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทํา
ธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เรา
หรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย.
[๔๘๔] พระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําให
เปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ขาแตพระองคผูเจริญ
ในพระธรรมวินัยนี้ ขาพระองคไดเห็นภิกษุชื่อภัณฑะ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริก
ของพระอานนท และภิกษุชื่ออาภิชชิกะ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธ กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาว
ไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน
ดังนี้.
[๔๘๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมา
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ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอจงมา จงเรียกภัณฑภิกษุ สัทธิวิหาริกของอานนท
และอาภิชชิกภิกษุ สัทธิวิหาริกของอนุรุทธ มาตามคําของเราวา พระศาสดา
ตรัสเรียกทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา แลวเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว
ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นวา ขอรับ ผูมีอายุ ดังนี้แลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ เขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๘๖] ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา พวกเธอไดกลาวลวงเกิน
กันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน
ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังนี้ จริงหรือ.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริงอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงไวแลว
อยางนี้หรือหนอ พวกเธอจึงกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะอยางนี้วา
จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใคร
จักกลาวไดนานกวากัน.
ภิ. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาวาพวกเธอไมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดง
แลวอยางนี้ ดูกอนโมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนั้น พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร
บวชอยูในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ ยอมกลาวลวงเกินกันและกัน
ดวยสุตะไปทําไมเลาวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใคร
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จักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน.
[๔๘๗] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นซบศีรษะใกลพระบาทพระผูมีพระภาคเจาแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ขาแตพระองค
ผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคทั้งหลาย ผูพ าลอยางไร ผูหลง
อยางไร ผูไ มฉลาดอยางไร ขาพระองคเหลาใดบวชในพระธรรมวินัย
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวอยางนี้ กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะ
วา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน
ใครจักกลาวไดนานกวากัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงรับโทษโดยความเปนโทษ แหงขาพระองคทั้งหลายเหลานั้น เพื่อ
สํารวมตอไป.
[๔๘๘] พ. เอาเถิดภิกษุทั้งหลาย โทษไดครอบงําพวกเธอ
ผูพาลอยางไร ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร เธอเหลาใดบวชใน
ธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ ไดกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา
จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน
ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล
พวกเธอมาเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตามสมควรแกธรรม
เมื่อนั้นเราทั้งหลายขอรับโทษนั้นของเธอเหลานั้น ก็การที่บุคคลเห็นโทษ
โดยความเปนโทษแลว พําคืนเสียตามสมควรแกธรรม และถึงความ
สํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา.
จบปฐมโอวาทสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปฐมโอวาทสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโอวาทสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา อห วา ถามวา พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเพราะเหตุไร.
ตอบวา เพื่อตั้งพระเถระไวในฐานะของพระองค. ถามวา พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ไมมีหรือ. ตอบวา มี. แตพระองคไดมีความดําริ
อยางนี้วา พระเถระเหลานี้ จักดํารงอยูนานไมได. สวนกัสสปมีอายุ
๑๒๐ ป. เมื่อเราปรินิพพานแลว กัสสปนั้นจักนั่งในถ้ําสัตตบรรณคูหา
ทําการรวบรวมพระธรรมวินัย ทําเวลาประมาณ ๕,๐๐๐ ป ของเราให
เปนไปได. เราจึงตั้งเธอไวในฐานะของตน. พวกภิกษุจักสําคัญคําของ
กัสสปอันตนพึงฟงดวยดี. เพราะฉะนั้น พระองคจึงตรัสอยางนี้. บทวา
ทุพฺพจา ความวา พวกภิกษุพึงเปนผูวายาก. บทวา โทวจสฺสกรเณหิ
คือ ดวยการทําใหเปนผูวายาก. บทวา อปทกฺขณ
ิ คฺคาหิโน ทานแสดงวา
ฟงอนุศาสนีแลว ไมรับเอาโดยความเคารพ ไมปฏิบัติตามคําสอน เมื่อไม
ปฏิบัติ เปนผูชื่อวารับเอาโดยไมเคารพ. บทวา อจฺจาวทนฺเต ความวา
กลาวเลยไป คือพูดมากเกินไป เพราะอาศัยการเรียนพระสูตรมาก.
บทวา โก พหุตร ภาสิสสฺ ติ ความวา เมื่อกลาวธรรม ยอมกลาววา
ใครจักกลาวธรรมมาก. ทานหรือ หรือวาเรา. โก สุนฺทรตร ความวา
รูปหนึ่ง แมเมื่อกลาวมาก ยอมกลาวไมไดประโยชน ไมไพเราะ. รูปหนึง่
กลาวมีประโยชน ไพเราะ. ทานหมายถึงขอนั้น จึงกลาววา โก สุนฺทรฺตร
ดังนี้. สวนรูปหนึ่ง กลาวมากละดี ก็ไมกลาวนาน เลิกเร็ว. รูปหนึ่ง
ยอมใชเวลานาน ทานหมายถึงขอนั้น จึงกลาววา โก จิรตร ดังนี้.
จบอรรถกถาปฐมโอวาทสูตรที่ ๖
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๗. ทุติยโอวาทสูตร

วาดวยการใหโอวาทภิกษุทั้งหลาย
[๔๘๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนกัสสป เธอ
จงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย เราหรือ
เธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุ
ทั้งหลาย.
[๔๙๐] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําให
เปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ บุคคลบางคนไมมี
ศรัทธา ไมมหี ิริ ไมมโี อตตัปปะ ไมมีความเพียร ไมมีปญญา ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือน
พระจันทรในขางแรม ยอมเสื่อมจากวรรณ จากมณฑล จากรัศมี จาก
ความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคน
ไมมีศรัทธา... ไมมีหิร.ิ .. ไมมีโอตตัปปะ... ไมมีความพากเพียร...
ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา
เปนอันหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญ
ไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่บุรุษบุคคลไมมี
ศรัทธานี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีหิรินี้ เปนความ
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เสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีโอตตัปปะนี้ เปนความเสื่อมโทรม
ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนเกียจครานนี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษ
บุคคลมีปญญาทรามนี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมักโกรธนี้
เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความเสื่อมโทรม
ขอที่ไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเสื่อมโทรม.
[๔๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ
มีโอตตัปปะ มีความเพียร มีปญ
 ญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืน
หรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
เทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางขึ้น
ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล ดวยรัศมี ดวยความยาวและความ
กวาง ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคนผูมีศรัทธา...
มีหิริ... มีโอตตัปปะ... มีความเพียร ... มีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย
ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศล
ธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอที่บุรษุ บุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม
ขอที่บุรุษบุคคลมีหิรินี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรษุ บุคคลมี
โอตตัปปะนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีความพากเพียรนี้
ไมเปนความเสื่อมโทรม. ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญานี้ ไมเปนความเสื่อม
โทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมักโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษ
บุคคลไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่มีภิกษุผูกลาวสอนนี้
ไมเปนความเสื่อมโทรม.
[๔๙๒] พ. ดีแลว ดีแลว กัสสป บุคคลบางคนไมมีศรัทธา...
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ไมมีหิริะ... ไมมีโอตตัปปะ... ไมมีความเพียร... ไมมีปญญา ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือน
พระจันทรในขางแรม ยอมเสื่อมจากวรรณ จากมณฑล จากรัศมี จาก
ความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคน
ไมมีศรัทธา... ไมมีหิร.ิ .. ไมมีโอตัปปะ... ไมมีความเพียร... ไมมปี ญญา
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวัง
ไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย
เหมือนฉะนั้น ดูกอนกัสสป ขอที่บุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความ
เสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีหิริ ฯ ล ฯ ขอที่บุรุษบุคคลผูไมมี
โอตตัปปะ ฯ ลฯ ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนเกียจคราน ฯ ล ฯ ขอที่บุรุษ
บุคคลมีปญญาทราม ฯ ล ฯ ขอที่บุรษุ บุคคลมักโกรธ ฯ ล ฯ ขอที่บุรุษ
บุคคลผูกโกรธนี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่ไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้
เปนความเสื่อมโทรม.
[๔๙๓] ดูกอนกัสสป บุคคลบางคนมีศรัทธา... มีหิร.ิ .. มีโอตตัปปะ... มีความเพียร... มีปญญา ... ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือ
วันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
เทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางขึ้น ยอม
เปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล ดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง
ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคนผูมีศรัทธา... มีหิริ...
มีโอตตัปปะ... มีความเพียร... มีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอด
คืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรม
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ทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกอนกัสสป
ขอที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บรุ ุษบุคคล
มีหิริ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีโอตตัปปะ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีความ
เพียร ฯ ล ฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญา ฯล ฯ ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนไม
มักโกรธ ฯล ฯ ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อม
โทรม ขอที่มีภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ดังนี้.
จบทุติยโอวาทสูตรที่ ๗
อรรถกถาทุติยโอวาทสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยโอวาทสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
บทวา สทฺธา ไดแก ศรัทธาที่มั่นคง. บทวา วิริย ไดแก
ความเพียรทางกายเเละทางจิต. บทวา ปฺา ไดแก ปญญรูก ุศลธรรม.
บทวา น สนฺติ ภิกฺขู โอวาทกา ทานพระกัสสปแสดงวา ขาแต
พระองคผูเจริญ คํานี้วา บุคคลนี้ไมมี ภิกษุผูโอวาท พร่ําสอน กัลยาณมิตร
ดังนี้ เปนความเสื่อม.
จบอรรถกถาทุติยโอวาทสูตรที่ ๗
๘. ตติยโอวาทสูตร

วาดวยการใหโอวาท
[๔๙๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครัน้ เขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลว
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นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย กัสสป เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เรา
หรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย.
ทานพระมหากัสสปไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ
ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูวายาก
ไมอดทน ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ.
[๔๙๕] พ. ดูกอนกัสสป ก็เปนความจริงอยางนั้น ครั้งกอน
ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ เปนผุถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง
ผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาว
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาว
สรรเสริญ คุณแหงการปรารภความเพียร บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุใด
เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการ
อยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปน
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วัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผู
ทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวร
เปนวัตร เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
เปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูส ันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัด
จากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไม
คลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ
ปรารภความเพียร ภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวย
คําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรปู นี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอการศึกษา
แท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ดูกอนกัสสป เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหม ๆ พากันคิดเห็นวา ทราบวา
ภิกษุรูปที่ถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ
การอยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร... เปนผูทรงผา
บังสุกุลเปนวัตร... เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร... เปนผูมีความปรารถนา
นอย... เปนผูสันโดษ... เปนผูชอบสงัดจากหมู... เปนผูไมคลุกคลี
ดวยหมู... เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภ
ความเพียร ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิด
ภิกษุ ภิกษุรปู นี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดทาน
นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ภิกษุใหม ๆ เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปน
อยางนั้น การปฏิบัติตามของพวกเธอนั้น เปนการอํานวยประโยชน
สุขชั่วกาลนาน.
[๔๙๖] ดูกอนกัสสป ก็บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ ไมเปน
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ผูถือการอยูปาเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการ
อยูปาเปนวัตร ไมเปนผูถ ือการเที่ยวบิณฑบาตเปน และไมกลาว
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไมเปนผู
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผู
บังสุกุลเปนวัตร ไมเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ไมเปนผูมีความปรารถนานอย
และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย ไมเปนผู
สันโดษ และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ ไมเปนผูสงัดจาก
หมู และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู ไมเปนผูไมคลุกคลี
ดวยหมู และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการไมคลุกคลีดวยหมู ไมเปนผู
ปรารภความเพียร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุใดเปนผูมีชื่อเสียง มียศ ไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร พวกภิกษุผูเปนเถระยอมนิมนตเธอ
ใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอ
เพื่อนสพรหมจารีดวยกันแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง
ดูกอนกัสสป เมื่อภิกษุทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหม ๆ
พากันคิดวา ทราบวา ภิกษุที่มีชื่อเสียง มียศ ไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร พวกภิกษุผูเปนเถระพากันนิมนต
เธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ
ใครตอเพื่อนสพรหมจารีดวยกันแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทาน
นั่ง ภิกษุใหม ๆ เหลานัน้ ก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น การปฏิบัติตาม
ของพวกเธอนั้น ไมอํานวยประโยชน มีแตทุกขชวั่ กาลนาน ดูกอนกัสสป
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บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูก
อันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมี
ความปรารถนาเกินประมาณ ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับ
พรหมจรรยเบียดเบียนแลว ดูกอนกัสสป บัดนี้ บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ
ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียน
เสียแลว ผูป ระพฤติพรหมจรรยซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณ ถูกความ
ปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว.
จบตติยโอวาทสูตรที่ ๘

อรรถกถาตติยโอวาทสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในตติยโอวาทสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้.
บทวา ตถา หิ ปน เปนนิบาต ลงในเหตุเปนที่ตั้ง เพราะตั้ง
กอนเปนผูวางาย และบัดนี้เปนผูวายาก. ตตฺร ไดแก ในพระนคร
เหลานั้น. บทวา โก นามาย ภิกฺขุ ความวา ภิกษุนี้ชื่ออะไร ชื่อติสสเถระ
หรือนาคเถระ บทวา ตตฺร เมื่อสักการะนั้น อันเขาทําอยูอยางนี้. บทวา
ตถตฺตาย ความวา เพื่อความเปนอยางนั้น คือเพื่อความเปนผูอยูปาเปนวัตร
เปนตน. บทวา สพฺรหฺมจาริกาโม ความวา ชื่อวาผูใครตอเพื่อนสพรหมจารี
ในอรรถวา ใคร ปรารถนา ตองการอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ จงแวดลอม
เราเที่ยวไป ดังนี้. บทวา ตถตฺตาย ไดแก เพื่อเปนเหตุใหลาภสักการะ
เกิด. บทวา พฺรหฺมจารูปทฺทเวน ความวา ผูใดมีฉันทราคะเกินประมาณ
ในปจจัย ๔ ของเพื่อนสพรหมจารี ทานเรียกวา เปนอุปท วะ.
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พรหมจรรยถูกอุปทวะนั้นเบียดเบียน. บทวา อภิวานา คือ ปรารถนา
เกินประมาณ. บทวา พฺรหฺมจาราภิวาเนน ความวา โดยความเปนปจจัย ๔
กลาวคือความปรารถนาเกินประมาณของพวกผูประพฤติพรหมจรรย.
จบอรรถกถาโอวาทสูตรที่ ๘
๘. ฌานาภิญญาสูตร

วาดวยการปฏิบัติตนใหเขาถึงฌาน
[๔๙๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวัง
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก อยูไดเทานั้นเหมือนกัน.
[๔๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ อยูไดเทาใด แม
กัสสปก็หวังเขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก วิจารสงบไป มีปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ อยูไดเทานั้นเหมือนกัน.
[๔๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเปนผูมีอุเบกขา มีสติ
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สัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌาน ที่
พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยู
เปนสุขไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌาน ที่พระอริยเจา
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขได
เทานั้นเหมือนกัน.
[๕๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมี
ทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ อยูไ ดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัส
กอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ อยูไ ดเทานั้นเหมือนกัน.
[๕๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงอากาสนัญจายตนะ
มีอารมณวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม
ใสใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวัง
เขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูป
สัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจนานัตตสัญญา อยูไดเทานั้นเหมือนกัน.
[๕๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ
มีอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดย
ประการทั้งปวง อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ มี
อารมณวา วิญญาณไมมีที่สุด เพราะลวงอากาสานัญจาตนะไดโดย
ประการทั้งปวงอยู ไดเทานั้นเหมือนกัน.
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[๕๐๓ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงอากิญจัญายตนะ
มีอารมณวา หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการ
ทั้งปวง อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา
หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูได
เทานั้นเหมือนกัน.
[๕๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง อยูไดเทาใด
แมกัสสปก็หวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญาตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง อยูไดเทานั้นเหมือนกัน.
[๕๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง อยูไดเทาใด แม
กัสสปก็หวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ไดโดยประการทั้งปวง อยูไดเทานั้นเหมือนกัน.
[๕๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ
คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่
วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได ลูบคลํา
พระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ไดอยางใด แมกสั สปก็หวังอยางนั้นได
เหมือนกัน คือกัสสปบรรลุวิธีหลายประการ ฯ ล ฯ ใชอํานาจทางกาย
ไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได.
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[๕๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เราไดยินเสียง ๒
ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลทั้งที่อยูใกลไดอยางใด
แมักัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลทั้งที่อยูใกล.
[๕๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เรายอมกําหนดรูใจ
ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือ
จิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมี
โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา
จิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รวู าจิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตเปน
มหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ จิตที่ยังมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตที่ยังมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตที่ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รวู าจิตที่ไมมี
จิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิต
ไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตยังไมหลุดพน ก็
รูวาจิตยังไมหลุดพนไดอยางใด แมกสั สปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือ
กัสสปยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ
ก็รูวาจิตมีราคะ ฯ ล ฯ หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวา จิตยังไมหลุดพน.
[๕๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เราตามระลึกชาติกอน
ไดเปนอันมาก คือตามระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติ
บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติ
บาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติ
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บาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอเนกบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอเนกบาง ตลอด
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอเนกบางวา ในภพโนน. เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไป
เกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ ยอม
ตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้ไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือ
กัสสปตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือตามระลึกไดหนึ่งชาติ
บาง ฯ ล ฯ ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
[๕๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เรายอมเห็นหมูสัตวผู
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ที่ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม
ติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เรายอมเห็นหมูสัตว
ผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยูดวยประการฉะนี้ไดอยางใด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปเห็นหมูสัตว
ผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ฯลฯ ยอมรูช ัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
[๕๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรม เขาถึงอยางนั้นไดเหมือนกัน.
จบฌานาภิญญาสูตรที่ ๙
อรรถกถาฌานาภิญญาสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในณานาภิญญาสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้.
บทวา ยาวเทว อากงฺขามิ ไดแก เทาที่เราปรารถนา. สวน
ตอแตนี้ เรากลาวรูปาวจรฌาน ๔ โดยนัยเปนตนวา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ดังนี้. อรูปสมบัติ ๔ โดยนัยเปนตนวา สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ดังนี้. นิโรธสมาบัติอยางนี้วา สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ ดังนี้. และกลาว
อภิญญาเปนโลกีย ๕ โดยนัยเปนตนวา อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ดังนี้.
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ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทที่พึงกลาวทั้งหมดนั้น ใหพิสดารในวิสุทธิมรรค พรอมดวยพรรณนาตามลําดับบท และวิธีภาวนา. บทวา
อาสวาน ขยา ไดแก เพราะอาสวะสิ้นไป. บทวา อนาสว ไดแก
ไมเปนปจจัยของอาสวะ. บทวา โจโตวิมุตฺตึ ไดแก สมาธิในอรหัตผล.
บทวา ปฺาวิมุตฺตึ ไดแก ปญญาในอรหัตผล.
จบอรรถกถาฌานาภิญญาสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขุนูปส สยสูตร

วาดวยพระอานนทนิมนตพระมหากัสสปไปสํานักภิกษุณี
[๕๑๒] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระอานนท
นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหา
แลว ไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทาน
ไปยังที่พํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด ทานพระมหากัสสปจึงกลาววา ทาน
ไปเถิดอานนทผูมีอายุ ทานเปนผูมีกิจมาก มีธรุ ะมาก แมครั้งที่ ๒
ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนต
ทานไปยังที่พํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด ทานพระมหากัสสปก็กลาววา
ทานไปเถิดอานนทผูมีอายุ ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมาก แมครั้งที่ ๓
ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนต
ทานไปยังที่พํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด.
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[๕๑๓] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระมหากัสสปนุงแลวถือบาตร
และจีวร มีทา นพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังที่พํานักของภิกษุณี
ครั้นเขาไปแลว จึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว ครัง้ นั้นภิกษุณีเปนอันมาก
พากันเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่พัก ครัน้ เขาไปแลวจึงกราบทาน
พระมหากัสสป แลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุณีเหลานั้น
นั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสป ยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล ทาน
พระมหากัสสปครั้นยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๕๑๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุณีชื่อถุลลติสสาไมพอใจ จึงเปลงคํา
แสดงความไมพอใจวา เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจามหากัสสปจึง
สําคัญธรรมที่ตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท ผูเปนมุนี
เปรื่องปราชญ เปรียบเหมือนพอคาเข็มสําคัญวาควรขายเข็มในสํานักของ
ชางเข็มผูชํานาญ ฉันใด พระผูเปนเจามหากัสสปยอมสําคัญธรรมที่ตน
ควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ ฉันนั้น
เหมือนกัน ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณีถุลลติสสากลาววาจานี้แลว
จึงกลาวกะทานพระอานนทวา อานนทผูมีอายุ เราเปนพอคาเข็ม ทาน
เปนชางเข็ม หรือเราเปนชางเข็ม ทานเปนพอคาเข็ม ทานพระอานนท
จึงตอบวา ขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ ขอทานโปรดประทานโทษ
เถิด มาตุคามเปนคนโง.
[๕๑๕] งดไวกอนอานนทผูมีอายุ หมูของทานอยาเขาไปสอดเห็น
ใหเกินไปนัก ดูกอนอานนทผูมีอายุ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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ทานถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
บางหรือวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
อยูไดเทาใด แมอานนทก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลว
ขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดแตวิเวก อยูไดเทานั้น
เหมือนกัน.
ทานพระอานนทกลาววา หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ.
ก. ดูกอ นทานผูมีอายุ เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราหวังสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก อยูไดเทาใด แมกสั สปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมณาน ฯ ล ฯ อยูไดเทานั้นเหมือนกัน.
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๕ มีเปยยาลอยางนี้]
[๕๑๖] อานนทอาวุโส ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทาน
ถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภ ิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาบาง
หรือวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม
เขาถึงอยูไดอยางใด แมอานนทก็ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐิธรรม
เขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมือนกัน.
อา. หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ.
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ดูกอนผูมีอายุ เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุ เฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมือนกัน.
[๕๑๗] ดูกอนผูมีอายุ ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดไดดวย
อภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกครึ่งวา จะพึง
ปกปดดวยใบตาลได.
ก็แลภิกษุณีชื่อถุลลติสสาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว.
จบภิกขุปสสยสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาภิกขุนูปสสยสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุนูปสสยสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
บทวา อายาม ภนฺเต ความวา ถามวา ทานพระอานนท ยอม
วิงวอนการไปสูที่พักภิกษุณี เพราะเหตุไร. ตอบวา ไมใชเพราะเหตุลาภ
และสักการะ. ยอมวิงวอนวา ก็ในทีพ่ ักภิกษุณีนี้ พวกภิกษุณีที่ตองการ
กัมมัฏฐานมีอยู. ก็เราจักยังภิกษุณีเหลานั้นใหเกิดความขวนขวายแลว พึง
ใหบอกกัมมัฏฐาน ดังนี้ . ถามวา พระเถระนั้น ตนเองก็ทรงพระไตรปฎก
เปนพหูสูต มิใชหรือ ไมสามารถจะบอกเองหรือ. ตอบวา ไมสามารถ
ก็หามิได. แตยอมวิงวอนวา พวกภิกษุณีจักสําคัญธรรมของพระสาวก
ผูมีสวนเปรียบดวยพระพุทธเจาอันตนพึงเชื่ออยางไร. บทวา พหุกิจฺโจ
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ตฺว พหุกรณีโย ถามวา พระเถระเปนผูขวนขวายในนวกรรมเปนตนหรือ
จึงกลาวอยางนี้ก็พระอานนท. ก็เมือ่ พระศาสดาของเราปรินิพพานแลว
บริษัท ๔ เขาไปหาพระอานนทเถระ รองไหอยูวา ขาแตทานผูเจริญ
บัดนี้ทานรับบาตรและจีวรของใครเที่ยวไปเลา. ทานกวาดบริเวณของใคร.
ทานถวายน้ําลางหนาแกใคร. พระเถระปลอบบริษัทวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยง. พระยามัจจุราชไมละอาย ประหารแลวแมในพุทธสรีระ. นั่น
เปนธรรมดาของสังขารทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยูเศราโศก อยาคร่ําครวญ
ดังนี้. นี้เปนกิจมากของทาน. พระเถระหมายถึงขอนั้น จึงกลาวอยางนี้.
บทวา สนฺทสฺเสสิ ไดแก แสดงคุณแหงการปฏิบัติ. บทวา สมาทเปสิ
แปลวา ใหถอื เอา. บทวา สมุตฺเตเชสิ แปลวา ใหอาจหาญ. บทวา
สมฺปหเสสิ ไดแก ใหยนิ ดีรุงเรืองดวยคุณที่ไดแลว. บทวา ถุลฺลติสฺสา
ความวา ชื่อวาติสสา เพราะมีสรีระอวน. บทวา เวเทหมุนิโน คือ
บัณฑิตมุนี. ก็บัณฑิตยอมนําไป คือทํากิจทั้งปวงดวยความรู กลาวคือ
ญาณ. เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา เวเทหมุนี. ชื่อวาเวเทหมุนี เพราะอรรถ
วา มุนีนั้นดวย เปนผูมีความรูดวย. บทวา ธมฺม ภาสิตพฺพ มฺติ
ความวา พระมหากัสปตนเองอยูปา ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร จึงสําคัญ
ธรรมที่ตนควรกลาววา เราเปนธรรมกถึก ดังนี้ ในที่ตอหนาของพระ
อานนทผูทรงปฎก เปนคลังพระธรรม. พูดดูหมิ่นวา ก็นี้ไดแกอะไร
ก็นี้เปนอยางไร. บทวา อสฺโสสิ ความวา ไดฟงแลว ดวยสามารถ
แหงคําที่บุคคลอื่นมาบอก. บทวา อาคเมหิ ตฺว อาวุโส ไดแก ทาน
ผูมีอายุ จงหยุดกอน. บทวา มา เต สงฺโฆ อุตฺตรึ อุปปริกฺขิ ความวา
ภิกษุสงฆอยาเขาไปสอดเห็นขอนั้นใหเกินไปในโอกาส. มีอธิบายวา สงฆ
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อยาสําคัญขอนั้นอยางนี้วา พระอานนทไมหามสาวก ผูมีสวนเปรียบดวย
พระพุทธเจา หามแตภิกษุณีฝายเดียว. ความคุนเคยหรือความเยื่อใยของ
สาวกกับภิกษุณีนั้นจักมีได ดังนี้.
บัดนี้ พระมหากัสสป เมื่อแสดงตนวามีสวนเปรียบดวยพระพุทธเจา จึงกลาวคําเปนตนวา ตึ กึ มฺสิ อาวุโส ดังนี้. บทวา
สตฺตรน คือ ประมาณ ๗ ศอก. บทวา นาค คือ ชาง. บทวา
อฑฺฒฏมรตน วา ไดแก ๘ ศอกครึ่ง อธิบายวา ตั้งแตเทาหนาจนถึง
กระพองสูง ๗ ศอกคืบ. บทวา ตาลปตฺติกาย คือ ดวยใบตาลออน.
บทวา จวิตฺถ ความวา ถุลลติสสาภิกษุณีเคลื่อนแลว (จากเพศ
พรหมจรรย) คือยังไมตาย หรือฉิบหายแลว.
ก็เมื่อพระมหากัสสปเถระบันลือสีหนาทดวยอภิญญา ๖ อยู ผายอม
น้ําฝาดของภิกษุณีนั้น เริม่ ระคายที่รางกายเหมือนเรียวหนาม เพราะกลาว
รายสาวกผูมีสวนเปรียบดวยพระพุทธเจา. ความพอใจเกิดขึ้น ในขณะ
เปลื้องผาเหลานั้นออกนุงผาขาว ดังนี้.
จบอรรถกถาภิกขุนูปสสยสูตรที่ ๑๐
๑๑. จีวรสูตร

วาดวยภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอานนท ๓๐ รูป ลาสิกขา
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ก็สมัยนั้น ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไป
ในทักขิณาคิรีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ก็โดยสมัยนี้แล ภิกษุ
ผูเปนสัทธิวิหาริกของทานประมาณ ๓๐ รูป โดยมากยังเปนเด็กหนุม พา
กันลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเปนหีนเพศ.
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[๕๑๙] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามชอบใจใน
ทักขิณาคิรีชนบท แลวกลับไปสูพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุง
ราชคฤห เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไหว
พระมหากัสสปนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระอานนทนั่งเรียบรอย
แลว ทานพระมหากัสสปไดกลาวปราศรัยก็ทานพระอานนทวา อานนท
ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอ จึง
ทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว.
[๕๒๐] ทานพระอานนทกลาววา ขาแตทานกัสสปผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๓ ขอ จึงไดทรงบัญญัติการ
ขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว คือเพื่อขมคนหนาดาน เพื่อให
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักอยูเปนสุข และเพื่ออนุเคราะหตระกูลโดยเหตุที่พวกมี
ความปรารถนาลามก อาศัยสมัครพรรคพวกแลวจะพึงทําสงฆใหแตกกัน
ไมได พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๓ ขอเหลานี้แล
จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว.
[๕๒๑] ก. อานนทผูมีอายุ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเที่ยวไปกับภิกษุ
เหลานี้ ผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ
ไมประกอบความเพียร เพื่อประโยชนอะไรเลา เธอมัวแตจาริกไปเหยียบ
ย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล อานนทผูมีอายุ บริษัทของ
เธอยอมลุยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม ยอมแตก
กระจายไป เธอนี้ยังเปนเด็ก ไมรูจักประมาณ.
อ. ขาแตทานผูเจริญ บนศีรษะของกระผม ผมหงอกแลวมิใชหรือ
ถึงอยางนั้น พวกกระผมก็ยังไมพนจากทานพระมหากัสสปวาเปนเด็ก.
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ก. ก็เปนจริงอยางนั้น อานนทผูมีอายุ เธอยังไปเที่ยวกับภิกษุ
ใหม ๆ เหลานี้ ผูไมคุมครองทวารใหอินทรียทั้งหลาย ไมรูจกั ประมาณ
ในโภชนะ. ไมประกอบความเพียร เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา
มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล อานนทผูมีอายุ บริษัทของเธอยอมลุย
หลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป
เธอนี้ยังเปนเด็ก ไมรูจักประมาณ.
[๕๒๒] ภิกษุณีถลุ ลนันทาไดยินแลวคิดวา ทราบวาพระผูเปน
เจาอานนทผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ ถูกพระผูเปนเจามหากัสสปรุกราน
ดวยวาทะวาเปนเด็กไมพอใจ จึงเปลงวาจาแสดงความไมพอใจวา อะไร
เลาพระผูเปนเจามหากัสสป ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย จึงสําคัญพระคุณเจา
อานนทผูเปนมุนีเปรื่องปราชญวา ตนควรรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก
ทานพระมหากัสสปไดยินดีภิกษุณีถุลลันทากลาววาจานี้แลว.
[๕๒๓] ครั้งนั้นแล ทานมหากัสสปจึงกลาวกะทานพระอานนท
วา อานนทผูมีอายุ ภิกษุณีถุลลนันทายังไมทันพิจารณา ก็กลาววาจา
พลอย ๆ เพราะเราเองปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ไมนึกเลยวา เราบวชอุทิศศาสดาอื่น นอกจาก
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้ง
กอน เมื่อเรายังเปนคฤหัสถเคยคิดวา ฆราวาสชางคับแคบ เปนทางมา
แหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ผูอยูค รองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย
ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวประดุจสังขขัด ไมใชทําไดงายนัก ทางที่ดี
เราควรปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต สมัยตอมา เราทําผาสังฆาฏิแหงผาที่เกา ปลงผมและหนวด
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นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะทาน
ผูเปนพระอรหันตในโลก เมื่อบวชแลวยังเดินไปสิ้นระยะทางไกล ไดพบ
พระผูมีพระภาคเจาระหวางเมืองราชคฤหกับบานนาลันทคาม กําลัง
ประทับนั่งอยู ณ พหุปุตตเจดีย พอพบเขาแลวก็รําพึงอยูวา เราพบพระ
ศาสดา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคเจาดวย เราพบพระสุคต ก็เปน
อันพบพระผูมีพระภาคเจาดวย เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปนอัน
พบพระผูมีพระภาคเจาดวย ผูมีอายุ เรานั้นจึงซบเศียรเกลาลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา ณ ที่นนั้ เอง ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของ
ขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้.
[๕๒๔] เมื่อเรากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสกะเราวา ดูกอนกัสสป ผูใดเลายังไมทราบชัดถึงสาวกผูประมวลมา
ดวยจิตทั้งหมดอยางนี้แลว จะพึงพูดวารู ยังไมเห็นเลย จะพึงพูดวาเห็น
ศีรษะของบุคคลนั้นพึงแตก ดูกอนกัสสป แตเรารูอยู จึงพูดวารู เห็น
อยู จึงพูดวาเห็น เพราะเหตุนั้นแหละกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
จักเขาไปตั้งหิริโอตตัปปะอยางแรงกลาในภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ ผูนวกะ
ผูมัชฌิมะ. . . เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบดวยกุศล จัก
กระทําธรรมนั้นทั้งหมดใหเกิดประโยชน ใสใจถึงธรรมนั้นทั้งหมด จัก
ประมวลมาดวยจิตทั้งหมด เงี่ยโสตสดับพระธรรม. . . เราจักไมละกายคตาสติที่สหรคตดวยกุศลความสําราญ ดูกอนกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ดูกอนผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทเราดวยพระโอวาท
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นี้ เสด็จลุกจากอาสนะแลวทรงหลีกไป ดูกอนผูม ีอายุ เราเปนหนี้บริโภค
กอนขาวของราษฎรถึง ๑ สัปดาห วันที่ ๘ พระอรหัตผลจึงปรากฏขึ้น
คราวนั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกจากหนทางตรงไปยังโคนตนไมแหง
หนึ่ง เราจึงเอาผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาปูเปน ๔ ชัน้ ถวาย แลวกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งบนผาผืนนี้ เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพระองคตลอด
กาลนาน ดูกอ นอาวุโส พระผูมีพระภาคเจาก็ประทับนั่งบนอาสนะที่จัด
ถวาย ครั้นประทับนั่งแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเราวา กัสสป ผา
สังฆาฏิแหงผาที่เกาของเธอผืนนี้ออนนุม เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดอนุเคราะหทรงรับผาสังฆาฏิแหง
ผาที่เกาของพระองคเถิด พระองคตรัสวา ดูกอนกัสสป เธอจักครอง
ผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมหรือ เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคจักครองผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
[๕๒๕] ดูกอนอาวุโส เราไดมอบถวายผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาแด
พระผูมีพระภาคเจา และไดรับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมของ
พระผูมีพระภาคเจา ดูกอ นอาวุโส ก็เมื่อบุคคลจะพูดใหถูก พึงพูดถึง
ผูใดวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอษฐ ของพระผูมีพระภาคเจา
เกิดแตพระธรรม อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท จึงรับผาบังสกุล
ที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหม เขาเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดถึงผูนั้น คือเราวา
บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอษฐ ของพระผูมีพระภาคเจา เกิดแตพระ
ธรรม อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท รับผาบังสุกุลที่ทําดวยผา
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ปานซึ่งยังใหม.
[๕๒๖] ดูกอนอาวุโส เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู
ดูกอนอาวุโส เราหวัง ฯ ล ฯ
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๕ มีเปยยาลอยางนี้]
[๕๒๗] ดูกอนอาวุโส เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในทิฏฐธรรม
เขาถึงอยู ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญ
ชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได.
ก็แลภิกษุณีถุลลนันทาเคลื่อนจกาพรหมจรรยเสียแลว.
จบจีวรสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาจีวรสูตรที่ ๑๑
พึงทราบวินิจฉัยในจีวรสูตรที่ ๑๑ ดังตอไปนี้.
บทวา ทกฺขิณาคิริสมฺ ึ ความวา ชนบทภาคทักษิณของภูเขาเปน
เทือกลอมกรุงราชคฤหชื่อวา ทักขิณาคิริ. อธิบายวา เที่ยวจาริกไปใน
ทักขิณาคิรีชนบทนั้น. ชือ่ วาจาริกมี ๒ อยางคือ รีบไป ๑ ไมรีบไป ๑.
ในบทเหลานั้น ภิกษุบางรูปนุงผากาสายะผืนหนึ่ง หมผื่นหนึ่งตลอด
เวลา คลองบาตรและจีวรที่บา ถือรม วันหนึ่งเดินไปได ๗-๘ โยชน
มีเหงื่อไหลทวมตัว. ก็หรือวาพระพุทธเจาทรงเห็นสัตว พึงตรัสรูไร ๆ
ขณะเดียวเสด็จไปไดรอยโยชนบาง พันโยชนบาง. นีช้ ื่อวา รีบไป.
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ก็ทุกวันที่พระพุทธเจารับนิมนตเพื่อฉันในวันนี้. เสด็จไปทําการสงเคราะห
ชนมีประมาณเทานี้วา คาวุตหนึ่ง กึ่งโยชน สามคาวุต หนึ่งโยชน. นี้
ชื่อวา ไมรีบไป ในที่นี้ประสงคจาริกนี้.
พระเถระไดอยูเบื้องพระปฤษฎางคพระทศพลตลอด ๒๕ ป ดุจเงา
มิใชหรือ. ทานไมใหโอกาสแกพระดํารัสเพื่อตรัสถามวา อานนท ไปไหน.
ทานไดโอกาสเที่ยวจาริกไปกับภิกษุสงฆ ในกาลหนึ่ง. ในปพระศาสดา
ปรินิพพาน. ไดยินวา เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว พระมหากัสสปเถระนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ผูประชุมพรอมกันในการปรินิพพานของ
พระศาสดา เลือกภิกษุ ๕๐๐ รูปเพื่อทําสังคายนาพระธรรมวินัย กลาววา
ก็ทานผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายจักอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤหสังคายนาพระธรรมวินัย ทานทั้งหลายกอนเขาพรรษา จงตัดปลิโพธสวนตัว
เสีย แลวประชุมพรอมกันในกรุงราชคฤหเถิด ก็ไปยังกรุงราชคฤหดวย
ตนเอง.
พระอานนทเถระถือบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจาปลอบ
มหาชน ไปยังกรุงสาวัตถี ออกจากกรุงสาวัตถีนั้น ไปยังกรุงราชคฤห
เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท. นี้ทานกลาวหมายถึงขอนั้น.
บทวา เยภุยฺเยน กุมารภูตา ความวา ภิกษุเหลานั้นใด ชื่อวา
เวียนมาเพื่อความเปนหีนเพศ. ภิกษุเหลานั้นโดยมากเปนเด็กหนุมยังออน
คือเปนภิกษุพรรษาเดียว ๒ พรรษา และเปนสามเณร. ถามวา ก็เพราะ
เหตุอะไร เด็กเหลานั้นจึงบวช. เพราะเหตุอะไร จึงเวียนมาเพื่อความ
เปนหีนเพศ ดังนี้. ตอบวา ไดยินวา มาดาบิดาของเด็กนั้นคิดวา พระ
อานนทเถระเปนผูคุนเคยกับพระศาสดา ทูลขอพร ๘ อยางแลวจึงอุปฏฐาก
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ทั้งสามารถเพื่อจะพาเอาพระศาสดาไปยังสถานที่ที่ตนปรารถนาและตน
ปรารถนาได. เราทั้งหลายจึงใหพวกเด็กของพวกเราบวชในสํานักของ
พระอานนทนั้น. พระอานนทก็จักพาพระศาสดามา. เมื่อพระศาสดามาแลว
เราทั้งหลายจักไดทําสักการะเปนอันมาก ดังนี้. พวกญาติของเด็กเหลานั้น
จึงใหเด็กเหลานั้นบวชดวยเหตุนี้กอน. แตเมื่อพระศาสดาปรินิพพาน ความ
ปรารถนาของคนเหลานั้นก็หมดไป. เมื่อเปนเชนนั้น จึงใหเด็กเหลานั้น
สึกแลวโดยวันเดียวเทานั้น .
บทวา ยถาภิรนฺต ไดแก ตามชอบใจ คือตามอัธยาศัย. บทนี้วา
ติกโภชน ปฺตฺต ทานกลาวถึงบทนี้วา เปนปาจิตตียใหเพราะ
คณโภชน เวนไวแตสมัยดังนี้. ก็ภกิ ษุ ๓ รูปพอใจแมรับนิมนตเปน
อกัปปยะรวมกัน เปนอนาบัติในเพราะคณโภชนนั้น. เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา ติกโภชน ดังนี้.
บทวา ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย ไดแก เพื่อขมคนทุศีล.
บทวา เปสลาน ภิกขฺ ูน ผาสุวิหาราย ความวา อุโบสถและปวารณา
ยอมเปนไปเพื่อภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ดวยการขมคนหนาดานนั้นเอง. การ
อยูพรอมเพรียงกันยอมมี. นี้เปนผาสุวิหารของเปสลภิกษุเหลานั้น เพื่อ
ประโยชนแกการอยูเปนสุขนี้. บทวา มา ปาปจฺฉา ปกฺข นิสฺสาย
สงฺฆ ภินฺเทยฺยุ ความวา เทวทัตออกปากขอในตระกูลดวยตนเอง บริโภค
อยู อาศัยภิกษุปรารถนาลามก ทําลายสงฆ ฉันใด ผูปรารถนาลามก
เหลาอื่น ออกปากขอในตระกูล โดยเปนคณบริโภคอยู ใหคณะเจริญแลว
อาศัยพรรคพวกนั้น พึงทําลายสงฆได ฉันนั้น ดังนี้ จึงทรงบัญญัติไวดวย
เหตุนี้แล.
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บทวา กุลานุทยตาย จ ความวา เมื่อภิกษุสงฆทําอุโบสถและ
ปวารณาอยูพรอมเพรียงกัน พวกมนุษยถวายสลากภัตเปนตน ยอมเปนผู
มีสวรรคเปนเบื้องหนา. อธิบายวา และทรงบัญญัติไวเพื่ออนุเคราะห
ตระกูลนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา สสฺสฆาต มฺเ จรสิ ไดแก เธอเที่ยวไปเหมือน
เหยียบย่ําขาวกลา. บทวา กุลปฺปฆาต มฺเ จรสิ ไดแก เธอเที่ยว
ไปเหมือนทําลายเบียดเบียนตระกูล. บทวา โอลุชฺชติ ไดแก หลุดหาย
คือ กระจายไป. บทวา ปลุชฺชนฺติ โข เต อาวุโส นวปฺปายา
ความวา ทานผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้น โดยมาก คือสวนมากของทานเปน
ผูใหม เปนหนุมมีพรรษาเดียว หรือ ๒ พรรษา และเปนสามเณร หลุดหาย
คือกระจายไป. บทวา น วาย กุมารโก มตฺตมฺาสิ พระเถระ
เมื่อกลาวขูพระเถระวา เด็กนี้ไมรูจักประมาณตน. บทวา กุมารกวาทา
น มุจฺจาม ความวา พวกเรายังไมพนวาทะเปนเด็ก. ตถา หิ ปน
ตฺว นี้ ทานกลาวเพื่อแสดงเหตุ เพราะพระอานนทนี้พึงถูกพระเถระกลาว
อยางนี้. ในขอนี้ มีความประสงคดังนี้วา เพราะทานเที่ยวไปกับพวก
ภิกษุใหมเหลานี้ ไมสํารวมอินทรีย. ฉะนั้น ทานเที่ยวไปกับพวกเด็กจึง
ควรถูกเขากลาววาเปนเด็ก. บทวา อฺติตฺถิยปุพฺโพ สมาโน นี้ เพราะ
อาจารย อุปช ฌายของพระเถระไมปรากฏในศาสนานี้เลย. ตนถือเอาผา
กาสายะแลว ออกบวช. ฉะนั้น ภิกษุณีถุลลนันทา กลาวบอกถึงพระ
มหากัสสปเคยเปนอัญญเดียรถีย เพราะความไมพอใจ. ในบทวา สหสา
นี้ แมผูประพฤติดวยราคะและโมหะคือไมทันตรึก. แตบทนี้ ทานกลาว
ดวยอํานาจความประพฤติดวยโทสะ. บทวา อปฺปฏิสงฺขา คือยังไมทัน
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พิจารณา.
บัดนี้ พระมหากัสสปเถระ เมื่อยังบรรพชาของตนใหบริสุทธิ์ จึง
กลาวคําเปนตนวา ยโตห อาวุโส ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา
อฺ สตฺถาร อุทฺทิสิตุ ความวา เราไมนึก เพื่ออุทิศอยางนี้วา เวน
พระผูมีพระภาคเจา คนอื่นเปนครูของเรา. ในบทเปนตนวา สมฺพาโธ
ฆราวาส ความวา แมหากวา ผัวและเมียทั้งสอง ยอมอยูในเรือน กวาง
๖๐ ศอก หรือแมภายในระหวางรอยโยชน การอยูค รองเรือนผัวเมียเหลานั้น
ชื่อวาคับแคบอยูนั่นเอง เพราะอรรถวา มีกิเลสเครื่องกังวล คือหวงใย
บทวา รชาปโถ ทานกลาวในมหาอรรถกถาวา เปนสถานที่เกิดแหงธุลี
มีราคะเปนตน. จะกลาววา เปนทางแหงการมา ดังนี้ก็ได. ชื่อวาอัพโภกาส
เพราะอรรถวา ไมของ เหมือนปลอดโปรง เพราะบรรพชิตอยูในที่
ปกปด ในทีม่ ีกูฏาคารรัตนปราสาทและเทพวิมานเปนตน ซึ่งมีประตูและ
หนาตางปดแลว ยอมไมขัด ไมของ ไมติด. เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา บรรพชาเปนชองวาง. อนึ่ง ฆราวาส ชื่อวาคันแคบ เพราะ
ไมเปนโอกาสแหงกุศลกิริยา ชื่อวาเปนทางหาแหงธุลี เพราะเปน
ที่ประชุมแหงกิเลสเพียงดังธุลี เหมือนกองหยากเยื่ออันเขาไมปดไว.
บรรพชา ชือ่ วาเปนชองวาง เพราะเปนโอกาสแหงกุศลกิริยาความสบาย.
ในบทวา นยิท สุกร ฯ เป ฯ ปพฺพเชยฺย นี้ มีสังเขปกถาดังนี้ คน
พึงกระทําสิกขา ๓ ประพฤติพรหมจรรยไมใหขาดแมวันเดียว แลว
ชื่อวาประพฤติใหสมบูรณโดยสวนเดียว เพราะเหตุใหบรรลุจริมกจิต.
กระทําไมใหมีมลทิน ดวยมลทินคือกิเลส แมวนั เดียว ชือ่ วาบริสุทธิ์
โดยสวนเดียว เพราะเหตุใหบรรลุจริมกจิต. บทวา สงฺขลิขิต ไดแก
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เชนสังขขัด คือพึงประพฤติมีสวนเปรียบดวยสังขที่ชําระแลว. บทวา
อิท น สุกร อคาร อชฺฌาวสตา ความวา ผูอยูในทามกลางเรือน
ประพฤติ ฯลฯ ใหบริบูรณโดยสวนเดียว. ไฉนหนอ เราปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะ เพราะซึมซาบดวยรสที่ยอมดวยน้ําฝาด คือผาที่
สมควรแกผูประพฤติพรหมจรรย ออกจากเรือนพึงบวชไมมีเรือน. เพราะ
ในขอนี้ กรรมมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน อันเกื้อกูลเรือน
เรียกวา การมีเรือน. เรือนนั้นไมมีในบรรพชา. ฉะนั้น บรรพชาพึงรูวา
การไมมีเรือน. ซึ่งอนาคาริยะการไมมีเรือนนั้น. บทวา ปพฺพเชยฺย คือพึง
ปฏิบัติ. บทวา ปฏปโลติกาน คือผาเกา. ผาใหมแม ๑๓ ศอก ทานเรียกวา
ผาเกา จําเดิมแตเวลาตัดชาย. ทานหมายถึงสังฆาฏิที่ทานตัดผาที่มีราคา
มาก กลาววา สังฆาฏิแหงผาเกา ดังนี้. บทวา อทฺธานมคฺค ปฏิปนฺโน
ไดแก ก็ทางตั้งแตกึ่งโยชน เรียกวา ไกล. อธิบายวา เดินทางไกลนั้น.
บัดนี้ พึงกลาวอนุปุพพีกถาจําเดิมแตอภินิหาร เพื่อความแจมแจง
แหงเนื้อความนี้ เหมือนบรรพชิตนั้น และผูเดินทางไกล ดังตอไปนี้.
มีเรื่องเลาวา ในอดีตกาลในที่สุดแสนกัป พระศาสดาพระนามวา
พระปทุมุตตระไดอุบัติขึ้น. เมื่อพระปทุมุตตระเสด็จเขาไปอาศัยหังสวดีนคร ประทับอยู ณ เขมมฤคทายวัน กุฏมพีชอื่ วา เวเทหะ มีทรัพย
สมบัติ ๘๐ โกฏิ บริโภคอาหารอยางดี แตเชาตรู อธิษฐานองคอุโบสถ
ถือของหอมและดอกไมเปนตน ไปยังพระวิหาร บูชาพระศาสดา ถวาย
นมัสการแลว นั่งอยู ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง.
ขณะนั้น พระศาสดาทรงตั้งพระสาวกรูปที่ ๓ ชื่อ มหานิสภัตเถระ
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ไวในฐานะเปนเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูเปน
สาวกของเรา เปนผูกลาวสอนธุดงค นิสภะเปนผูเลิศกวาภิกษุเหลานั้น.
อุบาสกไดฟงดังนั้นเลื่อมใส ในที่สุดธรรมกถา เมื่อมหาชนลุกขึ้นกลับไป
จึงถวายนมัสการพระศาสดากราบทูลวา วันพรุงนี้ ขอพระองคทรง
รับภิกษาของขาพระองคเถิด. พระศาสดาตรัสวา อุบาสก ภิกษุสงฆมี
จํานวนมากนะ. อุบาสกทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุสงฆ
มีประมาณเทาไร พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา มี ๖ ลาน ๘ แสนรูป.
อุบาสกทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคทรงใหภิกษุไมใหเหลือ
ไวในวิหารแมสามเณรองคเดียว รับนิมนตเถิดพระเจาขา. พระศาสดา
ทรงรับนิมนตแลว.
อุบาสกทราบวา พระศาสดารับนิมนตแลว จึงไปเรือนเตรียม
มหาทาน วันรุงขึ้นใหคนไปกราบทูลถึงเวลาแดพระศาสดา. พระศาสดา
ทรงถือบาตรและจีวร แวดลอมดวยหมูภิกษุสงฆ เสด็จไปเรือนของ
อุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไวเสร็จแลว ในที่สุดแหงทักษิโณทก
ทรงรับขาวยาคูเปนตน ทรงแจกจายภัต. แมอุบาสกก็นั่งใกลพระศาสดา.
ในลําดับนั้น ทานมหานิสภัตเถระเที่ยวไปบิณฑบาตถึงถนนนั้น.
อุบาสกครั้นเห็นแลว จึงลุกขึ้นไปไหวพระเถระแลว กลาววา ขอพระ
คุณเจาจงใหบาตรเถิด. พระเถระไดใหบาตรแลว. อุบาสกกลาววา
นิมนตพระคุณเจาเขาไปในเรือนนี้เถิด. แมพระศาสดาก็ประทับนั่งใน
เรือน. พระเถระกลาววา ไมสมควรดอกอุบาสก. อุบาสกรับบาตรของ
พระเถระแลวใสบิณฑบาตจนเต็มนําไปถวาย.
จากนั้นอุบาสกไปสงพระ
เถระแลว กลับไปนั่งไปสํานักของพระศาสดา กราบทูลอยางนี้วา ขาแต

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 604

พระองคผูเจริญ ทานมหานิสภัตเถระแมขาพระองคกลาววา พระศาสดา
ประทับนั่งในเรือน ก็ไมปรารถนาจะเขาไป. พระศาสดาตรัสวา มหานิสภัตเถระนั้น มีคุณยิ่งกวาคุณของพวกทาน. ก็ความตระหนี่ คําสรรเสริญ
ยอมไมมีแกพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย. ครั้นแลวพระศาสดาจึงตรัสอยางนี้วา
อุบาสก เรานั่งรอภิกษาในเรือน. ภิกษุนั้นนั่งอยางนี้ไมแลดูซึ่งภิกษา.
เราอยูในเสนาสนะทายบาน. ภิกษุนนั้ อยูในปา. เราอยูในทีม่ ุงบัง.
ภิกษุนั้นอยูในที่แจง. พระศาสดาตรัสดุจยังมหาสมุทรใหเต็มวา นี้แหละ
นี้แหละ คุณของภิกษุนั้น ดวยประการฉะนี้.
อุบาสกเลื่อมใสยิ่งขึ้น เหมือนประทีปอันสวางอยูแมตามปกติราด
น้ํามันเขาไปฉะนั้น คิดวา ประโยชนอะไรดวยสมบัติอื่นแกเรา. เราจัก
กระทําความปรารถนาเพื่อความเปนผูเลิศกวาภิกษุผูกลาวสอนธุดงคใน
สํานักของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต. เขานิมนตพระศาสดาอีก
ครั้ง ถวายทานตลอด ๗ วัน โดยทํานองนี้ ในวันที่ ๗ ถวายไตรจีวร
แกภิกษุ ๖ ลาน ๘ แสนรูป แลวหมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา
กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานที่ขาพระองคถวายตลอด
๗ วัน เปนทานที่ประกอบดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
เมตตามโนกรรม ขาพระองคมิไดปรารถนาเทพสมบัติ หรือสักกสมบัติ
มารสมบัติ และพรหมสมบัติอยางอื่น ดวยทานนี้. แตกรรมของขาพระองคนี้ ขอจงเปนสัมฤทธิผลทุกประการแหงความเปนผูเลิศกวาภิกษุผูทรง
ธุดงค ๑๓ เพื่อถึงฐานันดรที่ทานมหานิสภัตเถระถึงแลว ในสํานักของ
พระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตเถิด.
พระศาสดาทรงตรวจดูวา ฐานะอันใหญที่อุบาสกนี้ปรารถนาจัก
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สําเร็จหรือไมหนอ ทรงเห็นความสําเร็จแลว จึงตรัสวา ฐานะที่ทาน
ปรารถนาสมใจแลว. ในที่สุดแสนกัปในอนาคต พระพุทธเจาพระนามวา
โคตมะจักอุบัติขึ้น. ทานจักเปนสาวกรูปที่ ๓ ของพระโคดมพระองคนั้น
จักชื่อวา มหากัสสปเถระ.
อุบาสกไดฟงนั้น ดําริวา ชื่อวาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
ไมมีพระดํารัสเปนสอง ไดสําคัญสมบัตินั้นเหมือนถึงในวันรุงขึ้น. เขา
รักษาศีลตลอดอายุ ครั้นทํากาลกิริยา ณ ที่นั้น แลวไดบังเกิดบนสวรรค.
จําเดิมแตนั้น เขาเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุสสโลก เมื่อพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาอาศัยเมืองพันธุมดีประทับอยู ณ เขมมฤคทายวัน ในกัป
ที่ ๙๑ จากกัปนี้ (เขา) จุติจากเทวโลก บังเกิดในตระกูลพราหมณ
แกตระกูลหนึ่ง. ก็ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี
ทรงแสดงธรรมทุก ๆ ๗ ป. ปรากฏความตื่นเตนกันยกใหญ ทวยเทพ
ในสกลชมพูทวีปตางบอกขาวกันตอ ๆ ไปวา พระศาสดาจักทรงแสดง
ธรรม. พราหมณไดสดับขาวนั้นแลว. แตเขามีผาสาฎกสําหรับนุงอยูผืน
เดียว. ของพราหมณีก็เหมือนกัน. ทั้งสองคนมีผาหมผืนเดียวเทานั้น.
ปรากฏไปทั่วเมืองวา พราหมณเอกสาฎก. เมื่อมีการประชุมกันดวยกิจ
อยางใดอยางหนึ่งของพวกพราหมณ เขาไปดวยตนเอง ใหนางพราหมณี
อยูที่เรือน. เมื่อมีการประชุมนางพราหมณีเขาอยูเรืองเอง. นางพราหมณี
หมผาผืนนั้นไป. ก็ในวันนั้นพราหมณกลาวกะนางพราหมณีวา แมมหาจําเริญ แมจักฟงธรรมกลางคืนหรือกลางวัน. นางพราหมณีพูดวา ฉัน
เปนมาตุคาม ไมอาจจะฟงธรรมในเวลากลางคืนได. ฉันจักฟงธรรมใน
เวลากลางวัน จึงใหพราหมณอยูที่เรือน หมผาผืนนั้นไปกับพวกอุบาสิกา
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ในเวลากลางวัน ถวายบังคมพระศาสดานั่งฟงธรรมอยู ณ ทีค่ วรสวนขาง
หนึ่ง แลวกลับไปกับพวกอุบาสิกา. ครั้งนั้นพราหมณใหนางพราหมณี
อยูเรือน หอผานั้นไปวิหาร.
ก็สมัยนั้น พระศาสดาประทับนั่ง ณ ธรรมาสนที่ตกแตงแลว ใน
ทามกลางบริษัท ทรงจับพัดวีชนีอันวิจิตรตรัสธรรมกถา ดุจยังผูวิเศษ
ใหหยั่งลงสูอากาศคงคา ดุจทํายอดภูเขาสิเนรุใหถลมลงสูสาคร. เมื่อ
พราหมณนั่งอยูสุดแถว ฟงธรรมอยูในยามตนนั้นเอง ปติมีวรรณะ ๕
เกิดซานไปทั่วตัว. เขาพับผาหม คิดวา เราจักถวายแดพระทศพล.
ลําดับนั้น เขาเกิดจิตตระหนี่ ชี้ถึงโทษพันดวง. ผาของนางพราหมณี
และของทานมีผืนเดียวเทานั้น. ไมมีผาหมไร ๆ อื่นอีก. ครัน้ ไมหมแลว
ก็จะไมอาจออกไปขางนอกได เพราะฉะนั้น จึงไมประสงคจะถวายแม
ดวยประการทั้งปวง. ครัน้ ปฐมยามลวงไป แมในมัชฌิมยาม เขาก็เกิด
ปติอยางนั้นอีก. ก็ครั้นคิดเหมือนอยางนั้นแลว ก็ไมประสงคจะถวาย
เหมือนอยางนั้นอีก. เมื่อมัชฌิมยามลวงไป แมในปจฉิมยาม เขาก็เกิด
ปติอยางนั้นอีก. เขาคิดวา ตายหรือไมตายก็ชางเถิด. เราจักรูในภายหลัง
จึงพับผาหมวางไว ณ บาทมูลของพระศาสดา แตนั้น เขาคูมือซาย ปรบ
ดวยมือขวา เปลงเสียงวา เราชนะแลว เราชนะแลวถึง ๓ ครัง้ .
สมัยนัน้ พระเจาพันธุมหาราช ประทับนั่งทรงสดับธรรมอยูภายใน
มานหลังธรรมาสน. ก็ธรรมดาพระราชายอมไมพอพระทัยเสียงวา เรา
ชนะแลว เราชนะแลว ดังนี้. พระองคทรงสงบุรุษไป มีพระดํารัสวา
เจาจงไปถามพราหมณผูนั้นวา ทานพูดอะไร. บุรษุ นั้นไปถามวา ทาน
พูดอะไร. ครั้นบุรุษนั้นไปถามแลว พราหมณพูดวา พวกชนที่เหลือขึ้น
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ยานชางเปนตน แลวชนะขาศึก ขอนั้นไมอัศจรรยเลย. ก็เราสละจิต
ตระหนี่ไดถวายผาหมแดพระทศพล ดุจเอาสากทุบหัวโคโกง ซึ่งเดินมา
ขางหลัง แลวใหมันหนีไปฉะนั้น. พราหมณกลาววา เราชนะความ
ตระหนี่นั้น. ราชบุรุษกลับมากราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา ตรัสวา
พนาย เราไมรูสิ่งสมควรของพระทศพล พราหมณเปนผูรู จึงทรงสงผา
ไปคูหนึ่ง. พราหมณเห็นผาคูนั้นจึงคิดวา พระราชาพระองคนี้ไมพระราชทานอะไร ๆ แกเราผูนั่งนิ่งกอน เมื่อเรากลาวถึงคุณของพระศาสดา
แลว จึงพระราชทาน. ประโยชนอะไรของเราดวยผาที่เกิดขึ้น เพราะ
อาศัยคุณของพระศาสดา จึงไดถวายผาคูนั้น แดพระทศพลอีก. พระราชาตรัสถามวา พราหมณทําอะไร สดับวา พราหมณถวายผาคูนั้น
แดพระตถาคตเชนเคย จึงทรงสงผา ๒ คูอื่นไปให. พราหมณก็ไดถวาย
ผา ๒ คูนั้นอีก. พระราชาทรงสงผาไปอีก ๔ คู จนถึง ๓๒ คู.
ครั้งนั้น พราหมณคิดวา คูผานี้ดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น
จึงถือเอาเพียง ๒ คู คือเพื่อตนคูหนึ่ง เพื่อนางพราหมณคูหนึ่ง ไดถวาย
แดพระตถาคต ๓๐ คู ตัง้ แตนั้นมา พราหมณนั้นไดคุนเคยกับพระศาสดา.
วันหนึ่งในฤดูหนาว พระราชาทรงเห็นพราหมณนั้นฟงธรรมในสํานัก
ของพระศาสดา จึงพระราชทานผารัตตกัมพลที่คลุมพระองคมีคาแสนหนึ่ง
แลวตรัสวา ตั้งแตนี้ไป ทานจงหมผาผืนนี้ ฟงธรรม. เขาคิดวา
ประโยชนอะไรของเราดวยผากัมพลผืนนี้ที่จะนําเขาไปในกายอันเปอยเนานี้
จึงกระทําใหเปนเพดานเบื้องบนเตียงของพระตถาคตภายในพระคันธกุฎี
แลวจึงไป.
วันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปวิหารแตเชาตรู ประทับนั่งในสํานัก
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ของพระศาสดา ภายในพระคันธกุฎี. สมัยนั้น พระพุทธรัศมีมีสี ๖
ประการกระทบผากัมพล. ผากัมพลรุง เรืองยิ่งนัก. พระราชาทรงมองไป
เบื้องบนทรงจําได จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ผากัมพลผืนนี้
ของขาพระองค ขาพระองคไดใหแกพราหมณเอกสาฎก. พระศาสดา
ตรัสวา มหาบพิตร พระองคบูชาพราหมณแลว พราหมณบูชาอาตมา
แลว. พระราชาดําริวา พราหมณไดรูสิ่งที่ควร เราไมรู. ทรงเลือ่ มใสแลว
ทรงกระทําสิ่งที่เกื้อกูลมนุษยทั้งหมด ใหเปนอยางละ ๘ ๆ พระราชทาน
อยางละ ๘ ทั้งหมด แลวทรงแตงตั้งพราหมณในตําแหนงปุโรหิต. ชื่อวา
ทานอยางละ ๘ ๆ รวมเปน ๖๔. เขานอมนําสลากภัตร ๖๔ รักษาศีล
จุติจากนั้นไปบังเกิดบนสวรรค. ครั้นจุติจากนั้นอีก ไดบังเกิดในเรือน
กุฏมพี ในกรุงพาราณสี ในระหวางพระพุทธเจา ๒ พระองค คือ
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ และพระทศพลพระนามวา
กัสสปะ ในกัปนี้. เขาอาศัยความเจริญอยูครองเรือน วันหนึ่งเที่ยวไป
ยังชังฆติกวิหาร ในปา.
ก็สมัยนั้น พระปจเจกพุทธเจา กระทําจีวรกรรมอยู ณ ฝงแมน้ํา
เมื่ออนุวาต (ขอบจีวร) ไมพอ จึงปรารภเพื่อจะพับเก็บ. เขาเห็น
จึงถามวา เพราะเหตุไรพระคุณเจาพับเก็บเจาขา. พระปจเจกพุทธเจา
ตอบวา อนุวาต ไมพอ. เขากลาววา ขอพระคุณเจาจงทําดวยผาผืนนี้
เถิด. แลวถวายผาสาฎกตั้งความปรารถนาวา ขอเราจงอยามีความเสื่อม
ไรๆ ในที่ที่เราไปเกิดเถิด. แมที่เรือนเมื่อนองสาวของเขาทะเลาะกันอยูกับ
ภรรยา พระปจเจกพุทธเจาเขาไปบิณฑบาต. ลําดับนั้น นองสาวของเขา
ถวายบิณฑบาตแดพระปจเจกพุทธเจาแลวตั้งความปรารถนาวา เราพึงเวน
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คนพาลเห็นปานนี้ไป ๑๐๐ โยชน นางกลาวอยางนี้ หมายถึงภรรยาของ
พราหมณนั้น. ภรรยายืนอยูที่ประตูเรือน ครั้นไดยินจึงคิดวา พระปจเจกพุทธเจาอยาฉันภัตรที่หญิงนี้ถวายเลย จึงรับบาตรมาแลวทิ้งบิณฑบาตเสีย
เอาเปอกตมใสจนเต็มถวาย. นองสาวเห็นจึงพูดวา หญิงพาล เจาจงดา
หรือทุบตีเราก็พอ แตเจาไมควรทิ้งภัตรจากบาตรของทานผูบําเพ็ญบารมี
มาตลอด ๒ อสงไขย แลวถวายเปอกตม.
ทีนั้น ภรรยาของเขาจึงไดเกิดความคิด. นางกลาววา หยุดเถิด
เจาขา แลวทิ้งเปอกตม ลางบาตร ขัดดวยผงหอม แลวใสอาหารมีรส
อรอย ๔ ชนิดจนเต็มบาตร วางบาตรซึ่งแพรวพราวดวยสัปปมีสีดุจกลีบบัว
ที่โปรยไวเบื้องบน บนมือของพระปจเจกพุทธเจา แลวตั้งความปรารถนา
วา ขอรางกายของเราจงมีแสงเหมือนบิณฑบาตนี้อันมีแสงเถิด. พระปจเจกพุทธเจาอนุโมทนาแลวเหาะไปสูอากาศ. ภรรยาสามีบําเพ็ญกุศล
ตราบสิ้นอายุ ไดบังเกิดบนสวรรค ครั้นจุติจากสวรรค อุบาสกไดบังเกิด
เปนบุตรของเศรษฐีมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี. สวนภรรยาได
บังเกิดเปนธิดาของเศรษฐีเชนเดียวกัน. มารดาบิดาไดนําธิดาเศรษฐีนั้น
แล มาใหแกบุตรเศรษฐีผูเจริญวัย. เพียงเมื่อเศรษฐีธิดาเขาไปสูตระกูล
สามีดวยอานุภาพแหงกรรมอันเปนผลที่นางไมถวายทานมากอน สกลกาย
ก็เกิดกลิ่นเหม็นดุจสวมที่เขาเปดไวภายในธรณีประตู. เศรษฐีกุมารถามวา
นี้กลิ่นของใคร ครั้นไดฟงแลว เปนกลิ่นของเศรษฐีธิดา จึงตะโกน
ขึ้นวา จงนําออกไป จงนําออกไป แลวสงกลับไปยังเรือนตระกูล
โดยทํานองเดียวกับที่นํามา. เศรษฐีธิดาถูกสงกลับไปในฐานะ ๗ โดย
ทํานองนี้แล คิดวาเรากลับไปถึง ๗ ครั้งแลว เราจะอยูไปทําไม จึง
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ยุบเครื่องอาภรณของตนใหทําอิฐทองคํา ยาว ๑ ศอก กวาง ๑ คืบ สูง
๔ นิ้ว. จากนั้น นางถือกอนหรดาลและมโนศิลาแลว ถือดอกบัว ๘ กํา
ไปสูที่สรางเจดียของพระกัสสปทศพล.
ก็ในขณะนั้น เมื่อนางมาถึง กอนอิฐไดตกลงมา. เศรษฐีธิดาจึง
บอกกะชางวา ทานจงวางอิฐกอนนี้ไวตรงนี้. ชางกลาววา แมมหาจําเริญ
แมมาในเวลา แมวางเองเถิด. นางขึ้นไปเอาน้ํามันผสมหรดาลและมโนศิลา
กออิฐใหแนนดวยหรดาลและมโนศิลาที่ผสมน้ํามันนั้น ทําการบูชาดวย
ดอกบัว ๘ กําเบื้องบน แลวไหวทําความปรารถนาวา ขอกลิ่นจันทนจง
ฟุงออกจากปากในที่เกิดเถิด แลวไหวพระเจดีย กระทําประทักษิณกลับ
ไป.
ในขณะนั้น เศรษฐีบุตรระลึกถึงเศรษฐีธิดาที่นําไปสูเรือนครั้งแรก.
แมในเมืองก็มีการปาวรองเลนนักษัตร. เศรษฐีถามคนรับใชวา เศรษฐีธิดาที่นําไปคราวนั้น นางอยูที่ไหน. คนรับใชตอบวา อยูที่เรือนตระกูล
จะนาย. เศรษฐีบุตรกลาววา พวกเจาจงนํามา เราจักเลนนักษัตรนั้น.
พวกรับใชพากันไปยืนไหวเศรษฐีธิดา ครั้นเศรษฐีธิดาถามวา พวกทาน
มาทําไม จึงบอกเรื่องราวใหนางฟง. เศรษฐีธิดากลาววา พอคุณเราเอา
เครื่องอาภรณบูชาเจดียหมดแลว เราไมมีอาภรณ. คนรับใชพากันไป
บอกแกเศรษฐีบุตร เศรษฐีบุตรกลาววา พวกทานจงนํานางมาเถิด.
เราจักใหเครื่องประดับ. คนรับใชนํานางมาแลว. พรอมกับทีน่ างเขาไป
สูเรือน กลิน่ จันทนและกลิ่นดอกบัวขาบฟุงไปตลอดเรือน. เศรษฐีบุตร
ถามเศรษฐีธิดาวา ครั้งแรกกลิ่นเหม็นฟุงออกจากรางกายของเจา. แต
เดี๋ยวนี้กลิ่นจันทนฟุงออกจากรางกาย กลิ่นดอกบัวฟุงออกจากปากของ
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เจา. มันเรื่องอะไรกัน. นางไดบอกกรรมที่นางทําตั้งแตตน. เศรษฐีบุตรเลื่อมใสวา คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนคําสอนที่นําออก
จากทุกขหนอ จึงเอาเสื้อกัมพลคลุมเจดียทอง ประกอบดวยดอกประทุม
ทอง ประมาณเทาลอรถ ณ ที่นั้น หอยยอยลงมาประมาณ ๑๒-๑๓ ศอก.
เศรษฐีบุตรนั้น ดํารงอยู ณ ที่นนั้ ตราบเทาอายุแลว ไปบังเกิดบน
สวรรค จุติจากนั้นไปบังเกิดในตระกูลอํามาตยตระกูลหนึ่ง ในที่ประมาณ
๑๐๐ โยชน จากกรุงพาราณสี. เศรษฐีธิดาจุติจากเทวโลกไปบังเกิดเปน
ราชธิดาในราชตระกูล. เมื่อทั้งสองเจริญวัย ใกลบานที่กุมารอยูไดมีการ
ปาวรองเลนนักษัตร. กุมารพูดกะมารดาวา แมจา แมใหผาสาฎกแกฉัน
เถิด. ฉันจักเลนนักษัตร. มารดานําผาที่ซักแลวมาให. กุมารไดปฏิเสธ
ผาผืนนั้น. มารดานําผาผืนอื่นมาใหอีก. กุมารปฏิเสธผาผืนนั้นอีก.
ลําดับนั้น มารดาพูดกะกุมารนั้นวา ลูกเอย เราเกิดในเรือนเชนใด
เราไมมีบุญเพื่อจะไดผาเนื้อละเอียดกวานั้น. กุมารกลาววา แมจา ลูกจะ
ไปที่ที่หาได. มารดากลาววา ลูกเอย แมปรารถนาจะใหลูกไดราชสมบัติ
ในกรุงพาราณสีในวันนี้ทีเดียว. กุมารนั้นไหวมารดาแลวกลาววา แมจํา
ลูกจะไปละ. มารดากลาววา ไปเถิดลูก. นัยวา มารดาไดมีความคิด
อยางนี้วา กุมารจักไป ที่ไหน จักนอนในที่นี้หรือในเรือนนี้. ก็กุมาร
นั้นออกไปโดยกําหนดของบุญไปถึงกรุงพาราณสี นอนคลุมศีรษะบนแผน
มงคลศิลา ณ พระอุทยาน. อนึ่ง เมื่อพระเจากรุงพาราณสีสวรรคต วันนั้น
เปนวันที่ ๗. พวกอํามาตย ครั้นถวายพระเพลิงพระศพของพระราชาแลว
จึงนั่งปรึกษากัน ณ พระลานหลวงวา พระราชามีพระธิดาองคเดียวเทานั้น
ไมมีพระโอรส ราชสมบัติที่ไมมีพระราชาจะดํารงอยูไมได ใครจะเปน
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พระราชา เพราะฉะนั้น ขอทานจงปรึกษากันดูเถิด. ปุโรหิตกลาววา
ไมควรดูใหมากไป. เราจะปลอยบุษยราชรถ. พวกอํามาตยเทียมมา
สินธพ ๔ ตัวมีสีขาว ตั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ อยาง และเศวตฉัตรไว
บนรถ แลวปลอยรถไปใหประโคมดนตรีตามไปขางหลัง. ราชรถออก
ทางประตูดานปราจีนบายหนาไปพระราชอุทยาน. ราชรถบายหนาไปพระ
ราชอุทยานดวยบุญบารมี. พวกอํามาตยบางคนบอกวา พวกเรากลับเถิด.
ปุโรหิตบอกวา พวกทานอยากลับ. ราชรถกระทําประทักษิณกุมารแลว
ก็หยุด เปนการเตรียมใหกุมารขึ้น. ปุโรหิตดึงชายผาหมออก มองดูฝาเทา
กลาววา ทวีปนี้ยกไวกอน กุมารนี้ควรครองราชสมบัติในทวีปทั้ง ๔
มีทวีป ๒,๐๐๐ เปนบริวารแลวใหประโคมดนตรี ๓ ครั้งวา พวกทาน
จงประโคมอีก พวกทานจงประโคมอีก.
ลําดับนั้น กุมารเปดหนามองดู แลวถามวา พอเจาพระคุณทั้งหลาย
พวกทานมาทําอะไรกัน. ตอบวา ทานผูประเสริฐ ราชสมบัตจิ ะถึงแก
ทาน. ถามวา พระราชาไปไหนเสียเลา. ตอบวา สวรรคตเสียแลวนาย.
ถามวา กี่วันแลว. ตอบวา ๗ วันเขาวันนี้. ถามวา พระโอรสหรือพระธิดา
ไมมีหรือ. ตอบวา มีแตพระธิดา ทานผูประเสริฐ ไมมีพระโอรส.
รับวา เราจักครองราชสมบัติ.
พวกอํามาตยสรางมณฑปสําหรับอภิเษกกอน ประดับพระราชธิดา
ดวยเครื่องประดับทุกชนิด แลวนํามายังพระราชอุทยาน ไดกระทําอภิเษก
พระกุมาร. ลําดับนั้น พวกอํามาตยไดนําผาราคาแสนหนึ่งนอมถวายแด
พระกุมารผูไดทําอภิเษกแลว. พระกุมารตรัสถามวา นี่อะไรพอคุณ.
ทูลวา ผานุง พระเจาขา. ตรัสถามวา เปนผาเนื้อหยาบมิใชหรือ. ทูลวา
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บรรดาผาที่พวกมนุษยใชสอยกันอยู ไมมีผาที่มีเนื้อละเอียดกวานี้ พระเจาขา. ตรัสถามวา พระราชาของพวกทานนุงผาอยางนี้หรือ. ทูลวา
ใชแลว พระเจาขา. ตรัสวา พระราชาของทานคงจะไมมีบุญ.
พวกอํามาตยนําพระเตาทองมาถวาย. พระกุมารเสด็จลุกขึ้นชําระพระหัตถ
ทั้งสอง ทรงบวนพระโอษฐแลว ทรงอมน้ําพนไปทางทิศตะวันออก.
ตนกัลปพฤกษ ๘ ตน ทําลายแผนดินอันหนาผุดขึ้น. พระกุมารทรง
อมน้ําพนไปทางทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนืออีก เพราะเหตุนั้น ตน
กัลปพฤกษผดุ ขึ้นแลวทั้ง ๔ ทิศอยางนี้. ในทุกทิศตนกัลปพฤกษผุดขึ้น
ทิศละ ๘ ตน จึงรวมเปน ๓๒ ตน.
พระกุมารทรงนุงผาทิพยผืนหนึ่ง ทรงหมผืนหนึ่ง ตรัสวา พวก
ทานจงเที่ยวตีกลองประกาศในแควนของพระเจานันทะวา พวกหญิง
ปนดาย อยาปนดาย แลวใหยกฉัตร ทรงชางตัวประเสริฐ ทีป่ ระดับ
ตกแตงแลว เสด็จเขาสูพระนคร ทรงขึ้นสูปราสาทเสวยมหาสมบัติ.
เมื่อกาลผานไปดวยประการฉะนี้ วันหนึ่ง พระเทวีทรงเห็นสมบัติ
ของพระราชา ทรงแสดงอาการของความเปนผูกรุณาวา โอ ผูม ีตปะ.
ตรัสถามวา อะไร พระเทวี. ทูลวา สมบัติใหญยิ่งนักเพคะ ในอดีต
พระองคเชื่อพระพุทธเจา ไปกระทําความดี บัดนี้ พระองคไมกระทํา
กุศลอันเปนปจจัยแหงอนาคต. ตรัสถามวา เราจักใหแกใคร. ผูมีศีลก็ไมม.ี
ทูลวา พระองค ชมพูทวีปไมวางเปลาจากพระอรหันต. ขอพระองคจง
ทรงเตรียมทานไว หมอมฉันจักได (นิมนต) พระอรหันตมา. ใน
วันรุงขึ้น พระราชารับสั่งใหเตรียมทานทางทวารดานปราจีน. พระเทวีทรงอธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรู บายหนาไปทางทิศตะวันออก
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ณ เบื้องบนปราสาท หมอบลงกลาววา หากพระอรหันตมีอยูในทิศนี้.
ขอพระอรหันตทั้งหลายจงมารับภิกษาของพวกขาพเจาในวันพรุงนี้เถิด.
ในทิศนั้นไมมีพระอรหันต ไดใหสักการะนั้นแกคนกําพราและยาจก. ใน
วันรุงขึ้น พระเทวีไดเตรียมทาน ณ ประตูดานทักษิณ แลวกระทําเหมือน
อยางนั้น. ในวันรุงขึ้นไดเตรียมทานดานประตูทิศปจฉิม แลวกระทํา
เหมือนอยางนั้น.
ก็ในวันที่พระนางเตรียมทาน ณ ประตูดานทิศอุดร พระปจเจกพุทธเจาชื่อมหาปทุม ผูเปนใหญกวาพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ บุตรของ
นางปทุมวดี ซึ่งอยูในหิมวันต อันพระเทวีนิมนตแลวเหมือนอยางนั้น
ไดเรียกพระปจเจกพุทธเจาผูเปนนองมากลาววา ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
พระราชานันทะทรงนิมนตพวกทาน ขอพวกทานจงรับนิมนตพระองค
เถิด. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นรับนิมนตแลว วันรุงขึ้นลางหนาที่สระ
อโนดาต เหาะมาลง ณ ประตูดานทิศอุดร. พวกมนุษยพากันไปกราบ
ทูลพระราชาวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐
มาแลว พระเจาขา. พระราชาพรอมกับพระเทวีเสด็จไปทรงไหวแลวรับ
บาตรนิมนตพระปจเจกพุทธเจาใหขึ้นบนปราสาท แลวทรงถวายทานแก
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายบนปราสาทนั้น ครั้นเสร็จภัตกิจแลว พระราชาทรงหมอบ ณ บาทมูลของพระสังฆเถระ พระเทวีทรงหมอบ ณ
บาทมูลของพระสังฆนวกะ ทรงใหทําปฏิญญาวา พระคุณเจาทั้งหลาย
จักไมลําบากดวยปจจัย ขาพเจาทั้งหลายจักไมเสื่อมจากบุญ ขอพระคุณเจา
ทั้งหลายจงใหปฏิญญาเพื่ออยู ณ ที่นตี้ ลอดชีวิตของพวกขาพเจาทั้งหลาย
เถิด แลวทรงสรางที่อยู โดยอาการทั้งปวง คือ บรรณศาลา ๕๐๐ ที่
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จงกรม ๕๐๐ ที่ ในพระอุทยาน. แลวอาราธนาใหพระปจเจกพุทธเจาอยู
ณ ที่นั้น. เมือ่ กาลผานไปอยางนี้ชายแดนของพระราชากําเริบ. พระราชา
รับสั่งกะพระเทวีวา ฉันจะไปทําชายแดนใหสงบ เธออยาประมาทใน
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวเสด็จไป. เมื่อพระราชายังไมเสด็จมา
อายุสังขารของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายสิ้นแลว.
พระปจเจกพุทธเจาชื่อมหาปทุม เขาฌานตลอด ๓ ยามในราตรี เมื่อ
อรุณขึ้น ยืนพิงกระดานปรินิพพานดวยปรินิพพานธาตุ อันเปนอนุปาทิเสส.
แมที่เหลือทั้งหมดก็ปรินิพพานดวยอุบายนี้. ในวันรุงขึ้น พระเทวีรับสั่ง
ใหทําที่นั่งของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ฉาบดวยของเขียว เกลี่ยดอกไม
ทําการบูชา นั่งแลดูพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายมา เมื่อไมเห็นมา จึง
ทรงสงราชบุรุษไปวา เธอจงไป จงทราบวา พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ไมสบายหรืออยางไร. ราชบุรุษไปเปดประตูบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจามหาปทุม เมื่อไมเห็น ณ ที่นั้น จึงไปยังที่จงกรม เห็นทานยืน
พิงกระดาน ไหวแลวกลาววา ถึงเวลาแลวพระคุณเจา. รางกายดับแลว
จักพูดไดอยางไร. ราชบุรุษคิดวา เห็นจะหลับ จึงไปลูกคลําที่หลังเทา
รูวาทานปรินิพพานเสียแลว เพราะเทาเย็นและกระดาง จึงไปหาทานที่ ๒
ทานที่ ๓ ก็อยางนั้น รูวาทานทั้งหมดปรินิพพานแลว จึงไป
ราชตระกูล เมื่อรับสั่งถามวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไปไหน กราบ
ทูลวา ขาแตพระเทวี พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายปรินิพพานเสียแลว.
พระเทวีทรงคร่ําครวญกันแสง เสด็จออกพรอมกับชาวเมือง ไปถึงที่
นั้นใหเลนสาธุกีฬา กระทําฌาปนกิจพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวถือ
เอาธาตุกอเจดียบรรจุ.
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พระราชาครั้นทําใหชายแดนสงบ เสด็จกลับ ตรัสถามพระเทวี
ซึ่งเสด็จมาตอนรับวา นองหญิง เธอไมประมาทในพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายหรือ. พระผูเปนเจาทั้งหลายสบายดีหรือ. ทูลวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายปรินิพพานเสียแลวเพคะ. พระราชาทรงดําริวา ความตาย
ยังเกิดแกบัณฑิตเห็นปานนี้ได พวกเราจะพนความตายไดแตไหน. พระราชาไมเสด็จกลับพระนคร เสด็จเขาไปยังพระอุทยานนั้นแล รับสั่งให
เรียกเชษฐโอรสมา ทรงมอบราชสมบัติแกโอรสนั้น พระองคเองเสด็จ
ผนวชเปนสมณเพศ. แมพระเทวีเมื่อพระสวามีผนวชทรงดําริวา เราจัก
ทําอะไรได จึงทรงผนวชในพระอุทยานนั้นเอง.
แมทั้งสองพระองค ยังฌานใหเกิด จุติจากที่นั้น แลวก็บังเกิดใน
พรหมโลก. เมื่อทั้งสองอยูในพรหมโลกนั้นเอง พระศาสดาของเรา
ทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลก ทรงธรรมจักรอันบวรใหเปนไปแลว เสด็จ
ถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ.
ปปผลิมาณพนี้เกิดในทองของอัครมเหสีของกบิลพราหมณในบาน
พราหมณมหาดิตถ แควนมคธ. นางภัททกาปลานีเกิดในทองของอัครมเหสีของพราหมณโกสิยโคตร ในสาคลนคร แควนมคธ. เมือ่ เขาเจริญวัย
โดยลําดับ ปปผลิมามาณพอายุ ๒๐ นางภัททาอายุ ๑๖ มารดาบิดา
แลดูบุตร คาดคั้นเหลือเกินวา ลูกเอย ลูกเติบโตแลว ควรดํารงวงศ
ตระกูล. มาณพกลาววา คุณพอ คุณแม อยาพูดถอยคําเชนนี้ใหเขาหู
ลูกเลย. ลูกจะปรนนิบัติตราบเทาที่คุณพอคุณแมดํารงอยู. ลูกจักออกบวช
ภายหลังคุณพอคุณแม. ลวงไปอีกเล็กนอย มารดาบิดาก็พูดอีก. แม
มาณพก็ปฏิเสธเหมือนอยางเดิม. ตั้งแตนั้นมามารดาก็ยังอยูไมขาดเลย.
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มาณพคิดวา เราจักใหมารดายินยอมเรา. จึงใหทองสีแดงพันลิ่ม ใหชาง
ทองหลอรูปหญิงคนหนึ่ง เมื่อเสร็จทําการขัดสีรูปหญิงนั้น จึงใหนุงผา
แดง ใหประดับดวยดอกไม สมบูรณดวยสี และดวยเครื่องประดับตาง ๆ
แลวเรียกมารดามาบอกวา แมจา ลูกเมื่อไดอารมณเห็นปานนี้ จักดํารง
อยูในเรือน เมื่อไมไดจักไมดํารงอยู. พราหมณีเปนหญิงฉลาด คิดวา
บุตรของเรามีบุญ ใหทาน สรางสมความดี เมื่อทําบุญมิไดทําเพียงผูเดียว
เทานั้น. จักมีหญิงที่ทําบุญไวมาก มีรูปเปรียบรูปทองเชนรูปหญิงนี้
แนนอน. จึงเรียกพราหมณ ๘ คนมาสั่งวา พวกทานจงใหอิ่มหนําสําราญ
ดวยความใครทุกชนิดยกรูปทองขึ้นสูรถไปเถิด. พวกทานจงคนหาทาริกา
เห็นปานนี้ ในตระกูลที่เสมอดวยชาติ โคตร และโภคะของเรา. พวก
ทานจงประทับตราไว แลวใหรูปทองนี้. พราหมณเหลานั้นออกไปดวย
คิดวา นี้เปนกรรมของพวกเรา แลวคิดตอไปวา เราจักไปที่ไหน รูวา
แหลงของหญิง มีอยูในมัททรัฐ เราจักไปมัททรัฐ จึงพากันไปสาคลนคร
ในมัททรัฐ. พวกพราหมณตั้งรูปทองนั้นไวที่ทาน้ํา แลวพากันไปนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้งนั้น พี่เลี้ยงของนางภัททา ใหนางภัททาอาบน้ําแตงตัวแลว
ใหนั่งในหองอันเปนสิริแลวมาอาบน้ํา ครั้นเห็นรูปนั้น จึงคุกคามดวย
สําคัญวา ลูกสาวนายเรามาอยูในที่นี้ กลาววา คนหัวดื้อ เจามาที่นี้ทําไม
เงื้อหอกคือฝามือตกนางภัททาที่สีขาง กลาววา จงรีบไปเสียว. มือสั่น
เหมือนกระทบที่หิน. พีเ่ ลี้ยงหลีกไป เกิดความรูสึกวา ลูกสาวนายของ
เราแตงตัว กระดางถึงอยางนี้. พี่เลี้ยงกลาววา จริงอยู แมผูถือเอาผานุงนี้
ไมสมควรแกลูกสาวนายของเรา.
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ลําดับนั้น พวกคนแวดลอมพี่เลี้ยงนั้น พากันถามวา ลูกสาวนาย
ของทานมีรูปอยางนี้หรือ. นางกลาววาอะไรกัน นายของเรามีรูปงามกวา
หญิงนี้ตั้งรอยเทาพันเทา. เมื่อนางนั่งอยูในหองประมาณ ๑๒ ศอก ไม
ตองตามประทีป. เพราะแสงสวางของรางกายเทานั้นกําจัดความมืดได.
พวกมนุษยกลาววา ถาเชนนั้น ทานจงมา พาหญิงคอมนั้นไป ใหยก
รูปทองไวในรถ ตั้งไวที่ประตูเรือนของพราหมณโกสิยโคตร ประกาศใหรู
วามา. พราหมณทําปฏิสันถารแลวถามวา พวกทานมาแตไหน. พวกมนุษย
กลาววา พวกเรามาแตเรือนของกบิลพราหมณ ณ บานมหาดิตถ ใน
แควนมคธ ดวยเหตุชื่อนี้. พราหมณกลาววา ดีแลว พอคุณ. พราหมณ
ของพวกเรา มีชาติโคตรและสมบัติเสมอกัน เราจักใหนางทาริกา. แลว
รับบรรณาการไว. พราหมณเหลานั้น สงขาวใหกบิลพราหมณทราบวา
ไดนางทาริกแลว โปรดทําสิ่งที่ควรทําเถิด. มารดาบิดาฟงขาวนั้นแลว
จึงบอกแกปปผลิมาณพวา ขาววา ไดนางทาริกาแลว. มาณพคิดวา
เราคิดวา เราจักไมได ก็มารดาบิดากลาววา ไดแลว เราไมตองการ
จักสงหนังสือไป จึงไปในที่ลับ เขียนหนังสือวา แมภัททา จงครอง
เรือนตามสมควรแกชาติ โคตร และโภคะของตนเถิด เราจักออกบวช.
ทานอยาไดมีความเรารอนใจในภายหลังเลย. แมนางภัททาก็สดับวา นัยวา
มารดาบิดาประสงคจะยกเราใหแกผูโนน จึงไปในที่ลับ เขียนหนังสือวา
บุตรผูเจริญ จงครองเรือนตามสมควรแกชาติ โคตร และโภคะของตนเถิด
เราจักบวช ทานอยาไดเดือดรอนในภายหลังเลย. หนังสือแมทั้งสอง ได
มาถึงพรอมกันในระหวางทาง. ถามวา นี้หนังสือของใคร. ตอบวา
ปปผลิมาณพสงใหนางภัททา. ถามวา นี้ของใคร. ตอบวา นางภัททาสงให
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ปปผลิมาณพ. คนทั้งสองก็ไดพูดขึ้นวา พวกทานจงดูการกระทําของพวก
ทารกเถิด จึงฉีกทิ้งในปา เขียนหนังสือมีความเหมือนกันสงไปทั้งขางนี้และ
ขางโนน เมื่อคนทั้งสองไมปรารถนาเหมือนกันนั่นแหละ ก็ไดมีการอยู
รวมกัน.
ก็ในวันนั้นเองมาณพก็ใหรอยพวงดอกไมพวกหนึ่ง. แมนางภัททา
ก็ใหรอยพวงหนึ่ง. แมคนทั้งสองบริโภคอาหารในเวลาเย็นแลว จึงวางพวง
ดอกไมเหลานั้นไวกลางที่นอน คิดวาเราทั้งสองจักเขานอน มาณพนอน
ขางขวา นางภัททานอนขางซาย. คนทั้งสองนั้น เพราะกลัวการถูกตอง
รางกายกันและกัน จึงนอนไมหลับจนลวงไปตลอด ๓ ยาม. ก็เพียงหัวเราะ
กันในเวลากลางวันก็ไมมี. คนทั้งสองมิไดรวมกันดวยโลกามิส. เขาทั้งสอง
มิไดสนใจสมบัติตลอดเวลาที่มารดาบิดายังมีชีวิตอยู เมื่อมารดาบิดาถึงแก
กรรมแลวจึงสนใจ. มาณพมีสมบัติมาก. ในวันหนึ่ง ควรไดผงทองคํา
ที่ขัดสีรางกายแลวทิ้งไวประมาณ ๑๒ ทะนาน โดยทะนานของชาวมคธ.
มีสระใหญ ๖๐ แหงติดเครื่องยนต. มีพื้นที่ทําการงาน ๑๒ โยชน. มีบาน
ทาส ๑๔ แหงเทาอนุราธบุรี. มีชางศึก ๑๔ เชือก รถ ๑๔ คัน. วันหนึ่ง
มาณพขี่มาตกแตงแลว มีมหาชนแวดลอมไปยังพื้นที่การงาน ยืนในที่
สุดเขต เห็นนกมีกาเปนตน จิกสัตวมีไสเดือนเปนตนกิน จากที่ถูกไถ
ทําลาย จึงถามวา นกเหลานี้กินอะไร. ตอบวา กินไสเดือนจะนาย.
ถามวา บาปที่นกเหลานี้ทําจะมีแกใคร. ตอบวา แกพวกทานจะนาย.
มาณพคิดวา บาปที่นกเหลานี้ทําจะมีแกเรา. ทรัพย ๘๖ โกฏิจักทําอะไร
เราได. พื้นที่การงานประมาณ ๑๒ โยชน จักทําอะไรได. สระ ๖๐
สระติดเครื่องยนต หมูบาน ๑๔ หมู จักทําอะไรได เราจักมอบสมบัติ
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ทั้งหมดนั้นแกนางภัททา ออกบวช. ในขณะนั้น แมนางภัททกาปลานี
ก็ใหเทหมองา ๓ หมอลงในระหวางพื้นที่ พวกพี่เลี้ยงนั่งลอม. เห็นกากิน
สัตวที่กินงา จึงถามวา กาเหลานี้กินอะไรแม. ตอบวา กินสัตวจะ
แมนาย. ถามวา อกุศลจะมีแกใคร. ตอบวา จะมีแกทานจะแมนาย.
นางคิดวา เราควรไดผาประมาณ ๔ ศอก และขาวสุกประมาณทะนาน
หนึ่ง. ก็ผิวา อกุศลที่ชนประมาณเทานี้ทําจะมีแกเรา ดวยวา เราไมสามารถ
จะยกศีรษะขึ้นไดจากวัฏฏะตั้งพันภพ. พอเมื่ออัยยบุตร (มาณพ) มาถึง
เราจักมอบสมบัติทั้งหมดแกเขาแลวออกบวช.
มาณพมาอาบน้ําแลว ขึ้นสูปราสาทหนึ่ง ณ บัลลังกมีคามาก. สําดับ
นั้น ชนทั้งหลายจัดโภชนะอันสมควรแกจักรพรรดิใหแกเขา. ทั้งสอง
บริโภคแลว เมื่อบริวารชนออกไปแลว จึงพูดกันในที่ลับ นั่งในที่สบาย.
แตนั้นมาณพกลาวกะนางภัททาวา ดูกอนแมภัททา ทานมาสูเรือนนี้นํา
ทรัพยมาเทาไร. นางตอบวา ๕๕,๐๐๐ เกวียนจะนาย. มาณพกลาววา
ทรัพย ๘๗ โกฏิ และสมบัติมีสระ ๖๐ ติดเครื่องยนต มีอยูใ นเรือนนี้
ทั้งหมดนั้นเรามอบใหแกทานผูเดียว. นางถามวา ก็ทานเลานาย. ตอบวา
เราจักบวช. นางกลาววา แมฉันนั่งมองดูการมาของทาน. ฉันก็จักบวช
จะนาย.
ทั้งสองคนกลาววา ภพทั้งสามเหมือนบรรณกุฎีที่ถูกไฟไหม. เรา
จักบวชละ จึงใหนําผาเหลืองยอมดวยน้ําฝาด และบาตรดินเหนียวมาจาก
ภายในตลาด ยังกันและกันใหปลงผม บวชดวยตั้งใจวา บรรพชาของ
พวกเราอุทิศพระอรหันตในโลก เอาบาตรใสถลกคลองบา ลงจาก
ปราสาท. บรรดาทาสและกรรมกรในเรือนไมมีใครรูเลย. ครั้งนั้นชาว
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บานทาสจําเขาซึ่งออกบานพราหมณไปทางประตูบานทาสได ดวยสามารถ
อากัปกิริยา. ชาวบานทาสตางรองไห หมอบลงแทบเทากลาววา นายจํา
นายจะทําใหพวกขาพเจาไรที่พึ่งหรือ. ทั้งสองกลาววา เราทั้งสองบวช
ดวยคิดวา ภพทั้งสามเปนเหมือนบรรณศาลาที่ถูกไฟไหมเผาผลาญ. หาก
เราทั้งสองจะทําในพวกทานคนหนึ่ง ๆ ใหเปนไท. แมรอยปกย็ ังไมหมด.
พวกทานจงชําระศีรษะของพวกทานแลวจงเปนไทเถิด. เมื่อชนเหลานั้น
รองไห เขาพากันหลีกไป.
พระเถระเดินไปขางหนาเหลียวมองดูคิดวา หญิงผูมีคาในสกลชมพูทวีปชื่อ ภัททกาปลานีนี้. เดินมาขางหลังเรา. ขอที่ใคร ๆ พึงคิดอยาง
นี้วา ทานทั้งสองนี้แมบวชแลวก็ไมอาจจะพรากจากกันได ชือ่ วากระทํา
กรรมอันไมสมควร นี้ไมเปนฐานะที่จะมีได. อีกอยางหนึ่งใคร ๆ พึงมี
ใจประทุษรายแลวจะไปตกคลักในอบาย. พระเถระจึงเกิดคิดขึ้นวา เรา
ควรละหญิงนี้ไป. พระเถระไปขางหนาเห็นทางสองแพรงจึงไดยืนในที่สุด
ทางสองแพรงนั้น. แมนางภัททาก็ไดมายืนไหว. พระเถระกลาวกะนางวา
แมมหาจําเริญ มหาชนเห็นหญิงเชนทานเดินมาขางหลังเรา แลวคิดวา
ทานทั้งสองนี้ แมบวชแลวก็ไมอาจจะพรากจากกันได จะพึงมีจิตรายใน
เรา จะไปตกคลักอยูในอบาย. เธอจงถือเอาทางหนึ่งในทางสองแพรงนี้.
ฉันจักไปผูเดียว. นางภัททากกลาววา ถูกแลวจะ พระผูเปนเจา ชื่อวา
มาตุคามเปนมลทินของพวกบรรพชิต. ชนทั้งหลายจะชี้โทษของเราวา
ทานทั้งสองแมบวชแลว ก็ยังไมพรากกัน. ขอเชิญทานถือเอาทางหนึ่ง.
เราทั้งสองจักแยกกัน . นางกระทําประทักษิ ๓ ครั้ง ไหวดวยเบญจางคประดิษฐในฐานะ ๔ ประคองอัญชลีรุงเรืองดวยทสนขสโมธาน มิตร
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สันถวะที่ทํามานานประมาณแสนกัป ทําลายลงในวันนี้. พระผูเปนเจา
ชื่อวาเปนทักษิณา ทางเบื้องขวายอมควรแกพระผูเปนเจา. ดิฉันชื่อวา
เปนมาตุคามเปนฝายซาย ทางเบื้องซายยอมควรแกดิฉัน ดังนี้ ไหวแลว
เดินไปสูทาง. ในเวลาทีค่ นทั้งสองแยกจากกัน มหาปฐพีนี้ครืนครั่นสั่น
สะเทือนดุจกลาววา เราแมสามารถจะทรงเขาในจักรวาลและเขาสิเนรุไวได
ก็ไมสามารถจะทรงคุณของทานทั้งสองไวได. ยอมเปนไปดุจเสียงสายฟา
บนอากาศ. ภูเขาจักรวาลบันลือสั่น.
พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎีใกลมหาวิหาร
เวฬุวัน ทรงสดับเสียงแผนดินไหว ทรงพระรําพึงวา แผนดินไหวเพื่อ
ใครหนอ ทรงทราบวา ปปผลิมาณพและนางภัททกาปลานี สละสมบัติ
มากมายอุทิศเรา. การไหวของเผนดินนี้ เกิดดวยกําลังคุณของคนทั้งสอง
ในที่ที่เขาจากกัน แมเราก็ควรทําการสงเคราะหแกเขาทั้งสอง จึงเสด็จ
ออกจากพระคันธกุฎี ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ไมทรง
ปรึกษาใคร ๆ ในบรรดามหาเถระ ๘๐ ทรงกระทําการตอนรับประมาณ
๓ คาวุต ประทับนั่งขัดสมาธิ ณ โคนตนพหุปุตตกนิโครธ ในระหวาง
กรุงราชคฤหและกรุงนาลันทา. ก็เมื่อประทับนั่ง มิไดประทับนั่งเหมือน
ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรรูปใดรูปหนึ่ง ทรงถือเพศแหงพระพุทธเจา
ประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีเปนลําสูที่ประมาณ ๘๐ ศอก. . ในขณะนั้น
พระพุทธรัศมีประมาณเทาใบไม รม ลอเกวียน และเรือนยอดเปนตน
แผซานสายไปขางโนนขางนี้ ปรากฏการณดุจเวลาพระจันทรและพระอาทิตยขึ้นพันดวง ไดกระทําบริเวณปาใหญใหแสงสวางเปนอันเดียวกัน
ดวยประการฉะนี้.
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บริเวณปารุงเรืองดวยสิริแหงมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ดุจทองฟา
รุงโรจนดวยหมูดาว ดุจน้ํามีกลุมดอกบัวบานสะพรั่ง. ลําตนนิโครธมี
สีขาว. ใบสีเขียว ใบแกสแี ดง. แตในวันนั้นตนนิโครธพรอมลําตนและกิ่ง
มีสีเหมือนทอง. พึงทราบอนุปุพพิกถาที่ทานกลาวความแหงบทวา
อทฺธานมคฺค ปฏิปนฺโน แลวกลาววา บัดนี้ ผูนี้บวชแลวดวยประการใด
และเดินทางไกลดวยประการใด เพื่อใหเนื้อความนี้แจมแจงพึงกลาว
อนุปุพพิกถานี้ตั้งแตอภินิหารอยางนี้.
บทวา อนฺตรา จ ราชคห อนฺตรา จ นาฬนฺท ความวา ใน
ระหวางกรุงราชคฤหและกรุงนาลันทา. บทวา สตฺถารฺจ วตาห
ปสฺเสยฺย ภควนฺตเมว ปสฺเสยย ความวา หากวา เราพึงเห็นพระศาสดาไซร. เราพึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะนี้แล. เพราะ
ศาสดาอื่นจากนี้ไมสามารถจะเปนของเราไดเลย. บทวา สุคตฺจ วตาห
ปสฺเสยฺย ภควนฺตเมว ปสฺเสยฺย ความวา หากเราพึงเห็นทานผูชื่อวา
สุคต เพราะความที่แหงสัมมาปฏิบัติอันทานถึงแลวดวยดีไซร เราพึงเห็น
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะนี้แล. เพราะพระสุคตอื่นจากนี้ไมสามารถ
จะเปนของเราได.
บทวา สมฺมาสมฺพุทธฺ ฺจ วตาห ปสฺเสยฺย ภควนฺตเมว ปสฺเสยฺย
ความวา หากเราพึงเห็นทานผูชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ เพราะเปนผูตรัสรูเอง
โดยชอบไซร. เราพึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาองคนี้แล. เพราะพระสัมมาสัมพุทธะอื่นจากนี้ไมสามารถจะมีแกเราได นี้เปนความประสงคในขอนี้
ดวยประการฉะนี้. เกจิอาจารยแสดงวา ดูกอนผูม ีอายุ เรามิไดมีความ
สงสัยในพระผูมีภาคพระเจาวา นี้พระศาสดา นี้พระสุคต นีพ้ ระสัมมา-
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สัมพุทธเจา ดวยการเห็นเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
บทวา สตฺถา เม ภนฺเต นี้ มาแลว ๒ ครั้งก็จริง แตพึง
ทราบวา ทานกลาวแลว ๓ ครั้ง. เกจิอาจารยแสดงวา ดวยบทนี้ ดูกอน
ผูมีอายุ เราประกาศความเปนสาวก ๓ ครั้งอยางนี้. บทวา อชานฺเว
แปลวา ไมรูอยู. แมในบทที่ ๒ ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน. บทวา มุทฺธาป
ตสฺส วิปเตยฺย ความวา สาวกผูมีจิตเสื่อมใสทุมเทจิตใจทั้งหมดอยางนี้
พึงทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ ตอศาสดาภายนอกอื่นผูไมรูปฏิญญาวา
เรารู ศีรษะของศาสดานั้นพึงหลุดจากคอ ดุจตาลสุกหลนฉะนั้น. อธิบายวา
ก็ศีรษะพึงแยกออก ๗ เสี่ยง. หรือดวยเรื่องมีเปรียบเทียบไวอยางไร.
หากพระมหากัสสปเถระพึงทําความเคารพอยางยิ่งนี้ ดวยจิตเลื่อมใส
ตอมหาสมุทร. มหาสมุทรจะตองถึงความเหือดแหง ดุจหยาดน้ําที่ใสใน
กระเบื้องรอน. หากพึงทําความเคารพตอจักรวาล. จักรวาลตองกระจัด
กระจายดุจกําแกลบ. หากพึงทําความเคารพตอเขาสิเนรุ. เขาสิเนรุตอง
ยอยยับดุจกอนแปงที่ถูกกาจิก หากพึงทําความเคารพตอแผนดิน. แผนดิน
ตองกระจัดกระจายดุจผุยผงที่ถูกลมหอบมา. ก็การทําความเคารพของพระเถระเห็นปานนี้ ไมสามารถแมเพียงทําขุมขน ณ เบื้องหลังพระบาทสีดุจ
ทองของพระศาสดาใหกําเริบได อนึ่ง พระมหากสัสปยกไวเถิด ภิกษุเชน
พระมหากัสสปตั้งพันตั้งแสน ก็ไมสามารถแมเพียงทําขุมขนเบื้องหลังพระบาทของพระทศพลใหกําเริบได หรือแมเพียงผาบังสุกุลจีวรใหไหวได.
ดวยการแสดงความเคารพ จริงอยู พระศาสดามีอานุภาพมากดวยประการ
ฉะนี้.
ตสฺมาติห เต กสฺสป ความวา เพราะเราเมื่อรู เราก็กลาววา
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เรารู และเมื่อเห็น เราก็กลาววา เราเห็น ฉะนั้น ดูกอนกัสสป เธอพึงศึกษา
อยางนี้. บทวา ติพฺพ แปลวา หนา คือใหญ. บทวา หิโรตฺตปฺป
ไดแก หิริและโอตตัปปะ. บทวา ปจฺจปุ ฏิต ภวิสสฺ ติ ไดแก จักเขา
ไปตั้งไวกอน. อธิบายวา จริงอยู ผูใดยังหิริและโอตตัปปะใหเขาไปตั้ง
ไวในพระเถระเปนตนแลวเขาไปหา. แมพระเถระเปนตนก็เปนผูมีหิริและ
โอตตัปปะเขาไปหาผูนั้น นี้เปนอานิสงสในขอนี้ ดวยประการฉะนี้. บทวา
กุสลูปสฺหิต คืออาศัยธรรมเปนกุศล. บทวา อฏิกตฺวา ความวา
ทําตนใหเปนประโยชนดวยธรรมนัน้ หรือทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน
วา นี้ประโยชนของเรา ดังนี้. บทวา มนสิกตฺวา คือตั้งไวในใจ. บทวา
สพฺพเจตโส สมนฺนาหริตวฺ า ความวา ไมใหจิตไปภายนอกไดแมแตนอย
รวบรวมไวดวยประมวลมาทั้งหมด. บทวา โอหิตโสโต แปลวา เงี่ยหู.
อธิบายวา เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักตั้งญาณโสตและปสาทโสตแลว
ฟงธรรมที่เราแสดงแลวโดยเคารพ. บทวา สาตสหคตา จ เม กายคตาสติ ความวา กายคตสติสัมปยุตดวยสุข ดวยสามารถปฐมฌาน
ในอสุภกรรมฐานและในอานาปานกรรมฐาน.
ก็โอวาทนี้มี ๓ อยาง. บรรพชาและอุปสมบทนี้แลไดมีแกพระเถระ. บทวา สาโณ ไดแก เปนผูมีกิเลสคือเปนหนี้. บทวา รฏปณฺฑ
ภฺุชึ ไดแก บริโภคอาหารที่เขาใหดวยศรัทธา.
จริงอยู การบริโภคมี ๔ อยาง คือ ไถยบริโภค ๑ อิณบริโภค ๑
ทายัชชบริโภค ๑ สามิบริโภค ๑. ในบริโภคเหลานั้น ภิกษุเปนผูทุศีล
แมนั่งบริโภคในทามกลางสงฆ ก็ชื่อวา ไถยบริโภค. เพราะเหตุไร
เพราะไมเปนอิสระในปจจัย ๔. ผูมีศีล ไมพิจารณาบริโภค ชื่อวา
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ของ ไมเปนหนี้บริโภค ดวยประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้น พระเถระเมื่อ
ทําการบริโภคซึ่งตนเปนปุถุชนบริโภค ใหเปนอิณบริโภค จึงกลาว
อยางนี้.
บทวา อฏมิยา อา อุทปาทิ ไดแก พระอรหัตผลเกิด
ขึ้นแลวในวันที่ ๘. บทวา อถโข ภควา มคฺคา โอกฺกมฺม ความวา
การหลีกจากหนทางไปกอน ไดมีแลวในวันนั้น ภายหลังจึงไดบรรลุ
พระอรหัต. ก็ทานแสดงการบรรลุพระอรหัตกอน เพราะเทศนาวาระมา
แลวอยางนี้. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงหลีก
จากหนทาง. ตอบวา ไดยินวา พระองคไดทรงดําริอยางนี้วา เราจัก
ทําภิกษุนี้ใหเปนผูอยูปาเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร มีอาสวะเดียว
เปนวัตร เพราะฉะนั้น พระองคจึงหลีกไป.
บทวา มุทุกา โข ตยาย ไดแก ผาสังฆาฏินี้แล ของทาน
ออนนุม. ก็แล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อลูบคลําจีวรนั้นดวยปลาย
พระหัตถ มีสีดังดอกปทุม จึงตรัสพระวาจานี้. ถามวา พระองคตรัส
อยางนี้ เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะทรงประสงคจะเปลี่ยนจีวรกับ
พระเถระ. ถามวา พระองคทรงประสงคจะเปลี่ยนเพราะเหตุไร. ตอบวา
เพราะทรงประสงคจะตั้งพระเถระไวในตําแหนงของพระองค. ก็เพราะเมื่อ
ทานกลาวคุณของจีวรหรือบาตร พระเถระจึงกราบทูลวา ขอพระองคจง
ทรงรับจีวรนี้เพื่อพระองคเถิด นี้เปนจารีต ฉะนั้น จึงกราบทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงรับของขาพระองคเถิด.
พระองคจึงตรัสวา ก็กัสสป เธอจักครอบผาบังสุกุลทําดวยผาปานของเรา
ไดไหม เธอจักอาจเพื่อหมไดไหม ดังนี้. ก็แล พระองคทรงหมายถึง
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กําลังกาย จึงตรัสแลวอยางนี้ ก็หามิได แตทรงหมายถึงการปฏิบัติให
บริบูรณ จึงตรัสอยางนี้.
ในขอนี้มีอธิบายดังนี้ :- จีวรนีท้ ี่เขาหม ทาสีชื่อปุณณะทิ้งไวใน
ปาชาผีดิบ เราเขาไปสูปาชานั้นอันมีตัวสัตวกระจายอยู ประมาณทะนาน
หนึ่ง กําจัดตัวสัตวเหลานั้นแลว ตั้งอยูในมหาอริยวงศ ถือเอา. ในวันที่
เราถือเอาจีวรนี้ มหาปฐพีในหมื่นจักรวาลสงเสียงสั่นสะเทือน อากาศนั้น
สงเสียง ตฏะ ตฏะ เทวดาในจักรวาลไดใหสาธุการวา ภิกษุผูถือเอา
จีวรนี้ ควรเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรตามธรรมชาติ นั่งอาสนะเดียวเปน
วัตรตามธรรมชาติ เที่ยวไปตามลําดับตรอกเปนวัตรตามธรรมชาติ ทาน
จักอาจทําใหควรแกจีวรนี้ได ดังนี้. แมพระเถระตนเองทรงไวซึ่งกําลัง
ชาง ๕ เชือก. ทานจึงไมตรึกถึงขอนั้น ใครจะทําใหสมควรแกสุคตจีวร
ดวยความอุตสาหะวา เราจักยังการปฏิบัตินั้นใหบริบูรณ ดังนี้ จึงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักครอง ดังนี้. บทวา ปฏิปชฺชึ
ไดแก เราไดปฏิบัติแลว ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการเปลี่ยนจีวรกัน
อยางนี้แลว ทรงครองจีวรที่พระเถระครอง พระเถระครองจีวรของ
พระศาสดา. สมัยนั้น มหาปฐพีสั่นสะเทือนจนถึงน้ํารองแผนดิน.
ในบทวา ภควโต ปุตฺโต เปนตน ความวา พระเถระอาศัย
พระผูมีพระภาคเจาเกิดแลวโดยอริยชาติ ดังนั้นบุตรของพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอษฐ เพราะอยูในอก ตั้งอยู
ในบรรพชาและอุปสมบทดวยอํานาจพระโอวาทออกจากพระโอษฐ ชื่อวา
ผูเกิดแตพระธรรมอันธรรมนิรมิตแลว เพราะเกิดแตพระโอวาทธรรม
และเพราะทรงนิมิตดวยพระโอวาทธรรม ชื่อวาธรรมทายาท เพราะ
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ควรซึ่งทายาทคือพระธรรมโอวาท หรือทายาทคือโลกุตรธรรม ๙. บทวา
ปฏิคฺคหิตานิ สาณานิ ปสุกูลานิ ความวา รับผาบังสุกุลจีวร
อันพระศาสดาทรงครองแลว เพื่อประโยชนแกการครอง.
บทวา สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ความวา เมื่อบุคคลจะพูดใหถูก
พึงพูดถึงบุคคลใดดวยคุณเปนตนวา บุตรของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
พูดถึงบุคคลนั้นใหถูกพึงพูดถึงเราวา เรามีรูปเห็นปานนี้ ดังนี้. บรรพชา
อันพระเถระใหบริสุทธิ์แลวดวยคํามีประมาณเทานี้. ในขอนี้มีอธิบายวาทาน
ผูมีอายุ อุปชฌายอาจารยของผูใดไมปรากฏ ผูนั้นอุปชฌายไม อาจารย
ไมมี โกนหัวโลนถือเอาผากาสายะเอง ถึงการนับวาเขารีตเดียรถียหรือ ได
การตอนรับตลอดหนทาง ๓ คาวุตอยางนี้ ไดบรรพชาหรืออุปสมบทดวย
โอวาท ๓ ไดเปลี่ยนจีวรดวยกาย ทานเห็นคําแมทุพภาษิตเพียงไรของ
ถุลลนันทาภิกษุณีไหม. พระเถระใหบรรพชาบริสุทธิ์อยางนี้แลว บัดนี้
เพื่อบันลือสีหนาทดวยอภิญญา ๖ จึงกลาวคําเปนตนวา อห โข อาวุโส.
คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาจีวรสูตรที่ ๑๑
๑๒. ปรัมมรณสูตร

วาดวยสัตวตายไปแลวเกิดอีกหรือไมเกิด
[๕๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตร
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี. ครั้งนั้น ทานพระ
สารีบุตรออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู
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ครั้นเขาไปหาแลวไดปราศรัยกะทานพระมหากัสสป ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๒๙] ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดถามทาน
พระมหากัสสปวา ดูกอนทานกัสสป สัตวเมื่อตายไปแลวเกิดอีกหรือ.
ทานพระมหากัสสปตอบวา ขอนี้พระผูมีพระภาคเจามิไดทรง
พยากรณไว.
สา. สัตวเมื่อตายไปแลวไมเกิดอีกหรือ.
ก. แมขอนี้ พระผูม ีพระภาคเจาก็ไดทรงพยากรณไว.
สา. สัตวเมื่อตายไปแลว เกิดก็มี ไมเกิดก็มหี รือ.
ก. ขอนี้ พระผูมพี ระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณไว
สา. สัตวเมื่อตายไปแลว เกิดอีกก็หามิได ไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ.
ก. แมขอนี้ พระผูม ีพระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณไว.
สา. เพราะเหตุไรหรือ ขอที่กลาวถึงนั้น ๆ พระผูมีพระภาคเจา
จึงมิไดทรงพยากรณไว.
ก. เพราะขอนั้นไมมีประโยชน ไมเปนเบื้องตนแหงการประพฤติ
พรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหมายหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส
เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูม -ี
พระภาคเจาจึงมิไดทรงพยากรณไว.
[๕๓๐] สา. ถาเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไว
อยางไรเลา.
ก. พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไววา นี้ทุกข นี้เหตุเกิดแหง
ทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข.
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สา. ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณไว.
ก. เพราะขอนั้นมีประโยชน เปนเบื้องตนแหงการประพฤติ
พรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อ
เขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณไว.
จบปรัมมรณสูตรที่ ๑๒
อรรถกถาปรัมมรณสูตรที่ ๑๒
พึงทราบวินิจฉัยในปรัมมรณสูตรที่ ๑๒ ดังตอไปนี้.
บทวา ตถาคโต คือ สัตว. บทวา น เหต อาวุโส อตฺถสฺหิต
ความวา ดูกอนผูมีอายุ ขอนั้นคือทิฏฐิไมอิงประโยชน. บทวา นาทิพฺรหฺมจริยก ความวา ไมเปนขอปฏิบัติเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย.
บทวา เอตฺหิ อาวุโส อตฺถสฺหิต ความวา ขอนั้น คือสัจจกัมมัฏฐาน ๔ อิงประโยชน. บทวา อาทิพฺรหฺมจริยก ขอนั้น คือ
เบื้องตน ไดแกขอปฏิบัติเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย.
จบอรรถกถาปรัมรณสูตรที่ ๑๒
๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร

วาดวยพระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป
[๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ครั้งนั้น ทานพระ-
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มหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว
ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระมหากัสสปนั่ง
เรียบรอยแลวไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล
เปนเหตุ เปนปจจัย ใหเมื่อกอนสิกขาบทมีนอยและภิกษุตั้งอยูในพระ
อรหัตผลมีมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบัดนี้สิกขาบทมีมาก
และภิกษุตั้งอยูในพระอรหัตผลมีนอย.
[๕๓๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป ขอนั้นเปน
อยางนี้คือ เมื่อหมูสัตวเลวลง พระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป สิกขาบท
จึงมีมากขึ้น ภิกษุที่ตั้งอยูในพระอรหัตผลจึงนอยเขา สัทธรรมปฏิรูปยังไม
เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป และ
สัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลื่อนหายไป
ทองเทียมยิ่งไมเกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นทองคําธรรมชาติก็ยังไม
หายไป และเมื่อทองเทียมเกิดขึ้น ทองคําธรรมชาติจึงหายไปฉันใด
พระสัทธรรมก็ฉันนั้น สัทธรรมปฏิรปู ยังไมเกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบ
นั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลื่อนหายไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใด
เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป.
[๕๓๓] ดูกอนกัสสป ธาตุดินยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไม
ได ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยงั พระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได
ที่แทโมฆบุรษุ ในโลกนี้ตา งหากเกิด ขึ้นมาก็ทําใหพระสัทธรรมเลือนหายไป
เปรียบเหมือนเรือจะอับปาง ก็เพราะตนหนเทานั้น พระสัทธรรมยังไม
เลือนหายไป ดวยประการฉะนี้.
[๕๓๔] ดูกอนกัสสป เหตุฝายดํา ๕ ประการเหลานี้ ยอมเปน
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ไปพรอมเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุ
ฝายต่ํา ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในธรรมวินัยนี้ ไมเคารพยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ใน
พระสงฆ ในสิกขา ๑ ในสมาธิ ๑ เหตุฝายดํา ๕ ประการเหลานี้แล
ยอมเปนไปพรอมเพื่อความฟนเฟอนเพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม.
[๕๓๕] ดูกอนกัสสป เหตุ ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไป
พรอมเพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุ
๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัย
นี้ มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑
ในสิกขา ๑ ในสมาธิ ๑ เหตุ ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปพรอม
เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม.
จบสัทธรรมปฏิรปู กสูตรที่ ๑๓
จบกัสสปสังยุตที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สันตุฏฐสูตร
๒. อโนตตัปปสูตร
๔. กุลปู กสูตร
๕. ชิณณสูตร
๗. ทุตยิ โอวาทสูตร
๘. ตติยโอวาทสูตร
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร ๑๑. จีวรสูตร
๑๓. สัทธรรมปฏิรปู กสูตร.

๓. จันทูปมสูตร
๖. ปฐมโอวาทสูตร
๙. ฌานาภิญญาสูตร
๑๒. ปรัมมรณสูตร
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อรรถกถาสัทธรรมปฏิรูปกสูตรที่ ๑๓
พึงทราบวินิจฉัยในสัทธรรมปฏิรูปสูตรที่ ๑๓ ดังตอไปนี้.
บทวา อฺาย สณฺหึสุ ภิกษุตั้งอยูในพระอรหัตผล. บทวา
สพฺธมฺมปฏิรปู ก ไดแก สัทธรรมปฏิรูป ๒ คือ สัทธรรมปฏิรูปคือ
อธิคม ๑ สัทธรรมปฏิรูปคือปริยัติ ๑. ในสัทธรรมปฏิรูปกะนั้น
ฐานะ ๑๐ เหลานี้คือ จัดยอมหวั่นไหว ดวยฐานะ.
เหลาใด คือหวั่นไหวในโอภาส ญาณ ปติ ปสสัทธิ
สุข และหวั่นไหวในอธิโมกข ปคคาหะ อุปฏฐานะ
อุเบกขาอาวัชชนะ อุเบกขานิกันติ ปญญาอันผูใด
อบรมแลว ผูนั้นเปนผูฉลาดในความฟุงซานใน
ธรรม จะไมถึงความลุมหลง ดังนี้.
นี้ช่อื วาอธิคม คือสัทธรรมปฏิรูปกะ อันเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนาญาณ.
สวนคํามิใชพระพุทธพจนมีคุฬหวินัย คุฬหเวสสันดร คุฬหมโหลถ
วัณณปฎก อังคุลิมาลปฎก พระรัฐบาลคัชชิตะ ความกระหึ่มของ
อาฬวกคัชชิตะ เวทัลลปฎกเปนตน นอกจากกถาวัตถุ ๔ เหลานี้ คือ
ธาตุกถา อารัมมณกถา อสุภกถา ญาณวัตถุกถา วิชชากรัณฑกะ ซึ่งยัง
ไมยกขึ้นสูสังคายนาทั้ง ๓ ครั้ง ชื่อวา สัทธรรมปฏิรูปคือปริยัติ. บทวา
ชาตรูปปฏิรูปก ความวา ทองคําทําดวยทองเหลืองอันนายชางทอง
เจียระไนออกเปนเครื่องประดับ. ก็ในเวลามีมหรสพ คนทั้งหลายไปรานคา
ดวยคิดวา เราจักรับเครื่องอาภรณ ดังนี้. ครั้งนั้น พอคาพูดกับพวก
เขาอยางนี้วา ถาทานตองการอาภรณเชิญรับอาภรณเหลานี้. เพราะ
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อาภรณเหลานี้หนา สีงาม ราคาก็ถูกดวย. คนเหลานั้น ฟงพอคา
เหลานั้น รับเอาอาภรณเหลานั้นไปดวยคิดวา พอคาเหลานี้บอกเหตุวา
ทานใชอาภรณเหลานี้เลนนักกษัตรได งามก็งาม ทั้งราคาก็ถูก ดังนี้.
ทองคําธรรมชาติ เขาไมขาย ฝงเก็บเอาไว. เมื่อทองเทียมเกิดขึ้น
ทองคําธรรมชาตินั้น จึงชื่อวาหายไปอยางนี้.
บทวา อถ สทฺะมฺมสฺส อนฺตรธาน โหติ ไดแก สัทธรรม
แม ๓ อยางคือ อธิคมสัทธรรม ปฏิบตั ิสัทธรรม ปริยัติสัทธรรม
ยอมอันตรธาน. ก็ครั้งปฐมโพธิกาล พวกภิกษุไดเปนผูถึงปฏิสัมภิทา.
ครั้นเมื่อกาลลวงไป ถึงปฏิสัมภิทาไมได แตก็ไดอภิญญา ๖ ตอมาเมื่อ
ถึงอภิญญา ๖ ไมได ก็ถงึ วิชชา ๓. เมื่อลวงมาบัดนี้ เมื่อถึงวิชชา ๓
ไมได จักถึงซึ่งเพียงความสิ้นไปแหงอาสวะ เมื่อถึงแมความสิ้นอาสวะ
ไมได ก็จักบรรลุอนาคามิผล เมื่อบรรลุแมอนาคามิผลนั้นไมได ก็จัก
บรรลุสกทาคามิผล เมือ่ แมบรรลุสกทาคามิผลนั้นไมได ก็จักบรรลุแม
โสดาปตติผล. เมื่อเวลาผานไป จักบรรลุแมโสดาปตติผลก็ไมได. ครั้งนั้น
ในกาลใด วิปสสนาจักเริ่มเศราหมองดวยอุปกิเลสเหลานี้ ในกาลนั้น
อธิคมสัทธรรมของพวกภิกษุเหลานั้น จักชื่อวาเสื่อมหายไป.
ครั้งปฐมโพธิกาล พวกภิกษุยังการปฏิบัติอันสมควรแกปฏิสัมภิทา ๔
ใหบริบูรณ เมื่อกาลลวงไป เมื่อปฏิบัติขอนั้นไมได ก็ปฏิบัติอนั สมควร
แกอภิญญา ๖ ไดบริบรู ณ เมื่อปฏิบตั ิขอนั้นแมไมไดก็ปฏิบัติอันสมควร
แกวิชชา ๓ ไดบริบูรณ เมื่อปฏิบัติขอนั้นไมไดก็ปฏิบัติอันสมควรแกพระ
อรหัตผลไดบริบูรณ เมื่อกาลผานไป เมื่อปฏิบัตอิ ันสมควรแกพระอรหัต
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ไมไดบริบูรณ ก็จักปฏิบตั ิอันสมควรแกพระอนาคามิผลไดบริบูรณ ปฏิบตั ิ
แมขอนั้นไมได ก็จักปฏิบัติอันสมควรแกพระสกทาคามิผลไดบริบูรณ
เมื่อปฏิบัติแมขอนั้นไมได ก็จักปฏิบัติอันสมควรแกโสดาปตติผลได
บริบูรณ. สวนในกาลใด เมื่อปฏิบัตอิ ันสมควรแมแกพระโสดาปตติผล
ไมไดบริบูรณ ก็จักตั้งอยูเพียงศีลอันบริสุทธิ์. ในกาลนั้น ปฏิบัติสัทธรรม
จักชื่อวาเสื่อมหายไป.
จะกลาววา ศาสนาไมอันตรธานตลอดเวลาที่พระไตรปฎกพุทธพจน
ยังเปนไปอยู ดังนี้ก็ควร. อีกอยางหนึ่ง ๓ ปฎกยังดํารงอยู เมื่ออภิธรรม
ปฎกเสื่อมหายไป ปฎก ๒ นอกนี้ก็ยังเปนไปอยู ไมควรกลาววา ศาสนา
อันตรธานแลวดังนี้. เมื่อปฎก ๒ เสื่อมหายไป ก็ยังดํารงอยูเพียงวินัยปฎก
แมในวินัยปฎกนั้นเมื่อขันธกบริวารเสื่อมหายไป ก็ดํารงอยูเพียงอุภโตวิภังค
เมื่อมหาวินัยเสื่อมหายไป เมื่อปาติโมกขสองยังเปนไปอยู ศาสนาอัตรธาน
ก็หามิไดแล. แตเมื่อใดปาติโมกขสองจักเสื่อมหายไป เมื่อนั้นปริยัติสัทธรรมจักอันตรธาน. เมื่อปริยัติสัทธรรมนั้นเสื่อมหายไป ศาสนาชื่อวา
อันตรธานแลว. ดวยวาเมื่อปริยัติเสื่อมหายไป การปฏิบัติก็เสื่อมหายไป
เมื่อการปฏิบัติเสื่อมหายไป อธิคมก็เสื่อมหายไป. ถามวา เพราะเหตุไร.
ตอบวา ปริยัตินี้เปนปจจัยแกการปฏิบัติ การปฏิบัติเปนปจจัยแกอธิคม.
แตเมื่อวาโดยการปฏิบัติกําหนดปริยัติเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ในสมัยกัสสปสัมมาสัมพุทธะ อนาจาร ภิกษุชื่อกบิล จับ
พัดนั่งบนอาสนะดวยคิดวา เราจักสวดปาติโมกขดังนี้ จึงถามวา ในที่นี้ผู
สวดปาติโมกขไดมีอยูหรือ. ครั้งนั้น ภิกษุแมเหลาใดสวดปาฏิโมกข
๑

๑. ม. อนาราธกภิกฺขุ = ภิกษุผูมิไดรับอาราธนา.
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ไดก็จริง ถึงกระนั้นภิกษุเหลานั้นก็ไมพูดวา พวกเราสวดได แตพูดวา
พวกเราสวดไมได ดังนี้ เพราะกลัวแกภิกษุนั้น เธอวางพัดลุกจาก
อาสนะไปแลว. ถามวา ในกาลนัน้ ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะ
เสื่อมแลวมิใชหรือ. ตอบวา เสื่อมแมก็จริง ถึงกระนั้นก็กําหนดปริยัติ
โดยสวนเดียว. เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ มีขอบมั่นคง ไมพึงกลาววา
น้ําจักไมขังอยู ดังนี้ เมื่อมีน้ํา ไมพึงกลาววา ดอกไม มีดอกปทุมเปนตน
จักไมบาน ดังนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อมีพระไตรปฎกคือพุทธพจน
เปนเชนขอบอันมั่นคงของสระน้ําใหญ ไมพึงกลาววา ไมมี กุลบุตรยัง
ปฏิบัติใหบริบูรณได เปนเชนน้ําในสระน้ําใหญ ดังนี้. แตกําหนดถึง
ปริยัติ โดยสวนเดียวอยางนี้วา เมื่อกุลบุตรเหลานั้น มีอยู ไมพึงกลาววา
พระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน ไมมี เหมือนดอกไมมีดอกปทุม
เปนตน ในสระน้ําใหญ ไมมีฉะนั้น.
บทวา ปฐวีธาตุ ไดแก มหาปฐพีหนาไดสองแสนสี่หมื่นนหุต.
บทวา อาโปธาตุ ไดแก น้ําอันยังกัปใหพินาศ เริ่มตนแตแผนดินทวมสูง
ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชัน้ สุภกิณหา. บทวา เตโชธาตุ ไดแก ไฟอัน
ยังกัปใหพินาศ เริ่มแตแผนดินไหมขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชัน้ อาภัสสรา.
บทวา วาโยธาตุ ไดแก ลมอันยังกัปใหพินาศ เริ่มตนแตแผนดินพัดขึ้นไป
จนถึงพรหมโลกชั้นเวหัปผลา ในธรรมมีปฐวีธาตุเปนตนนั้นแมธรรม
อยางหนึ่ง ไมสามารถจะยังสัตถุศาสนใหอันตรธานได เพราะฉะนั้น
พระองคจึงตรัสอยางนี้. บทวา อิเธว เต อุปปชฺชนฺติ โมฆบุรุษ
เหลานั้น ยอมเกิดขึ้นในศาสนาของเรานี้นี่แหละ เหมือนสนิมเกิดแตเหล็ก
กัดกรอนเหล็กฉะนั้น. บทวา โมฆปุริสา คือ บุรุษเปลา.
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ในบทวา อาทิเกเนว โอปลาวติ ไดแก ดวยตนหน คือดวย
การถือ ไดแกจับ. บทวา โอปลาวติ คืออัปปาง. มีอธิบายวา เรือ
อยูในน้ํา บรรทุกสิ่งของยอมอัปปาง ฉันใด พระสัทธรรม ยอมไม
อันตรธานไป เพราะเต็มดวยปริยัติเปนตน. ฉันนั้น. เพราะเมื่อปริยัติ
เสื่อม ปฏิบตั ิก็เสื่อม. เมื่อปฏิบัติเสื่อม อธิคมก็เสื่อม เมื่อปฏิบัติยัง
บริบูรณอยู บุคคลผูทรงปริยัติก็ยังปฏิบัติใหบริบรู ณได. ผูปฏิบัติใหบริบูรณ
ได ก็ยังอธิคม (ปฏิเวธ) ใหบริบูรณได. ทานแสดงวา เมื่อปริยตั ิเปนตน
เจริญอยู ศาสนาของเรายังเจริญ เหมือนดวงจันทรสองแสงอยูฉะนั้น.
บัดนี้ เมื่อทรงแสดงธรรมเปนเหตุอันตรธาน และความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม จึงตรัสคําเปนตนวา ปฺจ โข ดังนี้. ในบท
เหลานั้น บทวา โอกฺกมนียา ความวา ความกาวลง คือเหตุฝายต่ํา. บทวา
อคารวา ในบทวา สตฺถริ อคารวา เปนตน ไดแก เวนความเคารพ.
บทวา อปฺปติสฺสา ไดแก ความไมยําเกรง คือไมพระพฤติถอมตน. ใน
ความไมเคารพนั้น ภิกษุใดขึ้นสูลานพระเจดีย กั้นรม สวมรองเทา
แลดูแตที่อื่น เดินคุยกันไป. ภิกษุนี้ ชือ่ วาไมมีความเคารพในพระศาสดา.
ภิกษุใด เมื่อเขาประกาศเวลาฟงธรรม อันภิกษุหนุมและสามเณรนั่ง
หอมลอม หรือกําลังทํานวกรรมเปนตนอยางอื่น นั่งหลับในโรงฟงธรรม
หรือเปนผูฟุงซาน นั่งคุยเรื่องอื่น ภิกษุนี้ ชื่อวาไมมีความเคารพใน
พระธรรม. สวนภิกษุใด ไปสูที่บํารุงของพระเถระ นั่งไมไหว เอามือรัดเขา
ทําการบิดผา ก็หรือคะนองมือและเทาอยางอื่น มิไดรับการกลาวเชื้อเชิญใน
สํานักของพระเถระผูแก ภิกษุนี้ ชื่อวาไมมีความเคารพในพระสงฆ.
สวนผูไมยังสิกขา ๓ ใหบริบูรณ เปนผูชื่อวาไมมีความเคารพในสิกขา.
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ผูไมยังสมาบัติ ๘ ใหเกิด หรือไมทําความเพียร เพื่อความเกิดสมาบัติ
เหลานั้น ชื่อวาไมมีความเคารพในสมาธิ. ธรรมฝายขาว พึงทราบ
โดยตรงกันขามกับคําที่กลาวแลวแล แลวประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสัทธรรมปฏิรูปกสูตรที่ ๑๓
จบอรรถกถากัสสปสังยุตที่ ๔
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๕. ลาภสักการสังยุต

ปฐมวรรคที่ ๑
๑. สุทธกสูตร
วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
[๕๓๖] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูม ีพระภาคเจาวา พระเจาขา.
[๕๓๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลาภสักการะ และความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละ
ลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและ
ความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแลว จักครอบงําจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบสุทธกสูตรที่ ๑
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อรรถกถาลาภสักการสังยุต

ปฐมวรรคที่ ๑
อรรกถาสุทธกสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในสุทธกสูตรที่ ๑ แหงลาภสักการะสังยุต
ดังตอไปนี้.
บทวา ทารุโณ คือกระดาง. การไดปจจัย ๔ ชื่อวาลาภ ในบท
นี้วา ลาภสกฺการสิโลโก. บทวา สกฺกาโร ไดแกลาภของภิกษุ
เหลานั้น ทีพ่ วกเขาทําดี คือปรุงแตงไวดี. บทวา สิโลโก คือ เสียง
สรรเสริญ. บทวา กฏโก คือคม. บทวา ผรุโส คือแข็ง. บทวา
อนฺตรายิโก คือทําอันตราย.
จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
๒. ทฬิสสูตร
วาดวยลาภสักการะเหมือนเหยื่อเกี่ยวเบ็ด
[๕๓๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตตี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแก
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เหยื่อ กลืนเบ็ดที่พรานเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหยอนลงในหวงน้ําลึก มันกลืนเบ็ด
ของพรานเบ็ดอยางนี้แลว ไดรับทุกข ถึงความพินาศ พรานเบ็ดพึงทํา
ไดตามความพอใจฉะนั้น.
[๕๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา "พรานเบ็ด" นี้เปนชื่อ
ของมารใจบาป คําวา "เบ็ด" เปนชือ่ ของลาภ สักการะ และความ
สรรเสริญ ภิกษุบางรูปยินดี พอใจลาภ สักการะ และความสรรเสริญ
ที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุนี้เรากลาววา กลืนเบ็ดของมาร ไดรับทุกข ถึง
ความพินาศ อันมารใจบาปพึงทําไดตามความพอใจ ภิกษุทั้งหลาย ลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตราย
แกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา อยางนี้แล.
[๕๔๑] เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทัง้ หลายจักละลาภสักการะและความ
สรรเสริญเสีย และลาภสักการะและความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแลว จัก
ครอบงําจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบพฬิสสูตรที่ ๒
อรรถกถาพฬิสสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในพฬิสสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้.
บทวา พาฬิลิโก ไดแก พรานเบ็ดถือเอาเบ็ดเที่ยวฆาปลา. บทวา
อามิสคต คือเกี่ยวดวยเหยื่อ. บทวา อามิสจกฺขุ ไดแก ชื่ออามิสจักษุ เพราะอรรถวา เห็นเบ็ดติดเหยื่อ. บทวา คิลพฬิโส คือกลิ่น
เบ็ด. บทวา อนย อาปนฺโน ไดแก ถึงทุกข. บทวา พฺยสน อาปนฺโน
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ไดเเก ถึงความพินาศ. บทวา ยถากามกรณีโย ความวา พรานเบ็ด
ปรารถนาปลานั้นตามตองการ คือตามความชอบใจอยางใด พึงการทําปลา
นั้นไดอยางนั้น. บทวา ยถากามกรณีโย ปาปรโต ความวา อันมาร
คือกิเลส พึงทําไดตามความใคร คือพึงใหถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน
หรือเปรตวิสัยก็ได.
จบอรรถกถาพฬิสสูตรที่ ๒
๓. กุมมสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนเตาถูกเชือกมัด
[๕๔๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ในหวงน้ําแหง
หนึ่ง มีตระกูลเตาใหญอยูอาศัยมานาน ครั้งหนึ่ง เตาตัวหนึ่งเขาไปหา
เตาอีกตัวหนึ่งพูดวา พอเตา เจาอยาไดไปยังทองถิ่นนั้นนะ.
เตาตัวนั้นไดไปยังประเทศนั้นแลว ถูกนายพรานยิงดวยลูกดอก
ลําดับนั้น เตาตัวที่ถูกยิงเขาไปหาเตาตัวนั้น เตาตัวนั้นไดเห็นเตาตัวที่
ถูกยิงกําลังมาแตไกล จึงถามวา พอเตา เจาไมไดไปยังทองถิ่นนั้นหรือ.
เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา พอเตา ฉันไดไปยังทองถิ่นนั้นมาแลว.
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เตาตัวนั้นถามวา พอเตา เจาไมไดถูกทุบตีดอกหรือ.
เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา ฉันไมไดถูกทับตี แตฉันมีเชือกเสนหนึ่ง
ติดหลังมานี้.
เตาตัวนั้นกลาววา พอเตา เจาไมไดถูกทุบตีก็ดีละ พอเตา บิดา
มารดา ปู ยา ตา ยาย ของเจาไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะ
เชือกเสนนี้แหละ ไปเดี๋ยวนี้ เจาไมใชพวกของเราแลว.
[๕๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา "พราน" นี้ เปนชื่อของ
มารใจบาป. คําวา "ลูกดอก" เปนชื่อของลาภสักการะและความ
สรรเสริญ. คําวา "เชือก" นี้เปนชือ่ ของนันทิราคะ. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบางรูปยินดี พอใจลาภ สักการะ และความสรรเสริญ
ที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุนี้เราเรียกวา ไดรบั ทุกข ถึงความพินาศ เพราะลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ดุจลูกดอก ถูกมารทําไดตามความพอใจ
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบกุมมสูตรที่ ๓
อรรถกถากุมมสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในกุมมสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา มหากุมฺมกุล ไดแก ตระกูลเตากระดองใหญ. บทวา
อคมาสิ ความวา ไดไปดวยความสําคัญวา ในที่นพี้ ึงมีของบางอยาง
กินแน เมื่อเขาตระหนี่สิ่งนั้น ก็จะหามเรา ดังนี.้ บทวา ปปตาย
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หนามเหลามีสัณฐานคลายลูกดอกมีเงี่ยง ผูกดวยเชือกยาว สอดไวในดามไม
ถือไป พอพุงไปติดอยูที่กระดองเตา ไมก็ดีดออกโดยเร็ว เชือกก็ไปมัด
เปนอันเดียวกัน ทานเรียกวาลูกดอก. บทวา โส กุมฺโม คือเตานั้น
ถูกยิง. บทวา เยน โส กุมฺโม ความวา เตาตัวที่ถูกยิง ผูมคี วาม
ตองการนั้นจึงกลับเสีย ดวยคิดวา ความสงสัยจักมีไดเพราะฟงเสียงน้ํา
ดังนี้. ชื่อวากุมมะ เตา. บทวา นทานิ ตฺว อมฺหาก ความวา บัดนี้
ทานไปอยูในเงื้อมมือของศัตรูไมใชพวกของเรา. อนึ่ง นายพรานอยูในเรือ
คราเชือกมามัดเตาผูสนทนาอยูอยางนี้ กระทําไดตามปรารถนา.
คําที่เหลือในสูตรนี้ และในสูตรตอแตนี้ งายทั้งนั้นแล.
๔. ทีฆโลมสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนแกะถูกหนามเกี่ยว
[๕๔๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แกะขนยาวเขาไปสูชัฏหนาม มัน
พึงของอยู อันหนามเกี่ยวไว ติดอยูในที่นั้น ๆ ไดรับทุกข ถึงความ
พินาศในที่นั้น ๆ ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อันลาภ สักการะ
และความสรรเสริญครอบงํา ย่ํายีจิตแลวก็ฉันนั้น เวลาเชา นุงแลวถือ
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บาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม เธอของอยู อันปจจัย
เกี่ยวไว ผูกไวในที่นั้นๆ ยอมไดรับทุกข ถึงความพินาศในที่นั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบทีฆโลมสูตรที่ ๔
สูตรที่ ๔ ไมมีอรรถกถาอธิบาย
๕. เอฬกสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนแมลงวัน
[๕๔๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมลงวันกินขี้เต็มทอง และ
ขางหนายังมีกองขี้ใหญ มันพึงดูหมิ่นแมลงวันเหลาอื่นวา เรากินขี้
เต็มทองแลว และเรายังมีกองขี้ใหญอยูขางหนาอีกฉันใด ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา ย่ํายีจิตแลว
ก็ฉันนั้น เวลาเชา นุง แลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบาน
หรือนิคม ฉันอยู ณ ทีน่ ั้นพอแกความตองการแลว และทายกนิมนต
เพื่อใหฉันในวันรุงขึ้น แมบิณฑบาตของเธอจะเต็มแลว เธอไปอาราม
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แลว อวกอางที่ทามกลางหมูภิกษุวา ผมฉันพอแกความตองการแลว
ทายกยังนิมนตเพื่อใหฉันในวันรุงขึ้น บิณฑบาตของผมก็เต็ม และยังจะ
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารอีก สวนภิกษุ
เหลาอื่นนี้มีบุญนอย มีศกั ดิ์นอย จึงไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธออันลาภสักการะและความสรรเสริญ
ครอบงําย่ํายีจิตแลว ยอมดูหมิ่นภิกษุเหลาอื่นผูมีศีลเปนที่รกั ขอนั้นของ
โมฆบุรุษนั้นยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบเอฬกสูตรที่ ๕
อรรถกถาเอฬกสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในเอฬกสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา กสฬกา คือสัตวกินคูถ. บทวา คูถาทิ คือมีคูถ
เปนภักษา. บทวา คูถปูรา คือภายในเต็มดวยคูถ. บทวา ปุณฺณา
คูถสฺส นี้ แสดงเนื้อความบทแรกเทานั้น. บทวา อติมฺเยฺย ความวา
แมลงวันวางเทาหลังไวบนพื้น ยกเทาหนาวางไวบนคูถ พึงพูดอยางดูหมิ่น
วา เรามีคูถเปนอาหาร ดังนี้เปนตน. บทวา ปณฑ
ฺ ปาโตปสฺส ปูโร
ความวา บิณฑบาตอันประณีตเต็มบาตร แมอื่นอีกพึงมีแกเขา.
จบอรรถกถาเอฬสูตรที่ ๕
๑

๑. ม. ปณฺฑปาโต จสฺส.
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๖. อสนิสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนคนถูกขวานฟา
[๕๔๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๕๐ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขวานฟาตกถูกใคร ลาภสักการะ
และความสรรเสริญ ยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา
" ขวานฟา" นี้ เปนชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบอสนิสูตรที่ ๖
อรรถกถาอสนิสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในอสนิสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา ก ภิกขฺ เว อสนิวิจกฺก ความวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ฟาผาลงมาทําลายบนศีรษะใคร. บทวา อปฺปตฺตมานส คือพระอรหัตผลอันตนยังไมบรรลุ. พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพราะปรารถนาความ
ทุกขแตสัตวก็หามิได แตตรัสอยางนี้ เพื่อแสดงโทษ ดวยประการฉะนี้.
ความจริง ฟาผาลงบนศีรษะ ใหอตั ภาพเดียวเทานั้นฉิบหาย คนผูมีจิต
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ติดลาภสักการะและสรรเสริญ ยอมแสวงอนันตทุกขในนรกเปนตน.
จบอรรถกถาอสนิสูตรที่ ๖
๗. ทิฏฐิสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนถูกแทงดวยลูกศร
[๕๕๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อะไรแทงใครดวยลูกศรคือทิฏฐิ
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล
คําวา "ลูกศร" นี้ เปนชือ่ ของลาภสักการะและความสรรเสริญ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบทิฏฐิสตู รที่ ๗
อรรถกถาทิฏฐิสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในทิฏฐิสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
บทวา ทิฏิคเตน คือทิฏฐิ. บทวา วิเสน คือกําซาบดวยพิษ.
บทวา สลฺเลน คือลูกศร.
จบอรรถกถาทิฏฐิสูตรที่ ๗
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๘. สิคาลสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก
[๕๕๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นสุนัขจิ้งจอกแกซึ่ง
อยูในกลางคืนตลอดถึงเชาตรูหรือหนอ.
ภิ. เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นเปนโรคอุกกัณณกะ
[โรคเรื้อน] อยูบนบกก็ไมสบาย อยูโคนไมก็ไมสบาย อยูในทีแ่ จงก็ไม
สบาย เดิน ยืน นั่ง นอนในที่ใด ๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในที่นั้น ๆ
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะและ
ความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว อยูในที่เรือนวางก็ไมสบาย อยูที่โคน
ไมก็ไมสบาย อยูในที่แจงก็ไมสบาย เดิน ยืน นั่ง นอนในที่ใด ๆ
ก็ไมสบาย เปนทุกขในที่นั้น ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ.
จบสิคาลสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสิงคาลสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในสิงคาลสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้.
บทวา ชรสิคาโล คือสุนัขจิ้งจอก. กายแมมสี ีดังทอง เขา
ก็เรียกวา กายเปอยเนา มูตรแมถายในขณะนั้น เขาก็เรียกวามูตรเนา
ฉันใด สุนัขจิ้งจอกแมเกิดในวันนั้น เขาก็เรียกวาสุนัขจิ้งจอกแก ๆ
ฉันนั้น. บทวา อุกฺกณฺณเกน นาม ไดแก โรคมีชื่ออยางนี้. ไดยินวา
โรคนั้นเกิดในเวลาหนาว. เมื่อมันเกิด ขนหลุดจากสรีระทั้งสิ้น. สรีระ
ทั้งสิ้น ไมมีขน ยอมพุพองไปหมด แผลที่ถูกลมพัด เสียดแทง. คน
ถูกสุนัขบากัด ทรงตัวไมได หมุนไป ฉันใด เมื่อมันเกิดอยางนี้ คน
นั้นพึงไปฉันนั้น ไมปรากฏวาในที่โนนจักมีความสวัสดี ดังนี้.
จบอรรถกถาสิงคาลสูตรที่ ๘
๙. เวรัมภสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนนกถูกลมบาหมู
[๕๕๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
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[๕๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลมชื่อวาเวรัมภาพอยูในอากาศ
เบื้องบน ซัดนกที่บินอยูในอากาศนั้น เมื่อมันถูกลมเวรัมภาซัด เทาไป
ทางหนึ่ง ปกไปทางหนึ่ง ศีรษะไปทางหนึ่ง ตัวไปทางหนึ่ง ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะ
และความสรรเสริญครอบงําย่ําจิตแลว เวลาเชานุงแลว ถือบาตรจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย วาจา จิต ไมดํารงสติ
ไมสํารวมอินทรี เธอเห็นมาตุคามที่นุงหมผาลับ ๆ ลอ ๆ ในบานหรือ
นิคมนั้น ครัน้ เห็นแลว ราคะยอมครอบงําจิต เธอมีจิตอันราคะครอบงํา
แลว ยอมลาสิกขาสึกออกมา ภิกษุพวกหนึ่งเอาจีวรของเธอไป พวกหนึ่ง
เอาบาตร พวกหนึ่งเอาผานิสิทนะ. พวกหนึ่งเอากลองเข็ม เปรียบดังนก
ถูกลมเวรัมภาซัดไปฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบเวรัมภสูตรที่ ๙
อรรถกถาเวรัมภสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในเวรัมภสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้.
บทวา เวรมฺภวาตา ไดแก ลมใหญมีชื่ออยางนี้. ถามวา ก็ลม
เหลานั้นพัดในที่เชนไร. ตอบวา บุคคลยืนอยูในที่ใด เกาะทั้ง ๔
ปรากฏเปนเพียงใบบัว. บทวา โย ปกฺขี คจฺฉติ ความวา เมื่อฝนตก
ใหม นกแอนลมรองไปในที่นั้น นั่นทานหมายถึงขอนั้น จึงกลาว.
ในบทเปนตนวา อรกฺขิเตเนว กาเยน ความวา แกวงมือและเทาเลน
หรือเอียงคอ ชื่อวาไมรักษากาย. พูดคําหยาบหลาย ๆ อยาง ชื่อวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 652

ไมรักษาวาจา. ผูตรึกกามวิตกเปนตน ชื่อวาไมรักษาจิต. บทวา
อนุปฏิตาย สติยา ไดแก ไมดํารงกายคตาสติไว.
จบอรรถกถาเวรัมภสูตรที่ ๙
๑๐. สคัยหกสูตร

วาดวยคนติดลาภสักการะตายไปตกอบายเปนตน
[๕๕๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจาก
โยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อัน
สักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตอง
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อนึ่ง เราเห็นคนบางคนในโลกนี้
อันความเสื่อมสักการะครอบงําย่ํายีจิต เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย
ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราเห็นคนบางตนในโลกนี้ อัน
สักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองอยางครอบงําย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป
เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
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[๕๕๙ ] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสคําไวยากรณภาษิตนี้แลว ไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
สมาธิของผูใด ที่เขาสักการะอยูดวยผลสมาธิ
หาประมาณมิได ไมหวั่นไหวดวยสักการะ และความ
เสื่อมสักการะ ผูนั้นเพงอยู ทําความเพียรเปนไป
ติดตอ เห็นแจงดวยทิฏฐิอยางละเอียด ยินดีในพระ
นิพพานเปนที่สิ้นอุปาทาน บัณฑิตทั้งหลายเรียกวา
สัปปุรุษ ดังนี้.
จบสคัยหกสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร ๒. พฬิสสูตร
๔. ทีฆโลมสูตร ๕. เอฬกสูตร
๗. ทิฏฐิสูตร ๘. สิคาลสูตร
๑๐. สคัยหกสูตร

๓. กุมมสูตร
๖. อสนิสูตร
๙. เวรัมภสูตร

อรรถกถาสคัยหกสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในสคัยหกสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
บทวา อสกฺการเน จูภย ไดแก อสักการะ ๒ อยาง. บทวา
สมาธิ คืออรหัตผลสมาธิ. ก็สมาธินั้น ไมหวั่นไหวดวยอสักการะนั้น.
บทวา อปฺปมาณวิหาริโน คืออยูดวยผลสมาธิ หาประมาณมิได. บทวา
สาตติก คือทําติดตอกัน. บทวา สุขมุ ทิฏิวิปสฺสก ความวา ชื่อ
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วาเห็นแจงเพราะมาเริ่มตั้งวิปสสนาในอรหัตมรรคทิฏฐิ เพื่อประโยชน
แกทิฏฐิอันละเอียดในผลสมาบัติ. บทวา อุปาทานกฺขยาราม ไดแก ยินดี
ในนิพพาน กลาวคือเปนที่สิ้นอุปาทาน. บทวา อาหุ สปฺปุริโส
ไดแก กลาว.
จบอรรถกถาสคัยหกสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาปฐมวรรคที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สุวัณณปาติสูตร
วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
[๕๖๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรู
บุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะถาดทองคํา อันเต็มดวยผงเงิน
เปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภ
สักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ
อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบสุวัณณปาติสูตรที่ ๑
ทุติยวรรคที่ ๒
อรรถกถาสุวัณณปาติสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยใน สุวัณณปาติสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๒ ดังตอไปนี้.
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บทวา สมฺปชานมุสา ภาสนต ความวา กลาวมุสาทั้งที่รูอยู
ดวยเหตุแมเพียงเล็กนอย. บทวา สีล ปูเรสฺสามิ ความวา กองปจจัย
แมขนาดเทาภูเขาสิเนรุ ไมสามารถทําใหภิกษุผูมีจิตสงไปแลววา เราจัก
ยังศีลใหบริบูรณ ดังนี้ หวั่นไหวได. ก็คราวใดเธอละศีล อาศัยลาภ
และสักการะ ใหคราวนั้นเธอก็พูดเท็จ แมเพราะมีรําขาวกําหนึ่งเปนเหตุ
หรือทําสิ่งอื่นที่ไมใชกิจ.
จบอรรถกถาสุวัณณปาติสูตรที่ ๑
๒. รูปยปาติสุตร

วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
[๕๖๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม
จากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลวยอมรู
บุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะถาดเงินอันเต็มดวยผงทองคํา
เปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภ
สักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ
อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบรูปยปาติสูตรที่ ๒
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อรรถกถารูปยปาติสูตร
รูปยปาติสูตรที่ ๒ งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถารูปยปาติสูตร
๓. สุวัณณนิกขสูตร

วาดวยลาภสักการะ
[๕๖๔] . . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว
ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะแทงทองคําเปนเหตุ. . .
จบสุวัณณนิกขสูตรที่ ๓
อรรถกถาสุวัณณนิกขสูตรที่ ๓ เปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในสุวัณณนิกขสูตรที่ ๓ เปนตน.
บทวา สุวณฺณนิกฺขสฺส คือแทงทองแทงหนึ่ง. บทวา สิงฺคนิ ิกฺขสฺส
คือแทงทองสิงคี. บทวา ปวิยา คือแผนดินใหญภายในจักรวาล.
บทวา อานิสกิฺจิกฺขเหตุ ไดแกเพราะเหตุแหงอามิสเล็กนอยเทานั้น คือ
แมโดยที่สุดรําขาวกําหนึ่ง. บทวา ชีวิตเหตุ ความวาเมื่อถูกโจรในดง
จับปลงชีวิต เพราะเหตุแหงชีวิตนั้น. บทวา ชนปทกลฺยาณิยา คือหญิง
งามเลิศในชนบท.
จบอรรถกถาสุวัณณนิกขสูตรที่ ๓ เปนตน
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๔. สุวัณณนิกขสตสูตร

วาดวยลาภสักการะ
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบคุ คล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะรอยแหงแทงทองคําเปนเหตุ. . .
จบสุวัณณนิกขสตสูตรที่ ๔
๕. สิงคินิกขสูตร

วาดวยลาภสักการะ
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะแทงทองสิงคิเปนเหตุ. . .
จบสิงคินิกขสูตรที่ ๕
๖. สิงคินิกขสตสูตร

วาดวยลาภสักการะ
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะรอยแหงแทงทองสิงคิเปนเหตุ. . .
จบสิงคินิกขตสูตรที่ ๖
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๗. ปฐวีสูตร

วาดวยลาภสักการะ
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะแผนดินที่เต็มดวยทองเปนเหตุ. . .
จบปฐวีสูตรที่ ๗
๘. อามิสกิญจิกขสูตร

วาดวยลาภสักการะ
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบ ุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะเห็นแกของกํานัลเพียงเล็กนอยเปน
เหตุ. . .
จบอามิสกิญจิกขสูตรที่ ๘
๙. ชีวิตสูตร

วาดวยลาภสักการะ
. . . ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบ ุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะเหตุแหงชีวิตเปนเหตุ. . .
จบชีวิตสูตรที่ ๙
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๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร
วาดวยลาภสักการะ
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะนางงามประจําชนบทเปนเหตุ ทาน
ผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเจาถูกลาภสักการะและ
ความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบชนปทกัลยาณีสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุวณ
ั ณปาติสูตร
๓. สุวณ
ั ณนิกขสูตร
๕. สิงคินิกขสูตร
๗. ปฐวีสูตร
๙. ชีวติ สูตร

๒. รูปยปาติสูตร
๔. สุวัณณนิกขสตสูตร
๖. สิงคินิกขสตสูตร
๘. อามิสกิญจิกขสูตร
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร.

อรรถกถาสูตรที่ ๔ เปนตน
สุวัณณนิกขสตสูตรที่ ๔ เปนตน ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
จบอรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒
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ตติยวรรคที่ ๓
๑. มาตุคามสูตร
วาดวยมาตุคามเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
[๕๖๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . . ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุตามคนเดียวยอมไมอาจย่ํายีจิต
ของภิกษุรูปหนึ่งได แตลาภสักการะและความสรรเสริญยอมอาจย่ํายีจิตได
ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ
ฯ ล ฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบมาตุคามสูตรที่ ๑
ตติยวรรคที่ ๓
อรรถกถามาตุคามสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในมาตุคามสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๓ ดังตอไปนี้.
บทวา น ตสฺส ภิกขฺ เว มาตุคาโม ความวา ลาภสักการะและ
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ความสรรเสริญย่ํายีจิตของภิกษุใดได มาตุคามแมมีความตองการดวยธรรม
ไมสามารถจะย่ํายีของภิกษุแตละรูปผูนั่งอยูในที่ลับนั้นได.
จบอรรถกถามาตุคามสูตรที่ ๑
๒. ชนปทกัลยาณีสูตร
วาดวยนางงามประจําชนบท
[๕๖๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . . ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา.
[๕๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นางงามประจําบทคนเดียว ยอม
ไมอาจย่ํายีจิตของภิกษุรูปหนึ่งได แตลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอม
อาจย่ํายีได ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
ฯ ล ฯ ทารุณอยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบชนปทกัลยาณีสูตรที่ ๒
อรรถกถาชนปทกัลยาณีสูตรที่ ๒
ชนปทกัลยาณีสูตรที่ ๒ งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาชนปทกัลยาณีสูตรที่ ๒
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๓. ปุตตสูตร

วาดวยเรื่องบุตร
[๕๖๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . . ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา.
[๕๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อวิงวอนบุตร
คนเดียวซึ่งเปนที่รัก เปนที่โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา
ขอพอจงเปนเชนจิตตคฤหบดี และหัตถกอาฬวกอุบาสกเถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาอุบาสกผูเปนสาวกของเรา จิตตคฤหบดีและหัตถกอาฬวกอุบาสก เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาพอออกบวช ก็ขอจงเปน
เชนพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุผูเปนสาวกของเรา สารีบุตรและโมคคัลลานะ เปนดุล
เปนประมาณเชนนี้ ขอพอจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล
ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา ถาลาภสักการะและความ
สรรเสริญครอบงําภิกษุผูเปนพระเสขะไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปน
อันตรายแกเธอ ลาภสักการะและสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบปุตตสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปุตตสูตรที่ ๓
ในปุตตสูตรที่ ๓ บทวา สทฺธา คือโสดาบัน. คําที่เหลือใน
บทนี้ก็งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปุตตสูตตที่ ๓
๔. เอกธีตุสูตร

วาดวยเรื่องธิดาคนเดียว
[๕๗๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . . ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อวิงวอนธิดา
คนเดียวผูเปนที่รัก เปนที่โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา
ขอแมจงเปนเชนนี้นางขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทมารดา ชาวเมือง
เวฬุกัณฑกะเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของ
เรา ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ เปน
ดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาแมออกบวชก็ขอจงเปนเชนพระเขมาภิกษุณี
และอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีผูเปน
สาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณี เปนดุลเปนประมาณ
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เชนนี้ ขอแมจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูกลาภ
สักการะและความสรรเสริญครอบงํา ถาลาภสักการะและความสรรเสริญ
ยอมครอบงําภิกษุณีผูเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปน
อันตรายแกเขา ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้
แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบเอกธีตุสูตรที่ ๔
อรรถกถาเอกธีตุสูตรที่ ๔ เปนตน
ในเอกธีตุสูตรที่ ๔ ในสมณพราหมณสูตรที่ ๕ ในสมณพราหมณสูตรที่ ๖ ก็อยางนั้น.
จบอรรถกถาเอกธีตุสูตรที่ ๔ เปนตน
๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร

วาดวยสมณพราหมณไมทราบถึงความยินดีและโทษ
แหงลาภสักการะ
[๕๗๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . .ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะ
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หรือพราหมณบางพวกไมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งความยินดี โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ บางพวก
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอมกระทําใหแจงดวยปญญา
อันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู.
จบปฐมสมณพรหมณสูตรที่ ๕
๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร

วาดวยสมณพราหมณไมทราบถึงความยินดีและโทษ
แหงลาภสักการะ
[๕๗๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . .ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะ
หรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด
เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและ
ความสรรเสริญ.
[๕๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก
ยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ
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และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอมกระทํา
ใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู.
จบทุติยสมณพรหมณสูตร
๗. ตติยสมณพรหมณสูตร

วาดวยสมณพราหมณไมทราบถึงความยินดีและโทษ
แหงลาภสักการะ
[๕๗๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . .ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะ
หรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดซึ่งลาภสักการะและความสรรเสริญ
เหตุเกิดแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ ความดับแหงลาภสักการะ
และความสรรเสริญ และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงลาภสักการะและ
ความสรรเสริญ บางพวกยอมทราบชัดวามความเปนจริงซึ่งลาภสักการะ
และความสรรเสริญ เหตุเกิดแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ ความดับ
แหงลาภสักการะและความสรรเสริญ และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง
แลวเขาถึงอยู.
จบตติยสมณพราหมณสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสมณพราหมณสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในสมณพราหมณสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
ในบทเปนตนวา สมุทย ความวา ชื่อวาเหตุเกิดแหงลาภและ
สักการะเปนตนอยางนี้วา อัตภาพพรอมดวยบุพกรรม ความเปนผูมีผิวงาม
ในบุตรผูมีตระกูล เสียงไพเราะ ธุดงคคุณ ทรงจีวร บริวารสมบัติ.
ไมรูเหตุเกิดนั้น ดวยอํานาจสมุทัยสัจ. นิโรธ และปฏิปทา พึงทราบดวย
อํานาจนิโรธสัจและมรรคสัจนั้นแล.
จบอรรถกถาสมณพราหมณสูตรที่ ๗
๘. ฉวิสูตร

วาดวยลาภสักการะตัดผิวตัดหนังจดเยื่อในกระดูก
[๕๗๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . .ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักกะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมธี รรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนื้อ แลว
ตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดเยื่อในกระดูก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบฉวิสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 669

อรรถกถาฉวิสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในฉวิสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้.
เพราะวาลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดในนรกเปนตน ให
อัตภาพนี้แมทั้งสิ้นฉิบหาย ความตายก็ดี ความเกือบตายก็ดี นําทุกขมาให
แมในอัตภาพนี้ ฉะนั้น ทานกลาวคําเปนตนวา ฉวึ ฉินฺทติ ดังนี้.
จบอรรถกถาฉวิสูตรที่ ๘
๙. รัชชุสูตร

วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายเหมือนเชือกหางสัตว
[๕๗๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . .ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมธี รรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนื้อ แลว
ตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อในกระดูก.
[๕๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง เอา
เชือกหางสัตวอยางเหนียว พันแขง แลวสีไปสีมา เชือกนั้นพึงบาดผิว
แลวบาดหนัง แลวบาดเนื้อ แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจด
ถึงเหยื่อในกระดูก ฉันใด ลาภสักการะและสรรเสริญ ยอมตัดผิว แลว
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ตัดหนัง แลวตัดเนื้อ แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อ
ในกระดูก ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญ ทารุณอยางนี้แล ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบรัชชุสูตรที่ ๙
อรรถกถารัชชุสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในรัชชุสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้.
บทวา พาลรชฺชุยา ไดแก เชือกทําดวยดายเปนตน ออน เชือก
ทําดวยหางสัตว แข็ง หยาบ เพราะฉะนั้น ทานถือเอาเชือกนี้แล.
จบอรรถกถารัชชุสตู รที่ ๙
๑๐. ภิกขุสูตร

วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกพระอรหันตขีณาสพ
[๕๘๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา. . .ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมมากโยคะ ซึ่งไมมธี รรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอม
กลาวถึงลาภสักการะและความสรรเสริญวา เปนอันตรายแมแกภิกษุผูเปน
อรหันตขีณาสพ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ทานพระอานนท
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จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา เพราะเหตุไรเลาพระเจาขา ลาภสักการะ
และความสรรเสริญจึงเปนอันตรายแกภิกษุขีณาสพ.
[๕๘๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เรากลาว
ถึงลาภสักการะและความสรรเสริญ วาเปนอันตรายแกเจโตวิมุตติอันไม
กําเริบของภิกษุขีณาสพนั้นหามิได แตเรากลาวถึงลาภสักการะและความ
สรรเสริญวาเปนอันตรายแกธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขในปจจุบัน อันภิกษุ
ขีณาสพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูนั้น บรรลุแลว
กะเธอทั้งหลาย ดูกอนอานนท ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ
เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวานี้ เพราะเหตุนั้นแล อานนท เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้น
แลวเสีย และลาภสักการะและความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแลว จักครอบงํา
จิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบภิกขุสูตรที่ ๑๐
จบตติยวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มาตุคามสูตร
๒. ชนปทกัลยาณีสูตร
๓. ปุตตสูตร
๔. เอกธีตุสูตร
๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร
๗. ตติยสมณพราหมสูตร
๘. ฉวิสูตร
๙. รัชชุสูตร
๑๐. ภิกขุสูตร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 672

อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
บทวา ทิฏธมฺมสุขวิหารา คืออยูเปนสุขดวยผลสมาบัติ. บทวา
เตสาหมสฺส ตัดบทวา เตส อห อสฺส. ก็เพราะพระขีณาสพมีลาภถึง
พรอมดวยบุญ รับขาวยาคูและของขบเคี้ยวเปนตน เมื่อทําอนุโมทนา
แสดงธรรมแกปญหาแกชนผูมาแลวและมาแลว ยอมไมไดโอกาสเพื่อจะ
นั่งแนบแนนถึงผลสมาบัติ ทานหมายถึงขอนั้น จึงกลาววา ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑๐
จบตติยวรรคที่ ๓
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จตุตถวรรคที่ ๔
๑. ภินทิสูตร

วาดวยลาภสักการะเปนเหตุทําลายสงฆ
[๕๘๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา... ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว จึงทําลาย
สงฆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ
อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบภินทิสูตรที่ ๑

จตุตถวรรคที่ ๔
อรรถกถาภินทิสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในภินทิสูตรที่ ๑ แหงจตุตถวรรคที่ ๔ งายทั้งนั้น
แล.
จบอรรถกถาภินทิสูตรที่ ๑
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๒. มูลสูตร

วาดวยกุศลมูลของพระเทวทัตถูกลาภสักการะครอบงํา
[๕๘๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา... ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ กวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลมูล
ของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต ถึงความ
ขาดสูญแลว ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบมูลสูตรที่ ๒
อรรถกถามูลสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในมูลสูตรที่ ๒ เปนตน ดังตอไปนี้.
บทวา กุสลมูล ไดแก กุศลธรรม ๓ อยางมี อโลภะเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สุกฺโก ธมฺโม ไดแก ปริยายเทศนาแหงกุศลธรรม
นั้นเอง. สวนความสังเขปในขอนี้ มีดังนี้ เทวทัตพึงเกิดบนสวรรค
หรือพึงบรรลุมรรคผลได เพราะธรรมที่ไมมีโทษกลาวคือกุศลมูลเปนตน
ยังไมขาด. แตเทวทัตนั้น อาศัยการตัดขาดแหงกุศลธรรมนัน้ จึงขาดแลว
จึงฉิบหายแลว.
จบอรรถกถามูลสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมธรรมสูตร

วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
[๕๘๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจา... ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรม
ของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต ถึงความ
ขาดสูญแลว ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบปฐมธรรมสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมธรรมสูตร
ปฐมธรรมสูตรที่ ๓ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
๔. ทุติยธรรมสูตร

วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
[๕๘๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ้นั แล พระผูมีพระ-

ภาคเจา ... ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
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เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม
ของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต ถึงความ
ขาดสูญแลว ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯ ล ฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบทุติยธรรมสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยธรรมสูตรที่ ๔
ทุติยธรรมสูตรที่ ๔ ไมมีอรรถกถาอธิบาย
๕. ปกกันตสูตร

วาดวยลาภสักการะเกิดแกพระเทวทัตเพื่อฆาตนเอง
[๕๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ กรุงราชคฤห เมื่อพระเทวทัตหลีกไปยังไมนาน ณ ทีน่ ั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแกเทวทัต เพื่อฆา
ตนเอง เพื่อความเสื่อม.
[๕๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนกลวยเผล็ดผล
เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญ
เกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๕๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมไผออกขุย เพื่อ
ฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิด
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แกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๕๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมออออกดอก เพื่อ
ฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญเถิด
แกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๕๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมมาอัสดรตั้งครรภ
เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญ
เกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
[๕๙๑] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคําเปนคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผลกลวยฆาตนกลวย ขุยไผฆาไมไผ ดอกออฆาไมออ
ลูกมาฆาแมมาอัสดง ฉันใด สักการะก็ฆาคนชั่ว
ฉันนั้น.
จบปกกันตสูตรที่ ๕
อรรถกถาปกกันตสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในปกกันตสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา ปราภวาย ความวา เพื่อความไมเจริญ คือความฉิบหาย.
บทวา อสฺสตรี ความวา มาอัสดร เกิดในทองของแมมา. บทวา
อตฺตวธาย คพฺภ คณฺหาติ ความวา แมมาอัสดร ผสมครรภนั้นกับพอมา.
แมมาอัสดรนั้นตั้งทอง ไมสามารถจะออกลูกไดเมื่อถึงเวลา ยืนเอาเทา
ตะกุยดิน เมื่อเปนเชนนั้น เขาจึงมัดเทา ๔ เทาของแมน้ําอัสดรนั้นไวที่
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หลัก ๔ หลัก ผาทองเอาลูกออก. แมมาอัสดรนั้น ตายในที่นนั้ นั่นเอง.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวขอนั้น.
จบอรรถกถาปกกันตสูตรที่ ๕
๖. รถสูตร

วาดวยพระเจาอชาตสัตรูราชกุมารบํารุงพระเทวทัต
[๕๙๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. สมัยนั้น พระเจาอชาตสัตรูราชกุมาร
เสด็จไปบํารุงพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน
และรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ ถาด ครั้งนัน้
ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวาย
บังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอย
แลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาอชาตสัตรูราชกุมาร
จักเสด็จไปบํารุงพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐
คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ ถาด
พระเจาขา.
[๕๙๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายอยายินดีลาภสักการะและความสรรเสริญของเทวทัตเลย เพราะ
พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไป
พระราชทาน ๕๐๐ ถาดเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรม
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ทั้งหลาย ไมพึงหวังความเจริญเพียงนั้น.
[๕๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสุนัขดุที่เขาขยี้ดี
[ดีหมีดีปลา] ใสในจมูก เมื่อเปนเชนนี้ มันก็ยิ่งดุรายกวาเดิมหลายเทา
โดยแท ฉันใด พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัตทั้ง
เวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหาร
สําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ ถาดเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเสื่อม
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมพึงหวังความเจริญเพียงนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบรถสูตรที่ ๖
อรรถกถารถสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในรถสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา ภตฺตภิหาโร ไดแกภัตรที่เขาพึงนํามา. ก็เพื่อแสดงประมาณภัตรนั้น ทานจึงกลาววา ปฺจ จ ถาลิปากสตานิ. ในภัตรเหลานั้น
ภัตรถาดหนึ่งบุรุษกินได ๑๐ คน. บทวา นาสาย ปตฺต ภินฺเทยฺย ความวา
เขาใสดีหมีหรือดีปลาในรูจมูก.
จบอรรถกถารถสูตรที่ ๖
๗. มาตุสูตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงมารดา
[๕๙๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม

ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระ-
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ภาคเจา... ไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา.
[๕๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรู
บุคคลบางคนในโลกนี้ อยานี้วา แมเพราะเหตุแหงมารดา ทานผูนี้ก็ไมจงใจ
พูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ
ครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตราย
แกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักละลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะ.
และความสรรเสริญที่เกิดขึ้น ก็จกั ครองงําจิตของพวกเราตั้งอยูไมได
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบมาตุสูตรที่ ๗
อรรกถามาตุสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในมาตุสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
บทวา มาตุป เหตุ ความวา เขาถูกพวกโจรถามในดงอยางนี้วา
ถาทานพูดเท็จ เราจักปลอยมารดาของทาน ถาไมพูดเท็จ เราจักไมปลอย
ดังนี้ ไมพึงพูดเท็จทั้งที่รูอยู เพระเหตุแมแหงมารด เพราะมารดานั้นอยู
ในเงื้อมมือของโจร. แมในบทอื่นแตนี้ ก็มีนัยเหมือนกันแล.
จบอรรถกถามาตุสูตรที่ ๗

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 681

๘. ปตุสูตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงบิดา
[๕๙๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูม ีพระภาคเจา... ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญ ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา.
[๕๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรู
บุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุแหงบิดา...
จบปตุสูตรที่ ๘
๙. ภาตุสูตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงพี่นองชาย
...เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงพี่ชายนองชาย...
จบภาตุสูตรที่ ๙
๑๐. ภคินิสูตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงพี่นองหญิง

...เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงพี่สาวนองสาว...
จบภคินิสูตรที่ ๑๐
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๑๑. ปุตตสูตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงบุตร
...เรากําหนดใจดวยแลว ยอมรูบคุ คลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะวาเหตุแหงบุตร...
จบปุตตสูตรที่ ๑๑
๑๒. ธีตุสุตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงธิดา
...เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงธิดา...
จบธีตุสูตรที่ ๑๒
๑๓. ปชาปติสูตร

วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงภรรยา
...เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงภรรยา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็น
เขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสา
ทั้งที่รูได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ

เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
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พึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและความสรรเสริญที่
เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแลว จักย่ํายี
จิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบปชาปติสูตรที่ ๑๓
จบจตุตถวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภินทิสูตร
๒. มูลสูตร
๔. ทุตยิ ธรรมสูตร ๕. ปกกันตสูตร
๗. มาตุสูตร
๘. ปตุสตู ร
๑๐. ปชาปติสูตร
จบลาภสักการะสังยุตที่

๓. ปฐมธรรมสูตร
๖. รถสูตร
๙. ภาตุสูตร
๕

อรรถกถาสูตรที่ ๘-๑๓ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
จบอรรถกถาลาภสักการะสังยุตที่ ๕
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๖. ราหุลสังยุต

ปฐมวรรคที่ ๑
๑. จักขุสูตร

วาดวยอายตนะมีจักษุเปนตนไมเที่ยง
[๕๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราหุล
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระราหุล
เมื่อนิ่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจง
ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคไดสดับแลว พึงเปน
ผู ๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียรสงตนไปแลว อยู.
[๖๐๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นราหุล เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรละหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนอัตตา
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ของเรา.
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[ เปยยาลเหมือนกัน]
พ. โสตะ. . . ฆานะ. . . ชิวหา. . . กาย. . . ใจ เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรละหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตของเรา.
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๖๐๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ราหุล อริยสาวกผูไดสดับ
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตะ ยอม
เบื่อหนายทั้งในฆานะ ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหา ยอมเบื่อหนายทั้งในกาย
ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิต
หลุดพนแลว ดังนี้. อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบจักขุสูตรที่ ๑
[พึงทําสูตรทั้ง ๑๐ สูตร โดยเปยยาลเชนนี้]
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ราหุลสังยุต
อรรถกถาจักขุสูตรที่ ๑
ราหุลสังยุตจักขุสูตรที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยตอไปนี้.
บทวา เอโก ไดแกมีปกติอยูผูเดียวในอิริยาบถทั้ง ๔. บทวา
วูปกฏโ แปลวา ปลีกตัวไป สลัดไป. บทวา อปฺปมตฺโต ไดแกตั้งอยู
ในความไมปราศจากสติ. บทวา อาตาป ไดแกถงึ พรอมดวยความเพียร.
บทวา ปหิตตฺโต วิหเรยฺย ไดแกเปนผูมีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อประโยชน
แกการบรรลุคุณวิเศษอยู. บทวา อนิจฺจ ไดแกชอื่ วาไมเที่ยง โดย
อาการที่มีแลวก็ไมมี. อีกนัยหนึ่ง ชื่อวาไมเที่ยง ดวยเหตุแมเหลานี้คือ
เพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป. เพราะเปนของเปนไปอยูชั่วคราว
เพราะมีความแปรปรวนเปนที่สุด เพราะปฏิเสธความเที่ยง. บทวา ทุกฺข
ไดแกชื่อวาทุกขดวยเหตุ ๔ ประการ คือ ดวยอรรถวา ทนไดยาก ดวย
อรรถวา เปนวัตถุที่ตั้งแหงความทนไดยาก. ดวยอรรถวา บีบคั้นสัตว
ดวยการปฏิเสธความสุข. ตรัสวา ควรหรือ ยึดถือดวยตัณหาวา นั่นของเรา
ยึดถือดวยมานะวา เราเปนนั่น ยึดถือดวยทิฏฐิวา นั่นเปนตัวของเรา.
บรรดาความยึดถือเหลานั้น ยึดถือดวยตัณหา ก็พึงทราบโดยอํานาจตัณหา
วิปริต ๑๐๘ ยึดถือดวยมานะ ก็พึงทราบโดยอํานาจมานะ ๙ ประการ
ยึดถือดวยทิฏฐิ ก็พึงทราบโดยอํานาจทิฏฐิ ๖๒. ในคําวา นิพฺพินฺท
วิรชฺชติ นี้ ตรัสมรรค ๔ ดวยอํานาจวิราคะ. ในคําวา วิราคา วิมุจฺจติ นี้
ตรัสสามัญญผล ๔ ดวยอํานาจวิมุตติ.
ก็ในพระสูตรที่ ๑ นี้ ทรงถือเอาปสาทะในทวาร ๕. ทรงถือเอา
สมันนาหารจิตที่เปนไปในภูมิ ๓ ดวยบทนี้วา มโน.
จบอรรถกถาจักขุสูตรที่ ๑
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๒. รูปสูตร

วาดวยรูปเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป . . . เสียง. . .
กลิ่น. . . รส . . . โผฏฐัพพะ. . . ธรรมารมณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบรูปสูตรที่ ๒
อรรถกถารูปสูตรที่ ๒
ในรูปสูตรที่ ๒ ทรงถือเอาอารมณอยางเดียว ในทวาร ๕.
จบอรรถกถารูปสูตรที่ ๒
๓. วิญญาณสูตร

วาดวยจักขุวิญญาณเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุวิญญาณ. . .
โสดวิญญาณ. . . ฆานวิญญาณ. . . ชิวหาวิญญาณ. . . กายวิญญาณ. . .

มโนวิญญาณ. . . เที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบวิญญาณสูตรที่ ๓
อรรถกถาวิญญาณสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในวิญญาณสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้.
ในทวารทั้ง ๕ ทรงถือเอาจิตที่มีปสาทะเปนที่อาศัยเทานั้น ทรง
ถือเอาสมันนาหารจิตที่เปนไปในภูมิ ๓ ดวยมโนวิญญาณ. พึงนํานัยไป
ใชในที่ทุกแหงอยางนี้.
จบอรรถกถาวิญญาณสูตรที่ ๓
๔. สัมผัสสูตร

วาดวยจักขุสัมผัสเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน จักขุสัมผัส. . . โสตสัมผัส. . . ฆานสัมผัส. . . ชิวหาสัมผัส. . . กายสัมผัส. . . มโนสัมผัส. . .
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบสัมผัสสสูตรที่ ๔
สัมผัสสสูตรที่ ๔ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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๕. เวทนาสูตร

วาดวยเวทนาเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๖] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส. . . เวทนาที่เกิดเเตโสตสัมผัส. . . เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส. . .
เวทนาที่เกิดแตชิวหาสัมผัส. . . เวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส. . . เวทนาที่
เกิดแตมโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบเวทนาสูตรที่ ๕
เวทนาสูตรที่ ๕ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
๖. สัญญาสูตร

วาดวยรูปสัญญาเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญญา. . .
สัททสัญญา. . . คันธสัญญา. . . รสสัญญา. . . โผฏฐัพพสัญญา. . .
ธัมมสัญญา. . . เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.

จบสัญญาสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๖
ในสัญญาสูตรที่ ๖ ทรงถือเอาธรรมที่เปนในภูมิ ๓.
จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๖
๗. เจตนาสูตร

วาดวยรูปสัญเจตนาเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญเจตนา. . .
สัททสัญเจตนา. . . คันธสัญเจตนา. . . โผฏฐัพพสัญเจตนา. . . ธัมมสัญเจตนาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบเจตนาสูตรที่ ๗
๘. ตัณหาสูตร

วาดวยรูปตัณหาเปนตนไมเที่ยง
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถาบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปตัณหา สัทท-

ตัณหา. . . คันธตัณหา. . . รสตัณหา. . . โผฏฐัพพตัณหา. . . ธัมมตัณหา เที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบตัณหาสูตรที่ ๘
อรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๘
แตในตัณหาสูตรที่ ๘ จะไดชื่อวา ตัณหา ในเมื่อตกถึงชวนะ
ในทวารนั้น ๆ เทานั้น.
จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร

วาดวยปฐวีธาตุเปนตนไมเที่ยง
[๖๓๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปฐวีธาตุ. . . อาโปธาตุ. . . เตโชธาตุ. . . วาโยธาตุ. . . อากาสธาตุ. . . วิญญาณธาตุ
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
จบธาตุสูตรที่ ๙
อรรถกถาธาตุสูตรที่ ๙
ในธาตุสูตรที่ ๙ ตรัสนามดวยอํานาจวิญญาณธาตุ ตรัสรูปดวย
ธาตุที่เหลือ เพราะฉะนั้น จึงเปนอันตรัสนามรูปไวแลว.

จบอรรถกถาธาตุสูตรที่ ๙
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๑๐. ขันธสูตร

วาดวยเบญจขันธไมเที่ยง
[๖๓๑] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป. . . เวทนา. . .
สัญญา. . . สังขาร. . . วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรละหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตา
ของเรา.
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อ
หนายทั้งในรูป ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา
ยอมเบื่อหนายทั้งในสังขาร ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายความกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน ยอมมีญาณ
หยั่งรูวาจิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดังนี้.
จบขันธสูตรที่ ๑๐

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 693

อรรถกถาขันธสูตรที่ ๑๐
ในขันธสูตรที่ ๑๐ รูปขันธเปนกามาวจร ขันธ ๔ ที่เหลือเปนไป
ในภูมิ ๔ ดวยการกําหนดรวบรวมธรรมทั้งหมด. แตในพระสูตรนี้ พึง
ถือวาเปนไปในภูมิ ๓.
จบอรรถกถาขันธสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาปฐมวรรคที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. จักขุสูตร

วาดวยจักขุเปนตนไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
[๖๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล ทานพระราหุล
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ เขาไปเฝาแลว ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๒๑] ครั้นทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานวา ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.
รา. เปนทุกข พระเจาขา
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา.
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. โสตะ. . . ฆานะ. . . ชิวหา. . . กาย. . . ใจ เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
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รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา.
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๖๒๒] ดูกอนราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายทั้งในจักษุ ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตะ ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานะ
ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหา ยอมเบื่อหนายทั้งในกาย ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน
เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว อริยสาวกนั้น
ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้.
จบจักขุสูตรที่ ๑
[พึงทําสูตรทั้ง ๑๐ โดยเปยยาลเชนนี้]
อรรถกถาทุติยวรรค
ในทุติยวรรค สูตรที่ ๑-๑๐ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๑-๑๐
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๑๑. อนุสยสูตร

วาดวยการละอนุสัย
[๖๓๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราหุล
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ท ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว
ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางไร อหังการ
มมังการ และมานานุสัย จึงจะไมมีในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.
[๖๓๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราหุล รูปอยางใด
อยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปน
ภายในก็ดี ทีเ่ ปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต
ก็ดี อยูในทีไ่ กลก็ดี อยูในที่ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั้น อริยสาวกยอมเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปน
นั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ดังนี้ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง... สัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง... วิญญาณอยางใด
อยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี
ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูในที่ใกลก็ดี วิญญาณทั้งหมด
นั้น อริยสาวกยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
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นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ดังนี้ ดูกอน
ราหุล เมื่อบุคคลผูรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล อหังการ มมังการ และ
มานานุสัย จึงไมมีในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.
จบอนุสยสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาอนุสยสูตรที่ ๑๑
พึงทราบวินิจฉัยในอนุสยสูตรที่ ๑๑ ดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกายที่มีวิญญาณของตน ดวยบทวา
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย ทรงแสดงกายที่มีวิญญาณ หรือ
ไมมีวิญญาณของผูอื่น หรือวิญญาณอยางเดียว ทั้งของตน ทัง้ ของผูอื่น
ดวยบทตน ทรงแสดงรูปที่เนื่องดวยอนินทรียภายนอก ดวยบทหลัง.
บทวา อหการมมการมานานุสยา ไดแกทิฏฐิวาเปนเรา ตัณหา
วาของเรา และอนุสัยคือนานะ. บทวา น โหนฺติ ไดแกตรัสถามวา
กิเลสเหลานี้ยอมไมมีในวัตถุเหลานี้แกผูรูอยูอยางไร. บทวาสมฺมปฺฺาย
ปสฺสติ ไดแกเห็นดวยดี ดวยมรรคปญญา พรอมทัง้ วิปสสนาปญญา.
จบอรรถกถาอนุสยสูตรที่ ๑๑
๑๒. อปคตสูตร

วาดวยการละมานะวาเรา วาของเรา
[๖๓๔] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
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ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล ทานพระราหุล
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมือ่ ทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร มนัสจึงจะปราศจากอหังการ
มมังการ และมานะในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมติ ภายนอก
กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว.
[๖๓๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราหุล รูปอยางใด
อยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปน
ภายในก็ดี ทีเ่ ปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต
ก็ดี อยูในทีไ่ กลก็ดี อยูในที่ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั้น อริยสาวกเห็นแลว
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา เราไม
เปนนั่น นัน่ ไมใชอัตตาของเรา ดังนี้ ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไม
ถือนั่น [ขันธทั้ง ๕ ก็ควรทําอยางนี้].
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง. . . สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง. . . สังขาร
เหลาใดเหลาหนึ่ง. . . วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปน
อนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอก
ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี
อยูในที่ใกลก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั้น อริยสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบ
ตามควานเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
อัตตาของเรา ดังนี้ ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือมั่น ดูกอนราหุล
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เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล มนัสจึงจะปราศจากอหังการ มมังการ
และมานะในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงสวน
แหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ดังนี้.
จบอปคตสูตรที่ ๑๒
จบทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จักขุสูตร
๔. สัมผัสสสูตร
๗. เจตนาสูตร
๑๐. ขันธสูตร

๒. รูปสูตร
๕. เวทนาสูตร
๘. ตัณหาสูตร
๑๑. อนุสยสูตร
จบราหุลสังยุตที่ ๖

๓. วิญญาณสูตร
๖. สัญญาสูตร
๙. ธาตุสูตร
๑๒. อปคตสูตร.

อรรถกถาอปคตสูตรที่ ๑๒
พึงทราบวินิจฉัยในอปคตสูตรที่ ๑๒ ดังตอไปนี้.
บทวา อหการมมการมานาปคต ไดแกปราศจากอหังการทิฏฐิ
มมังการตัณหา และมานะ. บทวา วิธา สมติกกฺ นฺต ไดแกกาวลวง
ดวยดีซึ่งสวนแหงมานะ. บทวา สนฺต สุวิมุตฺต ไดแกชื่อวาสงบ
เพราะสงบกิเลสเสียได ชื่อวาหลุดพนดวยดีจากกิเลสทั้งหลาย. คําที่เหลือ
งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒
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แมในวรรคทั้งสอง ก็ตรัสอเสกขภูมิไว. แตในวรรคทั้งสองนั้น
วรรคที่ ๑ ทรงแสดงแกพระราหุลผูทูลขอ. วรรคที่ ๒ ทรงแสดงแกพระ
ราหุลผูมิไดทูลขอ. แตตรัสธรรมอันอบรมบมวิมุตติสําหรับพระเถระใน
ราหุลสังยุตแมทั้งสิ้นแล.
จบราหุลสังยุต
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๗. ลักขณสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. อัฏฐิสูตร

วาดวยโครงกระดูกลอยฟาเปนเหตุใหแยม
[๖๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราขคฤห. ก็สมัยนั้นแล ทานพระลักขณะกับทาน
พระมหาโมคคัลลานะอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ.
[๖๓๗] ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระมหาโมคัลลานะ
นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงที่อยู ครั้นเขาไป
หาแลวไดกลาวชวนทานพระลักขณะวา มาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห
ดวยกันเถิดทานลักขณะ ทานพระลักขณะรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะ
วา อยางนั้น ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดแยมขึ้นในที่แหงหนึ่ง. ทีนั้น ทานพระลักขณะไดตาม
ทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุ เปน
ปจจัยทําใหแยม ทานมหาโมคคัลลานะตอบวา ทานลักขณะ มิใช
เวลาที่จะเฉลยปญหาขอนี้ ทานจงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด.
[๖๓๘] ครั้งนั้นแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ
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เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัตตาหาร
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระลักขณะ
นั่งเรียบรอยแลว ไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานมหาโมคคัลลานะ เมื่อลงจากภูเขาคิชฌกูฏทานไดแยมขึ้นแลวในที่แหงหนึ่ง
ดูกอนทานพระมหาโมคคัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุ เปนปจจัยทําให
แยมขึ้น.
[๖๓๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฎ ไดเห็นโครงกระดูกลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง
พญาแรงบาง ตางก็โผถลาตามเจาะ จิก ทิ้งโครงกระดูกนั้น ไดยินวา
โครงกระดูกนั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา อัศจรรยจริงหนอ ไม
เคยมีมาหนอ สัตวแมเห็นปานนี้ก็จักมี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จักมี การได
อัตภาพแมเห็นปานนี้ก็จักมี.
[๖๔๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมญ
ี าณหนอ
เพราะวา แมสาวกก็จักรู จักเห็นสัตวเชนนี้ หรือจักเปนพยาน เมื่อกอน
เราไดเห็นสัตวตนนั้นเหมือนกัน แตวาไมไดพยากรณไว หากเราพึง
พยากรณสัตวนั้นไซร คนอื่น ๆ ก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึงเปนไป
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อความทุกขสิ้นกาลนาน แกผูไมเชื่อถือเรา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้เปนคนฆาโคอยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ดวยผลของ
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กรรมนั้น เขาจึงหมกไหมอยูในนรกหลายป หลายรอยป หลายพันป
หลายแสนป ดวยผลของกรรมนั่นแหละที่ยังเหลืออยู เขาจึงตองเสวยการ
ไดอัตภาพเห็นปานนี้.
จบอัฏฐิสูตรที่ ๑
[สูตรทุกสูตรนี้ขึ้นตนเหมือนสูตรที่ ๑ แตมีเนื้อความตางกันตอไปนี้]

ลักขณสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
อรรถกถาอัฏฐิสูตรที่ ๑
ในลักขณสังยุตมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระลักขณเถระ ที่ทานกลาววา อายสฺมา จ ลกฺขณตฺเถโร
เปนผูอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนผูหนึ่งแหงชฏิลจํานวน ๑,๐๐๐
คน บรรลุพระอรหัตในเวลาจบอาทิตตปริยายสูตร พึงทราบวา เปน
พระมหาสาวกรูปหนึ่ง. ก็เพราะเหตุที่ทานประกอบดวยอัตภาพสมบูรณ
ดวยลักษณะ บริบูรณดวยอาการทั้งปวง เสมอดวยพรหม. ฉะนั้น จึง
ไดสมญาวาลักขณะ. สวนทานมหาโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัตในวันที่ ๗
นับแตวันที่ทานบวช เปนพระอัครสาวกองคที่ ๒.
บทวา สิต ปาตฺวากาสิ ความวา ไดกระทําการแยมนอย ๆ ให
ปรากฏ ทานอธิบายไววา ประกาศ คือแสดง.
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ถามวา ก็เพราะเห็นอะไร พระเถระจึงกระทําการแยมใหปรากฏ.
ตอบวา เพราะไดเห็นสัตวผูเกิดในเปตโลกตนหนึ่ง มีแตราง
กระดูก ซึ่งมาแลวในบาลีขางตน . ก็แล ทานเห็นสัตวนั้นดวยทิพยจักษุ
หาไดเห็นดวยปสาทจักษุไม. จริงอยู อัตภาพเหลานั้นยอมไมปรากฏแก
ปสาทจักษุ. ถามวา ก็เมื่อทานเห็นอัตภาพเห็นปานนี้แลวควรกระทํา
ความกรุณา เพราะเหตุไรจึงกระทําการแยมใหปรากฏ. ตอบวา เพราะ
ระลึกถึงสมบัติของตน และพุทธญาณ. จริงอยู พระเถระเห็นอัตภาพ
นั้นแลว ระลึกถึงสมบัติของตนวา "เราหลุดพนแลวจากอัตภาพเห็น
ปานนี้ ที่บคุ คลผูไมเห็นสัจจะจะพึงได นั่นเปนลาภของเราหนอ เรา
ไดดีแลวหนอ และระลึกถึงสมบัติแหงพุทธญาณ อยางนี้วา โอ ญาณสมบัติของพระผูมีพระภาคพุทธเจา พระพุทธเจาทรงแสดงวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กรรมวิบากเปนอจินไตย ไมควรคิด ดังนี้ พระพุทธเจา
ทั้งหลายยอมทรงแสดงกรรมวิบากอันนั้นใหประจักษหนอ. ธรรมธาตุอัน
พระพุทธเจาทั้งหลายทรงแทงตลอดดีแลว" ดังนี้ จึงทําความแยมให
ปรากฏ.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรทานพระลักขณะจึงไมเห็น ทานไมมี
ทิพยจักษุหรือ.
ตอบวา ไมมี หามิได. แตพระมหาโมคคัลลานเถระนึกถึงอยูจึง
ไดเห็น. ฝายพระลักขณเถระไมไดเห็นเพราะไมนึกถึง. เพราะธรรมดา
พระขีณาสพทั้งหลาย จะแยมโดยเหตุอันไมสมควรก็หาไม ฉะนั้น พระลักขเถระจึงถามทานวา "ทานโมคคัลลานะ อะไรหนอเปนเหตุ เปน
ปจจัยใหการแยมปรากฏ" ดังนี้. ฝายพระเถระไดอางพระผูมีพระภาคเจา
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เปนพยาน เพราะผูที่มิไดเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ดวยตนเองจะเชื่อไดยาก
จึงกลาวคําเปนตนวา อกาโล โข อาวุโส ดังนี้ เพราะประสงคจะ
พยากรณอางพระผูมีพระภาคเจาเปนพยาน ตอแตนั้น เมื่อถูกถามใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา จึงพยากรณโดยนัยมีอาทิวา อิธาห
อาวุโส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฏสงฺขลิก ไดแกโครงกระดูกขาว
ไมมีเนื้อและเลือด. บทวา คิชฺฌาป กากาป กุลลาป ความวา แม
นกเหลานี้ ทั้งแรงยักษ ทั้งกายักษ ทั้งพญาแรงยักษ เขารุม ก็รูป
อยางนั้นยอมไมปรากฏแกแรงเปนตนตามปกติ. บทวา อนุปติตฺวา ได
แกติดตาม. บทวา วิตุเทนฺติ ความวา ใชจะงอยปากเหล็กซึ่งคมกริบ
เหมือนดาบ เจาะตัดถากขางโนนบางขางนี้บาง. บทวา สุท ในบทวา
สา สุท อฏฏสฺสร กโรติ นี้ เปนนิบาต. อธิบายวา โครงกระดูกนั้น
สงเสียงรองครวญคราง คือเสียงแสดงความอาดูรเดือดรอน. อัตภาพ
เชนนั้นมีประมาณถึง ๓ โยชน บังเกิดขึ้นเพื่อเสวยวิบากของอกุศลกรรม
เปนอัตภาพใสขึ้นพองเหมือนฝสุก. ฉะนั้น โครงกระดูกนั้นเดือดรอน
เพราะเวทนามีกําลัง จึงสงเสียงรองประหลาดเชนนั้น.
ก็แลครัน้ กลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงคิดวา
ธรรมดาสัตวผูวนเวียนอยูในวัฏฏะ ยอมไมพนจากอัตภาพเห็นปานนี้ เมื่อจะ
แสดงธรรมสังเวชที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย จึงกลาว
คํามีอาทิวา ตสฺส มยฺห อาวุโส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ ดังนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศอานุภาพของพระเถระ
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จึงตรัสคํามีอาทิวา จกฺขภุ ูตา วต ภิกขฺ เว สาวกา วิหรนฺติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น สาวกชื่อวา จกฺขภุ ูตา เพราะภิกษุเหลานั้นเกิดมีจักษุ.
อธิบายวา ภิกษุเหลานั้นมีจักษุเกิด ยังจักษุใหเกิดขึ้นอยู. แมในบทที่ ๒
ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา ยตฺร ในคําวา ยตฺร หิ นาม นี้บงถึงเหตุ. ใน
ขอนั้นมีอัตถโยชนาประกอบความดังตอไปนี้ แมธรรมดาวาสาวกยอมรูเห็น
สัตวเห็นปานนี้ หรือจักกระทําใหเปนพยานได ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมี
ญาณหนอ ดวยคําวา ปุพฺเพว เน โส ภิกฺขเว สตฺโต ทิฏโ
ดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา เราเมื่อกระทําสัตตนิกาย และภพ คติ
โยนิ ฐิติ นิวาส อันหาประมาณมิได ในจักรวาลอันหาประมาณมิได
ใหเปนพยานดวยการแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ณ โพธิมัณฑสถาน
ไดเห็นสัตวนั้นแลวในกาลกอนแล.
บทวา โคฆาตโก ไดแก สัตวผูฆาโคแลกระดูกและเนื้อขายเลี้ยงชีพ.
บทวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน ความวา อปราปริยกรรมนั้น
อันประมวลไวดวยเจตนาตาง ๆ. จริงอยู เมื่อวิบากของเจตนาอันเปนเหตุ
ใหเกิดปฏิสนธิในนรกนัน้ สิ้นแลว ปฏิสนธิกระทํากรรมที่เหลือ หรือกรรม
นิมิตใหเปนอารมณแลวเกิดในเปรตเปนตนอีก. เพราะเหตุนั้น ปฏิสนธินั้น
ทานเรียกวา เปนเศษวิบากของกรรมนั้นเอง เพราะมีสวนเสมอกับกรรม
หรือเพราะมีสวนเสมอกับอารมณ. ก็สัตวนี้เกิดขึ้นแลวดวยอาการอยางนี้.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดวยเศษวิบากของกรรมนั้นนั่นแล.
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ไดยินวา ในเวลาที่สัตวนั้นจุติจากนรก กองกระดูกของโคทั้งหลาย
ที่ไมมีเนื้อนั่นแล ไดปรากฏเปนนิมิต. สัตวนั้นกระทํากรรมที่ปกปดไว
แมนั้นเหมือนปรากฏแกวิญูชน จึงเกิดเปนอัฏฐิสังขลิกเปรต.
จบอรรถกถาอัฏฐิสตู รที่ ๑
๒. เปสิสูตร

วาดวยชิ้นเนื้อลอยในอากาศ
[๖๔๑] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมา
จากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นชิ้นเนื้อลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง
นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งชิ้นเนื้อนั้น ไดยินวา ชิน้ เนื้อนั้น
สงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคน
ฆาโค อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง.
จบเปสิสูตรที่ ๒
อรรถกถาเปสิสูตรที่ ๒
ในเรื่องชิ้นเนื้อ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โคฆาตโก ความวา ผูฆาโคนั้นชําแหละเนื้อโคเปนชิ้น ๆ
ตากใหแหง ขายเนื้อแหงเลี้ยงชีวิตอยูอุทายี. ดวยเหตุนั้น ในเวลาที่
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สัตวนั้นจุติจากนรก ชิ้นเนื้อนั่นแล ไดปรากฏเปนนิมิต. สัตวนั้นจึงเกิด
เปนมังสเปสิเปรต.
จบอรรถกถาเปสิสูตรที่ ๒
๓. ปณฑสูตร

วาดวยกอนเนื้อลอยอยูในอากาศ
[๖๔๒] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิมฌกูฏ ไดเห็นกอนเนื้อลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง
พญาแรงบาง ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งกอนเนื้อนั้น ไดยินวา กอนเนื้อนั้น
สงเสียงรองครวญคราง ฯล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆา
นกขาย อยูใ นกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบปณฑสูตรที่ ๓
อรรถกถาปณฑสูตรที่ ๓
ในเรื่องกอนเนื้อ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สากุณิโก ความวา ในเวลาจับนกมาขาย พรานนกเอาขน
และหนังออก เหลือไวแตกอนเนื้อ ขายเลี้ยงชีพ. ดวยเหตุนั้น ในเวลา
ที่สัตวนั้นจุติจากนรก กอนเนื้อนั่นแล ไดปรากฏเปนนิมิต. สัตวนั้น
จึงเกิดเปนมังสปณฑเปรต (เปรตกอนเนื้อ).
จบอรรถกถาปณฑสูตรที่ ๓
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๔. นิจฉวิสูตร

วาดวยสัตวไมมีผิวหนังลอยในอากาศ
[๖๔๓ ] ฯ ล ฯ พระมหาโมคคัลละไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง
พญาแรงบาง ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งบุรุษนั้น ไดยนิ วา บุรุษนั้นสงเสียงรอง
ครวญคราง ฯลๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาแกะขาย
อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบนิจฉวิสูตรที่ ๔
อรรถกถานิจฉวิสูตรที่ ๔
ในเรื่องสัตวไมมีผิวหนัง มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
เมื่อพรานแกะนั้น ฆาแกะถลกหนังออกขายเลี้ยงชีพ รางของแกะ
ที่ไมมีหนัง ไดปรากฏเปนนิมิตโดยนัยกอนนั่นแล. เพราะฉะนั้น พราน
แกะนั้นจึงเกิดเปนนิจฉวิเปรต.
จบอรรถกถานิจฉวิสูตรที่ ๔
๕. อสิสูตร

วาดวยบุรุษมีขนเปนดาบลอยในอากาศ
[๖๔๔] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมา

จากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษผูมีขนเปนดาบลอยอยูในเวหาส ดาบเหลา
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นั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไป ๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นแหละไดยินวา
บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ได
เปนคนฆาสุกรขาย อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบอสิสูตร
อรรถกถาอสิสูตรที่ ๕
ในเรื่องสัตวมีขนเปนดาบ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
คนผูฆาสุกรนั้น เอาดาบฆาสุกรที่เลี้ยงดูดวยผักตลอดกาลนาน
เลี้ยงชีพตลอดกาลนาน. ภาวะที่เขาเงื้อดาบนั่นแล ไดปรากฏเปนนิมิต
เพราะนั้น เขาจึงเกิดเปนอสิโลมเปรต.
จบอรรถกถาอสิสูตรที่ ๕
๖. สัตติสูตร

วาดวยบุรษุ มีขนเปนหอก
[๖๔๕] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนหอกลอยอยูในเวหาส หอก
เหลานั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไป ๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ได
ยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตว
นี้ไดเปนคนฆาเนื้อขาย อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯลฯ.
จบสัตติสูตรที่ ๖
อรรถกถาสัตติสูตรที่ ๖

ในเรื่องสัตวมีขนเปนหอก มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
คนผูฆาเนื้อนั้น พาเนื้อตัวหนึ่ง [สําหรับลอเนื้อ] และถือหอก
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ไปปา เอาหอกแทงพวกเนื้อที่มายืนอยูใกล ๆ เนื้อตัวนั้นใหตาย. ภาวะ
ที่เขาเอาหอกแทงเนื้อนั่นแล ไดปรากฏเปนนิมิต เพราะฉะนั้น เขาจึง
เกิดเปนสัตติโลมเปรต.
จบอรรถกถาสัตติสูตรที่ ๖
๗. อุสสุ ูตร

วาดวยบุรุษมีขนเปนลูกธนู
[ ๖๔๖ ] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนลูกธนูลอยอยูในเวหาส ลูกธนู
เหลานั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไป ๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ได
ยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้
ไดเปนเพชฌฆาต อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบอุสุสูตรที่ ๗
อรรถกถาอุสุสูตรที่ ๗
เรื่องสัตวมีขนเปนลูกธนูมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา การณิโก ไดแก บุรุษผูเบียดเบียนคนที่ผิดตอพระราชา
ดวยเหตุมากมาย ในทีส่ ุดเอาลูกธนูแทงใหตาย. ไดยินวา บุรุษนั้นแทง
เพราะรูวา คนที่ถูกแทงในที่โนนจะตาย. เมื่อเขาเลี้ยงชีพดวยอาการ
อยางนี้แลวเกิดในนรก แตนั้นดวยเศษวิบาก ในเวลาที่เขาเกิดในนรกนั้น
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ภาวะที่เขาใชลูกธนูแทง จึงไดปรากฏเปนนิมิต เพราะฉะนั้น เขาจึงเกิด
เปนอุสุโลมเปรต.
จบอรรถกถาอุสุสูตรที่ ๗
๘. ปฐมสูจิสูตร

วาดวยบุรุษมีขนเปนประตัก
[๖๔๗ ] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนประตักลอยอยูในเวหาส ประตัก
เหลานั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไป ๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ได
ยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตว
นี้ไดเปนคนฝกมา อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบปฐมสูจิสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฐมสูจิสูตรที่ ๘
ในเรื่องสัตวมีขนเหมือนประตัก มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สุโต ไดแก ผูฝกมา (สารถี). อาจารยบางพวกกลาววา
ผูฝกโค ดังนี้ก็มี. ภาวะที่เขาเอาปลายแหลมประตักแทงนั้นแล ไดปรากฏ
เปนนิมิต เพราะฉะนั้น เขาจึงเกิดเปนสูจิโลมเปรต.
จบอรรถกถาปฐมสูจิสูตรที่ ๘
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๙. ทุติยสูจสิ ูตร
วาดวยบุรุษมีขนเปนเข็ม
[๖๔๘] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนเข็มลอยอยูในเวหาส เข็ม
เหลานั้นของบุรุษนั้นเขาไปศีรษะแลวออกจากทางปาก เขาไปในปากแลว
ออกทางอก เขาไปในอกแลวออกทางทอง เขาไปในทองแลวออกทางขา
ออน เขาไปในขาออนแลวออกทางแขง เขาไปในแขงแลวออกทางเทา
ไดยินวา บุรษุ นั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวนี้เปนคนสอเสียด อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบทุติยสูจิสูตรที่ ๙
อรรถกถาทุติยสูจิสูตรที่ ๙
ในเรื่องสัตวมีขนเหมือนเข็ม เรื่องที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สูจิโก ไดแกผูทําการสอเสียด ไดยินวา เขายุยงหมูมนุษย
ใหแตกกัน. และในราชตระกูล เขายุยงแลวยุยงเลาวา ผูนี้มีสิ่งนี้ ผูนี้
ทําสิ่งนี้ดวยสิ่งนี้ ใหถึงความยอยยับ. เพราะฉะนั้น เพื่อเสวยทุกขเพราะทํา
ใหเขาแคกกัน เพราะการยุยงโดยประการที่พวกมนุษยถูกยุยงแลวแตกกัน
เขากระทํากรรมนั่นแหละใหเปนนิมิตจึงเกิดเปนสูจิโลมเปรต.
จบอรรถกถาทุติสูจิสูตรที่ ๙
๑

๑. ม. สูจโก ผูกลาวสอเสียด.
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๑๐. อัณฑภารีสูตร

วาดวยบุรุษมีอณ
ั ฑะเทาหมอ
[๖๔๙] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมา
จากภูเชาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในเวหาส บุรุษ
นั้นแมเมื่อเดินไปก็แบกอัณฑะนั้นไวบนบา แมเมื่อนั่งก็ทับอัณฑะนั้นแหละ
แรงบาง กาบาง พญาแรงบาง ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งบุรุษนั้น ไดยินวา
บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ได
เปนผูพิพากษาตัดสินอรรถคดีโกง อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบอัณฑภารีสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑๐

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐิสูตร ๒. เปสิสูตร ๓. ปณฑสูตร
๔. นิจฉวิสูตร ๕. อสิสูตร
๖. สัตติสูตร
๗. อุสสุ ูตร ๘. ปฐมสูจิสูตร ๙. ทุติยสูจิสูตร
๑๐. อัณฑภารีสูตร.
อรรถกถาอัณฑภารีสูตรที่ ๑๐
ในเรื่องบุรุษมีอัณฑะเทาหมอ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา คามกูโฏ ไดแกอํามาตยผูวินิจฉัยคดี เพราะเขามีสวนเสมอ

กับกรรม จึงมีอัณฑะประมาณเทาหมอ คือขนาดหมอใหญ. เพราะเขารับ
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สินบนในที่ลับคือที่ปกปด ทําโทษใหปรากฏในการวินิฉัยคดีโกง ทําผูเปน
เจาของใหไมไดเปนเจาของ ฉะนั้น อวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิดในที่เปด
เผย เพราะเมื่อลงโทษ เขาไดขมเหงผูอื่น ฉะนั้น อวัยวะเพศลับของเขาจึง
เกิดเปนสิ่งขมเหง (ทรมานตน) เพราะเหตุที่อวัยวะดํารงอยูในตําแหนง
ที่ดํารงอยูแลว ควรจะเรียบรอย กลับไมเรียบรอย ฉะนั้น เขาจึงตองนั่ง
อยางไมเรียบรอยบนอวัยวะเพศลับ.
จบอรรถกถาอัณฑภารีสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาปฐมวรรคที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. กูปนิมุคคสูตร

วาดวยบุรษุ จมหลุมคูถ
[๖๕๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ฯ ล ฯ ทานมหาโมคคัลลานะไดตอบวา
เมื่อผมลงหาจากภูเขาคิชฌกูฏไดเห็นบุรุษจมอยูในหลุมคูถจนมิดศรีษะ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนทําชูกับภรรยาของผูอื่น อยูใน
กรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบกูปนิมุคคสูตรที่ ๑
[พึงทําเปยยาลอยางนั้น]
ทุติยวรรคที่ ๒

อรรถกถากูปนิมุคคสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๒ สูตรที่ ๑ เรื่องชายทําชูกับภรรยาของผูอื่น มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้.
สัตวนั้นถูกตองผัสสะหญิงมีสามี ซึ่งคนอื่นรักษาคุมครอง มีจิตยินดี
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ดวยสุขแตอุจจาระและสุขแตกาม เพราะเขามีสวนเสมอกับกรรม จึง
สัมผัสคูถ บังเกิดในหลุมคูถนั้นเพื่อเสวยทุกข.
จบอรรถกถาคูถขาทิสูตรที่ ๒
๒. คูถขาทิสูตร

วาดวยบุรุษกินคูถ
[๖๕๑] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษผูจมอยูในหลุมคูถ ใชมือทั้งสองกอบคูถ
กิน ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนพราหมณอยูในกรุงราชคฤห
นี้เอง พราหมณนั้นนิมนตพระภิกษุสงฆในพระศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาดวยภัตแลว เอาคูถใสจนเต็มรางแลว ใชใหคนไปบอก
เวลาแลวกลาววา ทานเจาขา ขอพวกทานจงฉันและจงนําไปจนพอแก
ความตองการเถิด ฯ ล ฯ.
จบคูถขาทิสูตรที่ ๒
อรรถกถาคูถขาทิสูตรที่ ๒
เรื่องบุรุษผูกินคูถ ปรากฏชัดแลวแล.
จบอรรถกถาคูถขาทิสูตรที่ ๒
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๓. นิจฉวิตถีสูตร
วาดวยหญิงไมมีผิวหนัง
[๖๕๒] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงผูไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง
กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งหญิงนั้น ไดยินวา หญิง
นั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้ไดเปน
หญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบนิจฉวิตถีสูตรที่ ๓
อรรถกถานิจฉวิตถีสูตรที่ ๓
ในเรื่องหญิงไมมีผิวหนัง มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
เพราะธรรมดาวามาตุคาม ยอมไมเปนใหญในผัสสะของตน และ
มาตุคามนั้นขโมยผัสสะอันเปนของของสามีแลวใหเกิดความยินดีผัสสะของ
ผูอื่น ฉะนั้น เธอจึงมีผัสสะเปนสุข เพราะมีสวนเทากับกรรม จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว จึงเกิดเปนหญิงไมมีผิวหนัง เพื่อเสวยสัมผัสเปนทุกข.
จบอรรถกถานิจฉวิตถีสูตรที่ ๓
๔. มังคุฬิตถีสูตร

วาดวยหญิงมีกลิ่นเหม็น
[๖๕๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดลอยอยูในเวหาส
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แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิตทิ้งหญิงนั้น ไดยินวา
หญิงนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอน. ภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้ได
เปนหญิงแมมด อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบมังคุฬิตถีสูตรที่ ๔
อรรถกถามังคุฬิตถีสูตรที่ ๔
ในเรื่องหญิงมีกลิ่นเหม็น มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มงฺคุฬี ไดแกมีรูปแปลก ไมนาดู นารังเกียจ. ไดยินวา
เธอเปนหญิงแมมดกระทํากรรมของหญิงผูเปนทาสียักษ เที่ยวประกาศวา
เมื่อคนนี้ ๆ ทําพลีกรรมอยางนี้ พวกทานทั้งหลายจักเจริญอยางนี้ ดังนี้
แลวลวงถือเอาของหอมและดอกไมเปนตนของมหาชน ใหมหาชนมีความ
เห็นชั่วเห็นผิด. เพราะฉะนั้น เธอจึงมีสวนเทากับกรรมนั้น เธอจึงมี
กลิ่นเหม็น เหตุขโมยของหอมและดอกไมเปนตน เธอเกิดมีรูปไมนาดู
แปลกประหลาด นารังเกียจ เหตุใหเขาถือความเห็นชั่ว.
จบอรรถกถามังคุฬิตถีสูตรที่ ๔
๕. โอกิลนิ ีสูตร

วาดวยหญิงมีน้ําเหลืองไหล
[๖๕๔] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงผูมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มเต็มไปดวยถานเพลิง
ลอยอยูในเวหาส ไดยินวา หญิงนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ กอนดู
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ภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจากาลิงคะ นางถูก
ความหึงครอบงํา ไดเอาเตาซึ่งเต็มดวยถานเพลิงเทรดหญิงรวมผัว ฯ ล ฯ.
จบโอกิลินีสูตรที่ ๕
อรรถกถาโอกิลินีสูตรที่ ๕
ในเรื่องหญิงมีน้ําเหลืองไหล มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุปกฺก โอกิลินึ โอกิริณึ ความวา ไดยินวา นาง
นอนดิ้นรนกระสับกระสายหมกไหมอยูบนเชิงตะกอนเต็มไปดวยถานเพลิง
เพราะฉะนั้น นางจึงรอนระอุ คือมีรางกายถูกไฟรอนแผดเผานางมีน้ําเหลือง
ไหล มีรางกายเปรอะเปอน คือมีหยาดน้ําเหลืองไหลลอกจากรางกายของ
เธอ และมีรา งกายเต็มไปดวยถานเพลิง เกลื่อนกลนไปดวยถานเพลิง คือ
ขางลางของนาง มีถานเพลิงมีสีเหมือนดอกทองกวาว ที่ขางทั้งสองก็
เหมือนกัน ขางบนของนาง มีถานเพลิงตกลงมาจากอากาศ เหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อุปกฺก โอกิลินี โอกิรณ
ิ ึ ดังนี้. บทวา สา
อิสฺสาปกตา สปตึ องฺคารกฏาเหน โอกิริ ความวา ไดยินวา หญิง
ฟอนคนหนึ่งของพระราชานั้นตั้งเตาถานเพลิงไวใกล ๆ เช็ดน้ําจากตัว
และเอาฝามือเช็ดเหงื่อ แมพระราชาก็ทรงสนทนาและทรงแสดงอาการ
ยินดีกับเธอ. พระอัครมเหสีทรงอดทนอาการเชนนั้นไมได ถูกความหึง
หวงครอบงํา เมื่อพระราชาเสด็จหลีกไปไมนาน พระนางถือเตาถานเพลิง
นั้นเทถานเพลิงลงบนหญิงนั้น. พระนางทํากรรมนั้นแลว บังเกิดในเปตโลก เพื่อเสวยวิบากเชนนั้นตอบแทน.
จบอรรถกถาโอกิลนิ ีสูตรที่ ๕
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๖. สีสัจฉินนสูตร

วาดวยตัวกะพันธศีรษะขาด
[๖๕๕] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นตัวกะพันธไมมีศีรษะ มีตาและปากอยูที่อก
ลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิต
ทิ้งตัวกะพันธนั้น ไดยินวา ตัวกะพันธนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร ซึ่งวาหาริกะ อยูใน
กรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ.
จบสีสัจฉินนสูตรที่ ๖
อรรถกถาสีสัจฉินนสูตรที่ ๖
ในเรื่องคนฆาโจร มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ผูฆาโจรนั้น ตัดศีรษะพวกโจรเปนเวลานานตามคําสั่งพระราชา
เมื่อบังเกิดในเปตโลก บังเกิดเปนตัวกะพันธไมมีศีรษะ.
จบอรรถกถาสีสัจฉินนสูตรที่ ๖
๗. ภิกขุสูตร

วาดวยภิกษุไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ
[๖๕๖] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง

มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตร
ก็ดี ประคดเอวก็ดี รางกายก็ดี ของภิกษุนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวง
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แลว ไดยินวา ภิกษุนนั้ สงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้ไดเปนภิกษุผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯ ล ฯ.
จบภิกขุสูตรที่ ๗
อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๗
ในเรื่องภิกษุ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปาปภิกฺขุ ไดแก ภิกษุลามก. ไดยินวา ภิกษุนั้นบริโภค
ปจจัย ๔ ทีช่ าวโลกถวายดวยศรัทธา เปนผูไมสํารวมทางกายทวารและ
วจีทวารทําลายอาชีวะเสีย เที่ยวปลอยจิตใจใหสนุกสนาน. แตนั้น เธอ
ไหมอยูในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง เมื่อเกิดในเปตโลก บังเกิดดวย
อัตภาพเชนภิกษุนั่นเอง.
จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุนีสูตร

วาดวยภิกษุณีไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ
[๖๕๗] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุณีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตร
ก็ดี ประคดเอวก็ดี รางกายก็ดี ของภิกษุณีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติ
ชวงแลว ไดยินวา ภิกษุณีนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนี้ไดเปนภิกษุณีผูชั่วชา ในศาสนาของพระกัสสป-
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สัมมาสัมพุทธเจา ฯ ล ฯ.
จบภิกขุนีสูตรที่ ๘
๙. สิกขมานาสูตร

วาดวยสิกขมานาไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ
[๖๕๘] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสิกขมานาลอยอยูในเวหาส ผาสัมฆาฏิก็ดี
บาตรก็ดี ประคดเอวก็ดี รางกายก็ดี ของสิกขมานานั้น อันไฟติดทั่ว
ลุกโชติชวงแลว ไดยินวา สิกขมานานั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิกขมานานี้ไดเปนสิกขมานาผูชั่วชา ในศาสนาของ
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯ ล ฯ.
จบสิกขมานาสูตรที่ ๙
๑๐. สามเณรสูตร

วาดวยสามเณรไฟติดทั่วตัวลอยอยูในอากาศ
[๖๕๙] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสามเณรลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี
บาตรก็ดี ประคดเอวก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรนั้น อันไฟติดทั่วลุก
โชติชวงแลว ไดยินวา สามเณรนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สามเณรนี้เปนสามเณรผูชั่วชา ในศาสนาของพระกัสสป.
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สัมมาสัมพุทธเจา ฯ ล ฯ.
จบสามเณรสูตรที่ ๑๐
๑๑. สามเณีสูตร

วาดวยสามเณรีไฟติดทั่วตัวลอยอยูในอากาศ
[๖๖๐] ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลง
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสามเณรีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี
บาตรก็ดี ประคดเอวก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรีนั้น อันไฟติดทั่วลุก
โชติชวงแลว ไดยินวา สามเณรีนั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา
นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอ สัตวแมเห็นปานนี้ก็จักมี ยักษแม
เห็นปานนี้ก็จักมี การไดอัตภาพแมเห็นปานนี้ก็จักมี.
[๖๖๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ
เพราะแมสาวกก็จักรูจักเห็นสัตวเห็นปานนี้ หรือจักเปนพยาน เมื่อกอน
สามเณรีนั้นเราก็ไดเห็นแลวเหมือนกัน แตวามิไดพยากรณ หากวาเราจะ
พึงพยากรณสามเณรีนี้ไซร คนอื่นก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึงเปนไป
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อความทุกขสิ้นกาลนาน แกผูที่ไมเชื่อถือเรา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สามเณรีนี้ไดเปนสามเณรผูชั่วชาในศาสนาของพระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ดวยผลของกรรมนั้น สามเณรีนั้นหมกไหมแลว
ในนรกหลายมี หลายรอยป หลายพันป หลายหมื่นป หลายแสนป ดวย
ผลของกรรมนั่นแหละยังเหลืออยู สามเณรีนั้นจึงตองเสวยการไดอัตภาพ
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เห็นปานดังนี้.
จบสามเณรีสูตรที่ ๑๑
จบทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กูปนิมุคคสูตร
๒. คูถขาทิสูตร
๓. นิจฉวิตถีสูตร
๔. มังคุฬิตถีสูตร
๕. โอกิลินีสูตร
๖. สีสัจฉินนสูตร
๗. ภิกษุสูตร
๘. ภิกขุนีสูตร
๙. สิกขมานาสูตร
๑๐. สามเณรสูตร
๑๑. สามเณรีสูตร
จบลักขณสังยุตที่ ๗
อรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๘ เปนตน
แมในเรือ่ งของนางภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ก็มี
วินิจฉัยอยางนี้เหมือนกันแล.
จบอรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๘ เปนตน
จบอรรถกถาลักขณสังยุต
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๘. โอปมมสังยุต
๑. กูฏาคารสูตร

วาดวยกลอนของเรือนยอด
[๖๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย กลอนทั้งหลายของเรือนยอด
ทั้งหมดไปรวมที่ยอด เมื่อรื้อยอดเรือน กลอนเหลานั้นทั้งหมด ยอม
ถึงการรื้อออก แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมเหลาใดเหลา
หนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อกุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอวิชชา
เปนมูล ประชุมกันที่อวิชชา เมื่ออวิชชาถูกถอนขึ้นแลว อกุศลธรรม
เหลานั้นทั้งหมดยอมถึงการถอนขึ้น เพราะเหตุดังนี้นั้น พวกเธอพึงศึกษา
อยางนี้วา พวกเราจักเปนผูไมประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ.
จบกูฏาคารสูตรที่ ๑

โอปมมสังยุต
อรรถกถากูฏาคารสูตรที่ ๑
โอปมมสังยุต กูฏาคารสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.

ชื่อวา กูฏงฺคมา เพราะไปรวมที่ยอด. ชื่อวา กูฏสโมสรณา เพราะ
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รวมกันที่ยอด. บทวา กูฏสมุคฺฆาตา ความวา เมื่อรื้อยอดเรือน.
บทวา อวิชชฺ าสมุคฺฆาตา ความวา เพราะถอนอวิชชาไดดวยอรหัตมรรค. บทวา อปฺปปตฺตา ไดแกเปนผูตั้งอยูในความไมอยูปราศจากสติ.
จบอรรถกถากูฏาคารสูตรที่ ๑
๒. นขสิขสูตร

วาดวยสัตวที่กลับมาเกิดเปนมนุษยมีนอย
เหมือนฝุนติดปลายเล็บ
[๖๖๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอยไวที่ปลายพระนขาแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุน
เล็กนอยที่เราชอนขึ้นไวที่ปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนี้ อยางไหนมากกวากัน.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีนั่น
แหละมากกวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนขึ้นไวที่ปลาย
พระนขานี้มีประมาณนอย ยอมไมถงึ แมซึ่งการนับ ยอมไมถงึ แมซึ่งการ
เทียบเคียง ยอมไมถึงแมซึ่งสวนแหงเสี้ยว เพราะเทียบมหาปฐพีเขาแลว
ฝุนที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนขึ้นไวที่ปลายพระนขามีประมาณเล็ก
นอย.
[๖๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวกลับมาเกิดในหมูมนุษยมี
ประมาณนอย สัตวไปเกิดในกําเนิดอื่นจากมนุษยมีมากกวามากทีเดียว

ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
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เราจักเปนผูไมประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้นั่นแหละ.
จบนขสิขสูตรที่ ๒
อรรถกถานขสิขสูตรที่ ๒
ในนขสิขสูตรที่ ๒ มีวินิฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ มีอธิบายวา เหลาชนที่จุติจาก
มนุษยโลกแลวเกิดในมนุษยโลกนั้นแล มีประมาณนอย. บทวา อฺตฺร
มนุสฺเสหิ ความวา เหลาชนที่จุติจากมนุษยโลกแลวไมเกิดในมนุษยโลก
ไปเกิดเฉพาะในอบาย ๔ มีมากกวา เหมือนฝุนในมหาปฐพี. ก็ในพระสูตรนี้ ทานรวมเทวดากับมนุษยทั้งหลายเขาดวยกัน. เพราะฉะนั้น พึง
ทราบวา ผูเกิดในเทวโลกมีประมาณนอย เหมือนผูที่เกิดในมนุษยโลก
ฉะนั้น.
จบอรรถกถานขสิขสูตรที่ ๒
๓. กุลสูตร

วาดวยอานิสงสเมตตาเจโตวิมุตติ
[๖๖๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สกุลใดสกุลหนึง่ มีสตรีมาก
มีบุรุษนอย สกุลเหลานั้นยอมถูกพวกโจรผูขโมยดวยหมอปลนไดงาย แม
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ฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ ไมกระทําใหมากแลว
ภิกษุรูปนั้นยอมถูกพวกอมนุษยกําจัดไดงาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๖๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สกุลเหลาใดเหลาหนึ่งมีสตรีนอย
มีบุรุษมาก สกุลเหลานั้นยอมถูกพวกโจรผูขโมยดวยหมอปลนไดยาก แม
ฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ การทําใหมากแลว ภิกษุ
รูปนั้นยอมเปนผูอันอมนุษยกําจัดไดยาก เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ กระทําใหมาก กระทํา
ใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย ใหมั่นคง สั่งสมปรารภดวยดี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบกุลสูตรที่ ๓
อรรถกถากุลสูตรที่ ๓
ในกุลสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สุปฺปธสิยานิ ไดแก ถูกพวกโจรเบียดเบียนไดงาย. บทวา
กุมฺภตฺเถนเกหิ ความวา ชื่อวา กุมฺภตฺเถนกา ไดแก เหลาโจรผูเขาเรือน
คนอื่น ตรวจดูดวยแสงประทีป ประสงคจะลักสิ่งของของคนอื่น จุด
ประทีปใสหมอเขาไป สิ่งของเหลานั้นอันโจรผูใชหมอเหลานั้นขโมยไดงาย.
บทวา อนนุสฺเสหิ ความวา จริงอยู ปศาจผูเลนฝุน ยอมกําจัดผูเวน
เมตตาภาวนา จะปวยกลาวไปไยถึงพวกอมนุษยผูยิ่งใหญเลา. บทวา
ภาวิตา ไดแก ใหเจริญนัน่ แล. บทวา พหุลีกตา ไดแก กระทําบอย ๆ.
บทวา ยานีกตา ไดแก กระทําใหเปนดุจยานที่เทียมแลว. บทวา
วตฺถุกตา ไดแก กระทําใหเปนดุจพื้นที่ เพราะอรรถวา เปนทีต่ ั้งอาศัย
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บทวา อนุฏ ิตา ไดแก ตั้งมั่นแลว. บทวา ปริจิตา ไดแก สัง่ สม
โดยรอบ. บทวา สุสมาทฺธา ไดแก มีจิตพากเพียรดวยดี.
จบอรรถกถากุลสูตรที่ ๓
๔. โอกขาสูตร
วาดวยการใหทาน
[๖๖๗] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อราม
ของทานอนาถบิณฑิตเศรษฐี กรุงสาวัตถี... พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญใน
เวลาเชา ผูใ ดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเที่ยง ผูใดพึง
ใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเย็น ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตใน
เวลาเชา โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํามันแหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญ
เมตตาจิตในเวลาเที่ยง โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํามันแหงแมโค หรือ
ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํามันแหง
แมโค การเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกวาทานที่บุคคลใหแลว ๓ ครั้ง
ในวันหนึ่งนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
จักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน
กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบโอกขาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโอกขาสูตรที่ ๔
ในโอกขาสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โอกฺขาสต ไดแก หมอปากกวาง ๑๐๐ หมอ. บทวา ทาน
ทเทยฺย ความวา พึงใหทานหมอใหญเต็มดวยโภชนะประณีต ๑๐๐ หมอ.
บาลีวา อุกกฺ าสต ดังนีก้ ็มี. ความของบาลีนั้นวา ประทีปดาม ๑๐๐ ดวง
อธิบายวา พึงถวายทานเต็มดวยรัตนะ ๗ ตลอดสถานที่รอยเทาจากสถาน
ที่ที่แสงสวางของประทีปดวงหนึ่งแผไปถึง. บทวา คทฺทูหนมตฺต ไดแก
เพียงการหยดน้ํานมแหงแมโค อธิบายวา เพียงการบีบหัวนมแมโคครั้ง
เดียว. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เพียงสละกลิ่น คือเพียงใช ๒ นิ้วจับ
กอนของหอมสูดดมครั้งเดียว. ก็ตลอดกาลแมเพียงนี้ ผูใดสามารถเจริญ
เมตตาจิต แผประโยชนเกื้อกูลไปในสรรพสัตวในโลกธาตุทั้ง ๔ ซึ่งหา
ประมาณมิได โดยกําหนดเอาหองบริเวณและอุปจารวิหาร หรือโดยกําหนด
เอาจักรวาล การเจริญเมตตาจิตของผูนั้นนี้มีผลมากกวานั้น คือกวาทาน
ที่เขาใหวันละ ๓ ครั้ง.
จบอรรถกถาโอกขาสูตรที่ ๔
๕. สัตติสูตร
วาดวยหอก
[๖๖๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี... พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย หอกมีใบอันคม ถาบุรุษพึงมากลาววา
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เราจักงอเขา จักพับ จักมวน ซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ดวยฝามือ หรือดวย
กํามือ ดังนี้ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเปนผูสามารถ
เพื่อจะงอเขา เพื่อจะพับ เพื่อจะมวน ซึ่งหอกมีใบอันคมโนนดวยฝามือ
หรือดวยกํามือไดหรือหนอ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เปนไปไมได พระเจาขา.
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวาการที่จะงอเขา จะพับและมวน
ซึ่งหอกมีใบอันคมดวยฝามือหรือดวยกํามือ กระทําไมไดงาย ก็แหละบุรุษ
นั้น พึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากถายเดียว แมฉันใด.
[๖๖๙] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญ
เมตตาเจโตวิมุตติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําให
เปนที่ตั้งอาศัยใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ถาอมนุษยจะพึงกระทําจิต
ของภิกษุนั้นใหฟุงซาน อมนุษยนั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อย
ลําบากถายเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ กระทําใหมาก กระทําให
เปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบสัตติสูตรที่ ๕
อรรถกถาสัตติสูตร
ในสัตติสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในคําวา ปฏิเลณิสสฺ ามิ เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา
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งอ ไดแก รวบปลายนอมมาเหลือมเกลียวฝาย และคลองรวมกันไว
เหมือนเกลียวยางไม. ชื่อวา พับ ไดแก รวมตรงกลางแลวนอมมา หรือ
รวมเขากับคมแลวเอาคมทั้ง ๒ คลองเขาดวยถัน. ชื่อวา มวน ไดแก
มวนเหมือนการกระทําอยางเกลียวฝาย คลี่เสื่อลําแพนที่มวนไวนานแลว
มวนกลับตามเดิม.
จบอรรถกถาสัตติสูตรที่ ๕
๖. ธนุคคหสูตร

วาดวยการจับลูกธนู
[๖๗๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี... พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายขมังธนู ๔ คน ถือธนูอันมั่นคง ไดศึกษา
มาดีแลว เปนผูมีความชํานาญ เปนผูมีศิลปะอันไดแสดงแลว ยืนอยูแลว
ในทิศทั้ง ถาบุรุษพึงมากกลาววา เราจักจันลูกธนูทั้งหลายที่นายขมังธนู
ทั้ง ๔ เหลานี้ยิงมาจากทิศทั้ง ๔ ไมใหตกถึงแผนดิน เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน ควรจะกลาวไดวา บุรุษผูมีความเร็ว ประกอบดวย
ความเร็วอยางยอดเยี่ยม ดังนี้หรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาแมบุรุษจะพึง
จับลูกธนูที่นายขมังธนูเพียงคนเดียวยิง ไมใหตกถึงแผนดิน ก็ควรจะกลาว
ไดวา บุรุษผูมีความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม จะกลาว
ไปไยถึงการจับลูกธนูทั้ง ๔ ลูกที่นายขมังธนู ๔ คนยิงมาจาก ๔ ทิศ แม
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ฉันใด.
[๖๗๑] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของ
พระจันทรและพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษนั้น ความเร็วของ
เทวดาที่ไปขางหนาพระจันทรพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษและ
ความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย อายุสังขารสิ้นไปเร็วกวาความเร็ว
นั้น ๆ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักเปนผูไมประมาทอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ.
จบธนุคคหสูตรที่ ๖
อรรถกถาธนุคคหสูตรที่ ๖
ในธนุคคหสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทฬฺหธมฺมา ธนุคฺคหา ไดแก นายขมังธนูผูแมนธนูธนูที่ใชกําลัง ๒,๐๐๐ คนโกง เรียกชือ่ วา ทัฬหธนุ (ธนูหนัก). บุคคล
ผูโกงธนู จับที่คันธนู ซึ่งผูกสายธนูแลว อันหนักดวยเครื่องประกอบ
ที่หัวคันธนูมีโลหะเปนตน แลวยกคันธนูขึ้น ใหพนพื้นดิน ชั่วระยะ
ลูกศรหนึ่ง. บทวา สุสกิ ฺขิตา ไดแก ศิลปะที่เรียนในสํานักอาจารย
ตลอด ๑๒ ป. บทวา กตหตฺถา ความวา ผูที่เรียนเฉพาะแตศิลปะ
เทานั้น ไมมีการฝกฝมือ. สวนชนผูฝกฝมือเหลานี้ มีความชํานาญที่อบรม
มาแลว. บทวา กตูปาสนา ไดแก ผูที่ประลองศิลปะในราชตระกูลเปนตน
แลว.
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บทวา ตสฺส ปุริสสฺส ชโว ความวา ขึ้นชื่อวา บุรุษอื่นเห็น
ปานนี้ไมเคยมี. สวนพระโพธิสัตวเทานั้น ไดชื่อวา ชวนหังสกาล.
ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดนําลูกธนูทั้ง ๔ มาแลว.
ไดยินวา ในครั้งนั้น พี่นองชายของพระโพธิสัตวบอกวา ขาแต
พี่ชาย พวกเราจักแลนแขงไปกับพระอาทิตย. พระโพธิสตั วกลาว
พระอาทิตยเร็วมาก พวกเจาไมอาจไปเร็วเทาพระอาทิตยได. พี่นองกลาว
อยางนั้นแหละ ๒-๓ ครัง้ คิดวาจะไปในวันหนึ่ง จึงบินขึ้นไปจับอยู ณ
ภูเขายุคันธร. พระโพธิสตั วถามวา พี่ชายของเราไปไหน เมื่อเขาตอบวา
ไปแขงกับพระอาทิตย จึงคิดวา ผูมีตบะจักพินาศ สงสารพี่ชายทั้งสอง
ตนเองจึงไปจับอยูในสํานักของพี่ชายทั้งสอง. ครั้นพระอาทิตยขึ้น พี่นอง
ทั้งสองก็บินสูอากาศพรอมพระอาทิตยทีเดียว. ฝายพระโพธิสัตวก็บินไป
กับพี่ชายทั้งสองดวย. บรรดาพี่นองทั้งสองนั้น เมื่อตัวหนึ่งไปยิ่งไมถึงเวลา
กินอาหารเลย เกิดไฟขึ้นในระหวางปก. จึงเรียกพี่ชายบอกวาฉันไมสามารถ
ดังนี้. พระโพธิสัตวปลอบโยนพี่ชายนั้นวา อยากลัวเลย ใหพี่ชายเขาไป
อยูในกรงปก บรรเทาความกระวนกระวายแลว สงไปวา ไปเถิด.
พี่ชายตัวที่สองบินไปชั่วเวลากินอาหาร ไฟตั้งขึ้นในระหวางปก
จึงกลาวอยางนั้นเหมือนกัน แมพระโพธิสัตวก็ไดกระทําอยางนั้นแหละ
สงไปวา ไปเถิด. สวนตนเองบินไปจนเที่ยงวัน คิดวาสองพี่นองนี้โง
บินกลับดวยคิดวา เราไมพึงโง ไดบินไปยังกรุงพาราณสีดวยหมายใจวา
จักเฝาพระเจาพาราณสีผูเปนอทิฏฐสหาย (สหายที่ไมเคยเห็นกัน). เมื่อ
พระโพธิสัตวบินวนอยูเหนือนครนั้น. นคร ๑๒ โยชนไดเปนเหมือนบาตรที่
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ฝาบาตรครอบไว. ขณะเมื่อพระโพธิสัตวกําลังบินวนอยู ไดปรากฏชอง
ในที่นั้น ๆ แมพระโพธิสัตวเองก็ปรากฏเหมือนหงสหลายพันตัว. พระโพธิสัตวลดกําลังบินมุงหนาตอพระราชมณเฑียร พระราชาทรงตรวจดู
ทรงทราบวาหงสมีกําลังเร็ว เพื่อนรักของเรามาแลว ทรงเปดพระบัญชร
จัดตั้งตั่งรัตนะประทับยืนทอดพระเนตรอยู. พระโพธิสัตวจับบนตั่งรัตนะ.
ลําดับนั้น พระราชาทรงเอาน้ํามันที่หุงตั้งพันครั้งทาปกทั้งสองของ
พระโพธิสัตวแลวไดพระราชทานขาวตอกมีรสอรอยและปานะมีรสอรอย.
ตอแตนั้นพระราชาไดตรัสถามพระโพธิสัตวผูบริโภคเสร็จแลววา เพื่อน
ทานไดไปที่ไหนมา. พระโพธิสัตวเลาเรื่องนั้นแลว ทูลวา มหาราช
หมอมฉันบินไปจนเที่ยงวัน การบินไมมีประโยชน ดังนั้นหมอมฉันจึง
กลับมา. พระราชารับสั่งกะพระโพธิสัตววา นาย ฉันปรารถนาจะเห็น
กําลังความเร็วของทานกับพระอาทิตย. พระโพธิสัตวกลาววา ทําไดยาก
มหาราช พระองคไมอาจจะเห็นได. พระราชาตรัสวา นาย ถาอยางนั้น
ขอทานจงแสดงพอใหคลาย ๆ กัน. พระโพธิสัตวทูลวา ดีแลว มหาราช
ขอพระองคโปรดใหพวกขมังธนูประชุมกันเถิด. พระราชามีรับสั่งใหพวก
ขมังธนูประชุมกัน. พญาหงสไปพาพวกขมังธนู ๔ คนใหกระทําเสาระเนียด
ทามกลางนคร ใหประดับลูกธนูที่คอของตน บินขึ้นไปจับบนเสาระเนียด
กลาววา ขอนายขมังธนู ๔ คนจงยืนพิงเสาระเนียดผินหนาไป ๔ ทิศยิงลูกธนู
ทีละลูก ดังนี้ ตนเองที่แรกบินขึ้นไปพรอมกับลูกธนูทีเดียว ไมจับลูกธนู
นั้น จับลูกธนูที่ไปทางทิศทักษิณ ซึ่งหางจากธนูเพียงศอกเดียว ลูกที่ ๒
หางเพียง ๒ ศอก ลูกที่ ๓ หางเพียง ๓ ศอก จับลูกที่ ๔ ยังไมทันตก
ถึงดื้นดินเลย. ขณะนั้นนายขมังธนูไดเห็นพญาหงสนั้น ในเวลาที่จับลูก
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ธนูทั้ง ๔ ลูกแลวบินมาเกราะที่เสาระเนียดนั่นเอง. พญาหงสกราบทูลพระราชาวา โปรดทรงเห็นเถิด มหาราช ความเร็วของหมอมฉันเร็วอยางนี้.
พึงทราบวา ลูกธนูเหลานั้นพระโพธิสัตวนํามาในครั้งเสวยพระชาติเปน
หงสเร็ว ดวยประการฉะนี้.
บทวา ปุรโต ธาวนฺติ ความวา แลนไปกอน ๆ แตเทวดา
เหลานั้นมิไดอยูขางหนาตลอดเวลาเลย บางคราวอยูขางหนา บางคราวอยู
ขางหลัง. จริงอยู ในวิมานพวกอากาสัฏฐกเทวดา มีทั้งอุทยานทั้งสระโบกขรณี. เทวดาเหลานั้นอาบเลนกีฬาน้ําในที่นั้น อยูขางหลังบาง
ไปดวยกําลังเร็วล้ําหนาไปอีกก็มี. บทวา อายุสงฺขารา ทานกลาวหมาย
รูปชีวิตินทรีย. จริงอยู รูปชีวิตินทรียน ั้นสิ้นไปเร็วกวาความเร็วของเทวดา
นั้น. แตใคร ๆ ไมอาจจะรูทั่วถึงการแยกอรูปธรรมได.
จบอรรถกถาธนุคคหสูตรที่ ๖
๗. อาณีตสูตร

วาดวยการตอกลิ่ม
[๖๗๒] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี... พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ตะโพนชื่ออานกะของ
พวกกษัตริยผูมีพระนามวา ทสารหะ ไดมีแลว เมื่อตะโพนแตก พวก
ทสารหะไดตอกลิ่มอื่นลงไป สมัยตอมาโครงเกาของตะโพนชื่ออานกะก็
หายไป ยังเหลือแตโครงลิ่ม แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุ
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ในอนาคต เมื่อเขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว อันลึก มีอรรถ
อันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรมอยู จักไมปรารถนาฟง
จักไมเขาไปตั้งจิตเพื่อรู และจักไมสําคัญธรรมเหลานั้น วาควรเลาเรียน
วาควรศึกษา แตวาเมื่อเขากลาวพระสูตรอันนักปราชญรจนาไว อันนัก
ปราชญรอยกรองไว มีอักษรอันวิจิตร มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนของ
ภายนอก เปนสาวกภาษิตอยู จักปรารถนาฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ
จักเขาไปตั้งไวซึ่งจิตเพื่อรู และจักสําคัญธรรมเหลานั้น วาควรเรียน
ควรศึกษา.
[๖๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระสูตรเหลานั้น ที่ตถาคตกลาว
แลว อันลึก มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม จัก
อันตรธาน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เมื่อเขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว อันลึก มีอรรถอันลึก
เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู พวกเราจักฟงดวยดี จัก
เงี่ยโสตลงสดับ จักเขาไปตั้งไวซึ่งจิตเพื่อรู และจักสําคัญธรรมเหลานั้น
วาควรเรียน ควรศึกษา ดังนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ.
จบอาณีสูตรที่ ๗
อรรถกถาอาณีสูตรที่ ๗
ในอาณีสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทสารหาน ไดแกเหลากษัตริยผูมีชื่ออยางนี้. ไดยินวา
กษัตริยเหลานั้น ถือเอาสิบสวนจากขาวกลา ฉะนั้นจึงปรากฏชื่อวา ทสารหา
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บทวา อานโก ไดแก กลองมีชื่ออยางนี้.
ไดยินวา ในปาหิมวันต มีสระปูใหญ. ปูใหญกินขางที่ลงไป
ในสระนั้น. ครั้งนั้น พวกชางถูกปูเบียดเบียน มีความเห็นรวมกันวา
เพราะอาศัยลูกของนางชางนี้ พวกเราจึงจักมีความสวัสดีได จึงไดพากัน
สักการะนางชางเชือกหนึ่ง. แมนางชางนั้นก็ไดตกลูกเปนชางมเหศักดิ์.
ชางทั้งหลายพากันสักการะแมลูกชางนั้น. ลูกชางเจริญวัยแลวถามแมวา
เหตุไรชางเหลานี้จึงสักการะเรา. นางชางจึงเลาเรื่องใหฟง. ลูกชางกลาววา
ก็ปูเปนอะไรกะฉัน พวกเราไปที่นั่นกันเถิด แวดลอมไปดวยชางเปน
อันมาก ไปที่นั้นแลวลงสระกอนทีเดียว. ปูมาหนีบลูกชางไวเพราะเสียง
น้ํานั่นเอง. ปูมีกามใหญ. ลูกชางไมอาจทําปูใหเคลื่อนไปขางโนนขางนี้
ได จึงสอดงวงเขาปากรองลั่น. ชางทั้งหลายกลาววา ลูกชางที่พวกเรา
เขาใจวา ไดอาศัยแลวจักมีความสวัสดีนั้น ถูกหนีบเสียกอนเลย จึงพา
กันหนีกระจัดกระจายไป.
ลําดับนั้น แมของลูกชางยืนอยูไมไกล กลาวกะปูดวยคําที่นารักวา
พวกเราชื่อวาเปนผูประเสริฐบนบก พวกทานชื่อวาเปนผูประเสริฐในน้ํา
ผูประเสริฐไมควรเบียดเบียนผูประเสริฐ ดังนี้แลวกลาวคาถานี้วา
เย กุฬีรา สมุทฺทสฺมึ คงฺคาย ยมุนาย จ
เตส ตฺว วาริโช เสฏโ มฺุจ โรทนฺตยิ า ปช
บรรดาปูทั้งหลาย ในทะเล ในแมนา้ํ คงคา
และแมน้ํายมุนาเหลานั้น ทานเปนสัตวน้ําที่ประเสริฐ
ที่สดุ ขอทานจงปลอยลูกของเราผูรองไหอยู.
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ธรรมดาเสียงมาตุคาม. ยอมทําใหบุรุษปนปวน ฉะนั้น ปูจึงได
คลายหนีบ ลูกชางรีบยกเทาทั้งสองขึ้นเหยียบหลังปู. พอถูกเหยียบ หลัง
ปูแตกเหมือนภาชนะดิน. ลําดับนั้น ลูกชางเอางาทั้งสองแทงปู ยกขึ้น
ทิ้งไปบนนก แลวสงเสียงรองแสดงความยินดี ชางทั้งหลายมาจากที่ตางๆ
เหยียบปูนั้น. กามปูกามหนึ่งหักกระเด็น ทาวสักกเทวราชทรงถือเอา
กามปูนั้นไป.
สวนกามปูอีกกามหนึ่งถูกลมและแดดเผาจนสุก มีสีเหมือนน้ําครั่ง
เคี่ยว. เมื่อฝนตก กามปูนั้นถูกระแสน้ําพัดลมลอยมาติดขายของพระราชา
สิบพี่นองผูขึงขายไวเหนือน้ํา เลนน้ําอยูที่แมน้ําคงคา. เมื่อเลนน้ําแลว
ยกขายขึ้น พระราชาเหลานั้นทรงเห็นกามปูนั้น ตรัสถามวา นั่นอะไร.
กามปู พะยะคะ. พระราชาทั้งหลายตรัสวา กามปูนี้ ไมอาจนําไปเปน
เครื่องประดับได พวกเราจักใหหุมกามปูนี้ทํากลอง รับสัง่ ใหหุมแลว
ทรงตี. เสียง (กลอง) ดังไปทั่วพระนคร ๑๒ โยชน. ตอแตนั้น
พระราชาทั้งหลายตรัสวา ไมอาจประโคมกลองนี้ประจําวัน จงเปนมงคลเภรีสําหรับวันมหรสพเถิด จึงใหทําเปนมงคลเภรี. เมื่อประโคมกลองนั้น
ประชาชนไมทันอาบน้ํา ไมทันแตงตัว รีบขึ้นยานชางเปนตนไปประชุม.
กลองนั้นไดชื่อวา อานกะ เพราะเหมือนเรียกประชาชนมา ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา อฺ อาณึ โอทหึสุ ความวา ตอกลิ่มอื่นที่สําเร็จดวย
ทองและเงินเปนตน. บทวา อาณิสงฺฆาโตว อวสิสฺสติ ความวา
เพียงการตอกลิ่มที่สําเร็จดวยทองเปนตนเทานั้นไดเหลืออยู. ลําดับนั้น
เสียงของกลองนั้นดังไปประมาณ ๑๒ โยชน แมอยูภายในมานก็ยากที่จะ
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ไดยิน.
บทวา คมฺภีรา ความวา วาโดยบาลีพระสูตรทั้งหลายที่ลึก เชน
สัลลสูตร. บทวา คมฺภรี ตฺถา ความวา วาดวยอรรถ พระสูตรทั้งหลาย
ที่ลึก เชนมหาเวทัลลสูตร. บทวา โลกุตฺตรา ไดแกแสดงอรรถอันเปน
โลกุตตระ. บทวา สฺุตปฏิสฺุตฺตา ความวา เหมือนประกอบ
ขอความที่ประกาศเพียงสุญญตธรรมเทานั้น. บทวา อุคฺคเหตพฺพ
ปริยาปุณิตพฺพ ความวา ที่ควรเลาเรียนและควรศึกษา. บทวา กวิกตา
ความวา อันกวี คือนักปราชญรจนาไว. นอกนัน้ เปนไวพจนของบทวา
กวิกตา นั่นเอง. บทวา จิตฺตกฺขรา ไดแก มีอักษรวิจิตร. นอกนั้นเปน
ไวพจนของบทวา จิตฺตกฺขรา นั่นเอง. บทวา พาหิรกา ไดแก มีภาย
นอกพระศาสนา. บทวา สาวกภาสิตา ความวา พระสูตรเหลานั้นเปน
สาวกภาษิต. บทวา สุสสฺ ุสิสฺสนฺติ ความวา สามเณร ภิกษุหนุม
มาตุคาม และมหาคหบดีเปนตน มีความพอใจ เพราะพระสูตรเหลานั้นมี
อักษรวิจิตรและสมบูรณดวยการฟง จักเปนผูปรารถนาประชุมฟงดวยคิด
วา ผูนี้เปนธรรมกถึก. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุนั้น พระสูตร
ทั้งหลายที่เปนตถาคตภาษิต เมื่อพวกเราไมศึกษา ยอมอันตรธานไป.
จบอรรถกถาอาณีสูตรที่ ๗
๘. กลิงครสูตร

วาดวยหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา
[๖๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน กรุงเวสาลี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
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เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา.
[๖๗๕] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ปจจุบัน พวกกษัตริยลิจฉวีผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะะและเทา
ยอมเปนผูไมประมาท มีความเพียรในการฝกซอมศิลปะ พระเจาอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ ยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส แต
กษัตริลิจฉวีเหลานั้น ในอนาคตกาล พวกกษัตริยลิจฉวีจักเปนกษัตริย
สุขุมาลชาติ มีมือและเทาอันออนนุม จักสําเร็จการนอนบนที่นอน มี
ฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยขึ้น พระเจาอชาตสัตรู
เวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ จักไดชอง ไดโอกาส แตกษัตริย
ลิจฉวีเหลานั้น.
[๖๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบัน พวกภิกษุผูเขาไปทรง
ไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร ในการเริ่มตั้งความเพียรอยู มารผูมีบาปยอมไมไดชอง ยอมไมได
โอกาส แตภิกษุเหลานั้น ในอนาคตกาล พวกภิกษุจักเปนสุขุมาลชาติ
มีมือเทาอันออนนุม จักสําเร็จการนอนบนที่นอนมีฟูกและหมอนหนาอัน
ออนนุม จนกวาพระอาทิตยขึ้น มารผูมีบาป ยอมไดชอง ไดโอกาส
แกพวกเธอเหลานั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
เราจักเปนผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ไมประมาท มี
ความเพียร ในการเริ่มตั้งความเพียรไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบกลิงครสูตรที่ ๘
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อรรถกถากลิงครสูตรที่ ๘
ในกลิงครสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กลิงฺครูปธานา ไดแก กระทําทอนไม คือทอนไมตะเคียน
เปนหมอนหนุนศีรษะและหนุนเทา. บทวา อปฺปมตฺตา ไดแก ไม
ประมาทในการเรียนศิลปะ. บทวา อาตาปโน ไดแก เริ่มประกอบความ
เพียรคือความหมั่นอันเปนเหตุทํากิเลสใหเรารอน. บทวา อุปาสนสฺมึ
ไดแก ในการเริ่มประกอบศิลปะและในการเขาไปนั่งใกลอาจารย. ไดยินวา
ในกาลนั้น พวกเขาลุกขึ้นแตเชาตรูไปโรงศิลปะ เรียนศิลปะในโรงศิลปะ
นั้นแลว กระทําการประกอบความเพียรดวยการเรียนและการสาธยาย
เปนตน ลางหนาแลว ไปดื่มขาวยาคู ดื่มขาวยาคูแลวไปสูโรงศิลปะอีก
กระทําการสาธยาย ไปกินอาหารเชา กินอาหารเชาเสร็จแลว คิดวา ขอ
พวกเราอยาไดหลับนานดวยความประมาทเลย แลวหนุนศีรษะและเทาที่
ทอนไมตะเคียน หลับไปหนอยหนึ่งแลวไปโรงศิลปะอีก เรียนสาธยายศิลปะ
และเวลาเย็นกระทําการสาธยายศิลปะ กลับไปเรือนบริโภคอาหารเย็น ปฐมยามกระทําการสาธยาย เวลาเย็นนอนหนุนทอนไมเหมือนอยางนั้นนั่นแล
เขาเหลานั้น ไมรูขณะ และมีปญญาออน ซึ่งทานหมายเอากลาวไวดังนี้.
บทวา โอตาร แปลวา ชอง. บทวา อารมฺมณ ไดแก ปจจัย.
บทวา ปธานสฺมึ ไดแก กระทําความเพียรในสถานที่สําหรับทําความเพียร.
ไดยินวา ในครั้งปฐมโพธิกาล ภิกษุทั้งหลาย กระทําภัตกิจเสร็จ
แลวมนสิการพระกรรมฐาน เมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังมนสิการอยูนั้นแล
พระอาทิตยก็อัสดงคต. ภิกษุเหลานั้น อาบน้ําแลว ลงจงกรมอีก จง-
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กรมตลอดปฐมยาม. แตนั้นคิดวา พวกเราอยานอนหลับนาน นอนเพื่อ
บรรเทาความลําบากทางรางกาย จึงนอนหนุนทอนไม. ก็ภกิ ษุเหลานั้น
ลุกขึ้นในปจฉิมยาม แลวลงจงกรม. ทานหมายเอาภิกษุเหลานั้น จึง
กลาวไวดังนี้ . ในรัชกาลแหงพระเจาแผนดินถึง ๓ รัชกาล เกาะแมนี้ก็
เปนที่มีเสียงระฆังเปนอันเดียวกัน ไดเปนพื้นที่สําหรับบําเพ็ญเพียรอัน
เดียวกัน ระฆังที่เขาตีที่วิหารตาง ๆ ก็ดังประสมไปที่ปลิจฉิโกฏินคร
ระฆังที่เขาตีที่กัลยาณีวิหาร ก็ดังประสมไปที่นาคทวีป ภิกษุนี้จะถูกเขา
เหยียดนิ้วชี้วา ผูนี้เปนปุถุชน. ภิกษุทั้งหมดไดเปนพระอรหันตในวัน
เดียวกัน. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่มารไมไดเครื่องหนุนคือ
ทอนไมเปนอารมณ.
จบอรรถกถากลิงครสูตรที่ ๘

๑

๙. นาคสูตร

วาดวยภิกษุใหมเปรียบดวยชาง
[๖๗๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. สมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่ง
เขาไปสูสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะเธออยางนี้วา ทานมีอายุ
อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู จึง
กลาวอยางนี้วา ก็ภิกษุชนั้ เถระเหลานี้จักสําคัญสกุลทั้งหลายวา ควรเขา
๑. ม. ปลิจฺฉิโกฏิย.
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ไปหา สวนเราไฉนจักเขาไปไมได ครั้งนั้นแล พวกภิกษุมากรูปดวยกัน
เขาไปเฝาพระผูมีภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูม-ี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรูปหนึ่งในพระธรรม
วินัยนี้ เขาไปสูสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผู
มีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย เธอเมื่อถูกภิกษุวากลาวอยู ไดกลาว
อยางนี้วา ก็ภิกษุชั้นเถระเหลานี้จักสําคัญสกุลทั้งหลายวา ควรเขาไปหา
สวนเราไฉนจักเขาไปไมได.
[๖๘๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว มีสระใหญที่ชายปาแหงหนึ่ง ชางทั้งหลายอาศัยสระ
เหลานั้นอยู ชางเหลานั้นลงสูสระน้ําแลว ถอนเหงาและรากบัวขึ้นดวยงวง
ลางใหดีแลว เคี้ยวกินเหงาและรากบัวที่ไมมีเปอกตม ขอนั้นยอมเปนไป
เพื่อวรรณะและเพื่อกําลังแกชางเหลานั้น ชางเหลานั้นยอมไมเขาถึงความ
ตายหรือทุกขปางตายซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ สวนลูกชางเล็ก ๆ สําเหนียก
ตามชางใหญเหลานั้นนั่นเทียว พวกมันลงสูสระนั้นแลว ถอนเหงาและราก
บัวขึ้นดวยงวง ไมลางใหดีจึงเคี้ยวกินทั้งเปอกตม ขอนั้นยอมไมเปนไป
เพื่อวรรณะและเพื่อกําลังแกลูกชางเหลานั้น ลูกชางเหลานั้นยอมเขาถึง
ความตายหรือทุกขปางตายซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ.
[๖๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุผูเถระในธรรมวินัยนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เวลาเชา นุงผาถือบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม
เพื่อบิณฑบาต พวกเธอยอมกลาวธรรมในที่นั้น คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใส
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ยอมกระทําอาการเลื่อมใสแกพวกเธอ พวกเธอไมกําหนัด ไมหมกมุน
ไมพัวพัน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนั้น
ขอนั้นยอมเปนไปเพื่อวรรณะและเพื่อกําลังแกภิกษุผูเถระเหลานั้น พวก
เธอยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตายซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ สวนพวก
ภิกษุใหม ผูตามสําเหนียกภิกษุผูเถระเหลานั้นนั่นเทียว เวลาเชา นุงผา
ถือบาตรจีวรเขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต พวกเธอยอมกลาวธรรม
ในที่นั้น คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใส ยอมกระทําอาการเลื่อมใสแกพวกเธอ
พวกเธอกําหนัด หมกมุน พัวพน มักไมเห็นโทษ ไมมีปญ
 ญาเปน
เครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนั้น ขอนั้นยอมไมเปนไปเพื่อวรรณะ
และเพื่อกําลังของพวกเธอ พวกเธอยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย
ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
เราทั้งหลายจักไมกําหนัด ไมหมกมุน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่อง
สลัดออกบริโภค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบนาคสูตรที่ ๙
อรรถกถานาคสูตรที่ ๙
ในนาคสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อติเวล ความวา กาลที่ลว งเวลาไป คือกาลที่ลวงประมาณไป.
บทวา กิมงฺค ปนาห ถามวา ก็เพราะเหตุไร เราจึงไมเขาไปหา. บทวา
ภิสมูฬาล ไดแก เหงา และรากนอยใหญ. บทวา อพฺภุคฺคเหตฺวา ไดแก
ถอนขึ้น. บทวา ภิกจฺฉาปา ไดแก ลูกชาง. ไดยนิ วา ลูกชางเหลานั้น
รองเหมือนเสียงชางรุน เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวาลูกชาง. บทวา
๑

๑. ม. อพฺภุเหตฺวา.
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ปสนฺนาการ กโรนฺติ ความวา กระทําอาการอันผูเลื่อมใสจะพึงทํา คือ
ถวายปจจัย ๔. บทวา ธมฺม ภาสนฺติ ความวา เรียน ๑-๒ ชาดก
หรือพระสูตรแลวแสดงธรรมดวยเสียงอันไมแตก. บทวา ปสนฺนาการ
กโรนฺติ ความวา เลื่อมใสในเทศนาของภิกษุเหลานั้นแลวถวายปจจัย
ของคฤหัสถ. บทวา เนว วณณาย โหติ น พลาย ความวา
ไมใชมีเพื่อสรรเสริญคุณ ไมใชสรรเสริญญาณ และเมื่อคุณเสื่อมไป
วรรณะแหงสรีระก็ดี กําลังแหงสรีระก็ดี ยอมเสื่อมไป เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาไมเปนไปเพื่อวรรณะและเพื่อกําลังของสรีระ.
จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๙
๑๐. วิฬารสูตร

วาดวยภิกษุเปรียบดวยแมว
[๖๘๐] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง
เขาไปเที่ยวในสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมี
อายุ อยาเขาไปเที่ยวในสกุลกินเวลาเลย ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยู
ยอมไมพอใจ ลําดับนัน้ ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เขาไปเที่ยวในสกุลเกิน
เวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูม ีอายุ อยาเขาไปเที่ยว
ในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุกลาวอยูยอมไมพอใจ.
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[๖๘๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว มีแมวไดยนื คอยจับลูกหนูอยูในที่กองหยากเยื่อที่ทางระบาย
คูถโคในบาน ระหวางที่ตอเรือนสองหลัง ดวยคิดวา ลูกหนูจักไปหา
เหยื่อในที่ใด เราจักจับมันกินเสียในที่นั้น ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
ลูกหนูไดออกไปหาเหยื่อ แมวจับลูกหนูนั้นแลวรีบกัดกลืนลงไป ลูกหนู
นั้นกัดทั้งไสใหญและไสนอยของแมวนั้น แมวนัน้ ยอมเขาถึงความตาย
หรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ.
[๖๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เวลาเชา นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อ
บิณฑบาต มีกายวาจาและจิตอันไมรักษาแลว มีสติไมเขาไปตั้งไวแลว
มีอินทรียอันไมสํารวมแลว เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคมนั้น นุงหม
ผาลับ ๆ ลอ ๆ ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคาม
นุงหมผาลับ ๆ ลอ ๆ เธอมีจิตอันราคะรบกวน ชื่อวายอมเขาถึงความ
ตายหรือทุกขปางตาย การที่เธอบอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหีนเพศนั้น ชื่อ
วาเปนความตายในอริยวินัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่เธอตองอาบัติ
เศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง การปรากฏแหงการออกจากอาบัติตามที่ตอง
นั้น ชื่อวาเปนทุกขปางตายทีเดียว เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้วา เราจักมีกายวาจาและจิตอันรักษาแลว มีสติเขาไปตั้งไว
แลว มีอนิ ทรียอันรวมแลว เขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
จบวิฬารสูตรที่ ๑๐

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 749

อรรถกถาวิฬารสูตรที่ ๑๐
ในวิฬารสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สนฺธิ ในคําวา สนฺธิสมลสงฺกติเร ไดแกที่ตอแหงเรือน
ทั้งสอง. บทวา สมลา ไดแกทางเปนที่ออกของคูถ จากบาน. บทวา
สงฺกติเร ไดแกที่ทิ้งหยากเยื่อ. บทวา มุทุมูสึ ไดแกหนูออน. บทวา
วุฏาน ปฺายติ ไดแกการแสดงยอมปรากฏ.
๑๑. ปฐมสิคาลสูตร
วาดวยเรื่องสุนัขจิ้งจอก
[๖๘๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไดฟงเรื่องพระสุนัขจิ้งจอกผูอยูใน
ปจจุสสมัยแหงราตรีแลวมิใชหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไดฟงมาแลว พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกแกนี้แล เปนโรคเรือ้ น มัน
อยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้น อยากจะยืนที่ไหน ๆ ก็ยืนทีน่ ั่น อยาก
จะนั่งที่ไหนก็นั่งที่นั่น อยากจะนอกที่ไหนก็นอนที่นั่น ลมเย็น ๆ ยอม
รําเพยใหมัน.
[๖๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้
ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตร ไดเสวยการไดเฉพาะซึ่งอัตภาพแมเห็นปานนี้
เปนการดีนักหนา เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
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จักเปนผูไมประมาทอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ.
จบปฐมสิคาลสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาปฐมสิคาลสูตรที่ ๑๑
ในปฐมสิคาลสูตรที่ ๑๑ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา เยน เยน อิจฺฉติ ทานแสดงวาสุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้น
ยอมมีใจแจมใสเปนระยะ ๆ ดวยการใชอิริยาบถ และดวยลมเย็นโชยชาย
ใหมันในที่ที่มันปรารถนา. คําวา สกฺยปุตฺติยปฏิฺโ นี้ ทานกลาว
หมายถึงพระเทวทัต พระเทวทัตนั้นจักมีใจแจมใสถึงเพียงนี้ ในอัตภาพ
ที่จักมาขางหนา.
จบอรรถกถาปฐมสิคาลสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทุติยสิคาลสูตร

วาดวยเรื่องสุนัขจิ้งจอก
[๖๘๕] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไดฟงเรื่องของสุนัขจิ้งจอกผูอยูในปจจุสสมัย
แหงราตรีแลวมิใชหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบาง
อยาง พึงมีในสุนัขจิ้งจอกแกนั้น แตความกตัญูบางอยาง ความกตเวที
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บางอยาง ไมพึงมีในภิกษุบางรูป ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตรในธรรม
วินัยนี้เลย เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปน
ผูกตัญู เราจักเปนผูกตเวที อุปการะแมนอยที่บุคคลกระทําแลวในพวก
เรา จักไมเสื่อมหายไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ.
จบทุติยสิคาลสูตรที่ ๑๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กูฏาคารสูตร
๔. โอกขาสูตร
๗. อาณีสูตร
๑๐. วิฬารสูตร

๒. นขสิขสูตร
๕. สัตติสตู ร
๘. กลิงครสูตร
๑๑. ปฐมสิคาลสูตร
จบโอปมมสังยุตที่ ๘

๓. กุลสูตร
๖. ธนุคคหสูตร
๙. นาคสูตร
๑๒.ทุติยสัคาบสูตร.

อรรถกถาทุติยสิคาลสูตรที่ ๑๒
ในสิคารสูตรที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กตฺุตา ไดแกรูคุณที่ผูอื่นทํา. บทวา กตเวทิตา ไดแก
รูคุณที่ตางจากคุณที่เขาทํา (ตอบแทน) ในขอนั้นมีเรื่องสุนัขจิ้งจอกแกมี
ความกตัญู ดังตอไปนี้.
เลากันมาวา พี่นอง ๗ คนไถนาอยู บรรดาพี่นองเหลานั้น นอง
ชายคนสุดทองไปเลี้ยงโคที่ปลายนา. ขณะนั้นงูเหลือมรัดสุนขั จิ้งจอกแก
ตัวหนึ่ง. เขาเห็นดังนั้นจึงเอาไมตีใหงูปลอย. งูเหลือมปลอยสุนัขจิ้งจอก
แลวรัดเขาทันที สุนัขจิ้งจอกคิดวา ผูนี้ชวยชีวิตเรา แมเราก็จักชวยชีวิต
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ผูนี้ จึงคาบมีดที่วางอยูบนหมอขาวยาคู. ไดไปหาเขา. พวกพี่ ๆ กําลัง
ไถนาอยู เห็นเขาจึงติดตาม ดวยคิดวา สุนัขจิ้งจอกลักมีด. สุนัขจิ้งจอกรูวา
พวกพี่ ๆ เหลานั้นเห็นแลว จึงทิ้งมีดไวใกล ๆ นองคนสุดทองแลวหนี
ไป. พวกพี่ ๆ มาเห็นนองชายถูกงูเหลือมรัดจึงเอามีดฟนงูเหลือมแลวได
พานองชายไป. ความกตัญูกตเวทีบางอยางพึงมีในสุนัขจิ้งจอกแก ดวย
ประการฉะนี้.
แมคําวา สกฺยปุตฺติยปฏิฺเ นี้ ทานกลาวหมายเอาความประพฤติ
ของพระเทวทัตเทานั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยสิคาลสูตรที่ ๑๒
จบโอปมมสังยุต
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๙. ภิกขุสังยุต
๑. โกลิตสูตร

วาดวยดุษณีภาพอันประเสริฐ
[๖๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
ไดรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว.
[๖๘๗] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดขึ้นแกเรา ผูเรนอยูในที่ลับ
อยางนี้วา ที่เรียกวาดุษณีภาพอันประเสริฐ ดุษณีภาพอันประเสริฐ
ดังนี้ ดุษณีภาพอันประเสริฐเปนไฉน ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ความ
ดําริไดมีแกเราดังนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะระงับวิตกและ
วิจารเสียได จึงเขาทุติยฌาน เปนความผองไสแหงใจในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้เรียก
วาดุษณีภาพอันประเสริฐ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เรานัน้ เพราะ
ระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาทุติยฌาน เปนความผองใสแหงใจใน
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต
สมาธิอยู เมื่อเรานั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญาและมนสิการอันเกิด
รวมกับวิตก ยอมฟุงขึ้น ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผู-
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มีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวยฤทธิ์ ตรัสพระพุทธพจนนี้วา โมคคัลลานะ ๆ ผูเปนพราหมณอยาประมาทดุษณีภาพอันประเสริฐ เธอจง
รวมจิตตั้งไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงการทําจิตใหเปนธรรมเอกผุด
ขึ้นในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงตั้งจิตมั่นไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ
สมัยตอมา เรานั้น เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาทุติยฌาน เปน
ความผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ หมายถึงบุคคล
ใด พึงกลาววาสาวกผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรู
อันยิ่งใหญแลว บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวหมายถึงเรานั้นวา
สาวกผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรอนยิ่งใหญแลว
ดังนี้.
จบโกลิสูตรที่ ๑

ภิกขุสังยุต
อรรถกถาโกลิตสูตรที่ ๑
ภิกขุสงั ยุต โกลิตสูตรที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อาวุโส เปนคําเรียกพระสาวก. จริงอยู พระผูมีพระภาคผูพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อตรัสเรียกพระสาวก ยอมตรัสเรียกวา ภิกขฺ เว
ฝายพระสาวกทั้งหลายคิดกันวา พวกเราอยาเปนเหมือนพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทีแรกกลาววา อาวุโส ภายหลังกลาววา ภิกขฺ เว. ภิกษุ
สงฆที่พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสเรียก ยอมตอบสนองพระดํารัสวา ภนฺเต.
ภิกษุสงฆที่พระสาวกทั้งหลายเรียก ยอมตอบวา อาวุโส.
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ในคําวา อย วุจฺจติ นี้ ประกอบความดังนี้ เพราะวิตกวิจารใน
ทุติยฌานดับ สฬายตนะยอมเปนไปไมได ฉะนั้น ทุติยฌานนี้นั้น ทานจึง
เรียกวา อริโย ตุณฺหีภาโว การนิ่งอยางอริยะ แตในคําวา ธรรมีกถา
หรือดุษณีภาพอันประเสริฐนี้ การมนสิการกัมมัฏฐานก็ดี ปฐมฌานเปน
ตนก็ดี นับวาเปนดุษณียภาพอันประเสริฐทั้งนั้น.
บทวา วิตกฺกสหคตา ไดแกมีวิตกเปนอารมณ. บทวา สฺา
มนสิการา ไดแกสัญญาและมนสิการ. บทวา สมุทาจรนฺติ ไดแกยอม
เปนไป. ไดยินวา ทุติยฌานของพระเถระยังไมช่ําชอง เมื่อเปนเชนนั้น
พอทานออกจากทุติยฌานนั้นแลว วิตกวิจารไมตั้งขึ้นโดยที่สงบไป.
ทุติยฌานก็ดี สัญญาและมนสิการก็ดีของพระเถระนั้น ไดเปนไปในสวน
แหงความเสื่อมทั้งนั้น. เมื่อจะทรงแสดงทุติยฌานนั้น จึงตรัสอยางนี้.
บทวา สณฺเปหิ ไดแกตงั้ อยูโดยชอบ. บทวา เอโกทิภาว กโรหิ
ไดแกกระทําใหมีอารมณเดียว. บทวา สมาทห ไดแกยกขึ้นตั้งไวโดย
ชอบ. บทวา มหาภิฺตฺต ไดแกอภิญญา ๖.
ไดยินวา พระศาสดาทรงขยายสมาธิที่เปนไปในสวนแหงความ
เสื่อมของพระเถระตลอด ๗ วัน โดยอุบายนี้ ใหพระเถระบรรลุอภิญญา ๖.
จบอรรถกถาโกลิตสูตรที่ ๑
๒. อุปติสสสูตร

วาดวยโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
[๖๘๘] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดรับคําทานพระ-

สารีบุตรแลว.
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[๖๘๙] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดขึ้นแกเราผูเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะความแปรปรวน
เปนอยางอื่นแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ยังมี
อยูในโลกหรือ เราไดมคี วามดําริวา โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ไมพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแหงสัตวหรือ
สังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ไมมีอยูในโลกเลย.
[๖๙๐] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนท
ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังนี้วา ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกทาน เพราะความแปร
ปรวนเปนอยางอื่นแมแหงพระศาสดาแลหรือ พระสารีบตุ รกลาววา
ดูกอนทานผูมีอายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้น
แกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหงพระศาสดาแล อนึง่
ผมดําริวา พระผูมีพระภาคเจาเปนสัตวผูมีศักดาใหญ มีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก อันตรธานไปแลว ถาพระองคพึงดํารงอยูตลอดกาลนาน
ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชน
เปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข
แกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ก็ความจริง ทานพระสารีบุตรถอนอหังการ
มมังการ และมานานุสัยไดนานแลว เพราะฉะนั้น โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสทั้งหลาย จึงไมบังเกิดขึ้นแกทานพระสารีบุตร เพราะ
ความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหงพระศาสดาแล ดวยประการดังนี้.
จบอุปติสสสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอุปติสสสูตรที่ ๒
ในอุปติสสสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คําวา อตฺถิ นุ โข ต กิฺจิ โลกสฺมึ นี้ ทานกลาวหมาย
เอาสัตวหรือสังขารที่ยิ่งใหญ. คําวา สตฺถุป โข เต นี้ ทานพระอานนทถามเพื่อจะทราบวา ความโศกเปนตนไมพึงเกิดขึ้นแกพระเถระนี้
แมเพราะความแปรปรวนแหงพระศาสดาหรือหนอแล เพราะพระอานนท
เถระมีความพอใจและความรักในพระศาสดาเหลือประมาณ. คําวา
ทีฆรตฺต ทานกลาวหมายเอาเวลาที่ลวงไปตั้งแตวันที่ทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตรแกทีฆนขปริพาชก ที่ประตูถ้ําสุกรขาตา. ก็ในวันนั้น พระเถระถอนกิเลสที่ไปตามวัฏฏะเหลานี้ไดแลวแล.
จบอรรถกถาอุปติสสสูตรที่ ๒
๓. ฆฏสูตร

วาดวยเรื่องหมอเกลือใหญ
[๖๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. สมัยนัน้ แล ทานพระสารีบุตร
และทานพระมหาโมลคัลลานะอยูในวิหารเดียวกัน ในพระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ครั้งนั้นแล เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรน เขา
ไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับ
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
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จึงนั่ง ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๙๒] ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทาน
พระมหาโมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ อินทรียของทานผองใสนัก
ผิวหนาของทานบริสุทธิ์ผองแผว ชะรอยวันนี้ ทานมหาโมคคัลลานะจะอยู
ดวยวิหารธรรมอันละเอียด.
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส วันนี้ผมอยูดวยวิหารธรรมอันหยาบ อนึ่ง ผมไดมีธรรมีกถา.
สา. ทานนหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับใคร.
ม. ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคเจา.
สา. เดี๋ยวนี้ พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ไกลนัก ทานมหา
โมคคัลลานะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยฤทธิ์หรือ หรือวาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาหาทานมหาโมคคัลลานะดวยฤทธิ์.
ม. ผมไมไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยฤทธิ์ แมพระผูม-ี
พระภาคเจาก็ไมไดเสด็จมาหาผมดวยฤทธิ์ แตผมมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาพระผูมีพระภาคเจา แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรง
มีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาผม.
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคเจา
อยางไร.
[๖๙๓] ม. ผมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาในที่นี้ดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาผูปรารภความเพียร ๆ ดังนี้ ก็บุคคลจะ
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ชื่อวาเปนผูปรารภความเพียรดวยเหตุประมาณเทาไร พระพุทธเจาขา
อาวุโส เมือ่ ผมกราบทูลอยางนี้แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะผม
ดังนี้วา โมคคัลลานะ. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูปรารภความเพียร
ดวยตั้งสัตยาธิษฐานวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที
เลือดและเนื้อในรางกายจงเหือดแหงไปเถิด ผลอันใดที่จะพึงบรรลุไดดวย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ
ยังไมบรรลุผลนั้นแลว จะหยุดความเพียรเสียเปนอันไม โมคคัลลานะ
ภิกษุยอมเปนผูปรารภความเพียรอยางนี้แล อาวุโส ผมไดมีธรรมีกถากับ
พระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แล.
[๖๙๔] สา. อาวุโส เปรียบเหมือนกอนหินเล็ก ๆ ที่บคุ คลเอา
ไปวางเปรียบเทียบกับเขาหิมพานตฉันใด เราเมื่อเปรียบเทียบกับทาน
มหาโมคคัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน แทจริง ทานมหาโมคคัลลานะ
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เมื่อจํานงอยู พึงตั้งอยูไดตลอดกัปแล.
[๖๙๕] ม. อาวุโส กอนเกลือเล็ก ๆ ที่บุคคลหยิบเอาไปวาง
เปรียบเทียบกับหมอเกลือใหญฉันใด เมื่อผมเปรียบเทียบทานพระสารีบุตร
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แทจริง ทานพระสารีบุตรเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรงยกยองแลวโดยปริยายมิใชนอย มีอาทิวา
ภิกษุผูถึงซึ่งฝงคือพระนิพพาน เปนผูเยี่ยมดวยปญญา ดวยศีลและอุปสมะ
คือพระสารีบุตร ดังนี้.
ทานมหานาคทั้งสองนั้น เพลิดเพลินคําสนทนาที่เปนสุภาษิตของ
กันและกัน ดวยประการดังนี้แล.
จบฆฏสูตรที่ ๓
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อรรถกถาฆฏสูตรที่ ๓
ในฆฏสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เอกวิหาเร ไดแก ในหองหนึ่ง. ไดยนิ วา ครั้งนั้นภิกษุ
อาคันตุกะประชุมกันเปนอันมาก. เพราะฉะนั้น เสนาสนะแถวชายบริเวณ
หรือชายวิหารไมเพียงพอ พระเถระสองรูปตองอยูหองเดียวถัน พระเถระ
เหลานั้น กลางวันนั่งแยกกัน แตกลางคืนกั้นมานไวในระหวางพระเถระ
ทั้งสอง พระเถระเหลานั้นนั่งในที่ที่ถึงแกตนเทานั้น เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา เอกวิหาเร. คําวา โอฬาริเกน ทานกลาวหมายเอาความมี
อารมณหยาบ. ดวยวา พระเถระนั่น อยูดวยวิหารธรรมคือทิพยจักษุและ
ทิพยโสต. จริงอยู รูปายตนะและสัททายตนะที่พระเถระทั้งสองนั้นฟง
แลว เปนอารมณหยาบ. วิหารธรรมนั้นชื่อวาหยาบ เพราะเห็นรูปดวย
ทิพยจักษุ และฟงเสียงดวยทิพยโสตธาตุ. บทวา ทิพฺพจกฺขุ วิสุชฺฌิ
ความวา ทิพยจักษุไดบริสุทธิ์โดยทีไ่ ดเห็นพระรูปของพระผูมีพระภาคเจา. บทวา ทิพฺพา จ โสตธาตุ ความวา ทิพยโสตธาตุแมนั้นชื่อวา
บริสุทธิ์โดยที่ไดฟงพระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจา ทิพยจักษุและ
ทิพยโสตทั้งสองแมของพระผูมีพระภาคเจาก็บริสุทธิ์ โดยที่ไดทอดพระ
เนตรเห็นรูปและทรงสดับเสียงของพระเถระ. ไดยินวา ในกาลนั้น พระเถระคิดวา บัดนี้ พระศาสดาประทับอยูที่ไหนหนอ จึงเจริญอาโลกกสิณ
เห็นพระศาสดาประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎี ในพระเชตวันวิหาร ดวย
ทิพยจักษุ ไดฟงพระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจานั้นดวยทิพยโสตธาตุ.
แมพระศาสดาก็ไดทรงกระทําเหมือนอยางนั้นนั่นแล. พระศาสดาและพระ-
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เถระไดเห็นและไดฟงเสียงกันและกัน ดวยประการฉะนี้.
บทวา อารทฺธวิริโย ไดแก มีความเพียรบริบูรณ คือประคอง
ความเพียรไวแลว. บทวา ยาวเทว อุปนิกฺเจปนมตฺตาย ความวา
กอนหินขนาดเทาเมล็ดพันธุผักกาดที่วางไวใกลภูเขาหิมวันตซึ่งกวางสาม
พันโยชน. ทานอธิบายวา กอนหินมีไวเพียงเพื่อจะเทียบเคียงอยางนี้วา
ภูเขาหินวันตใหญหนอ กอนหินเทานี้หนอ. แมขางหนาก็นัยนี้แหละ.
บทวา กปฺป ไดแก ตลอดอายุกัป. ดวยบทวา โลณฆฏาย ทาน
แสดงเปรียบเหมือนหมอเกลือที่วางไวกวางเทาขอบปากจักรวาลสูงจด
พรหมโลก. ก็พระเถระเหลานั้น เมื่อนําอุปมา มาเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่เห็นกัน และกับคุณที่มีอยู. อยางไร. จริงอยู ธรรมดาวา
ฤทธิ์นี้เปนเสมือนภูเขาหิมพานต เพราะอรรถวา สูงลิบ และเพราะอรรถ
วา ขนาดใหญ สวนปญญาเปนเสมือนรสเกลือที่ใสเขาไวในกับขาวทุกชนิด
เพราะอรรถวา เขาไปตั้งอยูในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ นํามาเปรียบเทียบ
ดวยอรรถวา เห็นสมกัน อยางนี้กอน. สวนลักษณะแหงสมาธิ ปรากฏแจม
ชัดแกพระมหาโมคคัลลานเถระ. ชื่อวาฤทธิ์ที่ไมมีอยู ยอมไมมีแกพระสารีบุตรเถระก็จริง ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงตั้งพระมหาโมลคัลลานเถระนี้แลไวในเอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวก
ของเราผูมีฤทธิ์ มหาโมคคัลลานะเปนเลิศ. สวนลักษณะวิปสสนา ปรากฏ
แจมชัดแกพระสารีบุตรเถระ. ปญญามีอยูแมแกพระมหาโมคคัลลานเถระ
ก็จริง ถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงตั้งพระสารีบุตรเถระนี้แล
ไวในเอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก
สารีบุตรเปนเลิศ. เพราะฉะนั้น ทานทั้งสองจึงรับหนาที่แหงกันและกัน
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นํามาเปรียบเทียบกับคุณที่มีอยูดวยประการฉะนี้. จริงอยู พระมหาโมคคัลลานเถระ บรรลุความสําเร็จในสมาธิลักษณะ พระสารีบตุ รเถระ
บรรลุในวิปสสนาลักษณะ พระสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุทั้งสองลักษณะ.
จบอรรถกถาฆฏสูตรที่ ๓
๔. นวสูตร

วาดวยเรือ่ งภิกษุใหม
[๖๙๖] ขาพเจาไดสดับมายอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ สมัยนั้นแล ภิกษุใหม
รูปหนึ่งเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลว เปน
ผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู ไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทําจีวร
ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๙๗] ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว. ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรูปหนึ่งในพระ
ธรรมวินัยนี้เดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตเขาไปสูวิหารแลว เปน
ผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู ยอมไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทํา
จีวร ครั้นนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกรูปหนึ่งมาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคําของเราวา พระศาสดาใหหา
ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธพจนแลวเขาไปหาภิกษุนั้น ครั้นแลวได
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กลาวกะเธอวา พระศาสดาตรัสเรียกทาน เธอรับคําของภิกษุนั้นแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสกะเธอวา จริงหรืออภิกษุ ไดยินวา เธอเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลา
ปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลวเปนผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู ไมชวย
เหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทําจีวร.
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็กระทํา
กิจสวนตัวเหมือนกัน.
[๖๙๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความ
ปริวิตกแหงจิตของภิกษุนั้นดวยพระทัย จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยายกโทษภิกษุนี้เลย ภิกษุนี้เปนผูมีปรกติไดฌาน
๔ อันเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน อันอาศัยอธิจิต ตามความปรารถนา
ไมยาก ไมลําบาก กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม
ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอน ปรารภความ
เพียรดวยกําลังนอย ไมพึงบรรลุพระนิพพานอันเปน
เครือ่ งปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงได แตภิกษุหนุมรูปนี้
เปนอุดมบุรุษ ชํานะมารทั้งพาหนะไดแลว ยอมทรง
ไวซึ่งอัตภาพมีในที่สุด ดังนี้.
จบนวสูตรที่ ๔
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อรรถกถานวสูตรที่ ๔
ในนวสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อปฺโปสฺสุกฺโก ไดแก ไมมคี วามขวนขวาย. บทวา สงฺกตายติ
ไดแก อยู. บทวา เวยฺยาวจฺจ ไดแก กิจที่จะพึงทําในจีวร. บทวา
อภิเจตสิกาน ไดแก อาศัยอภิจิต คือจิตสูงสุด. บทวา นิกามลาภี
ไดแก เปนผูไดตามปรารถนา เพราะเปนผูสามารถเขาสมาบัติในขณะที่
ปรารถนา. บทวา อกิจฉฺ ลาภี ไดแก เปนผูไดไมยาก เพราะเปน
ผูสามารถขมอันตรายของฌานเขาสมาบัติไดโดยงาย. บทวา อกสิรลาภี
ไดแก เปนผูไดอยางไพบูลย . เพราะเปนผูสามารถออกไดตามกําหนด
อธิบายวา มีฌานคลองแคลว. บทวา สิถิลมารพฺภ ไดแก ใช
ความเพียรยอหยอน.
จบอรรถกถานวสูตรที่ ๓

๑

๕. สุชาตสูตร

วาดวยเรือ่ งพระสุชาต
[๗๐๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระสุชาต
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาที่ประทับ.
[๗๐๑] พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตมา
๑. ม. สงฺกสายติ.
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แตไกลเทียว แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา กุลบุตรนี้ยอมงามดวยสมบัติ
๒ อยาง คือมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณอันงาม
ยิ่งนัก และกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวย
ตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๗๐๒] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ภิกษุนี้ยอมงามดวยใจอันซื่อตรงหนอ เปนผูหลุดพน
เปนผูพราก เปนผูดับ เพราะไมถือมั่น ชํานะมาร
พรอมทั้งพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซึ่งอัตภาพมีใน
ที่สดุ ดังนี้.
จบสุชาตสูตรที่ ๕
อรรถกถาสุชาตสูตรที่ ๕
ในสุชาตสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อภิรูโป ไดแก มีรูปงามล้ํารูปอื่น ๆ. บทวา ทสฺสนีโย
ไดแก ควรทัศนา. บทวา ปาสาทิโก ไดแก สามารถที่จะใหใจแจมใสใน
การดู. บทวา วณฺณโปกฺขรตาย ไดแกดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม.
จบอรรถกถาสุชาตสูตรที่ ๕
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๖. ภัททิยสูตร

วาดวยเรื่องพระลกุณฏกภัททิยะ
[๗๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระลกุณฏกภัททิยะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ.
[๗๐๔] พระผูมีพระภาคเจา ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระลกุณฏกภัททิยะมาแตที่ไกลเทียว แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือไม ซึ่งภิกษุกําลังมาอยูโนน มีวรรณะไมงาม
ไมนาดู เตี้ย เปนที่ดูแคลนของภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั่ แล มีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก
อนึ่ง สมาบัติที่เธอไมเคยเขา เธอก็ไดโดยงาย เธอกระทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๗๐๕] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปนี้วา
สัตวทั้งหลาย จําพวกหงส นกกะเรียน นกยูง ชาง
เนื้อฟาน ทั้งหมด ยอมกลัวราชสีห ความเสมอกัน
ในกายไมมี ฉันใด ในมนุษยทั้งหลายก็ฉันนั้น
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เหมือนกัน ถาคนหนุมมีปญญา เขาก็ยอมใหญใน
มนุษยเหลานั้น ไมเหมือนคนพาล ซึ่งถือรางกาย
เปนใหญ ดังนี้.
จบภัททิยสูตรที่ ๖
อรรถกถาภัททิยสูตรที่ ๖
ในภัททิยสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทุพฺพณฺณ ไดแกมีผิวกายไมงาม. บทวา โอโกฏิมก
ไดแก เตี้ย. บทวา ปริภตู รูป ไดแก ถูกดูแคลนเรือ่ งขนาด. ไดยินวา
พวกภิกษุฉัพพัคคียปรามาสทานลกุณฏกภัททิยะวา ทานภัททิยะ ทาน
ภัททิยะ หยอดลอแบบตาง ๆ ฉุดมาบาง รั้นไปรอบ ๆ บาง ในที่นั้น ๆ
เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา ปริภูตรูป ดังนี้.
ก็เพราะเหตุไร ทานลกุณฏกภัททิยะจึงมีรูปอยางนี้. เลากันมาวา
ทานลกุณฏกภัททิยะนี้ เคยเปนพระราชาผูยิ่งใหญผูหนึ่ง พระองคทรง
รังเกียจพวกคนแกและหญิงแก ๆ ถาพระองคเห็นคนแก ๆ ใหเกลามวย
ผมของคนเหลานั้น ใหผูกรักแร แลวใหเลนตามชอบใจ แมเห็นหญิงแก ๆ
ก็ทําพิเรน ๆ ตามปรารถนาแกหญิงเหลานั้น ใหเลนตามชอบใจ โทษใหญ
ยอมเกิดขึ้นในสํานักแหงบุตรและธิดาเปนตนของคนเหลานั้น การกระทํา
ความชั่วของทาน ไดกระทําใหเกิดโกลาหลเปนอันเดียวตั้งแตแผนดินจด
ถึงเทวโลก ๖ ชั้น.
ลําดับนั้น ทาวสักกะมีพระดําริวา คนอันธพาลเบียดเบียนมหาชน
เราจักขมเขา. ทาวสักกะจึงแปลงเพศเปนคนแกชาวบาน ยกตุม เต็มดวย
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เปรียงตุมหนึ่งไวบนยานนอย ขันยานเขาพระนคร. ฝายพระราชาทรงชาง
เสด็จออกจากพระนคร ทอดพระเนตรเห็นเขา ตรัสวา คนแกนี้มุง
หนามาหาเราดวยยานนอยเต็มดวยเปรียง หามเขาไว หามเขาไว. พวกมนุษย
วิ่งหาขางโนนขางนี้ก็ไมเห็น. เพราะทาวสักกะทรงอธิษฐานไวอยางนี้วา
พระราชาเทานั้นจงเห็นเรา คนอื่นอยาไดเห็น. ลําดับนั้น เมื่อมนุษย
เหลานั้น กราบทูลวา ที่ไหนพระองค ที่ไหนพระองค เทานั้น พระราชา
พรอมทั้งชางเสด็จเขาไปใตยาน เหมือนลูกโคอยูใตแมโคฉะนั้น. ทาวสักกะ
ก็ทรงทุบตุมเปรียงแตกออก ตั้งแตนั้น พระราชามีพระวรกายเปรอะเปอน
ไปดวยเปรียง ทาวเธอใหขัดสีพระวรกาย สรงสนานในสระโบกขรณีในสวน
ตกแตงพระวรกายเสด็จเขาพระนคร ไดทอดพระเนตรเห็นเขาอีก ครั้น
ทอดพระเนตรเห็นแลวจึงตรัสวา คนแกที่เราเห็นนี้นั้นปรากฏอีก จง
หามเขา จงหามเขา. พวกมนุษยกราบทูลวา ทีไ่ หนพระองค ที่ไหน
พระองค เที่ยววิ่งพลานไปมา. พระองคประสบอาการผิดปกติอีกครั้ง
ขณะนั้น ทาวสักกะใหโคและยานหายไป ประทับยืนในอากาศตรัสวา คน
อันธพาล ทานสําคัญเราวา ผูนี้เปนพอคาเปรียง เราคือทาวสักกเทวราช
มาเพื่อจะหามการทําชั่วของทานนั้น ทานอยาไดทําอยางนี้ตอไป ทรงคุก
คามแลวเสด็จไป. ดวยกรรมอันนี้ ทานจึงมีผิวพรรณทราม.
ก็ในครัง้ พระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา ทานลกุณฏกภัททิยะนี้
เปนนกดุเหวาชื่อจิตตปตต อยูที่มิคทายวันอันปลอดภัย วันหนึ่งบินไปปา
หิมวันต เอาจะงอยปากคาบมะมวงหวานบินมา เห็นพระศาสดามีภิกษุ
สงฆแวดลอมจึงคิดวา วันอื่น ๆ เราไมมีอะไร เห็นพระศาสดา แตวันนี้
เรามีผลมะมวงสุกนี้ เราจักถวายผลมะมวงแดพระทศพล ดังนี้ บินรอนอยู
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ในอากาศ พระศาสดาทรงทราบจิตของนกดุเหวา ทอดพระเนตรดู
อุปฏฐาก. อุปฏฐากนําบาตรออกวางไวในพระหัตถของพระศาสดา. นก
ดุเหวาวางมะมวงสุกลงในบาตรของพระทศพล. พระศาสดาประทับนั่ง
เสวยมะมวงสุกในที่ตรงนั้นเอง. นกดุเหวามีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงคุณ
พระทศพลร่าํ ไป ถวายบังคมพระทศพลแลวบินไปสูรังของตน ใหเวลา
ลวงไปดวยความสุขเกิดแตปตินั่นเองตลอด ๗ วัน. ดวยกรรมอันนี้ นก
ดุเหวานั้นจึงมีเสียงไพเราะ.
ในครั้งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อเริ่มสรางเจดีย พวก
ชางปรึกษากันวา เราจะทําขนาดไหน ขนาด ๗ โยชน นี้ใหญเกินไป
ขนาด ๖ โยชน แมนี้ก็ใหญเกินไป ขนาด ๕ โยชน แมนี้ก็ใหญเกินไป
ขนาด ๔ โยชน ๓ โยชน ๒ โยชน ดังนี้ ครั้งนัน้ ทานลกุณฏกภัททิยะ
นี้เปนหัวหนาชาง กลาววา ทานผูเจริญ ในอนาคตควรจะประดับ
ประคองความสุขไว ดวยอาการอยางนี้ถือเชือกวัดไปยืนในที่สุดคาวุตหนึ่ง
กลาววา มุขหนึ่ง ๆ คาวุตหนึ่ง จักเปนพระเจดียกลมโยชนหนึ่ง สูง
โยชนหนึ่ง. ชางเหลานั้นไดทําตามคําหัวหนาชาง. ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน
จึงสรางเจดียสําเร็จ. ทานไดทําประมาณของพระพุทธเจาผูหาประมาณมิได
ดวยประการฉะนี้ ดังนั้น ดวยกรรมนัน้ ทานจึงเกิดเปนคนเตี้ย.
บทวา หตฺถิโย ปสฏมิคา ไดแกชางและเนื้อฟาน. บทวา
นตฺถิ กายสฺมึ ตุลยตา ความวา ชื่อวาขนาดในกายไมมี อธิบายวา
ขนาดกาย ไมสําคัญ.
จบอรรถกถาภัททิยสูตรที่ ๖
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๗. วิสาขสูตร

วาดวยเรื่องพระวิสาขปญจาลบุตร
[๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน กรุงเวสาลี. สมัยนั้นแล ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ยังภิกษุ
ทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา
ประกอบดวยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาในวาจา
ที่ใหเขาใจเนื้อความ ไมอิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏ ฐานศาลา.
[๗๐๗] ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จ
ออกจากที่เรน เสด็จไปทางอุปฏฐานศาลา ครัน้ เสด็จถึงแลวประทับบน
อาสนะที่แตงตั้งไว แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ใครหนอแลยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับ
เนื่องเขาในวาจาที่ใหเขาใจเนื้อความ ไมอิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ฯลฯ
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสกะทานวิสาขปญจาลบุตรวา
ดีแลว ดีแลว วิสาขะ เธอยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง... ดวยธรรมีกถา
ฯลฯ ดีนักแล.
[๗๐๘] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยา-
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กรณภาษิตแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปนี้
ชนทั้งหลายยอมไมรูจักคนที่ไมพูด วาเจือดวยพาล
หรือเปนบัณฑิต แตยอมรูจักคนที่พูด ผูแสดงทาง
อมฤตอยู บุคคลพึงกลาวธรรม พึงสองธรรม พึง
ประคองธงชัยของฤาษี ฤาษีทั้งหลายมีสภุ าษิตเปนธง
ธรรมนั่นเองเปนธงชัยของพวกฤาษี ดังนี.้
จบวิสาขสูตรที่ ๗
อรรถกถาวิสาขสูตรที่ ๗
ในวิสาขสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โปริยา วาจาย ไดแก ดวยวาจาที่ไพเราะ มีอักขระและบท
ไมเสียหาย เสมือนวาจาของชาวเมือง คือมนุษยในเมือง. บทวา
วิสฺสฏาย ไดแก ไมฉงน ไมยุงเหยิง ไมพัวพัน อธิบายวา อันดีและ
เสมหะไมทําลาย. บทวา อเนลคฬาย ความวา ไมพูดดวยวาจาที่เหมือน
วาจาของคนโง ๆ ใชปากที่กําลังกลืนเขฬะพูดกัน โดยที่แท พูดดวย
วาจาปราศจากโทษ คือวาจาสละสลวย. บทวา ปริยาปนฺนาย ไดแก
วาจาที่นับเนื่องในสัจจะ ๔ คือวาจาที่พูดไมพนสัจจะ ๔. บทวา อนิสฺสิตาย
ไดแก วาจาที่ไมกลาวอิงวัฏฏะ. บทวา ธมฺโม หิ อิสิน ธโช ความวา
โลกุตรธรรม ๙ อยาง ชือ่ วาธงของฤาษีทั้งหลาย.
จบอรรถกถาวิสาขสูตรที่ ๗
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๘. นันทสูตร

วาดวยเรือ่ งนันทะ
[๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :นัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้นนั้นแล ทานพระนันทะ
ผูเปนบุตรของพระเจาแมน้ําแหงพระผูมีพระภาคเจา หมจีวรที่ทุบแลว
ทุบอีก หยอดนัยนตา ถือบาตรมีสีใส เขาไปเฝาพระผูพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทแลวนั่ง ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๗๑๐] ครั้นทานพระนันทะนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสดังนี้วา ดูกอนนันทะ ขอที่เธอหมจีวรที่ทุบแลวทุบอีก หยอด
นัยนตา และถือบาตรมีสีใส ไมสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ขอที่เธอถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร
ถือผาบังสุกุลเปนวัตร และไมพึงเปนผูอาลัยในกามทั้งหลายอยูอยางนี้ จึง
สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา.
[๗๑๑] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
เมื่อไร เราจะพึงไดเห็นนันทะ ถืออยูปาเปนวัตร ถือ
ผาบังสุกุลเปนวัตร ยังอัตภาพใหเปนไปดวยโภชนะ
ที่เจือปนกัน ไมอาลัยในกามทั้งหลาย ดังนี้.
[๗๑๒] ลําดับนั้น ทานพระนันทะ. โดยสมัยตอมา ไดเปนผู
อยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร และไม
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อาลัยในกามทั้งหลายอยู.
จบนันทสูตรที่ ๘
อรรถกถานันทสูตรที่ ๘
ในนันทสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ ความวา ที่ใชฝามือหรือคอนทุบ
ที่ขาง ๆ หนึ่ง. บทวา อฺชิตฺวา ไดแก เต็มดวยยาตา. บทวา อจฺฉ
ปตฺต ไดแก บาตรดินที่มีสีใส.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรพระเถระจึงทําอยางนั้น. ตอบวา เพื่อจะรู
อัธยาศัยของพระศาสดา. ไดยินวา พระเถระนั้นไดความคิดอยางนี้วา
ถาพระศาสดาจักตรัสวา นองชายของเรานี้ งามจริงหนอ เราจักประพฤติตามอาการนี้แล ถาจะเห็นโทษในขอนี้ เราจะละอาการนี้ ถือเอาผา
จากกองหยากเยื่อ กระทําจีวรครอง จักอยูประพฤติในเสนาสนะสุดทาย.
บทวา อสฺสสิ แปลวา จักเปน. บทวา อฺาภฺุเชน ความวา
ก็อาหารการกินของพวกภิกษุผูแสวงหาโภชนะที่มีกลิ่นหอม ปรุงดวยเครื่อง
เผ็ดรอน ในเรือนของอิสระชน ที่เขากําหนดไว ชื่อวา อัญญาภุญชะ.
แตโภชนะคละกัน ที่ภิกษุผูยืนอยูที่ประตูเรือนตามลําดับเรือน ชื่อวา
อัญญาภุญชะ อัญญาภุชะนี้ ทานประสงคเอาในที่นี้. บทวา กาเมสุ
อนเปกฺขิน ไดแกปราศจากความเยื่อใย ในวัตถุกามและกิเลสกาม.
บทวา อารฺิโก จ ทานกลาวโดยการสมาทานทุกอยางทีเดียว. คําวา
กาเมสุ จ อนเปกฺโข ความวา พระสูตรนี้พระองคทรงแสดงนาง
อัปสรเปนตน ในเทวโลก เสด็จมาตรัสไวในภายหลัง. ตั้งแตวันที่ตรัส
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พระสูตรนี้ พระเถระเพียรพยายามอยูโดย ๒-๓ วันเทานั้น ก็ดํารงอยู
ในพระอรหัต เปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศในโลกพรอมทั้งเทวโลก.
จบอรรถกถานันทสูตรที่ ๘
๙. ติสสสูตร

วาดวยเรื่องทานพระติสสะ
[๗๑๓] พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระติสสะ
ผูเปนโอรสพระเจาอาของพระผูมีพระภาคเจา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวถวายอภิวาทแลว นั่งเปนทุกขเสียใจ
หลั่งน้ําตาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๗๑๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระติสสะ
วา ดูกอนติสสะ ไฉนหนอ เธอจึงนั่งเปนทุกขเสียใจหลั่งน้ําตาอยู.
ทานพระติสสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลาย
กลุมรุมเสียดแทงขาพระองคดวยวาจาดุจประตัก.
พ. จริงอยางนั้น ติสสะ เธอวาเขาขางเดียว แตเธอไมอดทนตอ
ถอยคํา ขอที่เธอวาเขาขางเดียว ไมอดทนตอถอยคํานั้น ไมสมควรแก
เธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตขอที่เธอวาเขาดวย
อดทนตอถอยคําไดดวย นั่นแล สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา.
[๗๑๕] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
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เธอโกรธทําไมหนอ เธออยาโกรธ ติสสะ ความ
ไมโกรธเปนความประเสริฐของเธอ แทจริง บุคคล
ยอมประพฤติพรหมจรรย เพื่อกําจัดความโกระ ความ
ถือตัว และความลบหลูคุณทาน ดังนี้.
จบติสสสูตรที่ ๙
อรรถกถาติสสสูตรที่ ๙
ในติสสสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทุมฺมโน ไดแก เกิดในโทมนัส. ถามวา ก็เพราะเหตุไร
พระติสสะนี้จึงเกิดเปนทุกขเสียใจอยางนี้. ตอบวา ก็พระติสสะนี้เปนกษัตริย
บวช. เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายใหทานบวชแลว ใหนุงผาสาฎก ๒ ชั้น
หมจีวรอยางดี หยอดตา ทาศีรษะดวยน้ํามันเจือดวยน้ําชาด. เมือ่ เหลา
ภิกษุไปสูที่พักกลางคืนและกลางวัน ทานไมรูวา ธรรมดาวาภิกษุตองนั่ง
ในโอกาสอันสงัด จึงไปโรงฉันขึ้นเตียงใหญแลวนั่ง. ภิกษุทั้งหลายผูถือ
ผาบังสุกุลเปนวัตร ผูเที่ยวไปในทิศเปนอาคันตุกะมา คิดวา ดวยทํานองนี้
พวกเรามีตัวเปรอะเปอนไปดวยธุลี ไมอาจจะเฝาพระทศพลได เราจะวาง
สิ่งของไวกอน ดังนี้แลวก็ไปโรงฉัน. เมื่อพระมหาเถระกําลังมา ทาน
ติสสะนั่งนิ่งทีเดียว. ภิกษุเหลาอื่นถามโดยเอื้อเฟอ [ขอโอกาส] วา
พวกเราจะทําวัตรคือการลางเทา พัดดวยกานตาลนะ ก็พระติสสะนี้นั่งอยู
นั่นแล ถามวา พวกทานมีพรรษาเทาไร. เมื่อพวกภิกษุนั้นตอบวา
พวกกระผมยังไมมีพรรษา ก็ทานเลามีพรรษาเทาไร จึงกลาววา ผมบวช
ในวันนี้. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาวก็ทานวา อาวุโส ทานจงตัด
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มวยผมเดี๋ยวนี้ แมวันนี้กลิ่นเหาที่โคนศีรษะของทานสงกลิ่นฟุงทีเดียว
เมื่อภิกษุแกวามีประมาณเทานี้ ขอโอกาสทําวัตรของเรา ทานก็นั่งนิ่ง
เงียบ แมเพียงความยําเกรงของทานก็ไมมี ทานบวชในศาสนาของใคร
ดังนี้แลว รุมกันประหารพระติสสะนั้นดวยหอกคือวาจา กลาววา ทาน
ไมอาจเลี้ยงชีพไดเพราะเปนหนี้ หรือกลัวจึงบวช หรือทานแลดูพระเถระ
รูปหนึ่ง เมื่อพระเถระนั้นกลาววา ทานมองดูเราหรือขรัวตา จึงแลดู
อีกรูปหนึ่ง แมเมื่อทานรูปนั้นกลาวอยางนั้นเหมือนกัน ทีนั้น ทานก็เกิด
ขัตติยมานะขึ้นมา ภิกษุเหลานี้รุมกันใชหอกคือวาจาทิ่มแทงเรา น้ําตาสี
แกวมณีในดวงตาก็ไหลพราก. แตนั้นทานก็กลาวกะภิกษุเหลานั้นวา
ทานมาสูสํานักของใคร. ภิกษุเหลานั้นกลาววา ก็ทานเลาสําคัญเราวา
มาสูสํานักของทานหรือ พวกเราไมใชอยูในเพศคฤหัสถนี้ จึงกลาววา
พวกเรามาสูสํานักของพระศาสดาผูเปนอัครบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก.
พระติสสะกลาววา พวกทานมาในสํานักพี่ชายของเรา ถาเมื่อเปนเชนนั้น
เราจักไปตามทางที่พวกทานมานั่นแล โกรธออกไปแลวคิดในระหวาง
ทางวา เมื่อเราไปโดยทํานองนี้กอน พระศาสดาจักใหนําภิกษุเหลานี้
ออกไป จึงเปนทุกขเสียใจ เดินน้ําตาไหลไป ดวยเหตุนี้ ทานจึงเกิด
เปนอยางนี้แล.
บทวา วาจาย สนฺนโิ ตทเกน ความวา ดวยประตักคือถอยคํา. บทวา
สฺชมฺภรึ อกสุ ไดแกกระทําใหเต็มแปร คือใหถกู ตองไมมีระหวาง.
ทานอธิบายไววา แทงขางบน. บทวา วตฺตา ความวา ทานพูดเรื่องที่
ปรารถนากะคนเหลาอื่น. บทวา โน จ วจนกฺขโม ความวา ทาน
ไมอาจอดทนถอยคําของชนเหลาอื่น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยาง
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นี้วา เธอถูกความโกรธนี้แทงดวยประตักคือวาจาในปจจุบันนี้กอน แต
ในอดีตเธอถูกพระราชาเนรเทศออกจากแวนแควน. ภิกษุทั้งหลายจึงทูล
วิงวอนกะพระผูมีพระภาคเจาวา ในกาลไหน พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา ในอดีตกาล พระเจาพาราณสีเสวยราชสมบัติ
ในกรุงพาราณสี. ครั้งนั้นฤาษี ๒ ทาน คือทานหนึ่ง ชื่อวา ชาติมา
ทานหนึ่งชื่อวา มาตังคะ. ไดไปยังกรุงพาราณสี ในฤาษีทั้งสองนั้น
ฤาษีชื่อวา ชาติมา ไปถึงกอน นั่งที่โรงชางหมอ. ภายหลังมาตังคดาบส
ไดไปขอพักในที่นั้น. นายชางหมอกลาววา ในที่นี้ บรรพชิตผูเขาไป
กอนมีอยู ทานจงถามเขาเถิด. มาตังคดาบสนั้น ถือเอาบริขารของตน
ยืนใกลประตูโรงชางหมอ กลาววา ทานอาจารย โปรดใหโอกาส
ขาพเจาพักอยูในที่นี้สักราตรีหนึ่งเถิด. ชาติมาฤาษีกลาววา เขาไปเถิด
ทาน จึงถามทานผูเขาไปนั่งวา ทานโคตรอะไร. ตอบวา ขาพเจาโคตร
จัณฑาล. ชาติมาฤาษีวา ขาไมอาจจะนั่งในที่แหงเดียวกับเจาได จงไป
ณ สวนขางหนึ่ง. มาตังคดาบสลาดเครื่องลาดหญาแลวก็นอนในที่นั้น
นั่นเอง. ชาติมาฤาษีนอนพิงประตู. ฝายมาตังคดาบสออกไปเพื่อถาย
ปสสาวะจึงเหยียบอกชาติมาฤาษีนั้นเขา เมื่อชาติมาฤาษีถามวา ใครนั่น.
จึงกลาววา ขาพเจาเองทานอาจารย. เฮย เจาจัณฑาล เจาไมเห็นทาง
จากที่แหงอื่นหรือ. เมื่อเปนเชนนี้ เจาจะไมตองมาเหยียบขา. ทาน
อาจารย เมือ่ ขาไมเห็นก็เหยียบเอา โปรดยกโทษใหขาดวยเถิด. เมื่อ
มหาบุรุษออกไปภายนอก ชาติมาฤาษีนั้นคิดวา ผูนี้แมไปภายหลังก็จักมา
ขางนี้ จึงนอนพลิกกลับไปเสีย. ฝายมหาบุรุษเขาไปดวยคิดวา ทาน
อาจารยนอนหันศีรษะมาทางนี้ เราจักไปทางที่ใกลเทาของทาน ดังนี้

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 778

จึงเหยียบอกเขาอีก. ก็เมื่อฤาษีนั้นถามวา นั่นใคร จึงตอบวา ขาพเจาเอง
ทานอาจารย. ฤาษีนั้นกลาววา ชั้นแรกทีเดียว เจาไมรูจึงทํา บัดนี้เจา
ทํากระทบเรา เมื่อพระอาทิตยขึ้น ศีรษะของเจาจงแตก ๗ เสียง มหาบุรุษไมพูดอะไร ๆ กอนที่อรุณจะขึ้นนั่นเอง ไดยึดดวงอาทิตยไว ไมยอม
ใหพระอาทิตยขึ้น พวกคนและสัตวเดรัจฉานมีชางมาเปนตนตางตื่นกัน
แลว.
พวกมนุษยพากันไปยังราชตระกูลทูลวา ขอเดชะ ขึ้นชือ่ วาผูที่จะ
ไมตื่นทั่วนครไมมี แตไมปรากฏวาอรุณจะขึ้น นี่เหตุอะไรกัน. ถากระไร
ขอพระองคโปรดตรวจตราพระนคร. คนเหลานั้นเมื่อสํารวจดู. ก็พบดาบส
สองทานในโรงชางหมอ จึงคิดวา นี่จักเปนการทําของสองทานนี้ จึงได
พากันไปกราบทูลพระราชา ถูกพระราชาตรัสวา พวกเจาจงไปถามทานดู
แลวจึงพากันมาถามฤาษีชื่อชาติมานั้นวา พวกทานทําใหมืดหรือ. ชาติมา
ฤาษีตอบวา ขาพเจาไมไดทํา แตจาดาบสขี้โกงตัวเลวมีมายาเหลือหลายนี้
ทํา จงถามดูเถิด. คนเหลานั้นจึงไปถามมหาบุรุษวา ทานเจาขา ทานทํา
ใหมืดหรือ. ดาบสตอบวา ใช อาจารยผูนี้ไดสาปขาพเจา เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงทํา. คนเหลานั้นจึงไปกราบทูลพระราชา. ฝายพระราชา
เสด็จมาตรัสถามมหาบุรุษวา ทานเจาขา ทานทําใหมืดหรือ. ดาบสทูลวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร. พระราชาตรัสถามวา เพราะเหตุไร เจาขา.
ดาบสทูลวา อาตมภาพถูกดาบสนี้สาป ถาดาบสนี้ขอขมาโทษอาตมภาพ
ไซร อาตมภาพจักปลอยพระอาทิตย พระราชาตรัสวา ทานเจาขา
ทานจงขมาโทษดาบสนี้เถิด. ฝายฤาษีทูลวา คนผูมีชาติเชนเราจักให
ขมาโทษคนจัณฑาลเชนนั้นหรือ อาตมภาพไมขอขมาโทษดอก.
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ลําดับนั้น พวกคนกลาวกะทานวา ทานจักไมขอขมาโทษตาม
ความชอบใจของตนหรือ ดังนี้แลวชวยกันจักมือและเทาแลวใหนอนหมอบ
แทบเทา แลวกลาววา ขอจงขมาโทษเถิด. ดาบสนั้นนอนเงียบเสียง.
คนเหลานั้นจึงกลาวย้ํากะดาบสนั้นวา จงขอขมาโทษเสีย. ลําดับนั้น ดาบส
จึงกลาววา โปรดยกโทษขาเถิดอาจารย. มหาบุรษุ กลาววา อันดับแรก
ขาพเจาจักยกโทษใหทานแลวปลอยพระอาทิตย แตเมื่อพระอาทิตยขึ้น
ศีรษะของทานจักแตก ๗ เสียง ดังนี้แลว จึงกลาววา ทานจงเอากอนดิน
เหนียว ขนาดเทาศีรษะวางไวบนกระหมอมของดาบสนี้ แลวใหทานยืน
แชน้ําในแมน้ําแคคอ. พวกผูคนไดกระทําเหมือนอยางนั้น. ดวยเหตุเพียง
เทานี้ ไพรพลของพระราชาทั่วแวนแควนประชุมกัน. มหาบุรุษไดปลอย
พระอาทิตยแลว. แสงพระอาทิตยมากระทบกอนดิน. กอนดินนั้นก็แตก
๗ เสี่ยง. ในขณะนั้นนั่นเอง ดาบสนัน้ ก็ดําลงโผลขึ้นทางทาหนึ่งแลวก็
หนีไป. พระศาสดาทรงนําเรื่องนี้มาตรัสวา บัดนีท้ านไดบริภาษในสํานัก
ของภิกษุทั้งหลายกอน. แมในกาลกอนทานอาศัยความโกรธนี้ จึงถูก
เนรเทศออกจากแวนแควน ครั้นทรงสืบอนุสนธิ เมื่อจะโอวาทดาบสนั้น
จึงตรัสวา ติสสะ ขอนั้นไมสมควรแกเธอแล เปนตน.
จบอรรถกถาติสสสูตรที่ ๙
๑๐. เถรนามสูตร

วาดวยเรือ่ งภิกษุรูปหนึ่งชื่อเถระ
[๗๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน
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กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อวาเถระ
มีปกติอยูผูเดียว และสรรเสริญการอยูผูเดียว เธอเปนผูเดียว เขาไปสู
บานเพื่อบิณฑบาต เปนผูเดียวเดินกลับ ยอมนั่งในที่ลับผูเดียว และยอม
เปนผูเดียวอธิฐานจงกรม ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้
มีชื่อวาเถระ มีปกติอยูคนเดียว และมีปกติกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว.
[๗๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุชื่อเถระตามคําของเราวา พระ
ศาสดารับสั่งใหหา ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาทาน
พระเถระถึงที่อยูครั้นแลวกลาววา อาวุโส พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทาน
พระเถระรับคําภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายอวิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๗๑๘] ครั้นทานพระเถระนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสถามวา ดูกอนเถระ. ไดยินวา เธอมีปกติอยูคนเดียวและมัก
สรรเสริญการอยูคนเดียว จริงหรือ.
พระเถระกราบทูลวา จริง พระเจาขา.
พ. ดูกอ นเถระ ก็เธอมีปกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสริญ
การอยูคนเดียวอยางไร.
ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ คือขาพระองคคนเดียวเขาไป
สูบานเพื่อบิณฑบาต เดินกลับคนเดียว นั่งในทีล่ ับตาคนเดียว อธิษฐาน
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จงกรมคนเดียว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีปกติอยูคนเดียว และ
มักกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว อยางนี้แล.
[๗๑๙] พ. ดูกอนเถระ การอยูค นเดียวนี้มีอยู เราจะกลาววา
ไมมีก็หาไม เถระ อนึ่ง การอยูคนเดียวของเธอยอมเปนอันบริบูรณโดย
พิสดารกวาโดยประการใด เธอจงฟงโดยประการนั้น จงทําไวในใจใหดี
เราจักกลาว ทานพระเถระทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังตอไปนี้.
[๗๒๐] ดูกอนเถระ ก็การอยูคนเดียว ยอมเปนอันบริบูรณโดย
พิสดารกวาอยางไร ในขอนี้ สิ่งใดที่ลวงไปแลว สิ่งนั้นก็ละไดแลว
สิ่งใดยังไมมาถึง สิ่งนั้นก็สละคือไดแลว ฉันทราคะในการไดอัตภาพที่เปน
ปจจุบันถูกกําจัดแลวดวยดี การอยูคนเดียวยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดาร
กวาอยางนี้แล.
[๗๒๑] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
เรายอมเรียกนรชนผูครอบงําขันธ อายตนะ ธาตุ
และไตรภพทั้งหมดได ผูรูทกุ ขทุกอยาง ผูมีปญญาดี
ผูไมแปดเปอนในธรรมทั้งปวง ผูละสิ่งทั้งปวงเสียได
ผูหลุดพน ในเพราะนิพพานเปนที่สิ้นตัณหา วาเปน
ผูมปี กติอยูคนเดียว ดังนี้.
จบเถรนามสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาเถรนามสูตรที่ ๑๐
ในเถรนามสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
วา วณฺณวาที แปลวา มีปกติกลาวอานิสงส. บทวา ย อตีต
ปหีน ความวา เปนอันชื่อวาละความโกรธนั้น ดวยการละฉันทราคะใน
เบญจขันธอันเปนอดีต. บทวา อนาคต ความวา เบญจขันธอันเปน
อนาคตเปนอันชื่อวาสลัดเสียได ดวยการสละฉันทราคะในเบญจขันธนั้น.
บทวา สพฺพาภิภุ ความวา ตั้งครอบงําขันธ อายตนะ ธาตุ และภพ ๓
ทั้งหมด. บทวา สพฺพวิทุ ไดแก รูแจงเบญจขันธเปนตนซึ่งมีประการ
ดังกลาวแลวทั้งหมดนั้น. บทวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ ความวา อันเครื่อง
ฉาบคือตัณหาและทิฏฐิไมเขาไปฉาบแลวในธรรมทั้งปวงนั้นแล. บทวา
สพฺพ ชห ความวา ละเบญจขันธนั้นแลทั้งหมด ดวยการละฉันทราคะ
ในเบญจขันธนั้น. บทวา ตณฺหกฺขเย วิมุตฺต ไดแกนอมไปในพระนิพพาน กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คือในวิมุตติซึ่งมีพระนิพพานนั้นเปนอารมณ.
จบอรรถกถาเถรนามสูตรที่ ๑๐
๑๑. กัปปนสูตร

วาดวยเรื่องทานพระมหากัปปนะ
[๗๒๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูนี้พระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
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ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระมหา
กัปปนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ.
[๗๒๓] พระผูมีพระภาคเจา ไดทอดพระเนตรเห็นทาน
พระมหากัปปนะผูมาแตไกล แลวจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นภิกษุที่กําลังมานั่นหรือไม เปนผูขาว
โปรง จมูกโดง.
ภิกษุทั้งหลายกราบพูดวา เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแลมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
แตเธอไมไดสมาบัติที่เธอไมเคยเขางายนัก เธอกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู.
[๗๒๔] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ในชุมนุมที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปน
ผูประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย ผูทสี่ มบูรณดวย
วิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐที่สุด พระอาทิตย
ยอมแผดแสงในกลางวัน พระจันทรสองสวางใน
กลางคืน กษัตริยผูผูกสอดเครื่องรบยอมมีสงา
พราหมณผูเพงฌาน ยอมรุง เรือง สวนพระพุทธเจา
ยอมรุงโรจนดวยเดชานุภาพตลอดวันและคืนทั้งหมด
ดังนี้.
จบกัปปนสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถากัปปนสูตรที่ ๑๑
ใหกัปปนสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มหากปฺปโน ไดแก พระมหาเถระผูอยูในจํานวนพระมหาสาวก ๘๐ องค ผูบรรลุกําลังแหงอภิญญามีชื่ออยางนี้. ไดยินวา
พระมหาเถระนั้น ครั้งเปนคฤหัสถ ไดครองราชสมบัติมีอาณาเขตประมาณ
๓๐๐ โยชน ในกุกกุฏวดีนคร แตเพราะในภพสุดทายไดเที่ยวเงี่ยโสต
สดับคําสั่งสอนเห็นปานนั้น. ตอมาวันหนึ่ง ทรงแวดลอมไปดวยอํามาตย
๑,๐๐๐ คน ไดไปทรงกรีฑาในพระราชอุทยาน. ก็ในคราวนั้น พอคา
เดินทางจากมัชฌิมประเทศไปนครนั้น เก็บสินคาแลวคิดจักเฝาพระราชา
ตางถือเครื่องบรรณาการไปพระราชทวาร สดับวาพระราชาเสด็จไปพระราช
อุทยาน จึงไปยังพระราชอุทยานยืนอยูที่ประตู ไดแจงแกคนเฝาประตู
ครั้นกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระราชารับสั่งใหเรียกมา ตรัสถาม
พวกเขาผูมอบเครื่องบรรณาการถวายบังคมยืนอยูวา พอทั้งหลายพวกทาน
มาแตไหน. พอคาเหลานั้นกราบทูลวา มาแตกรุงสาวัตถี พระเจาขา.
ร. แวนแควนของพวกทานมีภิกษาหาไดงายไหม. พระเจาแผนดิน
ทรงธรรมไหม.
พ. ขอเดชะ. พระเจาขา.
ร. ก็ในประเทศของพวกทานมีศาสนาอะไร.
พ. มีพระเจาขา แตผูมีปากมีเศษอาหารไมสามารถจะพูดได.
พระราชา ไดพระราชทานน้ําดวยพระเตาทอง. พอคาเหลานั้น
บวนปากแลว ผินหนาตอพระทศพลประคองอัญชลีแลวกราบทูลวา ขอ
เดชะ ชือ่ วาพระพุทธรัตนะไดเกิดขึ้นแลวในประเทศของขาพระองค.
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พอพระราชาทรงสดับวา พุทโธ ปติเกิดแผไปทั่วพระวรกายของพระราชา.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสวา พอทัง้ หลาย ทานจงกลาววา พุทโธ
เถิด. พระราชารับสั่งใหพวกพอคากลาวขึ้น ๓ ครั้ง อยางนี้วา ขอเดชะ
ขาพระองคทั้งหลายกลาววาพุทโธ ดังนี้ จึงตรัสวา บทวา พุทโธ มีคุณ
หาประมาณมิได ใคร ๆ ไมอาจทําปริมาณแหงบทวา พุทโธ นั้นได
จึงเลื่อมใสในพระพุทธเจานั้นนั่นแล แลวไดประทานทรัพยแสนหนึ่งแลว
ตรัสถามอีกวา ศาสนาอื่นมีไหม.
พ. มี พระเจาขา คือชื่อธรรมรัตนะเกิดขึ้นแลว.
พระราชาทรงสดับแมดังนั้นแลว จึงทรงรับปฏิญญาถึง ๓ ครั้ง
เหมือนอยางนั้น แลวพระราชทานทรัพยแสนหนึ่งอีก ตรัสถามอีกวา
ศาสนาอะไรอื่นมีไหม.
พ. มีพระเจาขา คือพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นแลว.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว จึงรับปฏิญญา ๓ ครั้งเหมือนอยางนั้น
พระราชทานทรัพยแสนหนึ่งอีก ทรงลิขิตความที่พระราชทานทรัพยไวใน
พระราชสาสนแลวสงไปดวยพระดํารัสสั่งวา พอทั้งหลาย พวกทาน
จงไปสํานักของพระเทวี. เมื่อพวกพอคาเหลานั้นไปแลวทาวเธอไดตรัสถาม
อํามาตยทั้งหลายวา พอทั้งหลาย พระพุทธเจาทรงอุบัตขิ ึ้นแลว พวกทาน
จักกระทําอไร. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา พระองคประสงค
จะทําอะไร.
ร. เราจักบวช.
อ. แมพวกขาพระองคก็จักบวช. เขาเหลานั้นทั้งหมดไมเยื่อใย
เรือนหรือขุมทรัพย จึงพากันออกบวชพรอมดวยเหลามาที่มีคนขี่ขับไป.
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พวกพอคาไปสํานักพระอโนชาเทวีแสดงพระราชสาสน พระเทวี
ทรงอานแลวตรัสสอบถามวา พระราชาพระราชทานกหาปณะแกพวกทาน
เปนอันมาก พวกทานกระทําอะไรใหเลา พอ.
พ. พวกขาพระองคนําพระราชสาสนที่นารักมา พระเจาขา.
เท. พวกทานพอจะเลาใหพวกเราฟงบางไดไหม.
พ. ได พระเจาขา แตผูมีปากมีเศษอาหารไมอาจจะกลาวได.
พระนางไดใหประทานนําดวยพระเตาทอง พวกพอคาเหลานั้น
บวนปากแลว กราบทูลโดยนัยที่ไดกราบทูลแดพระราชา. แมพระนาง
ไดสดับแลว ทรงเกิดความปราโมทย ทรงรับปฏิญญา ๓ ครั้ง ในบท
หนึ่ง ๆ โดยนัยนั้นแล ไดพระราชทานทรัพยเกาแสนแบงเปน ๓ สวน
ตามจํานวนปฏิญญา. พวกพอคาไดทรัพยทั้งหมดหนึ่งลานสองแสน.
ลําดับนั้น พระเทวีตรัสถามพวกพอคาวา พระราชาประทับอยูที่ไหน
พอ. พวกพอคาทูลวา พระราชาเสด็จออกผนวชแลว พระเจาขา. พระ
เทวีทรงสงพวกพอคาเหลานั้นไปดวยพระดํารัสวา ถาเชนนั้นพวกทานจง
ไปเถิดพอ แลวมีรับสั่งใหเรียกหาภริยาของพวกอํามาตยที่ตามเสด็จ ตรัส
ถามวา พวกเธอรูสถานที่ที่สามีของตนไปหรือแม. ภริยาเหลานั้นทูลวา
ทราบ พระแมเจา พวกเขาตามเสด็จประพาสพระราชอุทยาน. พระเทวี
มีพระดํารัสวา พวกเขาไปดีแลว แมทั้งหลาย เมื่อพวกเขาไปในสวนนั้น
ไดฟงวา พระพุทธเจาเกิดแลว พระธรรมเกิดแลว พระสงฆเกิดแลว
จึงพากันไปบวชในสํานักพระทศพล พวกเธอจักทําอยางไร. ภริยาเหลานั้น
ทูลวา ก็พระแมเจาเลา ประสงคจะทําอยางไร. พระนางตรัสวา เราจัก
บวช เราจักไมวางอาเจียนที่เขาเหลานั้นคายแลวไวที่ปลายลิ้น. ภริยา
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เหลานั้นทูลวา ถาเปนเชนนั้น แมพวกหมอมฉันก็จักบวช. ภริยาทั้งหมด
พากันเทียมรถออกไป.
ฝายพระราชาพรอมดวยอํามาตยพันหนึ่งเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคา ใน
เวลานั้น แมน้ําคงคาเต็มเปยม. ลําดับนั้น พวกเขาเห็นดังนั้นจึงคิดวา
แมน้ําคงคานี้เต็มเปยม คลาคล่ําไปดวยปลาราย และพวกทาสหรือมนุษย
ที่มากับพวกเรา ที่จะทําเรือหรือแพใหพวกเราก็ไมมี ก็ขึ้นชื่อวาคุณของ
พระศาสดานี้ แผไปเบื้องลางถึงอเวจี เบื้องบนถึงภวัคคพรหม ถาพระศาสดานี้เปนพระสัมมาสมพุทธะ ขอใหหลังกีบมาเหลานี้จงอยาเปยก
ดังนี้แลว จึงใหมาวิ่งไปบนผิวน้ํา. แมเพียงหลังกีบมาตัวหนึ่งก็ไมเปยก.
พวกเขาเหมือนไปตามทางที่เสด็จถึงฝงขางโนน แลวถึงแมน้ําใหญสายอื่น
ขางหนา. ในที่นั้นไมมีสัจกิริยาอยางอื่น พวกเขาขามแมกวางกึ่งโยชน
แมนั้นดวยสัจกิริยานั้นเอง. ลําดับนั้น พวกเขาถึงแมน้ําใหญสายที่ ๓
ชื่อจันทภาคา ไดขามแมน้ํานั้นดวยสัจกิริยานั้นนั่นเอง.
วันนั้นเวลาใกลรุง พระศาสดาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ
ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นวา วันนี้พระเจามหากัปปยนะทรงละราชอาณาจักรสามรอยโยชน แวดลอมไปดวยอํามาตยพันหนึ่งมาเพื่อบวชใน
สํานักของเรา พระดําริวา เราควรตอนรับพวกเขา ทรงชําระพระวรกาย
แตเชาตรู มีภิกษุสงฆเปนบริวาร เสด็จบิณฑบาต ณ กรุงสาวัตถี หลัง
จากเสวยพระกระยาหารแลวเสด็จกลับจากบิณฑบาต พระองคเองทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเหาะไปประทับนั่งขัดสมาธิดํารงพระสติมั่นเปลงพระพุทธฉัพพรรณรังสี ณ ทีต่ นไทรใหญซึ่งมีอยูในที่ตรงทาขามของพวกเขา
เหลานั้น ริมฝงแมน้ําจันทภาคา. ตรงเทานั้น พวกเขาแลดูพระพุทธ-
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ฉัพพรรณรังสีซึ่งเปลงปลั่งวูบวาบแวววาว เห็นพระพักตรของพระทศพล
มีสิริดังจันทรเพ็ญ จึงตกลงใจดวยการเห็นนั่นแหละวา พระศาสดาที่
พวกเราบวชอุทิศนั้นเปนองคนี้แน จึงนอมกายลงถวายบังคมตั้งแตที่เห็น
พากันมาถวายบังคมพระศาสดาแลว. พระราชาทรงจับขอพระพุทธบาท
ทั้งสองตาบังคมแลวประทับนั่ง ณ ทีค่ วรแหงหนึ่งพรอมดวยอํามาตย
พันหนึ่ง. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระราชาและอํามาตยเหลานั้น.
เวลาจบทศนา พวกเขาทั้งหมดดังอยูในพระอรหัต ทูลขอบรรพชา
กะพระศาสดา. พระศาสดาทรงทราบวา พวกนีถ้ ือจีวรของตนมาทีเดียว
เพราะเคยถวายจีวรทาน จึงทรงเหยียดพระหัตถซึ่งมีวรรณะดั่งทอง ตรัส
วา จงเปนภิกษุเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
ใหสิ้นสุดกองทุกขโดยชอบเถิด. เปนอันทานผูมีอายุเหลานั้นไดบรรพชา
และอุปสมบทแลว. ทานเหลานั้นเปนเหมือนพระเถระมีพรรษา ๖๐ แวด
ลอมพระศาสดา.
ฝายพระอโนชาเทวีมีรถพันหนึ่งเปนบริวารเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคา
มิไดเห็นเรือหรือแพที่มาเปนประโยชนแกพระราชา โดยทีพ่ ระนางเปน
หญิงฉลาด จึงมีพระดําริวา พระราชจักทรงทําสัจกิริยาเสด็จไป ก็พระศาสดานั้นมิไดทรงบังเกิดเพื่อประโยชนแกพระราชาและอํามาตยเหลานั้น
พวกเดียวเทานั้น ดวยประการฉะนี้ ถาพระศาสดานั้นเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ขอใหรถทั้งหลายของพวกเราอยาไดจมน้ํา ดังนี้แลวใหรถแลน
ไปบนผิวน้ํา . แมเพียงกงรถก็ไมเปยก. แมแมนา้ํ สายที่ ๒ และที่ ๓
พระนางก็ขามไดดวยสัจกิริยานั้นนั่นเอง เมื่อกําลังขามแมน้ําอยูนั่นแล
พระนางไดทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาที่โคนตนไทร. พระศาสดามี
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พระดําริวา เมื่อหญิงเหลานี้เห็นสามีของตนฉันทราคะจะเกิดขึ้นทําอันตราย
ตอมรรคผล แตฉันทราคะนั้นจักไมอาจทําอันตรายอยางนี้ได ไดทรง
กระทําโดยวิธีพวกเขาจะเห็นกันและกันไมได. หญิงเหลานั้นทั้งหมดขึ้น
จากทา นั่งถวายบังคมพระทศพล. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกหญิง
เหลานั้น. เวลาจบเทศนา หญิงทั้งหมดดํารงอยูในโสดาปตติผลแลวจึงได
เห็นกันและกัน. พระศาสดาทรงพระดําริวา ขออุบลวรรณาจงมา.
พระอุบลวรรณาเถรีมาแลว ใหหญิงทั้งหมดบรรพชาแลวพาไปสํานักนาง
ภิกษุณี. พระศาสดาพาภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปเหาะไปพระเชตวัน. ทานหมาย
เอาพระมหากัปปนะนี้ จึงไดกลาวคํานี้วา มหากปฺปโนติ เอวนามโก
อภิฺาพลปฺปตฺโต อสีติมหาสาวกาน อพฺภนฺตโร มหาเถโร ดังนี้.
บทวา ชเนตสฺมึ แปลวา ในชุมชนผูใหกําเนิด อธิบายวา ใน
หมูสัตว. บทวา เย โคตฺตปฏิสาริโน ความวา บรรดาผูที่ยึดถือคือ
ปฏิบัติญาณโคตรวา พวกเราเปนวาเสฏชโคตร ดังนี้เปนตน กษัตริย
เปนผูประเสริฐที่สุด. บทวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ไดแกผูประกอบดวย
วิชชา ๘ ประการ และจรณธรรม ๑๕ ประเภท. บทวา ตปติ แปลวา
ยอมไพโรจน. บทวา ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ ความวา พราหมณ
ผูเปนขีณาสพเพงฌานสองอยางยอมไพโรจนยิ่ง ก็ขณะนั้น พระกาฬุทายีเถระนั่งเพงฌานสองอยางอยูในที่ไมไกล. บทวา พุทฺโธ ตปติ ความวา
พระสัพพัญูพุทธเจายอมไพโรจน. ไดยินวา นี้เปนมงคลคาถาทั้งหมด.
เลากันวา พระเจาภาติกราชใหทําการบูชาอยางหนึ่งแลว ตรัสกะ
ผูเปนอาจารยวา ขอทานจงบอกชัยมงคลอยางหนึ่งที่ไมพนจากพระรัตนตรัย. ผูเปนอาจารยพิจารณาถึงพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก เมื่อจะ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 790

กลาวมงคลคาถานี้ กลาววา ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ พระอาทิตยสวางใน
กลางวัน ดังนี้แลว ประคองอัญชลีแกพระอาทิตยที่ตกไปอยู กลาววา
รตฺติมาภาติ จนฺทิมา พระจันทรที่สวางในกลางคืน ดังนี้แลวประคอง
อัญชลีแกพระจันทรที่กําลังขึ้น กลาววา สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ
กษัตริยทรงสวมเกราะยอมงามสงา ดังนี้แลวประคองอัญชลีแกพระราชา
กลาววา ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ พราหมณผูเพงฌานยอมรุงเรือง
ดังนี้แลวประคองอัญชลีแกภิกษุสงฆ กลาววา พุทฺโธ ตปติ เตชสา
พระพุทธเจายอมรุงเรืองดวยเดช ดังนี้แลวประคองอัญชลีแกมหาเจดีย.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะทานผูเปนอาจารยวา ทานอยาลดมือลง แลว
ทรงมอบทรัพยพันหนึ่งไวในมือที่ยกขึ้นนั่นแล.
จบอรรถกถากัปปนสูตรที่ ๑๑
๑๒. สหายสูตร

วาดวยเรื่องภิกษุเปนเพื่อนกัน ๒ รูป
[๗๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุผูเปนเพื่อนกัน
๒ รูป ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทานพระมหากัปปนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ.
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[๗๒๖] พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเธอทั้งสองมา
อยูแตไกล จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอเห็นภิกษุสหาย ๒ รูป ผูเปนสัทธิวิหาริกของมหากัปปนะกําลังมา
อยูนั่นหรือไม.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๒ รูปนั้นแล มีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก แตไมไดสมาบัติที่เธอไมเคยเขางายนัก เธอทั้งสองกระทํา
ใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยยันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู.
[๗๒๗] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ภิกษุเหลานี้เปนสหายกัน เปนผูมีความรูคูเคียงกัน
มาตลอดกาลนาน สัทธรรมของเธอเหลานั้นยอม
เทียบเคียงไดในธรรมที่พระพุทธเจาประกาศแลว
เธออันกัปปนะแนะนําดีแลวในธรรมที่พระอริยเจา
ประกาศแลว เธอทั้งสองชํานะมารพรอมทั้งพาหนะ
ไดแลว ยอมทรงไว ซึ่งอัตภาพมีในที่สุด ดังนี้.
จบสหายสูตรที่ ๑๒
จบภิกขุสังยุตที่ ๙
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โกลิตสูตร
๔. นวสูตร
๗. วิสาขสูตร
๑๐. เถรนามสูตร

๒. อุปติสสสูตร ๓. ฆฏสูตร
๕. สุชาตสูตร ๖. ภัททิยสูตร
๘. นันทสูตร
๙. ติสสสูตร
๑๑. กัปปนสูตร ๑๒. สหายสูตร

รวมสังยุตที่มีในนิทานวรรค
๑. อภิสมยสังยุต ๒. ธาตุสังยุต
๓. อนมตัคคสังยุต
๔. กัสสปสังยุต ๕. ลาภสักการสังยุต ๖. ราหุลสังยุต
๗. ลักขณสังยุต ๘. โอปมมสังยุต ๙. ภิกขุสังยุต
จบสังยุตตนิกาย นิทานวรรค

อรรถกถาสหายสูตรที่ ๑๒
ในสหายกสูตรที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา จิรรตฺต สเมนิกา ไดแก เปนผูมีลัทธิตั้งอยูเสมอกัน คู
เคียงกันแมตลอดกาลนาน. ไดยินวา บรรพชิตเหลานั้นไดเที่ยวไปรวมกัน
ตลอดหารอยชาติ. บทวา สเมติ เนส สทฺธมฺโม ความวา บัดนี้
ศาสนธรรมนี้ของบรรพชิตเหลานั้น เทียบเทากันเสมอกัน. บทวา ธมฺเม
พุทฺธปฺปเวทิเต ความวา ในธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศแลว
อธิบายวา ศาสนธรรมยอมงามดวยธรรมนั้น. บทวา สุวินีตา กปฺปเนน

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาที่ 793

ความวา พระอุปชฌายของตนแนะนําดวยดีในธรรมที่พระอริยเจาประกาศแลว. คําที่เหลือในทุก ๆ บทงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๒
จบอรรถกถาภิกขุสังยุต
จบอรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค

