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พระสุตตันตปฎก
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
เลมที่ ๓
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น

๑. ขันธสังยุต มูลปณณาสก
นกุลปตุวรรคที่ ๑
๑. นกุลปตุสูตร
วาดวยกายเปรียบดวยฟองไข
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เภสกฬาวัน (ปาเปน
ที่นางยักษชื่อ เภสกฬา อยูอาศัย) อันเปนสถานที่ใหอภัยแกหมูมฤค ใกล
เมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท ฯลฯ ครั้งนั้นแล คฤหบดีชอื่ นกุลบิดา
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา ขาพระองค
เปนผูแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว โดยลําดับ รางกายกระสับ
กระสาย เจ็บปวยเนืองๆ พระเจาขา ก็ขาพระองคมิไดเห็นพระผูมี-

พระภาคเจาและภิกษุทั้งหลาย ผูใหเจริญใจอยูเปนนิตย ขอพระผูมี-
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พระภาคเจาโปรดสั่งสอนขาพระองค ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด
พร่ําสอนขาพระองค ดวยธรรม เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแก
ขาพระองคตลอดกาลนานเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นั่น ถูกแลว ๆ
คฤหบดี อันที่จริง กายนี้กระสับกระสายเปนดังฟองไข อันหนังหุมไว
ดูกอนคฤหบดี ก็บุคคลผูบ ริหารกายนี้อยู พึงรูตัวไดชัดวาไมมีโรคไดแม
เพียงครูเดียว ก็จะมีอะไรเลา นอกจากความเปนคนเขลา ดูกอนคฤหบดี
เพราะเหตุนี้แหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเรามีกายกระสับกระสาย
อยู จิตของเราจักไมกระสับกระสาย ดูกอนคฤหบดี ทานพึงศึกษา
อยางนี้แล.
[๒] ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนี้นกุลบิดาชืน่ ชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ทําประทักษิณแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตร อภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะนกุลปตุคฤหบดีวา
ดูกอนคฤหบดี อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานบริสุทธิ์
เปลงปลั่ง วันนี้ ทานไดฟงธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาคเจาหรือ. นกุลปตุคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ไฉนจะไม
เปนอยางนี้เลา พระผูมพี ระภาคเจาทรงหลั่งอมฤตธรรมรดขาพเจาดวย
ธรรมีกถา.
ส. ดูกอนคฤหบดี พระผูมพี ระภาคเจาทรงหลั่งอมฤตธรรม
รดทาน ดวยธรรมีกถาอยางไรเลา.
น. ขาแตทานผูเจริญ (ขาพเจาจะเลาถวาย) ขาพเจาเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา ขาพระองคเปนผูแกเฒา
เปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลวโดยลําดับ มีกายกระสับกระสาย เจ็บปวย
เนืองๆ พระเจาขา ก็ขาพระองคมิไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุ
ทั้งหลาย ผูใ หเจริญใจอยูเปนนิตย ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดสั่งสอน
ขาพระองค ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดพร่ําสอนขาพระองคดวยธรรม
ที่เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด.
เมื่อขาพเจากราบทูลอยางนี้แลว พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา นั่น ถูกแลวๆ
คฤหบดี อันที่จริง กายนี้กระ สับกระสาย เปนดังวาฟองไข อันหนังหุมไว
ดูกอนคฤหบดีก็บุคคลผูบริหารกายนี้อยู พึงรูตัวไดชัดวาไมมีโรคไดแม
เพียงครูเดียว ก็จะมีอะไรเลา นอกจากความเปนคนเขลา ดูกอนคฤหบดี
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเรามีกายกระสับ
กระสายอยู จิตของเราจักไมกระสับกระสาย ดูกอ นคฤหบดี ทานพึง
ศึกษาอยางนี้แล ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงหลั่งอมฤตธรรมรดขาพเจาดวยธรรมีกถาอยางนี้แล.
[๓] ส. ดูกอนคฤหบดี ก็ทานมิไดทูลสอบถามพระผูมีพระภาคเจา
ตอไปวา พระเจาขา ดวยเหตุเทาไรหนอ บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีกาย
กระสับกระสาย และเปนผูมีจิตกระสับกระสาย และก็ดวยเหตุเทาไรเลา
บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม.
น. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจามาแมแตที่ไกล เพื่อจะทราบเนื้อ
ความแหงภาษิตนั้นในสํานักทานพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความ
แหงภาษิตนั้นจงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด.
ส. ดูกอนคฤหบดี ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
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นกุลปตุคฤหบดีรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
จึงไดกลาววา
สักกายทิฏฐิ ๒๐
[๔] ดูกอนคฤหบดี ก็อยางไรเลา บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีกาย
กระสับกระสายดวย จึงชื่อวาเปนผูมีจิตกระสับกระสายดวย ดูกอน
คฤหบดี คือ ปุถชุ นในโลกนี้ผูมีไดสดับแลว มิไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ มิไดรับแนะนําในอริยธรรม มิไดเห็น
สัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ มิไดรับแนะนําใน
สัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอม
เห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนรูป รูปของเรา เมื่อเขาตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนรูป
รูปของเรา รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะรูปแปรปรวน
เปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น
ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีเวทนา ๑ ยอมเห็น
เวทนาในตน ๑ ยอมเห็นตนในเวทนา ๑ เปนผูต ั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา เมื่อเขาตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปน
เวทนา เวทนาของเรา เวทนานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะ
เวทนาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาสจึงเกิดขึ้น ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนคน ๑ ยอมเห็นตนมี
สัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเห็นตนในสัญญา ๑ เปนผูตั้งอยู
ดวยความยึดมั่นวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา เมื่อเขาตั้งอยูดวย
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ความยึดมั่นวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา สัญญานั้นยอมแปรปรวน
เปนอยางอื่นไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น ยอมเห็นสังขารโดยความเปนคน ๑
ยอมเห็นตนมีสังขาร ๑ ยอมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมเห็นตนในสังขาร ๑
เปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนสังขาร สังขารของเรา เมื่อเขา
ตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนสังขาร สังขารของเรา สังขารนั้นยอม
แปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะสังขารแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น ยอมเห็นวิญญาณ
โดยความเปนคน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑
ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ เปนผูต ั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปน
วิญญาณ วิญญาณของเรา เมื่อเขาตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปน
วิญญาณ วิญญาณของเรา วิญญาณนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
เพราะวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงเกิดขึ้น ดูกอนคฤหบดี ดวยเหตุอยางนี้แล บุคคลจึงชื่อวา
เปนผูมีกายกระสับกระสาย และเปนผูมีจิตกระสับกระสาย.
[๕] ดูกอนคฤหบดี ก็อยางไรเลา บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับ
กระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม ดูกอนคฤหบดี คือ อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลว ผูเห็นพระอริยะทั้งหลาย ผูฉลาดในธรรม
ของพระอริยะ ผูไดรับแนะนําดีแลวในอริยะธรรม ผูเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย
ผูฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ผูไดรบั แนะนําดีแลวในสัปปุรสิ ธรรม
ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมเห็นรูป
ในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในรูป ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนรูป รูปของเรา เมื่ออริยสาวกนั้นไมตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
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เราเปนรูป รูปของเรา รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะรูป
แปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
จึงไมเกิดขึ้น ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมี
เวทนา ๑ ยอมไมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑ ไมเปน
ผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา เมื่ออริยสาวก
นั้นไมตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา เวทนานั้น
ยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะเวทนาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น ยอมไมเห็น
สัญญาโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมไมเห็นสัญญา
ในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในสัญญา ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนสัญญา สัญญาของเรา เมื่ออริยสาวกนั้นไมตั้งอยูดวยความ
ยึดมั่นวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา สัญญานั้นยอมแปรปรวนเปน
อยางอื่นไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น ยอมไมเห็นสังขารโดยความ
เปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีสังขาร ๑ ยอมไมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมไม
เห็นตนในสังขาร ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนสังขาร
สังขารของเรา เมื่ออริยสาวกนั้นไมตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปน
สังขาร สังขารของเรา สังขารนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะ
สังขารแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาสจึงไมเกิดขึ้น ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมไม
เห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมไมเห็นตนใน
วิญญาณ ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนวิญญาณ
วิญญาณของเรา เมื่ออริยสาวกนั้นไมตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปน
วิญญาณ วิญญาณของเรา วิญญาณนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
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เพราะวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น ดูกอนคฤหบดี อยางนี้แลบุคคลแมมีกาย
กระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม.
ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้แลว นกุลปตุคฤหบดีชื่นชมยินดี
ภาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะนี้แล.
จบ นกุลปตุสูตรที่ ๑

สารัตถปกาสินี
อรรถกถาสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
อรรถกถานกุปตุสูตรที่ ๑
นกุลปตุวรรคสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภคฺเคสุ ไดแก ในชนบทมีชื่ออยางนี้.
บทวา สุสุมารคิเร ไดแก ในนครชื่อสุงสุมารคิระ เลากันมาวา
เมื่อสรางนครนั้น จระเขรอง ฉะนั้นคนทั้งหลายจึงตั้งชื่อนครนั้นวา
สุงสุมารคิระ. บทวา เภสกฬาวเน ความวา ในปาที่ไดชื่ออยางนี้ เพราะ
ยักษิณีชื่อเภสกฬาสิงอยู ปานั้นแหละ เรียกวา มิคทายะ เพราะเปนที่
ใหอภัยแกหมูเนื้อ พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยนครนั้นในชนบทนั้น
ประทับอยูในไพรสณฑนั้น. บทวา นกุลปตา ไดแก เปนบิดาของทารก
ชื่อนี้กุละ.
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บทวา ชิณฺโณ ไดแก เปนผูคร่ําคราเพราะชรา. บทวา วุฑฺโฒ
ไดแก เปนผูเจริญวัย. บทวา มหลฺลโก ไดแก เปนคนแกนับแตเกิด. บทวา
อทฺธคโต ไดแก ลวงกาล ๓. บทวา วโยอนุปฺปตฺโต ไดแกลวงกาล ๓ นั้นๆ
ถึงปจฉิมวัยตามลําดับ. บทวา อาตุรกาโย ไดแก มีกายเจ็บไข. ความจริง
สรีระนี้แมมีวรรณะดังทอง ก็ชื่อวากระสับกระสายอยูนั่นเอง เพราะ
อรรถวาไหลออกเปนนิจ แตวาโดยพิเศษ สรีระนั้นยอมมีความกระสับ
กระสาย ๓ อยาง คือ กระสับกระสายเพราะชรา ๑ กระสับกระสาย
เพราะพยาธิ ๑ กระสับกระสายเพราะมรณะ ๑ ใน ๓ อยางนั้น เพราะ
ความเปนคนแก จึงชื่อวากระสับกระสายเพราะชรานั้นก็จริง ถึง
อยางนั้น ในที่นี้ทานก็ประสงคเอาความที่สรีระนั้น กระสับกระสาย
เพราะพยาธิ เพราะเปนโรคอยูเนืองๆ. บทวา อภิกฺขณาตงฺโก ไดแก
เปนโรคเนืองๆ คือเปนโรคอยูเรื่อย. บทวา อนิจฺจทสฺสาวี ความวา
ขาพระองคไมอาจมาในขณะที่ปรารถนาๆ ไดเฝาบางคราวเทานั้น
มิไดเฝาตลอดกาล. บทวา มโนภาวนียาน ไดแก ผูใหเจริญใจ ก็เมื่อ
ขาพระองคเห็นภิกษุเหลาใด จิตยอมเจริญดวยอํานาจกุศล ภิกษุเหลานั้น
ไดแกพระมหาเถระมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน ชื่อวา
เปนผูใหเจริญใจ. บทวา อนุสาสตุ ไดแกขอโปรดสั่งสอนบอย ๆ. จริงอยู
สอนครั้งแรกชื่อวาโอวาท สอนครั้งตอ ๆ ไปชื่อวาอนุสาสนี. อีกอยางหนึ่ง
สอนในเรื่องที่มีแลวชื่อวาโอวาท สอนตามแบบแผนคือตามประเพณี
นั่นแหละในเรื่องที่ยังไมมีชื่อวาอนุสาสนี. อีกอยางหนึ่ง คําวาโอวาทก็ดี
คําวา อนุสาสนี ก็ดี โดยอรรถเปนอยางเดียวกันทีเดียว ตางกันเพียง
พยัญชนะเทานั้นเอง.
บทวา อาตุโร หายั ตัดเปน อาตุโร หิ อย. ความวา กายนี้มีสี
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เหมือนทอง แมเสมอดวยไมประยงค ก็ชื่อวากระสับกระสาย เพราะ
อรรถวาไหลออกเปนนิจ. บทวา อณฺฑภูโต ความวา เปนเหมือนฟองไข
ใชการไมได ฟองไขไกก็ตาม ฟองไขนกยูงก็ตาม ที่คนเอามาทําเปน
ลูกขาง จับโยนหรือขวางไป ไมอาจจะเลนได ยอมแตกในขณะนั้น
นั่นเอง ฉันใด กายแมนี้กฉ็ ันนั้น เมื่อคนเหยียบชายผาก็ดี สะดุดตอก็ดี
ลมลง ยอมแตกเปนเหมือนฟองไข ฉะนั้นทานจึงกลาววา อณฺฑภูโต.
บทวา ปริโยนทฺโธ ไดแก เพียงผิวหนังที่ละเอียดหุมไว เพราะฟองไขมี
เปลือกแข็งหุมไวฉะนั้นแมเหลือบยุงเปนตนแอบเขาไปเจาะผิวที่ฟองไขนั้น
ก็ไมอาจใหน้ําเยื่อไขไหลออกมาได แตที่กายนี้ เจาะผิวหนังทําไดตาม
ปรารถนา กายนี้ผิวหนังที่ละเอียดหุมไวอยางนี้. บทวา กิมฺตฺร พาลฺยา
ความวา อยางอื่นนอกจากความออนแอ จะมีอะไรเลา กายนี้ออนแอ
จริงๆ. บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะกายนี้เปนอยางนี้
บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา คฤหบดีชื่อนี้กุลบิดา เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสัทธรรมจักรพรรดิ ตอมาประสงคจะทํา
ความเคารพพระธรรมเสนาบดี จึงเขาไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู
เหมือนราชบุรุษเขาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวตอมาจึงเขาไปหา
ทานปรินายกรัตน (อัครมหาเสนาบดี). บทวา วิปฺปสนฺนามิ ไดแก ผองใส
ดวยดี. บทวา อินฺทฺริยานิ ไดแก อินทรียมีใจเปนที่ ๖. บทวา ปริสุทฺโธ
ไดแก ปราศจากโทษ. คําวา ปริโยทาโต เปนไวพจนของคําวา ปริสุทฺโธ
นั่นเอง. จริงอยู ทานพระสารีบุตรนี้ ทานเรียกวา ปริโยทาโต เพราะทาน
ปราศจากอุปกิเลสนั่นเอง มิใชเพราะเปนคนขาว. คฤหบดีพอเห็นความ
ผองแผวของพระสารีบุตรเทานั้น ก็รวู าทานมีอินทรียผองใส. ไดยินวา
นี้เปนปญญาคาดคะเนของพระเถระ.
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บทวา กหฺหิ โน สิยา ความวา เพราะเหตุไรทานจักไมไดปญญา
นั้นเลา อธิบายวา ไดแลวทีเดียว. ดวยบทนี้ ทานแสดงอะไรแสดงวาเปน
ผูคุนเคยกับพระศาสดา.
ไดยินวา คฤหบดีนี้จําเดิมแตไดเห็นพระศาสดา ก็ไดความรัก
ดุจวาตนเปนบิดา ฝายอุบาสิกาของทานก็ไดความรักดุจตนเปนมารดา.
ทานทั้งสองเรียกพระผูมีพระภาคเจาผูศาสดาวา บุตรของเรา. จริงอยู
ความรักของทานทั้งสองนั้นมีมาแลวในภพอื่นๆ. ไดยินวาอุบาสิกานั้น
ไดเปนมารดา สวนคฤหบดีนั้นไดเปนบิดาของพระตถาคต ๕๐๐ ชาติ.
อุบาสิกาเปนยายและเปนปา-นา อุบาสกเปนปู และเปนอา ตลอด
๕๐๐ ชาติอีก. รวมความวา พระศาสดาทรงเจริญเติบโตในมือของ
ทานทั้งสองนั้นเองสิ้น ๑,๕๐๐ อัตภาพ. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานทั้งสองนั้น
จึงนั่งพูดในสํานักของพระศาสดาใชคําที่ใคร ๆ ไมสามารถจะพูดใน
ที่ไกลบุตรและธิดาได. ก็ดวยเหตุนี้นี่แล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
ตั้งทานทั้งสองนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะดวยพระดํารัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาอุบาสกสาวกที่สนิทสนมของเรา นกุลปตา คฤหบดี
จัดเปนเลิศ บรรดาอุบาสิกา สาวิกา ที่สนิมสนมของเรา นกุลมาตา
คหปตานี เปนเลิศ ดังนั้นพระองคเมื่อจะทรงประกาศความเปนผูสนิทสนมนี้
จึงตรัสคํามีอาทิวา กหฺหิ โน สิยา ดังนี้.
บทวา อมเตน อภิสิตฺโต ความวา ฌานก็ดี วิปสสนาก็ดี มรรคก็ดี
ผลก็ดี อะไรอื่นในที่นี้ไมพึงเห็นวา อมตาภิเสก (คือการโสรจสรงดวย
น้ําอมฤต) แตพระธรรมเทศนาที่ไพเราะเทานั้น พึงทราบวา อมตาภิเสก.
บทวา ทูรโตป ไดแก จากภายนอกแวนแควนบาง ภายนอกชนบทบาง.
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คําวา อสุตวา ปุถุชฺชโน นี้มีอรรถดังกลาวมาแลวนั่นแล พึงทราบ
วินิจฉัยในคําวา อริยาน อทสฺสาวี เปนตนดังตอไปนี้ พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลายกลาววา อริยะเพราะไกล
จากกิเลส เพราะไมดําเนินไปในความเสื่อม เพราะดําเนินไปในความ
เจริญ เพราะโลกพรอมดวยเทวโลกพึงดําเนินตาม อนึ่ง พระพุทธเจา
ทั้งหลายนั้นแล เปนพระอริยะในโลกนี้ อยางที่ทานกลาวไววา
พระตถาคตทานเรียกวาอริยะในโลกพรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ ดังนี้ ก็พึง
ทราบวินิจฉัยในคําวา สปฺปุริสาน ดังตอไปนี้ พระปจเจกพุทธเจาและ
พระสาวกของตถาคต พึงทราบวาสัตบุรุษ จริงอยูทานเหลานั้น
ทานกลาววาสัตบุรุษ เพราะเปนคนงาม เพราะประกอบดวยคุณอันเปน
โลกุตตระ อนึ่ง ทานทั้งหมดนั้น ทานกลาวไววาเปนทั้ง ๒ อยาง จริงอยู
แมพระพุทธเจาทั้งหลายเปนพระอริยะดวยเปนสัปบุรุษดวย แม
พระปจเจกพุทธเจา และพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เรียกอยางนั้นเหมือนกัน
เหมือนพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
บุคคลใดแล เปนผูกตัญูกตเวที เปน
นักปราชญ เปนกัลยาณมิตร และเปนผูมีความ
ภักดีอันมั่นคง กระทํากิจของผูไดรับทุกขโดย
เคารพ บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผูเชนนั้นวา
เปนสัปปุรุษ.
บทวา กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ ความวา ก็พุทธสาวก
ทานกลาวไวดวยบทเพียงเทานี้ พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทานกลาว
ดวยคุณมีกตัญุตา เปนตน.
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ผูใดมีปกติไมเห็นพระอริยะเจาเหลานั้นในบัดนี้ และไมทําความดี
ในการเห็น ผูนั้นพึงทราบวาเปนผูไมเห็นพระอริยะเจา และผูไมเห็น
พระอริยะเจานั้นมี ๒ จําพวก คือผูไมเห็นดวยจักษุพวกหนึ่ง ผูไมเห็น
ดวยญาณพวกหนึ่ง ใน ๒ พวกนั้น ผูไมเห็นดวยญาณทานประสงคเอา
ในที่นี้. แมผูที่เห็นพระอริยะเจาดวยมังสจักษุ หรือดวยทิพยจักษุ ก็ชื่อวา
เปนอันไมเห็นอยูนั่นเอง เพราะถือเอาเพียงสี (รูป) แหงจักษุเหลานั้น
ไมใชถือเอาโดยเปนอารมณแหงอริยปญญา แมสัตวเดียรัจฉาน มี
สุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกเปนตน ยอมเห็นพระอริยเจาดวยจักษุ และ
สัตวเหลานั้นจะชื่อวาไมเห็นพระอริยเจาก็หามิได

ในขอนั้นมีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ
เลากันมาวา อุปฏฐากของพระเถระผูขีณาสพ ผูอยู ณ จิตรลดาบรรพต เปนผูบวชเมื่อแก วันหนึง่ ทานเที่ยวบิณฑบาตกับพระเถระ
ถือบาตรและจีวรของพระเถระเดินไปขางหลังถามพระเถระวา
ทานขอรับ ขึ้นชื่อวาพระอริยเจาทั้งหลายเปนเชนไร. พระเถระ
ตอบวา บุคคลบางตนในโลกนี้เปนคนแก ถือบาตรและจีวรของ
พระอริยะทั้งหลาย ทําวัตรปฏิบัติ แมเที่ยวไปดวยกัน ก็ไมรูจักพระอริยะ
ผูมีอายุ พระอริยะทั้งหลายรูไดยากอยางนี้. แมเมื่อทานกลาวอยางนั้น
ทานก็ยังไมรูอยูนั้นเอง เพราะฉะนั้น การเห็นดวยจักษุและการเห็น
ดวยญาณ (ปญญา) ก็ชอื่ วาเห็น เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอน วักกลิ ประโยชนอะไรดวยกายเนาที่ทานเห็นอยูนี้.
ผูใดแลเห็นธรรม ผูนั้นชือ่ วาเห็นเรา. ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม.
เพราะฉะนั้น แมผูที่เห็นดวยจักษุไมเห็นอนิจจลักษณะเปนตนที่
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พระอริยะทั้งหลายเห็นดวยญาณ และไมบรรลุธรรมที่พระอริยะบรรลุ
แลว พึงทราบวาไมเห็นพระอริยะ เพราะไมเห็นธรรมอันกระทํา
ความเปนพระอริยะ และไมเห็นความเปนพระอริยะ.
บทวา อริยธมฺมสฺส อโกวิโท ไดแกผูไมฉลาดในอริยธรรมตาง
โดยสติปฏฐานเปนตน ก็ในคําวา อริยธมฺเม อวินโี ต มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ขึ้นชื่อวาวินัย มี ๒ อยาง ใน ๒ อยางนี้
แตละอยางแบงเปน ๕ อยาง ทานเรียกปุถุชนนี้
วา มิไดรับแนะนํา เพราะไมมีวินัยนั้น.
ก็วินัยนี้มี ๒ อยาง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑ และในวินัย
๒ อยางนี้ วินัยแตละอยางแบงเปน ๕ อยาง.
แมสังวรวินัยก็มี ๕ อยาง คือ สีลสังวร สติสังวร ญาณสังวร
ขันติสังวร วิริยสังวร.
แมปหานวินัยก็มี ๕ อยาง คือ ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน
สมุจเฉทปหาน ปฏิปสสัทธิปหาน นิสสรณปหาน.
ใน ๕ อยางนั้น สังวรในประโยควา อิมนิ า ปาฏิโมกฺขสวเรน
อุเปโต โหติ สมุเปโต ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว เขาถึงพรอมแลว ดวย
ปาฏิโมกขสังวรนี้ นี้ชื่อวา สีลสังวร สังวรในประโยควา รกฺขติ จกฺขุนฺทฺรยิ 
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ภิกษุยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย นี้ชื่อวา สติสังวร สังวรในคาถาวา
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ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ
สติ เตส นิวารณ
โสตาน สวร พฺรูมิ
ปฺาเยเต ปถิยฺยเรา
กระแสเหลาใดในโลก สติเปนเครื่องกั้นกระแส
กระแสเหลานั้น
เรากลาวสติวาเปนเครื่องกั้นกระแส
ทั้งหลาย กระแสเหลานั้นอันบัณฑิตจะปดได
ดวยปญญา. นี้ชื่อวา ญาณสังวร
สังวรในประโยควา ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ภิกษุยอมอดทน
ตอหนาวตอรอน นี้ชื่อวา ขันติสังวร สังวรในประโยควา อุปฺปนฺน
กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ภิกษุอดกลั้นกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวไมได นี้ชื่อ
วิริยสังวร อนึ่ง สังวรทั้งหมดนี้ทานเรียกวา สังวร เพราะเปนเครื่อง
ปดกั้นกายทุจริตเปนตนที่จะพึงปดกั้นตามหนาที่ของตน และทาน
เรียกวา วินัย เพราะเปนเครื่องกําจัดกายทุจริตเปนตนที่จะพึงกําจัด
ตามหนาที่ของตน สังวรวินัยพึงทราบวา แบงเปน ๕ อยาง ดวย
ประการฉะนี้กอน.
อนึ่ง ในวิปสสนาญาณมีนามรูปปริจเฉทญาณเปนตน การละ
อนัตถะนั้นๆดวยวิปสสนาญาณนั้นๆ เหมือนการละความมืดดวย
แสงประทีปนั่นแล โดยความเปนปฏิปกษกัน คือ ละสักกายทิฏฐิดวย
การกําหนดนามรูป ละทิฏฐิที่ไมมีเหตุและทิฏฐิที่มีเหตุไมเสมอกันดวย
การกําหนดปจจัย ละวิจิกิจฉาดวยกังขาวิตรณวิสุทธิอันเปนสวน
เบื้องปลายแหงการกําหนดปจจัยนั้นแหละ ละการยึดถือวา เรา ของเรา
ดวยการพิจารณานามรูปโดยเปนกลาป ละสัญญาในสิ่งที่ไมใชทางวา
เปนทางดวยมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ละอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็น
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ความเกิดของนามรูป ละสัสสตทิฏฐิดวยการเห็นความดับของนามรูป
ละสัญญาในสิ่งที่มีภัยวาไมมีภัย ดวยการเห็นนามรูปวาเปนภัย ละสัญญา
ในอิสสาทะความยินดี ดวยการเห็นอาทีนพโทษ ละสัญญาในอภิรติ
ความยินดี ดวยนิพพิทานุปสสนา ละความไมอยากปลอย ดวย
มุญจิตุกามยตาญาณ ละความไมวางเฉยดวยอุเบกขาญาณ ละภาวะที่เปน
ปฏิโลมในธรรมฐิติญาณ และในนิพพานดวยอนุโลมญาณ ละการยึดถือ
นิมิตในสังขารดวยโคตรภูญาณ นี้ชื่อวา ตทังคปหาน.
อนึ่ง การละธรรมมีนิวรณเปนตนนั้นๆ ดวยอุปจารสมาธิและ
อัปปนาสมาธินั่นแล เหมือนการกั้นสาหรายบนผิวน้ําดวยการกั้นดวยไม
โดยหามภาวะ คือความเปนไปเสีย นี้ชื่อวา วิกขัมภนปหาน.
การละหมูกิเลสที่เปนฝกฝายสมุทัย ที่กลาวไวโดยนัยเปนตนวา
เพื่อละทิฏฐิในสันดานของตนโดยมรรคนั้นๆ เพราะทําอริยมรรค ๔
ใหเกิด โดยมิใหเกิดขึ้นอยางเด็ดขาด นี้ชื่อวาสมุจเฉทปทาน. อนึ่ง
การระงับกิเลสทั้งหลายในขณะแหงผลจิต นี้ชื่อวาปฏิปสสัทธิปหาน.
พระนิพพานที่ละสังขตธรรมไดหมด เพราะสลัดสังขตธรรม
ทั้งหมดได นี้ชื่อวา นิสสรณปหาน.
อีกอยางหนึ่ง ปหานทั้งหมดนี้ เหตุที่ทานเรียกวา ปหาน เพราะ
อรรถวา สละ เรียกวา วินัย เพราะอรรถวา กําจัด ฉะนั้นทานจึง
เรียกวา ปหานวินัย. อีกอยางหนึ่ง ปหานนี้ทานเรียกวา ปหานวินัย
เพราะมีการละกิเลสนั้นๆ และเพราะมีการกําจัดกิเลสนั้นๆ แม
ปหานวินัย ก็พึงทราบวา แบงเปน ๕ ดวยประการฉะนี้.
วินัยนี้โดยสังเขปมี ๒ อยาง โดยประเภทมี ๑๐ อยาง ยอมไมมี
แกปุถุชนผูไมไดศึกษานั้น เพราะเปนผูทําลายสังวร และเพราะไมละ
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สิ่งที่ควรละ ฉะนั้นปุถุชนนี้ทานจึงเรียกวา ผูไมไดรับแนะนํา เพราะไมมี
วินัยนั้น. แมในคํานี้วา สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท
สปฺปุริสธมฺเม อวีนีโต ก็นัยนี้.ความจริง คํานี้วาโดยอรรถไมแตกตางกัน
เลย. เหมือนอยางที่ตรัสวา ผูเปนอริยะก็คือสัตบุรุษ ผูเปนสัตบุรุษก็คือ
อริยะ ธรรมของอริยะก็คือธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของสัตบุรุษก็คือ
ธรรมของอริยะ วินัยของอริยะก็คือวินัยของสัตบุรุษ วินัยของสัตบุรุษ
ก็คือวินัยของอริยะ. คําวา อริเย ก็ตาม สปฺปุริเส ก็ตาม อริยธมฺเม ก็ตาม
สปฺปุริสธมฺเม ก็ตาม อริยวินเย ก็ตาม สปฺปุริสวินเย ก็ตาม นีๆ้ เปน
อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน มีสภาพเปนอยางนั้น
อื่นๆก็เปนอยางนั้น.
บทวา รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ความวา ภิกษุบางรูปในศาสนานี้
พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตนวา รูปอันใด เราก็อันนั้น เราอันใด
รูปก็อันนั้น พิจารณาเห็นรูปและอัตตาวาเปนอยางเดียวกัน. ภิกษุบางรูป
ในศาสนานี้พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ฯลฯ พิจารณาเห็นรูปและ
ตนวาเปนอยางเดียวกัน รวมความวา ยอมเห็นรูปดวยทิฏฐิวา ตนเหมือน
ประทีปน้ํามันที่กําลังตามอยู คนยอมเห็นเปลวไฟและสีเปนอยางเดียวกัน
วา เปลวไฟอันใด สีก็อันนั้น สีอันใด เปลวไฟก็อันนั้น.บทวา รูปวนฺต วา
อตฺตาน ความวา ยึดสิ่งที่ไมมีรูปวาเปนตน ยอมพิจารณาเห็นสิ่งที่ไมมี
รูปนั้นวามีรูป เหมือนเห็นตนไมที่มีเงา. บทวา อตฺตนิ วา รูป ความวา
ยึดสิ่งที่ไมมีรูปนั่นแหละวาเปนตน พิจารณาเห็นรูปในตน เหมือนกลิ่น
ในดอกไม.บทวา รูปสฺมึ วา อตฺตาน ความวา ยึดสิ่งที่ไมมีรูปนั่นแลวาตน
พิจารณาเห็นตนนั้นในรูป เหมือนแกวมณีในขวด. บทวา ปริยุฏายี
ความวา ตั้งอยูโดยอาการที่ถูกกิเลสกลุมรุม คือโดยอาการที่ถูกครองงํา.
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อธิบายวา กลืนรูปดวยตัณหาและทิฏฐิใหเสร็จไปอยางนี้วา เรา วา
ของเรา ชื่อวายอมยึด.บทวา ตสฺส ต รูป ไดแก รูปของเขานั้น คือที่ยึดไว
อยางนั้น แมในขันธมีเวทนาขันธเปนตน ก็นัยนี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ ความวา
ทานกลาว รูปลวนๆนั่นแลวาตน.อีกอยางหนึ่งทานกลาว สิ่งที่ไมมีรูปใน
ฐานะ ๗ เหลานี้วา พิจารณาเห็นตนมีรูป หรือ รูปในตน หรือตนในรูป
๑ เวทนา โดยเปน ตน ๑ ฯลฯ สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยเปนตน
กลาว ตน ทีร่ ะคนปนกับรูปและอรูปในฐานะ ๑๒ โดยขันธ ๓ ใน
บรรดาขันธ ๔ อยางนี้วา พิจารณาเห็นตนมีเวทนา หรือเวทนาในตน
หรือตนในเวทนา ในบรรดาขันธเหลานั้น ทานกลาวอุจเฉททิฏฐิ ใน
ฐานะวา พิจารณาเห็นรูปโดยเปนตน พิจารณาเห็นเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยเปนตน. ในทิฏฐิที่เหลือ สัสสตทิฏฐิ ยอมเปนอยางนี้
สรุปความวา ในปญจขันธเหลานี้ ภวทิฏฐิ ๑๕ (วิภวทิฏฐิ ๕) ยอมเปน
อยางนี้ ทิฏฐิเหลานั้นทั้งหมดพึงทราบวา ยอมหามมรรค ไมหามสวรรค
อันโสดาปตติมรรค พึงฆา.
บทวา เอว โข คหปติ อาตุรกาโย เจว โหติ อาตุรจิตฺโต จ ความวา
ขึ้นชื่อวากาย แมของพระพุทธเจาทั้งหลายก็ยอมกระสับกระสาย
เหมือนกัน สวนจิตซึ่งคลอยตามราคะ โทสะ และโมหะ ก็ชอื่ วากระสับ
กระสาย จิตนั้นทานแสดงไวในที่นี้แลว.
บทวา น จ อาตุโร ความวา ในที่นี้ทานแสดงถึงความที่จิตสงัด
ไมกระสับกระสาย เพราะปราศจากกิเลส.
ดังนั้นในพระสูตรนี้พึงทราบวา ทานแสดงถึงโลกิยมหาชนวา
มีกายกระสับกระสาย และมีจิตกระสับกระสาย พระขีณาสพ พึง
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ทราบวา มีกายกระสับกระสาย มีจติ ไมกระสับกระสาย พระเสขะ
๗ จําพวก มีกายกระสับกระสาย มีจิตกระสับกระสายก็ไมใช
มีจิตไมกระสับกระสายก็ไมเชิง แตเมื่อจะคบ ยอมคบแตผูที่มีจิตไม
กระสับกระสายเทานั้นแล.
จบ อรรถกถานกุลปตุสูตรที่ ๑
๒. เทวทหสูตร
วาดวยการกําจัดฉันทราคะในขันธ ๕
[๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมเทวทหะของ
ศากยะทั้งหลายในสักกชนบท. ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน
ปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
ปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบท เพื่ออยูอาศัยในปจฉาภูมชนบท.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายลา
สารีบุตรแลวหรือ.ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พระเจาขา พวกขาพระองค
ยังมิไดลาทานพระสารีบุตร. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงไปลาสารีบุตรเถิด สารีบุตรเปนบัณฑิต
อนุเคราะหเพื่อนสพรหมจารี. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมพี ระภาคเจา
วาอยางนั้น พระเจาขา.
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[๗] ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรนั่งอยูในมณฑปเล็กๆ
แหงหนึ่งที่มุงดวยตะไครน้ํา ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้นแล
ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาท ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลว พากัน
เขาไปหาทานพระสารีบตุ ร กลาวคําปราศรัยกับทานพระสารีบุตร
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร
ขาพเจาทั้งหลายปรารถนาจะไปปจฉาภูมชนบท เพื่ออยูอาศัยใน
ปจฉาภูมชนบท ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานทั้งหลายกราบทูลลา
พระศาสดาแลวหรือ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็กษัตริยผ ูเปน
บัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง
สมณะผูเปนบัณฑิตบาง เปนผูถามปญหากะภิกษุผูไปไพรัชประเทศ
ตางๆมีอยู ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็พวกมนุษยที่เปนบัณฑิตทดลอง
ถามวา พระศาสดาของพวกทานมีวาทะอยางไร ตรัสสอนอยางไร
ธรรมทั้งหลายพวกทานฟงดีแลว เรียนดีแลว ใสใจดีแลว ทรงจําดีแลว
แทงตลอดดีแลว ดวยปญญาบางหรือ ทานผูมีอายุทั้งหลาย พยากรณ
อยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถูกวิญูชน
ติเตียนได.
ภิ. ขาแตทานผูมีอายุ ขาพเจาทั้งหลายมาแมแตที่ไกล เพื่อจะ
รูเนื้อความแหงภาษิตนั้นในสํานักทานพระสารีบตุ ร ดีละหนอ ขอเนื้อ
ความแหงภาษิตนั้นจงแจมแจงกะทานพระสารีบตุ รเถิด.
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[๘] ส. ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็กษัตริยเปนบัณฑิตบาง พราหมณเปนบัณฑิตบาง
คฤหบดีเปนบัณฑิตบาง สมณะเปนบัณฑิตบาง เปนผูถามปญหากะ
ภิกษุผูไปไพรัชประเทศตางๆมีอยู ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย
ทั้งหลายที่เปนบัณฑิต จะทดลองถามวา พระศาสดาของทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย มีวาทะวาอยางไร ตรัสสอนอยางไร ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้ ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะ
เมื่อทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แลว กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปน
บัณฑิตบาง พึงถามปญหายิ่งขึ้นไป ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย
ทั้งหลายที่เปนบัณฑิตจะทดลองถามวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในสิ่งอะไร ทานทั้งหลายถูกถาม
อยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา
ตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แลว
กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปน
บัณฑิตบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พึงถามปญหายิ่งขึ้นไป ก็มนุษย
ทั้งหลายที่เปนบัณฑิต จะทดลองถามวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุ
ทั้งหลายทรงเห็นโทษอะไร จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลมีความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย
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ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ยังไมปราศจากไปแลว โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาสยอมเกิดขึ้นเพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
แปรปรวนเปนอยางอื่นไป ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา
ของเราทั้งหลายทรงเห็นโทษนี้แล จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
แมเมื่อทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แล กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปน
บัณฑิตบาง พึงถามปญหายิ่งขึ้นไป ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย
ทั้งหลายที่เปนบัณฑิต จะทดลองถามวา ก็พระคาสดาของทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ทรงเห็นอานิสงสอะไร จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว
พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมี
ความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย
ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ปราศจากไปแลว โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสยอม
ไมเกิดขึ้นเพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แปรปรวน
เปนอยางอื่นไป ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลาย
ทรงเห็นอานิสงสนี้แล จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ.
[๙] กอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลเขาถึงอกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู จักไดมีการอยูสบาย ไมมีความลําบาก ไมมีความคับแคน
ไมมีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้ และเมื่อตายไปแลว ก็พึงหวังสุคติไซร
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พระผูมีพระภาคเจาก็จะไมพึงทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลาย
ก็เพราะเมื่อบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมมีการอยูเปนทุกข
มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเดือดรอน ในปจจุบัน และเมื่อ
ตายไปแลว ก็พึงหวังไดทุคติ ฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงทรง
สรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๑๐] ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แตเมื่อบุคคลเขาถึงกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู จักไดมีการอยูเปนทุกข มีความลําบาก ความคับแคน
มีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้ และเมื่อตายไปแลว ก็พึงหวังไดทุคติไซร
พระผูมีพระภาคเจาก็จะไมพึงทรงสรรเสริญการเขาถึงกุศลธรรม
ทั้งหลาย ก็เพราะเมื่อบุคคลเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู มีการอยูสบาย
ไมมีความลําบาก ไมมีความคับแคน ไมมีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้
และเมื่อตายไปแลว ก็พงึ หวังไดสุคติ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
สรรเสริญการเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลาย ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้
แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะนี้แล.
จบ เทวทหสูตรที่ ๒
อรรถกถาเทวทหสูตรที่ ๒
ในเทวทหสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ เจาทั้งหลายทานเรียกวา
เทวะ สระอันเปนมงคลของเจาเหลานั้น ชื่อวา เทวทหะ อีกนัยหนึ่ง
สระนั้นเกิดเอง เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงเรียกวา เทวทหะ นิคมมีอยู
ในที่ไมไกลสระเทวทหะนั้น จึงวา เทวทหะนั้นแหละโดยเปนนปุงสกลิงค
บทวา ปจฺฉาภูมคามิกา ไดแก ผูใครจะไปยังปจฉาภูมชนบทที่ตั้งอยูใน
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ทิศอื่นอีก บทวา นิวาส ไดแก อยูจําพรรษาตลอด ๓ เดือน บทวา
อปโลกิโต แปลวา บอกลา บทวา อปโลเกถ แปลวา ขอทานจงบอกลา
ถามวา เพราะเหตุไร จึงใหพระเถระบอกลา ? ตอบวา เพราะมี
พุทธประสงคจะทําใหทานเหลานั้นมีภาระหนาที่ จริงอยู ผูใดแมเมื่ออยู
ในวิหารเดียวกันก็ไมไปสูสํานัก เมื่อจะหลีกไป ก็หลีกไปโดยไมบอกลา
ผูนี้ชื่อวา นิพฺภาโร ไมมีภาระ ผูใดแมอยูในวิหารเดียวกัน ก็มาพบกันได
เมื่อจะหลีกจําตองบอกลา ผูนี้ชื่อวามีภาระ ภิกษุแมเหลานี้หาเปนเชนนั้นไม
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา ภิกษุเหลานี้จักเจริญดวยคุณ
มีศีลเปนตน แมดวยอาการอยางนี้ จึงมีพระพุทธประสงคจะทรงนํา
ภิกษุเหลานั้น ใหมีภาระหนาที่ จึงรับสั่งใหบอกลา. บทวา ปณฺฑิโต
ความวา ผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต ๔ อยาง มีความเปนผูฉลาด
ในธาตุเปนตน. บทวา อนุคฺคาหโก ไดแกผูอนุเคราะหดวยการอนุเคราะห
๒ อยาง คือ อนุเคราะหดวยอามิส และอนุเคราะหดวยธรรม
ไดยินวา พระเถระ ไมไปบิณฑบาตแตเชาตรูเหมือนภิกษุ
เหลาอื่น เมื่อภิกษุทั้งปวงไปแลว ก็เดินตรวจไปตามลําดับทั่วสังฆาราม
กวาดที่ที่ไมไดกวาด ทิ้งหยากเยื่อที่ยังไมไดทิ้ง เก็บงํา เตียงตั่ง
เครื่องไมและเครื่องดิน ที่เก็บไวไมดีในสังฆาราม ถามวา เพราะเหตุไร?
แกวา เพราะประสงควา อัญญเดียรถียผูเขาไปวิหารเห็นเขา อยากระทํา
ความดูหมิ่น แตนั้นไดไปยังศาลาภิกษุไข ปลอบใจภิกษุไขถามวา
ตองการอะไร จึงหาภิกษุหนุมและสามเณรของภิกษุเหลานั้นไปเพื่อ
ประโยชนตามที่ประสงค แลวแสวงหาเภสัชดวยภิกขาจารวัตรหรือ
ในที่ที่คนชอบพอกัน ถวายแกภิกษุเหลานั้น จึงสงภิกษุเหลานั้นไปดวย
กลาววา ขึน้ ชื่อการบํารุงภิกษุไข พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา
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สรรเสริญแลว ไปเถิด ทานสัปปุรุษ พวกทานอยาเปนผูประมาท แลว
ตนเองก็เที่ยวไปบิณฑบาตหรือกระทําภัตกิจในตระกูลอุปฏฐาก แลวไป
สูวิหารขอนี้เปนเพราะพระเถระนั้นเคยประพฤติมาในสถานที่อยูประจํา
กอน
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไป พระเถระคิดวา เราเปน
พระอัครสาวกจึงไมเดินสรวมรองเทากั้นรมไปขางหนา. ก็ในบรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดเปนผูแก เปนผูไข หรือยังหนุมนัก พระเถระ
ก็ใหเอาน้ํามันทาที่เจ็บของภิกษุเหลานั้น แลวใหภกิ ษุหนุมและสามเณร
ของตนถือบาตรและจีวร วันนั้นหรือวันรุงขึ้นก็พาภิกษุเหลานั้นไป
วันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นทานผูนี้แล ไมไดเสนาสนะนั่งอยูในกลด
เพราะมาถึงเวลาวิกาลเกินไป วันรุง ขึ้นจึงใหประชุมภิกษุสงฆแสดง
เรื่องชาง ลิง และนกกระทา แลวทรงบัญญัติ สิกขาบทวา ทานพึงให
เสนาสนะตามลําดับผูแก. อันดับแรกพระองคทรงอนุเคราะหดวยอามิส
ดวยประการฉะนี้ ก็แลพระองคเมื่อจะทรงโอวาทรอยครั้งบาง
พันครั้งบาง จนกระทั่งบุคคลนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล ลําดับนั้นจึง
ทรงผละบุคคลนั้นแลวโอวาทบุคคลอื่น โดยนัยนี้คนทั้งหลายตั้งอยูใน
โอวาทของพระองคผูทรงโอวาทอยู ก็บรรลุพระอรหัตนับไมถวน
พระองคทรงอนุเคราะหดวยธรรมดวยประการฉะนี้.
บทวา ปจฺจสฺโสสุ ความวา ภิกษุเหลานั้นคิดวา ผูนี้ไมไดเปน
อุปชฌาย ไมไดเปนอาจารย ไมไดเปนเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมา ดังนั้น
เราจักทําในสํานักของทานดังนี้แลว มิไดนิ่งเฉยเสีย จึงรับพระดํารัส
พระศาสดาวา อยางนั้นพระเจาขา.
บทวา เอลคลาคุมฺเพ ไดแก ทีโ่ รงที่มุงบังดวยตะไครน้ํา ไดยินวา
พุมตะไครน้ํานั้นเกิดในที่มีน้ําขังนานๆ ครั้งนั้นภิกษุเหลานั้น ทําโรง
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๔ เสาในที่นนั้ แลวยกพุมตะไครน้ํานั้นขึ้นไวบนโรงนั้น ตะไครน้ํานั้น
ปดกั้นโรงนัน้ ที่นั้นภิกษุเหลานั้น จึงกออิฐไวภายใตโรงนั้น เกลี่ยทราย
ปูลาดอาสนะไว ลมออนๆพัดตองที่พักกลางวันอันรมเย็น พระเถระนั่ง
ในที่นั้น ซึ่งทานมุงหมายกลาวไววา ที่พุมตะไครน้ํา. บทวา นานาเวรชฺชคต ความวา ไดแกประเทศตางๆนอกจากประเทศพระราชา
พระองคหนึ่ง. บทวา วิรชฺช ไดแก ประเทศอื่น เหมือนอยางวา ถิ่นอื่น
นอกจากถิ่นของตนออกไป ชื่อวา วิเทส (ตางถิ่น) ฉันใด ประเทศอื่น
นอกจากประเทศที่เคยอยูอาศัยชื่อวิรัชชะ (ตางประเทศ) ฉันนั้น.
ตางประเทศนั้นทานเรียกวา เวรัชชะ. บทวา ขตฺติยปณฺฑิตา ไดแก
พระราชาผูเปนบัณฑิต มีพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศลเปนตน.
บทวา พฺราหฺมณปณฺฑิตา ไดแก พราหมณผูเปนบัณฑิต มีจังกีพราหมณ
และตารุกขพราหมณเปนตน. บทวา คหปติปณฺฑิตา ไดแก คฤหบดีผูเปน
บัณฑิต มีจิตตคฤหบดีและสุทัตตคฤหบดีเปนตน. บทวา สมณปณฺฑิตา
ไดแก นักบวช ผูเปนบัณฑิต มีสัพพิยปริพาชก และปโลติกปริพาชก
เปนตน. บทวา วีมสกา ไดแกผูแสวงหาประโยชน. บทวา กึวาที ไดแก
ทานกลาวความเห็นของตนวาอยางไร อธิบายวา ผูมีลัทธิวาอยางไร.
บทวา กิมกฺขายี ไดแก บอกโอวาทและอนุสาสนแกสาวกทั้งหลายวา
อยางไร. บทวา ธมฺมสฺส จานุธมฺม ไดแก พยากรณตามพยากรณที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว. บทวา สหธมฺมิโก ไดแก ผูเปนไปกับ
ดวยเหตุ. บทวา วาทานุวาโท ไดแก กลาวตามวาทะที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัส. บาลี วาทานุวาโต ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ตกไปตาม คลอยตาม
เปนไปตาม. แมดวยบทนี้ เปนอันทานแสดงเฉพาะวาทะที่คลอยตาม
วาทะนั่นเอง
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ในบทวา อวีตราคสฺส พึงทราบอรรถโดยตัณหานั่นเอง เพราะ
ฉะนั้นตัณหาแล ทานเรียกวา ราคะ เพราะกําหนัด วาฉันทะ เพราะ
พอใจ วา เปมะ เพราะอรรถวาประพฤติรักใคร วาปปาสาระหาย
เพราะอรรถวาประสงคจะดื่ม วาปริฬาหะรุมรอน เพราะอรรถวา
ตามเผา. ถามวา เพราะเหตุไร ทานจึงเริ่มคําเปนตนวา อกุสเล จาวุโส
ธมฺเม แกวา เพื่อแสดงโทษของผูไมปราศจากราคะและอานิสงสของ
ผูปราศจากราคะในขันธ ๕. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิฆาโต ไดแก
ผูหมดทุกขแลว. บทวา อนุปายาโส ไดแก ผูหมดความเดือดรอน.
บทวา อปริฬาโห ไดแกผูไมมีความรุมรอน พึงทราบความทุกบทดังวามานี้.
จบ อรรถกถาเทวทหสูตรที่ ๒
๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑
วาดวยลักษณะมุนี
[๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ภูเขาชันขางหนึ่ง ใกล
กุรรฆรนคร แควนอวันตี ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อวาหลิททิกานิเขาไปหา
ทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสพระภาษิตนี้ในมาคัณฑิยปญหา อันมีในอัฏฐกวรรควา
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มุนีละที่อยูแลว ไมมีที่พักเที่ยวไป ไมทํา
ความสนิทสนมในบาน เปนผูวางจากกามทั้งหลาย
ไมมุงถึงกาลขางหนา ไมทําถอยคําแกงแยงกับ
ชนอื่น ดังนี้.
ขาแตทานผูเจริญ เนื้อความแหงพระพุทธวจนะที่พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสโดยยอนี้ จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไร.
[๑๒] พระมหากัจจานะไดกลาววา ดูกอนคฤหบดี รูปธาตุเปน
ที่อยูอาศัยของวิญญาณ ก็แหละมุนีใดมีวิญญาณพัวพันดวยราคะใน
รูปธาตุ มุนนี ั้นทานกลาววา มีที่อยูอาศัยเที่ยวไป ดูกอนคฤหบดี เวทนา...
สัญญา...สังขารธาตุเปนที่อยูอาศัยของวิญญาณ ก็แหละมุนีใดมี
วิญญาณพัวพันดวยราคะในสังขารธาตุ มุนีนั้นทานกลาววามีที่อยูอาศัย
เที่ยวไป ดูกอนคฤหบดี มุนีชื่อวาเปนผูมีที่อยูอาศัยเที่ยวไป ดวยประการ
อยางนี้แล.
[๑๓] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูไมมีที่อยูอาศัยเที่ยวไปอยางไร
ดูกอนคฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัย
แหงจิตเหลาใด ในรูปธาตุ ความพอใจเปนตนเหลานั้น อันพระตถาคต
ทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ทรงกระทําใหไมมี มีอนั ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา เปนผูไมมีที่อาศัยเที่ยวไป ดูกอน
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คฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิตเหลาใดใน
เวทนาธาตุ... ในสัญญาธาตุ... ในสังขารธาตุ... ในวิญญาณธาตุ
ความพอใจเปนตนเหลานั้น อันพระตถาคตทรงละเสียแลว ทรงตัดราก
ขาดแลว ทรงทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทรงกระทําใหไมมี มีอันไม
เกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา
เปนผูไมมีที่อยูอาศัยเที่ยวไป ดูกอนคฤหบดี มุนชี อื่ วาเปนผูไมมีที่อยูอาศัย
เที่ยวไปอยางนี้แล.
[๑๔] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูมีที่พักเที่ยวไปอยางไร ดูกอน
คฤหบดี มุนที านกลาววา เปนผูมีที่พักเที่ยวไป เพราะซานไปและพัวพัน
ในรูป อันเปนนิมิตและเปนที่พัก ดูกอนคฤหบดี มุนีทานกลาววาเปน
ผูมีที่พักเที่ยวไป เพราะซานไปและพัวพันในเสียง... ในกลิ่น... ในรส...
ในโผฏฐัพพะ... ในธรรมารมณ อันเปนนิมิตและเปนที่พัก ดูกอน
คฤหบดี มุนีเปนผูมีที่พักเที่ยวไป อยางนี้แล.
[๑๕] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูไมมีที่พักเที่ยวไปอยางไร ดูกอน
คฤหบดี กิเลสเปนเหตุซานไปและพัวพันในรูปอันเปนนิมิตและที่พัก
อันพระตถาคตทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดัง
ตาลยอดดวน ทรงกระทําใหไมมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
เพราะฉะนั้น พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา เปนผูไมมีที่พักเที่ยวไป
ดูกอนคฤหบดี กิเลสเปนเหตุไปพัวพันในเสียง... ในกลิ่น... ในรส...
ในโผฏฐัพพะ... ในธรรมารมณอันเปนนิมิตและเปนที่พัก อันพระตถาคต
ทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ทรงกระทําใหไมมี มีอนั ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
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พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา เปนผูไมมีที่พักเที่ยวไป ดูกอนคฤหบดี
มุนีชื่อวาเปนผูไมมีที่พักเที่ยวไปอยางนี้แล.
[๑๖] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร ดูกอน
คฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ เปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถอยู คือเปน
ผูพลอยชื่นชมกับเขา พลอยโศกกับเขา เมื่อพวกคฤหัสถมีสุขก็สุขดวย
มีทุกข ก็ทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมกี รณียกิจที่ควรทําเกิดขึ้น ก็ขวนขวาย
ในกรณียกิจเหลานั้นดวยตนเอง ดูกอนคฤหบดี มุนีเปนผูสนิทสนมในบาน
อยางนี้แล.
[๑๗] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีไมเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร
ดูกอนคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ คือ
ไมพลอยชื่นชมกับเขา ไมพลอยโศกกับเขา เมื่อพวกคฤหัสถมีสุข
ก็ไมสุขดวย มีทุกข ก็ไมทุกขดวย เมื่อคฤหัสถมีกรณียกิจที่ควรทําเกิดขึ้น
ก็ไมขวนขวายในกรณียกิจเหลานั้นดวยตนเอง ดูกอนคฤหบดี มุนีไมเปน
ผูสนิทสนมในบาน อยางนี้แล.
[๑๘] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูไมวางจากกามทั้งหลายอยางไร
ดูกอนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ ยังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด
ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน
อยากในกามทั้งหลาย ดูกอ นคฤหบดี มุนีเปนผูไมวางจากกามทั้งหลาย
อยางนี้แล.
[๑๙] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูวางจากกามทั้งหลายอยางไร
ดูกอนคฤหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูปราศจากความ
กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวนกระวาย
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ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย ดูกอนคฤหบดี มุนีเปนผูวางจาก
กามทั้งหลาย อยางนี้แล.
[๒๐] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูมุงถึงกาลขางหนาอยางไร
ดูกอนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ มีความปรารถนาอยางนี้วา ในกาล
ขางหนา ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มีเวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้
มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้ ดูกอนคฤหบดี มุนีเปนผูมุงถึงกาล
ขางหนา อยางนี้แล.
[๒๑] ดูกอนคฤหบจี ก็มุนีเปนผูไมมุงถึงกาลขางหนาอยางไร
ดูกอนคฤหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ไมมีความปรารถนาอยางนี้
วา ในกาลขางหนา ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มีเวทนาอยางนี้ มีสัญญา
อยางนี้ มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้ ดูกอนคฤหบดี มุนีเปนผูไมมุง
ถึงกาลขางหนา อยางนี้แล.
[๒๒] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอื่น
อยางไร ดูกอ นคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ ยอมเปนผูทําถอยคําเห็น
ปานนี้วา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ไฉนทาน
จักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได ทานเปนผูปฏิบัติผิด เราเปนผูปฏิบัติชอบ
คําที่ควรกลาวกอน ทานกลาวทีหลัง คําที่ควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน
คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน ขอที่ทานเคย
ประพฤติมาผิดเสียแลว เรายกวาทะแกทานแลว ทานจงประพฤติเพื่อ
ปลดเปลื้องวาทะเสีย ทานเปนผูอันเราขมไดแลว หรือจงปลดเปลื้อง
เสียเอง ถาทานสามารถ ดูกอนคฤหบดี มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับ
ชนอื่น อยางนี้แล.
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[๒๓] ดูกอนคฤหบดี ก็มุนไี มเปนผูทําคําแกงแยงกับชนอื่น
อยางไร ดูกอ นคฤหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไมทํา
ถอยคําเห็นปานนี้วา ทานยอมไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทวั่ ถึง
ธรรมวินัยนี้ ไฉนทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได ทานเปนผูปฏิบัติผิด
เราเปนผูปฏิบัติชอบ คําที่ควรกลาวกอน ทานกลาวทีหลัง คําที่ควรกลาว
ทีหลัง ทานกลาวกอน คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน
ขอที่ทานเคยปฏิบัติมาผิดเสียแลว เรายกวาทะแกทานแลว ทานจง
ประพฤติเพื่อปลดเปลื้องวาทะเสีย ทานเปนผูอันเราขมไดแลว หรือจง
ปลดเปลื้องเสียเอง ถาทานสามารถ ดูกอนคฤหบดี มุนีไมเปนผูทํา
ถอยคําแกงแยงกับชนอื่น อยางนี้แล.
[๒๔] ดูกอนคฤหบดี พระพุทธวจนะที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลวในมาคัณฑิยปญหา อันมีในอัฏฐกวรรควา
มุนีละที่อยูแลว ไมมีที่พักเที่ยวไป ไมทํา
ความสนิทสนมในบาน เปนผูวางจากกามทั้งหลาย
ไมมุงถึงกาลขางหนา ไมทาํ ถอยคําแกงแยงกับ
ชนอื่น ดังนี้.
ดูกอนคฤหบดี เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสโดยยอนี้แล พึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบ หลิททิการนิสูตรที่ ๓
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อรรถกถาหลิททิกานิสูตรที่ ๓
ในหลิททิกานิสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อวนฺตีสุ ไดแกในแควนอวันตี กลาวคือ อวันตีทักขิณาปถ.
บทวา กุรรฆเร ไดแก ในนครมีชื่ออยางนั้น. บทวา ปปาเต ไดแกในเหว
ขางหนึ่ง ไดยินวา ภูเขาลูกนั้นมีขางแถบหนึ่งเปนเสมือนขาดตกไป.
บาลีวา ปวตฺเต ดังนี้ก็มี อธิบายวา เปนสถานที่ประกาศลัทธิของพวก
เดียรถียตางๆ. ดังนั้นพระเถระจึงอาศัยนครนั้นในรัฐนั้นแลว อยูบน
ภูเขานั้น. บทวา หลิทฺทกิ านิ ไดแก คฤหบดีนั้นผูมีชื่ออยางนั้น บทวา
ฏกวคฺคิเย มาคณฺฑิยปฺเห ไดแกในปญหาที่มีชื่อวา มาคัณฑิยปญหา
ในวรรคที่ ๘.
ดวยบทวา รูปธาตุ ทานประสงคเอารูปขันธ. บทวา รูปธาตุราควินิพนฺธ ความวา อันความกําหนัดในรูปธาตุรึงรัดแลว. บทวา
วิฺาณ ไดแกกรรมวิญญาณ. บทวา โอกสารี ไดแกผูอาศัยเรือนอยู
ประจํา คือผูอาศัยอาลัยอยูประจํา. ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในที่นี้
ทานจึงไมกลาววา วิฺาณธาตุ โข คหปติ. แกวา เพื่อกําจัดความงมงาย.
จริงอยู วาโดยอรรถ ปจจัย ทานเรียกวา โอกะ กรรมวิญญาณที่เกิด
กอนยอมเปนปจจัยทั้งแกกรรมวิญญาณ ทั้งแกวิบากวิญญาณที่เกิด
ภายหลัง สวนวิบากวิญญาณยอมเปนปจจัยทั้งแกวิบากวิญญาณ ทั้งแก
กรรมวิญญาณ ฉะนั้น เพื่อจะกําจัดความงมงายที่จะพึงมีวา อะไรหนอ
แลชื่อวา วิญญาณ ในทีน่ ี้ จึงไมทรงกําหนดเอาขอนั้นทําเทศนาโดย
ไมปนเปกัน อีกอยางหนึ่ง เมื่อวาโดยอํานาจอารมณ เพื่อจะแสดง
วิญญาณฐิติที่ปจจัยปรุงแตง ๔ อยาง ที่ตรัสไวนั้น จึงไมจัดวิญญาณ
เขาในที่นี้.
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อุบายในคําวา อุปายุปาทานา มี ๒ อยาง คือ ตัณหาอบาย ๑
ทิฏฐิอุบาย ๑ และอุปาทาน ในคําวา อุปายุปาทานา มี ๔ อยาง มี
กามุปาทานเปนตน. บทวา เจตโส อธิฏานาภินิเวสานุสยา ไดแกเปน
ที่ตั้งอาศัย เปนที่ยึดมั่น และเปนทีน่ อนเนื่องแหงอกุศลจิต. บทวา
ตถาคตสฺส ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา จริงอยู ตัณหาและอุปาทาน
เหลานั้น พระขีณาสพทุกจําพวกละไดแลว. แตเมื่อวาโดยสวนสูง
ทานกลาวไวอยางนี้วา ความที่พระศาสดาเปนพระขีณาสพ ปรากฏชัด
แลวในโลก. ถามวา เพราะเหตุไร ทานจึงจัดวิญญาณไวในที่นี้วา
วิฺาณธาตุยา ดังนี้. แกวา เพื่อแสดงการละกิเลส. ดวยวา กิเลสที่
ทานละในขันธ ๔ เทานัน้ ยังไมเปนอันละได ตองละไดขันธทั้ง ๕
จึงเปนอันละได ฉะนั้น ทานจึงจัดไว เพื่อแสดงการละกิเลส. บทวา
เอว โข คหปติ อโนกสารี โหติ ความวา ชื่อวาเปนผูไมมีที่อยูอาศัย
ประจําอยางนี้ คือดวยกรรมวิญญาณที่ไมอาศัยที่อยู.
บทวา รูปนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา ความวา รูปนั่นแหละชื่อวา
นิมิต เพราะอรรถวาเปนปจจัยของกิเลสทั้งหลาย ชื่อวานิเกตเพราะ
อรรถวาเปนที่อยูอาศัยกลาวคือเปนอารมณ ดังนั้นจึงชื่อวามีรูปเปนนิมิต
และเปนที่อยูอาศัย. ความซานไปและความพัวพัน ชื่อวาวิสารวินิพันธะ.
ดวยสองบทวา วิสาระ และ วินิพันธะ ทานกลาวถึงความที่กิเลสแผไป
และความที่กิเลสพัวพัน. บทวา รูปนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา แปลวา
เพราะซานไปและพัวพันในรูปอันเปนนิมิตและเปนที่พัก ฉะนั้นจึงมี
อธิบายวา ดวยความซานไปแหงกิเลส และดวยความพัวพันแหงกิเลส
ที่เกิดขึ้นในรูปที่เปนนิมิตและเปนที่อยูอาศัย. บทวา นิเกตสารีติ วุจฺจติ
ความวา สถานที่เปนที่อยูอาศัย ทานเรียกวา สารี โดยกระทําใหเปน
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อารมณ. บทวา ปหีนา ความวา พระตถาคตทรงละความซานไปและ
ความพัวพันแหงกิเลสในรูปที่เปนนิมิตและเปนที่อยูอาศัย. ถามวา
ก็เพราะเหตุไร ในที่นี้ เบญจขันธทานจึงเรียกวา โอกะ อารมณ ๖
ทานจึงเรียกวา นิเกตะ แกวา เพราะฉันทราคะมีกําลังแรงและมี
กําลังออน. จริงอยู แมเมื่อฉันทราคะมีกําลังเสมอกัน อารมณเหลานั้น
ก็มีความแตกตางกัน ดวยอรรถวาเปนที่อยูอาศัย คือ เรือนเปนที่อยู
อาศัยประจํานั่นแล ทานเรียกวา โอกะ. สวนเปนตนเปนที่อยูอาศัยของ
ผูที่นัดหมายกันทํางานวา วันนี้พวกเราจักทําในที่โนน ชื่อวา นิเกตะ
ในสองอยางนั้น ในขันธที่เปนไปภายใน เหมือนฉันทราคะในเรือนที่
เต็มดวยบุตรภรรยาทรัพยและธัญญาหาร ยอมมีกําลังแรง. ในอารมณ
ภายนอก ๖ เหมือนฉันทราคะในที่สวนเปนตน มีกําลังออนกวานั้น
ฉะนั้น พึงทราบวา ตรัสเทศนาอยางนี้เพราะฉันทราคะมีกําลังแรง
และมีกําลังออน.
บทวา สุขิเตสุ สุขโิ ต ความวา เมื่อพวกอุปฏฐากไดรับความสุข
โดยไดทรัพยธัญญาหารเปนตน ก็มีความสุขดวยความสุขอาศัยเรือนวา
บัดนี้เราจักไดโภชนะที่นาพอใจ เปนเหมือนเสวยสมบัติที่พวกอุปฏฐาก
เหลานั้นไดรับ เที่ยวไป. บทวา ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต ความวา เมื่อพวก
อุปฏฐากเหลานั้นเกิดความทุกขดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ตนเองมี
ความทุกขสองเทา. บทวา กิจฺจกรณีเยสุ ไดแก ในเรื่องที่ควรทํา คือกิจ.
บทวา โยค อาปชฺชติ ความวา ชวยขวนขวาย คือทํากิจเหลานั้นดวย
ตนเอง. บทวา กาเมสุ ไดแก ในวัตถุกามทั้งหลาย. บทวา เอว โข คหปติ
กาเมหิ น ริตฺโต โหติ ความวา เปนผูไมวางจากกิเลสกามทั้งหลาย คือ
เปนผูไมเปลา เพราะยังมีกามภายใน อยางนี้. ฝายตรงขาม พึงทราบวา
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วาง คือเปลา เพราะไมมีกามเหลานั้น.
บทวา ปุรกฺขราโน ไดแก มุงเพงแตโทษ. ในบทวา เอวรูโป สิย
เปนตน ไดแก ปรารถนาวา เราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ในบรรดารูปที่สูง
และต่ํา ดําและขาวเปนตน ปรารถนาวา ในเวทนามีสุขเวทนาเปนตน
เราพึงเปนผูชื่อวามีเวทนาอยางนั้น ในสัญญามีสญ
ั ญาที่กําหนดดวย
นีลกสิณเปนตน เราพึงเปนผูชื่อวามีสัญญาอยางนั้น ในสังขารมี
ปุญญาภิสังขารเปนตน เราพึงเปนผูชื่อวามีสังขารอยางนั้น ในวิญญาณ
มีจักขุวิญญาณเปนตน เราพึงเปนผูชื่อวามีวิญญาณอยางนั้น. บทวา
อปุรกฺขราโน ไดแกไมมุงแตโทษ.
บทวา สหิตมฺเม อสหิตนฺเต ไดแก คําของทานไมมีประโยชน
ไมสละสลวย คําของเรามีประโยชน สละสลวย หวาน. บทวา อธิจิณ-ฺ
ณนฺเต วิปราวตฺต ไดแก คําพูดของทานที่สะสมคลองแคลวดีมานาน
ทั้งหมดนั้นพอมาถึงวาทะของเราก็เปลี่ยนแปรกลับกันโดยทันที. บทวา
อาโรปโต เต วาโท ไดแก โทษของทานเรายกขึ้นแลว. บทวา จร
วาทปฺปโมกฺขาย ความวา ทานจงทองเที่ยวไปเขาหาอาจารยนั้น ๆ
เสาะหาใหดียิ่งขึ้นไปเพื่อจะปลดเปลื้องวาทะนี้. บทวา นิพฺเพเธหิ วา สเจ
ปโหสิ ไดแก ถาตนเองสามารถ ทานก็จงกลาวแกเสียในที่นี้เลยทีเดียว.
จบ อรรถกถาหลิททิการนิสูตรที่ ๓
๔. หลิททิการนิสูตร ที่ ๒
วาดวยผูสําเร็จลวงสวน
[๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ภูเขาชันขางหนึ่ง ใกล
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เมืองกุรรฆรนคร อวันตีรฐั ครั้งนั้นแล คฤหบดีชอื่ วาหลิททิกานิเขาไป หา
ทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดถามทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูม ีพระภาคเจา
ตรัสพระภาษิตนี้ในสักกปญหาวา สมณพราหมณเหลาใด หลุดพนแลว
เพราะความสิ้นไปแหงตัณหา สมณพราหมณเหลานั้น เปนผูสําเร็จ
ลวงสวน เปนผูมีความเกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารี
บุคคลลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ดังนี้ ขาแตทานผูเจริญ เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอนี้ จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไร.
[๒๖] พระมหากัจจานะไดกลาววา ดูกอนคฤหบดี ความพอใจ
ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง
ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิตเหลาใด ในรูปธาตุ จิต ทาน
กลาววาพนดีแลว เพราะความสิ้น เพราะความคลายกําหนัด เพราะ
ความดับ เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซึง่ ความพอใจเปนตน
เหลานั้น ดูกอ นคฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยืดมั่น อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัย
แหงจิตเหลาใด ในเวทนาธาตุ... ในสัญญาธาตุ... ในสังขารธาตุ...
ในวิญญาณธาตุ จิต ทานกลาววาพนดีแลว เพราะความสิ้น เพราะ
ความคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะความสละ เพราะความ
สละคืน ซึ่งความพอใจ เปนตนเหลานั้น ดูกอนคฤหบดี พระภาษิตที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสในสักกปญหาวาสมณพราหมณเหลาใด
พนแลว เพราะความสิ้นไปแหงตัณหา สมณพราหมณเหลานั้น เปน
ผูสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารี
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บุคคลลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ดังนี้ ดูกอนคฤหบดี เนื้อความแหงพระพุทธพจน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอนี้แล พึงเห็นไดโดยพิสดารอยางนี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบ ทุติยหลิททิการนิสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยหลิททิการนิสูตรที่ ๔
ในทุติยหลิททิกานิสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
คําวา สกฺกปฺเห นี้ทานกลาวไวแลวทั้งในจูฬสักกปญหา
และทั้งในมหาสักกปญหา. บทวา ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตา ไดแก นอมไปใน
พระนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงตัณหาดวยผลวิมุตติ ซึ่งมีพระนิพพาน
นั้นเปนอารมณ. บทวา อจฺจนฺตนิฏา ไดแก เสร็จ คือสําเร็จดวยดี
เหลือเกิน แมในบทที่เหลือก็มีนัยเดียวกันนี้.
จบ อรรถกถาหลิททิกานิสูตรที่ ๔
๕. สมาธิสูตร
วาดวยสมาธิเปนเหตุเกิดปญหา
[๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
แลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย

จงเจริญสมาธิ ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรูชัดตามเปนจริง ก็ภิกษุยอม
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รูชัดตามเปนจริงอยางไร ยอมรูชัดซึง่ ความเกิดและความดับแหงรูป
ความเกิดและความดับแหงเวทนา ความเกิดและความดับแหงสัญญา
ความเกิดและความดับแหงสังขาร ความเกิดและความดับแหงวิญญาณ.
[๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนความเกิดแหงรูป อะไร
เปนความเกิดแหงเวทนา อะไรเปนความเกิดแหงสัญญา อะไรเปน
ความเกิดแหงสังขาร อะไรเปนความเกิดแหงวิญญาณ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง ยอมดื่มด่ําอยู
ก็บุคคลยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง ยอมดื่มด่ําอยู ซึ่งอะไร ยอม
เพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง ยอมดื่มด่ําอยูซึ่งรูป เมื่อเพลิดเพลิน พร่ําถึง
ดื่มด่ําอยูซึ่งรูป ความยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีในรูป นั่นเปนอุปาทาน
เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนั้น ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ บุคคลยอมเพลิดเพลินซึ่งเวทนา ฯลฯ ยอมเพลิดเพลิน
ซึ่งสัญญา ฯลฯ ยอมเพลิดเพลินซึ่งสังขาร ฯลฯ ยอมเพลิดเพลิน
ยอมพร่ําถึง ยอมดื่มด่ําอยูซึ่งวิญญาณ เมื่อเพลิดเพลิน พร่ําถึง ดื่มด่ําอยู
ซึ่งวิญญาณ ความยินดียอมเกิดขึ้น ความยินดีในวิญญาณ นั่นเปน
อุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปน
ปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นี่เปนความเกิดแหงรูป
นี่เปนความเกิดแหงเวทนา นี่เปนความเกิดแหงสัญญา นี่เปนความเกิด
แหงสังขาร นี่เปนความเกิดแหงวิญญาณ.
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[๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนความดับแหงรูป อะไร
เปนความดับแหงเวทนา อะไรเปนความดับแหงสัญญา อะไรเปน
ความดับแหงสังขาร อะไรเปนความดับแหงวิญญาณ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง
ยอมไมดื่มด่ําอยู ก็ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ํา
อยูซึ่งอะไร ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ําอยูซึ่งรูป
เมื่อเธอไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมดื่มด่ําอยูซึ่งรูป ความยินดีในรูป
ยอมดับไป เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ํา
ซึ่งเวทนา... ซึ่งสัญญา... ซึ่งสังขาร... ซึ่งวิญญาณ เมื่อเธอไม
เพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมดื่มด่ําอยูซึ่งเวทนา... ซึง่ สัญญา... ซึง่ สังขาร...
ซึ่งวิญญาณ ความยินดีในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ใน
วิญญาณ ยอมดับไป เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทาน
จึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปน
ความดับแหงรูป นี้เปนความดับแหงเวทนา นี้เปนความดับแหงสัญญา
นี้เปนความดับแหงสังขาร นี้เปนความดับแหงวิญญาณ.
จบ สมาธิสตู รที่ ๕
อรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๕
ในสมาธิสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุเหลานั้นผูเสื่อมจากความเปน
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ผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่งแลวทรงทราบวา เมื่อภิกษุเหลานี้ไดความมีจิต
มีอารมณเปนหนึ่ง กรรมฐานจักเจริญ ดังนี้แลวจึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา
สมาธึ เปนตน บทวา อภินนฺทติ ไดแกยอมปรารถนา. บทวา อภิวทติ
ความวา ภิกษุยอมกลาวดวยความยินดียิ่งนั้นวา แหมอารมณนี้ชาง
นาปรารถนานาใครนาพอใจ ดังนี้ อนึง่ เมื่อเธอยินดียิ่งซึ่งอารมณนั้น
อาศัยอารมณนั้นทําใหเกิดความโลภขึ้นดวยอาการอยางนี้ชื่อวา
ยอมกลาวยกยอง. บทวา อชฺโฌสาย ติฏติ ไดแก กลืนเสร็จสรรพรับไว.
บทวา ยา รูเป นนฺทิ ไดแก ความเพลิดเพลินกลาวคือความปรารถนา
ในรูปอยางแรงกลา. บทวา ตทุปฺปาทาน คือ ชื่อวาอุปาทานเพราะอรรถ
วายึดมั่นอารมณนั้น. บทวา นาภินนฺทติ ไดแก ไมปรารถนา. บทวา
นาภิวทติ ความวา เธอยอมไมกลาววา อารมณนาปรารถนา นาใคร
ดวยอํานาจแหงความปรารถนา คือ ภิกษุผูมีจิตใจประกอบดวย
วิปสสนาแมเมื่อทําการเปลงวาจาวา ไมเที่ยง เปนทุกข ก็ชื่อวายอม
ไมกลาวยกยองทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๕
๖. ปฏิสลั ลานสูตร
วาดวยการหลีกเรนเปนเหตุเกิดปญญา
[๓๐] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรใน
การหลีกออกเรน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูหลีกออกเรน ยอมรูชัด
ตามเปนจริง ก็ภิกษุยอมรูช ัดตามเปนจริงอยางไร ยอมรูชัดซึ่งความเกิด
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และความดับแหงรูป... แหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร...
แหงวิญญาณ (ความตอไปนี้เหมือนขอที่ ๒๘-๒๙)
จบ ปฏิสัลลานสูตรที่ ๖
อรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่ ๖
ในปฏิสัลลานสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุเหลานั้นผูเสื่อมจากกายวิเวก
แลว ทรงทราบวา เมื่อพวกเธอไดกายวิเวก กรรมฐานจักเจริญ จึงได
ตรัสพระดํารัสนี้วา ปฏิสลฺลาเน เปนตน.
จบ อรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่ ๖
๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑
วาดวยความสะดุงและไมสะดุง
[๓๑] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความสะดุงเพราะความถือมั่น
และความไมสะดุง เพราะความไมถือมั่น แกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังตอไปนี้.
[๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความสะดุงเพราะความถือมั่น
ยอมมีอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมีไดสดับแลวในโลกนี้ มิได
เห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ มิไดรบั แนะนํา
ในอริยธรรม มิไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ

มิไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม

ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑
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ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ รูป
ของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะรูปของเขา
แปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตาม
ความแปรปรวนแหงรูป ความสะดุง และความเกิดขึ้นแหงธรรมที่
เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป ยอมครอบงําจิต
ของปุถุชนนั้นตั้งอยู เพราะจิตถูกครองงํา ปุถชุ นนั้นยอมมีความ
หวาดเสียว มีความลําบากใจ มีความหวงใย และสะดุงอยู เพราะความ
ถือมั่น ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีเวทนา ๑ ยอม
เห็นเวทนาในตน ๑ ยอมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนาของเขานั้น ยอม
แปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑
ยอมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเห็นตนในสัญญา ๑
สัญญาของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป ฯลฯ ยอมเห็น
สังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีสังขาร ๑ ยอมเห็นสังขาร
ในตน ๑ ยอมเห็นตนในสังขาร ๑ สังขารของเขานั้น ยอมแปรปรวน
ยอมเปนอยางอื่นไป ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอม
เห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑
วิญญาณของเขานั้นยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณ
แปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตาม
ความแปรปรวนแหงวิญญาณ ความสะดุง และความบังเกิดขึ้นแหง
ธรรมที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ
ยอมครอบงําจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู เพราะจิตถูกครองงํา ปุถชุ นนั้น
ยอมมีความหวาดเสียว มีความลําบากใจ มีความหวงใยและสะดุงอยู
เพราะความถือมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสะดุงเพราะความถือมั่น
ยอมมีอยางนี้แล.
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[๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น
ยอมมีอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับ
แลว ไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ ผูไดรับ
แนะนําดีแลวในอริยธรรม ผูเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ผูฉลาดในธรรมของ
สัตษุรุษ ผูไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมเห็นรูปโดย
ความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมเห็นรูปในตน ๑ ยอม
ไมเห็นตนในรูป ๑ รูปของอริยสาวกนั้น ยอมแปรปรวนยอมเปน
อยางอื่นไป เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึงไมมี
ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป ความสะดุง และ
ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความ
แปรปรวนแหงรูป ยอมไมครอบงําจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู เพราะจิต
ไมถูกครอบงํา อริยสาวกนั้นยอมไมมีความหวาดเสียว ไมมีความ
ลําบากใจ ไมมีความหวงใย และไมสะดุง เพราะไมถือมั่น ยอมไมเห็น
เวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีเวทนา ๑ ยอมไมเห็นเวทนา
ในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนาของอริยสาวกนั้นยอม
แปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป... ยอมไมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑
ยอมไมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมไมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมไมเห็นตน
ในสัญญา ๑ สัญญาของอริยสาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปน
อยางอื่นไป... ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมี
สังขาร ๑ ยอมไมเห็นตนในสังขาร ๑ ยอมไมเห็นสังขารในตน ๑
สังขารของอริยสาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป...
ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีวิญญาณ ๑
ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในวิญญาณ ๑ วิญญาณ
ของอริยสาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณ
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แปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึงไมมีความหมุนเวียนไปตาม
ความแปรปรวนแหงวิญญาณ ความสะดุงและความบังเกิดขึ้นแหงธรรม
ที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ยอม
ไมครอบงําจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู เพราะจิตไมถูกครอบงํา
อริยสาวกนั้นยอมไมมีความหวาดเสียว ไมมีความลําบากใจ ไมมี
ความหวงใย และไมสะดุง เพราะไมถือมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น ยอมมีอยางนี้แล.
จบ อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๗
อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๗
ในอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อุปาทานปริตสฺสน ไดแก ความสะดุงที่เกิดขึ้นเพราะ
ความยึดถือ. บทวา อนุปาทานอปริตสฺสน ไดแก ความไมสะดุงที่เกิดขึ้น
เพราะความไมยืดถือ. บทวา รูปวิปริณามานุวตฺติ ความวา กรรมวิญญาณ
ยอมเปนธรรมชาติหมุนเวียนไปตามความแตกแหงรูปโดยนัยเปนตนวา
รูปของเราแปรไปแลวดังนี้ หรือวารูปนี้ไดเคยมีแกเราแลว มาบัดนี้
รูปนี้ไมมีแกเราหนอดังนี้ บทวา วิปริณามานุปริวตฺติ ไดแก อันเกิดแตจิต
ที่มีความแปรปรวนเปนอารมณโดยหมุนเวียนไปตามรูปที่แปรปรวนไป.
บทวา ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา ไดแก ความสะดุงเพราะตัณหาและ
ความเกิดขึ้นพรอมแหงอกุศลธรรม. บทวา จิตฺต ไดแก กุศลจิต. บทวา
ปริยาทาย ติฏนฺติ ไดแก ครอบงําตั้งอยู. บทวา อุตฺตาสวา ไดแก
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มีความสะดุง. บทวา วิฆาตวา ไดแก มีความคับแคนคือมีความทุกข.
บทวา อเปกฺขวา ไดแก มีความอาลัย. บทวา อุปาทาย จ ปริตสฺสติ ไดแก
เปนผูชื่อวา สะดุงเพราะยึดถือ. บทวา น รูปวิปริณามานุปริวตฺติ ไดแก
กรรมวิญญาณนั่นแหละไมมีแกพระขีณาสพ เพราะฉะนั้น การพูดวา
ความหมุนเวียนไปตามความแตกแหงรูป ยอมไมมี ดังนี้จึงถูกตอง.
จบ อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๗
๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒
วาดวยความสะดุงและไมสะดุง
[๓๔] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลายเราจัก
แสดงความสะดุงเพราะความถือมั่น และความไมสะดุงเพราะความไม
ถือมั่นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความสะดุงเพราะความถือมั่น ยอมมีอยางไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมตามเห็นรูปวา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา รูปของเขานั้น ยอม
แปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น ยอมเห็นเวทนาวา
นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาวา นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นสังขาร
ทั้งหลายวา นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา วิญญาณของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปน
อยางอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป โสกะ
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ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความสะดุงเพราะความถือมั่น ยอมมีอยางนี้แล.
[๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น
ยอมมีอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนีผ้ ูไดสดับ
แลว ยอมพิจารณาเห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
ตัวตนของเรา รูปของอริยสาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป
เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา นั่นไมใชของเรา
ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา นั่นไมใชของเรา ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็น
สังขารวา นั่นไมใชของเรา ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณวา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา วิญญาณของ
อริยสาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณ
แปรปรวน และเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาสจึงไมเกิดขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความไมสะดุงเพราะความ
ไมถือมั่น ยอมมีอยางนี้แล.
จบ อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๘
อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๘
ในทุติยอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๘ พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงพระธรรมเทศนาดวยอํานาจตัณหา มานะและทิฏฐิ. พระองค
ตรัสเฉพาะวัฏฏะและวิวัฏฏะในสูตรทั้ง ๔ ตามลําดับ ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๘
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๙ อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕ ในสามกาล
[๓๖] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย รูปที่
เปนอดีต อนาคต ไมเที่ยง จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบันไปไยเลา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมี
ความอาลัยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปที่เปนอนาคต ยอมเปน
ผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับรูปที่เปน
ปจจุบัน เวทนาที่เปนอดีต เวทนา ที่เปนอนาคต ไมเที่ยง ฯลฯ สัญญา
ที่เปนอดีต สัญญาที่เปนอนาคตไมเที่ยง ฯลฯ สังขารที่เปนอดีต สังขารที่
เปนอนาคตไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณที่เปนอดีต วิญญาณที่เปนอนาคต
ไมเที่ยง จักกลาวถึงวิญญาณที่เปนปจจุบันไปไยเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยใน
วิญญาณที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปนอนาคต ยอมเปน
ผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณ
ที่เปนปจจุบัน.
จบ อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑
อรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑
ในกาลัตตยอนิจจสูตรที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา โก ปน วาโท ปจฺจุปปฺ นฺนสฺส ความวา ในปจจุบัน
ไมจําตองกลาวถึงเลย. รูปนั้นก็คงยังเปนของไมเที่ยงอยูนั่นเอง.
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นกําหนดวา รูปที่เปนอดีตอนาคตไมเที่ยง จึง
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ลําบากในปจจุบัน. ลําดับนั้น เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาวถึงรูปที่เปนอดีต
และอนาคตจากรูปปจจุบันนี้วา รูปที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง
ดังนี้ พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยวา จักตรัสรูจึงทรงแสดง
พระธรรมเทศนานี้ตามอัธยาศัยของบุคคล.
จบ อรรถกถาอตีตานาคตปจจุบันสูตรที่ ๑
๑๐. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕ ในสามกาล
[๓๗] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปที่เปนอดีต รูปที่เปนอนาคตเปนทุกข จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบัน
ไปไยเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปที่เปน
อนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับรูปที่เปนปจจุบัน เวทนาที่เปนอดีต เวทนาที่เปนอนาคต
เปนทุกข ฯลฯ สัญญาทีเ่ ปนอดีต สัญญาที่เปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ
สังขารที่เปนอดีต สังขารที่เปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ วิญญาณที่เปน
อดีต วิญญาณที่เปนอนาคต เปนทุกข จักกลาวถึงวิญญาณที่เปนปจจุบันไปไย
เลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปน
ผูไมมีความอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปน
อนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับวิญญาณที่เปนปจจุบัน.
จบ อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๒
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๑๑. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๓
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕ ในสามกาล
[๓๘] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปที่เปนอดีต รูปที่เปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบัน
ไปไยเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินในรูปที่เปน
อนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับรูปที่เปนปจจุบัน เวทนาที่เปนอดีต เวทนาที่เปนอนาคต
เปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาที่เปนอดีต สัญญาที่เปนอนาคต เปนอนัตตา
ฯลฯ สังขารที่เปนอดีต สังขารที่เปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณ
ที่เปนอดีต วิญญาณที่เปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงวิญญาณที่
เปนปจจุบันไปไยเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต
ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณที่เปนปจจุบัน.
จบ อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๓
จบ นกุลปตุวรรคที่ ๑
๑ - ๑๑ อรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนสูตร
สูตรที่ ๑ และสูตรที่ ๑๑ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตามอัธยาศัย
ของบุคคลเห็นปานนั้นแลใหพิเศษออกไป ดวยบทวา ทุกฺข อนตฺตา ดังนี้
จงอรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑ - ๑๑

จบอรรถกถานกุลปตุวรรคที่ ๑
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นกุลปตสูตร ๒. เทวทหสูตร ๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑
๔. หลิททิกานิสูตรที่ ๒ ๕. สมาธิสูตร ๖. ปฏิสัลลานสูตร ๗. อุปาทาน
ปริตัสสนาสูตรที่ ๑ ๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒ ๙. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑ ๑๐. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๒ ๑๑. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๓
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อนิจจวรรคที่ ๒
๑. อนิจจสูตรที่ ๑

๑

วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
[๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ณ ทีน่ ั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง
วิญญาณไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร
แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว อริยสาวก
นั้น ยอมรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจสูตรที่ ๑
๒. ทุกขสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕
[๔๐] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนทุกข เวทนาเปนทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณ

๑. สูตรที่ ๑ - ๙ ไมมีอรรถกถา
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เปนทุกข อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุกขสูตรที่ ๑
๓. อนัตตสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕
[๔๑] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา
วิญญาณเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมใน
สังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนัตตสูตรที่ ๑
๔. อนิจจสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
[๔๒] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน
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อนัตตา สิง่ ใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนสิ่งนั้น
นั้นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้ อริยสาวกพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนี้ เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ
สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา
เราไมเปนสิ่งนั้น นั้นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวกพึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น
อยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจสูตรที่ ๒
๕. ทุกขสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕
[๔๓] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ไมใชของเรา เราไมเปนสิ่งนั้น นั้นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวก
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เวทนาเปนทุกข
ฯลฯ สัญญาเปนทุกข ฯลฯ สังขารเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา
เราไมเปนสิ่งนั้น นั้นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวกพึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดับแลว
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เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุกขสูตรที่ ๒
๖. อนัตตสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕
[๔๔] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป
เปนอนัตตา รูปนั้นไมใชของเรา เราไมเปนรูปนั้น นั้นไมใชตัวตนของเรา
ขอนี้ อริยสาวกพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
เวทนาเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ สังขารเปนอนัตตา ฯลฯ
วิญญาณเปนอนัตตา ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนัตตสูตรที่ ๒
๗. อนิจจเหตุสูตร
วาดวยความเปนอนิจจังแหงเหตุปจจัย
[๔๕] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง
แมเหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดขึ้นก็ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปทีเ่ กิดจาก
สิ่งที่ไมเที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเลา เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ
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สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง แมเหตุปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดขึ้น
ก็ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เกิดจากสิ่งไมเที่ยง ที่ไหนจะ
เที่ยงเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจเหตุสูตร
๘. ทุกขเหตุสูตร
วาดวยความเปนทุกขแหงเหตุปจจัย
[๔๖] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนทุกข แมเหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดขึ้นก็เปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปที่เกิดจากสิ่งที่เปนทุกข ฯลฯ ที่ไหนจะเปนสุขเลา เวทนาเปนทุกข
ฯลฯ สัญญาเปนทุกข ฯลฯ สังขารเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณเปนทุกข แมเหตุ
ปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดขึ้นก็เปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เกิดจาก
สิ่งที่เปนทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุกขเหตุสูตร
๙. อนัตตเหตุสูตร
วาดวยความเปนอนัตตาแหงเหตุปจจัย

[๔๗] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนอนัตตา แมเหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดขึ้นก็เปนอนัตตา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย รูปเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา เวทนา
เปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ สังขารเปนอนัตตา ฯลฯ
วิญญาณเปนอนัตตา แมเหตุปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดขึ้นก็เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา ที่ไหนจักเปน
อัตตาเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนัตตเหตุสูตร
๑๐. อานันทสูตร
วาดวยความดับแหงขันธ ๕
[๔๘] กรุงสาวัตถี. ในอาราม ฯลฯ ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนท
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ความดับเรียกวานิโรธ ความดับแหงธรรม
เหลาไหนแล เรียกวานิโรธ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท
รูปแลเปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความ
สิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปน
ธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา ความดับแหงรูปนั้น เรียกวานิโรธ
เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณ
ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเปนธรรมดา
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไป
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เปนธรรมดา ความดับแหงวิญญาณนั้น เรียกวานิโรธ ดูกอนอานนท
ความดับแหงธรรมเหลานี้แล เรียกวานิโรธ
จบ อานันทสูตร
จบ อนิจจวรรคที่ ๒
อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑๐
พระสูตรสุดทายในอนิจจวรรค เปนไปดวยอํานาจคําถามบท
ที่เหลือ พระองคทรงแสดงดวยอํานาจแหงผูมีปญญาตรัสรูโดยประการนั้น ๆ.
จบ อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาอนิจวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนิจจสูตรที่ ๑ ๒. ทุกขสูตรที่ ๑ ๓. อนัตตสูตรที่ ๑
๔. อนิจจสูตรที่ ๒ ๕. ทุกขสูตรที่ ๒ ๖. อนัตตสูตรที่ ๒ ๗. อนิจจเหตุสูตร ๘. ทุกขเหตุสูตร ๙. อนัตตเหตุสูตร ๑๐. อานันทสูตร
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ภารวรรคที่ ๓
๑. ภารสูตร
วาดวยขันธ ๕ เปนภาระ
[๔๙] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงภาระ ผูแบกภาระ การถือภาระ และการวางภาระ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภาระเปนไฉน พึงกลาววา ภาระ คืออุปาทาน
ขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน คือ อุปาทานขันธ คือรูป อุปาทานขันธ
คือ เวทนา อุปาทานขันธ คือสัญญา อุปาทานขันธ คือ สังขาร และ
อุปาทานขันธ คือวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาภาระ.
[๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผูแบกภาระเปนไฉน พึงกลาววา
บุคคลบุคคลนี้นั้น คือ ทานผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ผูแบกภาระ.
[๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การถือภาระเปนไฉน ตัณหานี้ใด
นําใหเกิดภพใหม ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน
มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการถือภาระ.
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[๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การวางภาระเปนไฉน ความที่
ตัณหานั่นแล ดับไปดวยสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน
ความพน ความไมอาลัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการวางภาระ
พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา
[๕๓] ขันธ ๕ ชื่อวาภาระแล และผูแบกภาระคือบุคคล การถือ
ภาระเปนเหตุนํามาซึ่งความทุกขในโลก การวางภาระเสียไดเปนสุข
บุคคลวางภาระหนักเสียไดแลว ไมถือภาระอื่น ถอนตัณหาพรอมทั้ง
มูลรากแลว เปนผูหายหิว ดับรอบแลวดังนี้.
จบ ภารสูตรที่ ๑
อรรถกถาภารวรรคที่ ๓
อรรถกถาภารสูตรที่ ๑
ภารวรรค ภารสูตรที่ ๑ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้. ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส วจนีย ตัดเปน ปฺจุปาทานกฺขนฺขา อิติ อสฺส วจนีย ความวา
เปนขอที่จะพึงตรัสอยางนั้น. บทวา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาโร ความวา
อุปาทานขันธ ๕ ทานกลาววาเปนภาระ. ถามวา ดวยอรรถวากระไร?
แกวา ดวยอรรถวาเปนภาระที่จะตองบริหาร. จริงอยู อุปาทานขันธ ๕
เหลานั้น จําตองบริหารดวยการใหยืน ใหเดิน ใหนงั่ ใหนอน ใหอาบน้ํา
แตงตัว ใหเคี้ยว ใหกิน เปนตน จึงชื่อวาเปนภาระ(ของหนัก) เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา ภาระเพราะอรรถวาเปนภาระจะตองบริหาร.
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บทวา เอวนาโม ไดแกมีชื่อเปนตนวา ติสสะ วาทัตตะ บทวา
เอวโคตฺโต ไดแก มีโคตรเปนตนวา กัจจายนโคตร วัจฉายนโคตร.
ดังนั้น ทรงแสดงบุคคลที่สําเร็จเพียงโวหาร ใหชื่อวา ภารหาระผูแบกภาระ จริงอยูบุคคล ยกขันธภาระขึ้นในขณะปฏิสนธินั้นเอง
แลวใหขันธนี้ อาบ บริโภค นั่ง นอน บนเตียงและตั่ง ที่ออนนุมแลว
บริหาร ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง จนตลอดชีวิต
แลวทิ้งไปในจุติขณะ ยึดเอาขันธอื่นในปฏิสนธิขณะอีก เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาผูแบกภาระ.
บทวา โปโนพฺภวิกา ไดแกที่เกิดในภพใหม. บทวา นนฺทิราคสหคตา
ไดแกถึงความเปนอันเดียวกันกับนันทิราคะนั่นเอง ในที่นี้ทานประสงควา
เกิดพรอมกับความเปนนันทิราคะนั้น. บทวา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี ไดแก
มีปกติยินดีในที่เกิดหรือในอารมณมีรูปเปนตนนั้นๆ. ในกามตัณหา
เปนตน ความยินดีอันเปนไปในกามคุณ ๕ ชื่อวา กามตัณหา ความยินดี
ในรูปภพและอรูปภพ ความติดอยูในฌาน ความยินดีที่เกิดพรอมดวย
สัสสตทิฏฐิ นี้ชื่อวา ภวตัณหา ความยินดีที่เกิดพรอมกับอุจเฉททิฏฐิ
ชื่อวา วิภวตัณหา. บทวา ภาราทาน ไดแก การถือภาระ. จริงอยูบุคคลนี้
ยอมถือภาระดวยตัณหา.
บทวา อเสสวิราคนิโรโธเปนตนทั้งหมดเปนไวพจนของนิพพาน
นั้นเอง. จริงอยู ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแลว ยอมคลายความยินดี
ยอมดับ ยอมละขาด ยอมสละคืน ยอมหลุดพน โดยไมมีสว นเหลือ
ก็ในพระนิพพานนี้ไมมีอาลัยคือกาม หรืออาลัยคือทิฏฐิ ฉะนั้น
พระนิพพานจึงไดชื่อเหลานี้. บทวา สมูล ตณฺห ความวา อวิชชาชื่อวา
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เปนมูลของตัณหา. บทวา อพฺพุยฺห ไดแก ถอนตัณหานั้นพรอมทั้งราก
ดวยอรหัตตมรรค. บทวา นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต ความวา ผูออกจากตัณหา
จะเรียกวา ผูปรินิพพานแลว ก็ควรแล.
จบ อรรถกถาภารสูตรที่ ๑
๒. ปริญญาสูตร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรูและความกําหนดรู
[๕๔] กรุงสาวัตถีฯ ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงธรรมที่ควรกําหนดรูและความกําหนดรู เธอทั้งหลายจงฟง
ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนธรรมที่ควรกําหนดรู เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ
เปนธรรมที่ควรกําหนดรู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวาธรรมที่
ควรกําหนดรู.
[๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความกําหนดรูเปนไฉน คือ
ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาความกําหนดรู.
จบ ปริญญาสูตรที่ ๒
อรรถกถาปริญญาสูตรที่ ๒
ในปริญญาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปริฺเยฺเย แปลวา พึงกําหนดรู อธิบายวา พึงกาวลวง
ดวยดี. บทวา ปริฺ ไดแกกําหนดรูลว งสวน อธิบายวา กาวลวงดวยดี.
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บทวา ราคกฺขโย เปนตน เปนชื่อของพระนิพพาน. จริงอยู พระนิพพาน
นั้นชื่อวากําหนดรูลวงสวน.
จบ อรรถกถาปริญญาสูตรที่ ๒
๓. ปริชานสูตร
วาดวยผูไมควรและผูควรสิ้นทุกข
[๕๖] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละซึ่งรูป เปนผูไมควรเพื่อ
สิ้นทุกข บุคคลเมื่อไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละซึ่งเวทนา
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ เปนผูไมควรเพื่อสิ้นทุกข.
[๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อรูยิ่ง เมื่อกําหนดรู
เมื่อหนาย เมื่อละไดซึ่งรูป จึงเปนผูควรเพื่อสิ้นทุกข บุคคลเมื่อรูยิ่ง
เมื่อกําหนดรู เมื่อหนาย เมื่อละไดซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
ซึ่งวิญญาณ จึงเปนผูควรเพื่อสิ้นทุกข.
จบ ปริชานสูตรที่ ๓
อรรถกถาปริชานสูตรที่ ๓
ในปริชานสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อภิชาน ไดแกรูยิ่ง ดวยบทนี้ ทานกลาวหมายเอา
ญาตปริญญา ดวยบทที่ ๒ ทานกลาวหมายเอาติรณปริญญา ดวย
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บทที่ ๓ และที่ ๔ ทานกลาวหมายเอาปหานปริญญา รวมความวา
ในสูตรนี้ ทานกลาวปริญญา ๓ อยางแล.
จบ อรรถกถาอภิชานสูตรที่ ๓
๔. ฉันทราคสูตร
วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕
[๕๘] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปเสีย ดวยการละอยางนี้ รูปนั้นจักเปน
อันเธอทั้งหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงละ
ฉันทราคะในเวทนาเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสัญญาเสีย
ฯลฯ เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสังขารเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลายจงละ
ฉันทราคะในวิญญาณเสีย ดวยการละอยางนี้ วิญญาณนั้นจักเปนอัน
เธอทั้งหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา
จบ ฉันทราคสูตรที่ ๔
๕. อัสสาทสูตรที่ ๑
วาดวยความปริวิตกของพระโพธิสัตวเกี่ยวกับขันธ ๕
[๕๙] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กอนแตตรัสรู เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู ไดมีความปริวิตก

อยางนี้วา อะไรหนอเปนคุณของรูป อะไรเปนโทษ อะไรเปนเครื่อง
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สลัดออก อะไรเปนคุณของเวทนา... อะไรเปนคุณของสัญญา...
อะไรเปนคุณของสังขาร... อะไรเปนคุณของวิญญาณ อะไรเปนโทษ
อะไรเปนเครื่องสลัดออก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดปริวิตกตอไปวา
สุขโสมนัสอันใด อาศัยรูปเกิดขึ้น นี่เปนคุณของรูป รูปใดไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษของรูป การกําจัด
ฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงรูป
สุขโสมนัสอันใดอาศัยเวทนาเกิดขึ้น... สุขโสมนัสอันใด อาศัยสัญญา
เกิดขึ้น... สุขโสมนัสอันใด อาศัยสังขารเกิดขึ้น... สุขโสมนัสอันใด
อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณใดไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ
การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได นีเ้ ปน
เครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ.
[๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูยิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ
โทษโดยความเปนโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก
แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริงอยางนี้ เพียงใด เราก็ยัง
ไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น เมื่อใด เรารูยิ่งซึ่งคุณโดย
ความเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความ
เปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง
อยางนี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโ ลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้ง
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สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแลว
แกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี
จบ อัสสาทสูตรที่ ๕
๖. อัสสาทสูตรที่ ๒
วาดวยสิ่งที่พระพุทธองคทรงคนพบ
[๖๑] กรุงสาวัตถีฯ ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงรูป เราไดพบคุณแหงรูปแลว เราไดเห็นคุณ
แหงรูปเทาที่มีอยูดวยปญญาดีแลว เราไดเที่ยวคนหาโทษแหงรูป เราได
พบโทษแหงรูปแลว เราไดเห็นโทษแหงรูปเทาที่มีอยูดวยปญญาดีแลว
เราไดเที่ยวคนหาเครื่องสลัดออกแหงรูป เราไดพบเครื่องสลัดออก
แหงรูปแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงรูปเทาที่มีอยูดวยปญญาดีแลว
เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงเวทนา ฯลฯ เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงสัญญา
ฯลฯ เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงสังขาร ฯลฯ เราไดเที่ยวคนหาคุณแหง
วิญญาณ เราไดพบคุณแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นคุณแหงวิญญาณ
เทาที่มีอยูดวยปญญาดีแลว เราไดเที่ยวคนหาโทษแหงวิญญาณ เราได
พบโทษแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นโทษแหงวิญญาณเทาที่มีอยูดวย
ปญญาดีแลว เราไดเที่ยวคนหาเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ เราไดพบ
เครื่องสลัดออกแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหง
วิญญาณเทาที่มีอยูดวยปญญาดีแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูยิ่ง
ซึ่งคุณ โดยความเปนคุณ โทษโดยความเปนโทษ เครื่องสลัดออก
โดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ตามความ
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เปนจริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณ ฯลฯ เพียงนั้น ก็แลญาณทัสสนะ
ไดเกิดขึ้นแลวแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้
ภพใหมไมมี.
๑

จบ อัสสาทสูตรที่ ๖
๗. อัสสาทสูตรที่ ๓
วาดวยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแหงขันธ ๕
[๖๒] กรุงสาวัตถี. ณ ทีน่ ั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาคุณแหงรูปจักไมมีไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในรูป แต
เพราะคุณแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดในรูป ถาโทษ
แหงรูปจักไมมีไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในรูป แตเพราะ
โทษแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในรูป ถาเครื่อง
สลัดออกแหงรูปจักไมมีไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงออกไปจากรูปได
แตเพราะเครื่องสลัดออกแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงออกไป
จากรูปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาคุณแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา
ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณจักไมมีไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึง
กําหนัดในวิญญาณ แตเพราะคุณแหงวิญญาณมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
จึงกําหนัดในวิญญาณ ถาโทษแหงวิญญาณจักไมมีไซร สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมพึงเบื่อหนายในวิญญาณ แตเพราะโทษแหงวิญญาณมีอยู
ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในวิญญาณ ถาเครื่องสลัดออกแหง
วิญญาณจักไมมีไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงออกไปจากวิญญาณได
แตเพราะเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงออก

ไปจากวิญญาณได.
๑. ตรงนี้ บาลีไมมีคําวา "เอว" เหมือนขอ ๖๐
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[๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรูยิ่งซึ่งคุณโดย
ความเปนคุณ โทษโดยความเปนโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความ
เปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง
เพียงใด สัตวทั้งหลายก็ยังไมเปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป มีใจอัน
หาขอบเขตมิไดอยูในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใด สัตวทั้งหลายรูยิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความ
เปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหง
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายจึง
เปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป มีใจอันหาขอบเขตมิไดอยูในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย.
จบ อัสสาทสูตรที่ ๗
๘. อภินันทนสูตร
วาดวยผลแหงความเพลิดเพลินและไมเพลิดเพลินในขันธ ๕
[๖๔] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผูใดเพลิดเพลินรูป ผูนนั้ ชื่อวาเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข
เรากลาววา ผูนั้นไมพนไปจากทุกข ผูใดเพลิดเพลินเวทนา ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผูนั้นชื่อวาเพลิดเพลินทุกข ผูใด
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมพนไปจากทุกข.
[๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใ ดแลไมเพลิดเพลินรูป ผูนั้นชื่อวา
ไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววาผูนั้นพนไป
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จากทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ
วิญญาณ ผูน ั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรา
กลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกขได.
จบ อภินันทนสูตรที่ ๘
๙. อุปปาทสูตร
วาดวยความเกิดและความดับทุกข
[๖๖] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความ
เกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชรา
และมรณะ ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหง
เวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปน
ความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหง
ชราและมรณะ.
[ ๖๗ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความ
ตั้งอยูไมไดแหงรูป นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความเขาไประงับแหง
โรค เปนความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ ความดับ ความเขาไป
ระงับ ความตั้งอยูไมไดแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร
ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความเขาไประงับแหง
โรค เปนความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ.
จบ อุปปาทสูตรที่ ๙
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อรรถกถาฉันทราคสูตรที่ ๔-๙
สูตรที่ ๔ เปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในธาตุสังยุต
นั่นแล. แตในที่นี้ทานกลาวสัจจะ ๔ ไวในสูตรที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ใน
ธาตุสังยุตนั้น ตามลําดับ. ในสูตรที่ ๙ ทานกลาววัฏฏะและนิพพานไว.
จบ อรรถกถาฉันทราคสูตรที่ ๔-๙
๑๐. อฆมูลสูตร
วาดวยทุกขและมูลเหตุแหงทุกข
[๖๘] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั่ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงทุกขและมูลเหตุแหงทุกขแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขเปนไฉน ทุกขคือรูป ทุกขคือเวทนา ทุกขคือ
สัญญา ทุกขคือสังขาร ทุกขคือวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุกข.
[๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มลู เหตุแหงทุกขเปนไฉน ตัณหานี้ใด
นําใหเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ
เพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวามูลเหตุแหงทุกข.
จบ อฆมูลสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาอฆมูลสูตรที่ ๑๐
ในอฆมูลสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อฆ ไดแก ทุกข. ในทีน่ ี้ทานกลาวทุกขลักษณะเทานั้น

ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาอฆมูลสูตรที่ ๑๐
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๑๑. ปภังคุสูตร
วาดวยความสลายและไมสลายแหงทุกข
[๗๐] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงภาวะสลาย และภาวะไมสลาย เธอทั้งหลายจงฟง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนภาวะสลาย อะไรเปนภาวะไมสลาย รูป
เปนภาวะสลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความตั้งอยูไมไดแหงรูปนั้น
เปนภาวะไมสลาย เวทนาเปนภาวะสลาย ฯลฯ สัญญาเปนภาวะสลาย
ฯลฯ สังขารเปนภาวะสลาย ฯลฯ วิญญาณเปนภาวะสลาย ความดับ
ความเขาไประงับ ความตั้งอยูไมได แหงวิญญาณนั้น เปนภาวะไมสลาย.
จบ ปภังคุสูตรที่ ๑๑
จบภารวรรคที่ ๓
อรรถกถาปภังคุสูตรที่ ๑๑
ในปภังคุสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปภงฺคุ ไดแก มีอันแตกไปเปนสภาวะ. ในที่นี้ทา นกลาว
อนิจจลักษณะเทานั้น ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปภังคุสูตรที่ ๑๑
จบภารวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภารสูตร ๒. ปริญญาสูตร ๓. ปริชานสูตร ๔. ฉันทราคสูตร
๕. อัสสาทสูตรที่ ๑ ๖. อัสสาทสูตรที่ ๒ ๗. อัสสาทสูตรที่ ๓

๘. อภินันทนสูตร ๙. อุปปาทสูตร ๑๐. อฆมูลสูตร ๑๑. ปภังคุสูตร.
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นตุมหากวรรคที่ ๔
๑. นตุมหากสูตรที่ ๑
วาดวยขันธ ๕ ไมใชของใคร
[๗๑] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอ
ทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรไมใชของเธอทั้งหลาย รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุข เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ
วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย
วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข.
[๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชนพึงนําไป พึงเผา
หรือกระทําตามปจจัย ซึ่งหญา ไม กิง่ ไม และใบไม ในเชตวันวิหารนี้
ก็เธอทั้งหลายพึงคิดอยางนี้หรือวา ชนยอมนําไป ยอมเผา หรือยอม
กระทําตามปจจัยซึ่งเราทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมใช
อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสิ่งนั้นไมใชตนหรือสิ่งที่
นับเนื่องในตนของขาพระองคทั้งหลาย.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน รูปไมใชของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว
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จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละวิญญาณ
นั้นเสีย วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสุข.
จบ นตุมหากสูตรที่ ๑
นตุมหากวรรคที่ ๔
อรรถกถานตุมหากสูตรที่ ๑
นตุมหากวรรค นตุมหากสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปชหถ ไดแกจงละดวยการละฉันทราคะ. ในวัตถุมีหญา
เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ตนตาลและมะพราวเปนตน มีกระพี้ภายใน
มีแกน (แข็ง) ภายนอก ชือ่ วา หญา ตนตะเคียน ตนสาละ และตนมะหาด
เปนตน มีแกนภายใน มีกระพี้ภายนอก ชื่อวา ไม กิ่งไมที่ยนื่ ออกไป
เหมือนแขนตนไม ชื่อวา สาขา ใบตาลและใบมะพราวเปนตน ชื่อวา
ปลาสะ.
จบ อรรถกถานตุมหากสูตรที่ ๑
๒. นตุมหากสูตรที่ ๒
วาดวยการละขันธ ๕ มิใชของใคร
[๗๓] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอ

ทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็อะไรไมใชของเธอทั้งหลาย กอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมใช
ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลาย
ละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุข เวทนา ฯลฯ สัญญา
ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
วิญญาณนั้นเสีย วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุข กอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได
แลวจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข.
จบ นตุมหากสูตรที่ ๒
อรรถกถานตุมหากสูตรที่ ๒
นตุมหากสูตรที่ ๒ เวนผูทําการตรัสรูดวยอุปมา ก็ตรัสตามอัธยาศัย.
จบ อรรถกถานตุมหากสูตรที่ ๒
๓. ภิกขุสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุไดชื่อวาเปนผูกําหนัดขัดเคืองและลุมหลง
[๗๔] กรุงสาวัตถี . ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขอประทานวโรกาส พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม
แกขาพระองคโดยยอ ทีข่ าพระองคฟงแลว พึงเปนผูผูเดียวหลีกออก
จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยูเถิด.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลยอมครุนคิดถึง
สิ่งใด ยอมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น บุคคลยอมไมครุนคิดถึงสิ่งใด ยอมไม
ถึงการนับเพราะสิ่งนั้น.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคเขาใจแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคเขาใจแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอ
ไดโดยพิสดารอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมถึงการ
นับเพราะรูปนั้น ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ
ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณยอมถึงการนับเพราะ
วิญญาณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ก็ไมถึง
การนับเพราะรูปนั้น ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึง
สัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ
ก็ไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เขาใจเนื้อความแหงพระภาษิตที่พระผูมีพระภาคเจาแลวโดยยอไดโดย
พิสดารอยางนี้แล.
[๗๕] พ. ถูกแลว ถูกแลว ภิกษุ เธอเขาใจเนื้อความแหงคํา
ที่เรากลาวโดยยอไดโดยพิสดารดีนักแล ดูกอนภิกษุ ถาบุคคลครุนคิด
ถึงรูป ก็ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น ถาบุคคลครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ
ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึง
วิญญาณ ก็ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น ดูกอ นภิกษุ ถาบุคคล
ไมครุนคิดถึงรูป ก็ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนั้น ถาไมครุนคิดถึง
เวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 75

ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ ก็ยอ มไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น
ดูกอนภิกษุ เธอพึงเห็นเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอ โดยพิสดาร
อยางนี้แล.
[๗๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอไดเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทัง้ หลายออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ภิกษุนั้นไดเปน
พระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ ภิกขุสูตรที่ ๑
อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑
ในภิกขุสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รูปฺเจ ภนฺเต อนุเสติ ความวา ครุนคิดถึงรูปอยางใด
อยางหนึ่ง. บทวา เตน สงฺข คจฺฉติ ความวา ครุนคิดถึงรูปนั้นดวย
ความครุนคิดอันใดในกามราคะเปนตน ดวยความครุนคิดนั้นนั่นแล
ยอมถึงการนับคือบัญญัติวา รักแลว โกรธแลว หลงแลว. บทวา
น เตน สงฺข คจฺฉติ ความวา ดวยความครุนคิดอันไมเปนจริงนั้น ยอม
ไมถึงการนับวา รักแลว โกรธแลว หลงแลว.
จบ อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑
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๔. ภิกขุสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุไดชื่อวาเปนผูกําหนัดขัดเคืองและลุมหลง
[๗๗] กรุงสาวัตถี. ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูม-ี
พระภาคเจาวา ขอประทานวโรกาส พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขา พระองคฟงแลวพึงเปนผูผูเดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลครุนคิดถึงสิ่งใด
ยอมหมกมุนสิ่งนั้น หมกมุนสิ่งใด ยอมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น ไมครุนคิด
ถึงสิ่งใด ยอมไมหมกมุนสิ่งนั้น ไมหมกมุนสิ่งใด ยอมไมถึงการนับ
เพราะสิ่งนั้น.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคเขาใจแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคเขาใจแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอ
ไดโดยพิสดารอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมหมกมุน
รูปใด ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุน
คิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ
ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น หมกมุนวิญญาณใด ยอมถึงการนับเพราะ
วิญญาณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ยอม
ไมหมกมุนรูปนั้น ไมหมกมุนรูปใด ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนั้น
ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิด
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ถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณยอมไมหมกมุนวิญญาณนั้น
ไมหมกมุนวิญญาณใด ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเขาใจเนื้อความแหงพระภาษิต ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยยอไดโดยพิสดารอยางนี้แล.
[๗๘] พ. ถูกแลว ถูกแลว ภิกษุ เธอเขาใจเนื้อความแหงคํา
ที่เรากลาวโดยยอไดโดยพิสดารดีนักแล ดูกอนภิกษุ ถาบุคคลครุนคิดถึง
รูป ยอมหมกมุนรูปนั้น หมกมุนรูปใด ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น
ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึง
สังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น หมกมุน
วิญญาณใด ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น ดูกอ นภิกษุ ถาบุคคล
ไมครุนคิดถึงรูป ยอมไมหมกมุนรูปนั้น ไมหมกมุนรูปใด ยอมไมถึง
การนับเพราะรูปนั้น ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึง
สัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ
ยอมไมหมกมุนวิญญาณนั้น ไมหมกมุนวิญญาณใด ยอมไมถึงการนับ
เพราะวิญญาณนั้น ดูกอนภิกษุ เธอพึงเขาใจเนื้อความแหงคํานี้ที่เรา
กลาวแลวโดยยอโดยพิสดารอยางนี้ ฯลฯ ก็ภกิ ษุรูปนั้นไดเปน
พระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ ภิกขุสูตรที่ ๒
อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๒
ในภิกขุสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ต อนุมิยฺยติ ความวา รูปที่เขาครุนคิดนั้น ยอมตายไป
ตามความครุนคิดที่กําลังตายไป ดวยวาเมื่ออารมณแตกไป ธรรมที่
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มีรูปนั้นเปนอารมณยอมตั้งอยูไมได. บทวา ย อนุมิยฺยติ ความวา รูปใด
ตายไปตามความครุนคิดใด. บทวา เตน สุงฺข คจฺฉติ ความวา ดวย
ความครุนคิดนั้น บุคคลยอมถึงการนับวา รัก โกรธ หลง อีกอยางหนึ่ง
คําวา ย เปนตติยาวิภัตติ ความวา บุคคลยอมถึงการนับวา รัก โกรธ
หลง ดวยความครุนคิดถึงรูปที่ตายไปนั้น.
จบ อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๒
๕. อานันทสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
[๗๙] กรุงสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทออกจาก
ที่พักผอนในเวลาเย็น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท ถา
ภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออยางนี้วา ทานอานนท ความเกิดขึ้นแหงธรรม
เหลาไหนยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงธรรมเหลาไหนที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ ดังนี้ไซร
เธอถูกถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณวาอยางไร.
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯลฯ
ขาพระองคถูกถามอยางนี้ พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ความบังเกิดขึ้นแหงรูปแลยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงรูปยอมปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงรูปที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหง
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ ความเสื่อม
แหงวิญญาณยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยูแลว

ยอมปรากฏ
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ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ
ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหง
ธรรมที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถาม
อยางนี้แลวพึงพยากรณอยางนี้แล.
[๘๐] พ. ถูกแลว ถูกแลว อานนท ความบังเกิดขึ้นแหงรูปแล
ยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงรูปแลยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหง
รูปที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงเวทนา ฯลฯ สัญญา
ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงวิญญาณยอม
ปรากฏ ความเปนไปอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ
ดูกอนอานนท ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ
ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหง
ธรรมเหลานี้ที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ ดูกอนอานนท เธอถูกถามอยางนี้
แลว พึงพยากรณอยางนี้.
จบ อานันทสูตรที่ ๑
อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑
ในอานันทสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ิตสฺส อฺถตฺต ปฺายติ ความวา เมื่อรูปยังดํารงอยู
คือเปนอยู ชรายอมปรากฏ. ก็คําวา ิติ เปนชือ่ ของการหลอเลี้ยง
กลาวคือ ชีวติ ินทรีย. คําวา อฺถตฺต เปนชื่อของชรา. ดวยเหตุนั้น
โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
อุปฺปาโท ชาติ อกฺขาโต
ภงฺโค วุตฺโต วโยติ จ
อฺถตฺต ชรา วุตฺตา
ิติ จ อนุปาลนา.
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ความเกิดขึ้นเรียกวาชาติ
ความดับเรียกวาวยะ
ความแปรปรวน เรียกวาชรา
ความหลอเลี้ยง เรียกวาฐิติ
ขันธแตละขันธมีลักษณะ ๓ อยาง คือ อุปปาทะ ชรา และ
ภังคะ ดวยประการฉะนี้ ที่พระองคหมายถึงตรัสไววา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย สังขตลักษณะแหงสังขตะเหลานี้มี ๓ อยาง ดังนี้. ในคํานั้น
ที่ชื่อวาสังขตะ ไดแกสงั ขารชนิดใดชนิดหนึ่งที่เกิดแตปจจัย. แตสังขาร
ไมชื่อวาลักษณะ และไมชื่อวาสังขาร ดวยวาเวนลักษณะเสีย ใครๆ
ไมอาจจะบัญญัติสังขารได ทั้งเวนลักษณะเสีย ก็ชื่อวาสังขารไมได.
แตสังขารก็ยอมปรากฏดวยลักษณะ.
เหมือนอยางวา แมโคนั่นแหละไมจัดเปนลักษณะ. ลักษณะ
นั่นแหละเปนแมโค. แมละลักษณะเสีย ก็ไมอาจบัญญัติแมโคได แมละ
แมโคเสีย ก็ไมอาจบัญญัติลักษณะได แตแมโดยอมปรากฏดวย
ลักษณะฉันใด ขออุปไมยนี้ก็พึงทราบฉันนั้น.
บรรดาขณะทั้ง ๓ นั้น ในอุปาทขณะแหงสังขารทั้งหลาย สังขาร
ก็ดี อุปาทลักษณะก็ดี ขณะแหงสังขารนั้น กลาวคือกาละก็ดี ยอม
ปรากฏ. เมื่อกลาววาอุปฺปาเทติ ยอมเกิดขึ้น สังขารก็ดี ชราลักษณะก็ดี
ขณะแหงสังขารนั้นกลาวคือกาสะก็ดี ยอมปรากฏ. ในภังคขณะ
สังขารก็ดี สังขารลักษณะก็ดี ขณะแหงสังขารนั้นกลาวคือกาละก็ดี
ยอมปรากฏ. แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ขึ้นชื่อวาชราขณะแหง
อรูปธรรมทัง้ หลาย ใครๆไมอาจบัญญัติได และพระสัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อตรัสวา ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอมปรากฏ ความเสื่อมแหงเวทนา
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ยอมปรากฏ เมื่อเวทนาตั้งอยู ความแปรปรวนยอมปรากฏ ทรงบัญญัติ
ลักษณะ ๓ แมแหงอรูปธรรม ยอมไดลักษณะ ๓ เหลานั้น เพราะอาศัย
ขณะปจจุบัน ครั้นกลาวดังนี้แลวสําเร็จความนั้นตามอาจริยคาถานี้วา
อตฺถิตา สพฺพธมฺมาน ิติ นาม ปวุจฺจติ
ตสฺเสว เภโท มรณ
สพฺพทา สพฺพปาณิน
ความที่ธรรมทั้งปวงเปนปจจุบัน ทาน
เรียกวาฐิติขณะ
ความแตกดับแหงรูปนั้นแล
ของสรรพสัตวในกาลทุกเมื่อ เรียกวา มรณะ ดังนี้
อนึ่ง ทานยังกลาววา พึงทราบวาปาณะปราณดวยอํานาจ
สันตติ. ก็เพราะเหตุที่ในพระสูตรไมมีความแปลกกัน ฉะนั้น ตามมติของ
อาจารยก็ไมพึงเพิกถอนพระสูตร พึงกระทําพระสูตรเทานั้นเปนสําคัญ.
จบ อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑
๖. อานันทสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕ ในสามกาล
[๕๑] กรุงสาวัตถี. ฯลฯ ครั้นแลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสกะ
ทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท ถาภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออยางนี้วา
ทานอานนท ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลาไหนปรากฏแลว ความเสื่อม
แหงธรรมเหลาไหนปรากฏแลว ความเปนอยางอื่นแหงธรรมเหลาไหน
ที่ตั้งอยูปรากฏแลว ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลาไหนจักปรากฏ
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ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนจักปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงธรรม
ที่ตั้งอยูแลวเหลาไหนจักปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลาไหน
ยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเปน
อยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูแลวเหลาไหนยอมปรากฏ กอนอานนท
เธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางไร.
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯลฯ
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย รูปใดแลที่ลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว ความบังเกิดขึ้นแหง
รูปนั้นปรากฏแลว ความเสื่อมแหงรูปนั้นปรากฏแลว ความเปนอยางอื่น
แหงรูปที่ตั้งอยูแลวนั้นปรากฏแลว เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร
ฯลฯ วิญญาณใดที่ลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว ความบังเกิดขึ้น
แหงวิญญาณนั้นปรากฏแลว ความเสื่อมแหงวิญญาณนั้นปรากฏแลว
ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยูแลวนั้นปรากฏแลว ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แลปรากฏแลว ความเสื่อม
แหงธรรมเหลานี้แลปรากฏแลว ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยู
แลวเหลานี้แลปรากฏแลว ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย รูปใดแลยังไมเกิด
ยังไมปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงรูปนั้นจักปรากฏ ความเสื่อมแหงรูป
นั้นจักปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงรูปที่ตั้งอยูแลวนั้นจักปรากฏ
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณใดยังไมเกิด ยังไม
ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงวิญญาณนั้นจักปรากฏ ความเสื่อมแหง
วิญญาณนั้นจักปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยูแลวนั้น
จักปรากฏ กอนอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้
แลจักปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลจักปรากฏ ความเปน
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อยางอื่นแหงธรรมเหลานี้ที่ตั้งอยูแลวแลจักปรากฏ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
รูปใดแลที่เกิด ที่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงรูปนั้นยอมปรากฏ
ความเสื่อมแหงรูปนั้นยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงรูปที่ตั้งอยูแลว
นั้นยอมปรากฏ เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณใดที่เกิด
ที่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงวิญญาณนั้นยอมปรากฏ ความเสื่อม
แหงวิญญาณนั้นยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยู
แลวนั้นยอมปรากฏ ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรม
เหลานี้แลยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูแลวเหลานี้แลยอมปรากฏ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้แล.
[๘๒] พ. ถูกแลว ถูกแลว อานนท รูปใดที่ลวงไปแลว ดับแลว
แปรไปแลว ความบังเกิดขึ้นแหงรูปนั้นปรากฏแลว ฯลฯ ดูกอ นอานนท
ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรม
เหลานี้แลยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูเหลานี้แล
ยอมปรากฏ ดูกอนอานนท เธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้.
จบอานันทสูตรที่ ๒
๑

อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๒
ในอานันทสูตรที่ ๒ มีเนื้อความงายทั้งนั้น
จบ อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๒
๑. แยกเปน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๔ กาล เหมือนขอ ๘๑
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๗. อนุธรรมสูตรที่ ๑
วาดวยความหนายในขันธ ๕
[๘๓] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ภิกษุ
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปน
ผูมากไปดวยความหนายในรูปอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายใน
เวทนาอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในสัญญาอยู พึงเปนผูมาก
ไปดวยความหนายในสังขารอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายใน
วิญญาณอยู ภิกษุนั้น .เมื่อเปนผูมากไปดวยความหนายในรูป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูรูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา
ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอม
หลุดพนไปจากทุกข.
จบ อนุธรรมสูตรที่ ๑
อรรถกถาอนุธรรมสูตรที่ ๑
ในอนุธรรมสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส ความวา ผูปฏิบัติปุพพภาคปฏิปทาอันเปนธรรมสมควรแกโลกุตตรธรรม ๙. บทวา อยมนุธมฺโม
ความวา ธรรมนี้เปนอนุโลมธรรม. บทวา นิพฺพิทาพหุโล ไดแกเปน
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ผูไมมากไปดวยความกระสัน. บทวา ปริชานาติ ไดแกกําหนดรูดวย
ปริญญา ๓. บทวา ปริมจุ ฺจติ ไดแกหลุดพนดวยปหานปริญญาที่เกิดขึ้น
ในมรรคขณะ.
ในพระสูตรนี้ เปนอันตรัสเฉพาะมรรคเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
ในปริญญา ๓ นอกจากนี้ก็เหมือนกัน. แตในทีน่ ี้ ทานไมกําหนดเอา
อนุปสสนา กําหนดเอาในปริญญา ๓ เหลานั้น เพราะฉะนั้น แมในที่นี้
อนุปสสนานั้น พึงกําหนดตามที่ทานกําหนดไวแลวในปริญญา ๓ นั่นแล.
จริงอยู ในปริญญา ๓ เหลานั้น เวนอนุปสสนาอยางใดอยางหนึ่งเสีย
ใครๆไมอาจจะเบื่อหนายหรือกําหนดรูได.
จบ อรรถกถาอนุธรรมสูตรที่ ๑
๘. อนุธรรมสูตรที่ ๒
วาดวยการพิจารณาเห็นอนิจจังในขันธ ๕
[๘๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู เมื่อเธอ
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อ
เธอกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนจากรูป
ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร
ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.
จบ อนุธรรมสูตรที่ ๒
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๙. อนุธรรมสูตรที่ ๓
วาดวยการพิจารณาเห็นทุกขในขันธ ๕
[๘๕] กรุงสาวัตถี. พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอัน
เหมาะสม คือพึงเปนผูพิจารณาเห็นทุกขในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณอยู เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุกขในรูป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา
ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา
ยอมหลุดพนจากทุกข.
จบ อนุธรรมสูตรที่ ๓
๑๐. อนุธรรมสูตรที่ ๔
วาดวยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ ๕
[๘๖] กรุงสาวัตถี. พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอัน
เหมาะสม คือพึงเปนผูพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณอยู เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร

วิญญาณ เมือ่ เธอกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอม
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หลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอม
หลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา
ยอมหลุดพนจากทุกข.
จบ อนุธรรมสูตรที่ ๔
จบ นตุมหากวรรคที่ ๔
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑-๗
จบ อรรถกถานตุมหากวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑

๑. นตุมหากสูตรที่ ๑ ๒. นตุมหากสูตรที่ ๒ ๓. ภิกขุสูตรที่ ๑
๔. ภิกขุสูตรที่ ๒ ๕. อานันทสูตรที่ ๑ ๖. อานันทสูตรที่ ๒ ๗. อนุธรรมสูตรที่ ๑ ๘. อนุธรรมสูตรที่ ๒ ๙. อนุธรรมสูตรที่ ๓ ๑๐.
อนุธรรมสูตรที่ ๔
๑. สูตรที่ ๘ - ๑๐ ไมมีอรรถกถา
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อัตตทีปวรรคที่ ๕
๑. อัตตทีปสูตร
วาดวยการพึ่งตนพึ่งธรรม
[๘๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถีี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเปนผูมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ
จงเปนผูมีธรรมเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ
อยูเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปน
สรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนสรณะ ไมมี
สิ่งอื่นเปนสรณะอยู จะตองพิจารณาโดยแยบคายวา โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีกําเนิดมาอยางไร เกิดมาจากอะไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส มี
กําเนิดมาอยางไร เกิดมาจากอะไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมีได
สดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรม
ของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม
ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูป
ในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ รูปนั้นของเขายอมแปรไป ยอมเปน
อยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดขึ้น
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แกเขา เพราะรูปแปรไปและเปนอื่นไป ยอมเห็นเวทนาโดยความเปน
ตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดย
ความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตน
มีวิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑
วิญญาณนั้นของเขายอมแปรไป ยอมเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดขึ้นแกเขา เพราะวิญญาณแปรไป
และเปนอยางอื่นไป.
[๘๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรวู ารูปไมเที่ยง
แปรปรวนไป คลายไป ดับไป เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอัน
ชอบอยางนี้วา รูปในกาลกอน และรูปทั้งมวลในบัดนี้ ลวนไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานั้นได จึงไม
สะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผูมีปรกติอยูเปนสุข เรากลาววา
ผูดับแลวดวยองคนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรูวาเวทนาไมเที่ยง
ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง
แปรปรวนไป คลายไป ดับไป เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอัน
ชอบอยางนี้วา วิญญาณในกาลกอน และวิญญาณทั้งมวลในบัดนี้ ลวน
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละโสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานั้น
ได ยอมไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผูมีปรกติอยูเปนสุข
เรากลาววาผูดับแลวดวยองคนั้น.
จบ อัตตทีปสูตรที่ ๑
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อัตตทีปวรรคที่ ๕
อรรถกถาอัตตทีปสูตรที่ ๑
อัตตทีปวรรค สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อตฺตทีปา ความวา ทานทั้งหลายจงทําตนใหเปนเกาะ
เปนที่ตานทาน เปนที่เรน เปนคติ ที่ไปในเบื้องหนา เปนที่พึ่งอยูเถิด.
บทวา อตฺตสรณา นี้เปนไวพจนของบทวา อตฺตทีปา นั้นแล. บทวา
อนฺสรณา นี้ เปนคําหามพึ่งผูอื่น ดวยวาผูอื่นเปนที่พึ่งไมได เพราะ
คนหนึ่งจะพยายามทําอีกคนหนึ่งใหบริสุทธิ์หาไดไม สมจริงดังที่ตรัส
ไววา
ตนนั่นแลเปนที่พึ่งของตน
คนอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อนฺสรณา ไมมี
สิ่งอื่นเปนสรณะ.
ถามวา ก็ในที่นี้ อะไรชื่อวาตน ?
แกวา ธรรมที่เปนโลกิยะและเปนโลกุตตระ (ชื่อวาตน).
ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงตรัสวา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา
อนฺสรณา มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ
ดังนี้. บทวา โยนิ ไดแก เหตุ ดุจในประโยคมีอาทิวา โยนิ เหสา ภูมิชผลสฺส
อธิคมาย นีแ้ ลเปนเหตุใหบรรลุผลอันเกิดแตภูมิ. บทวา กึปโหติกา
ไดแก มีอะไรเปนแดนเกิด อธิบายวา เกิดจากอะไร บทวา รูปสฺส เตฺวว
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นี้ ทานปรารภเพื่อแสดงการละความโศกเปนตน เหลานั้นนัน่ แล.
บทวา น ปริตสฺสติ ไดแก ไมดิ้นรน คือไมสะดุง. บทวา ตทงฺคนิพฺพุโต ไดแก
ดับสนิทดวยองคนั้นๆ เพราะดับกิเลสทั้งหลายดวยองคคือวิปสสนานั้น.
ในพระสูตรนี้ทานกลาวเฉพาะวิปสสนาเทานั้น.
จบ อรรถกถาอัตตทีปสูตรที่ ๑
๒. ปฏิปทาสูตร
วาดวยขอปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับสักกายทิฏฐิ
[๘๙] กรุงสาวัตถี.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายสมุทัย (ความเกิดขึ้นแหงกายตน)
และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธ (ความดับแหงกายตน)
เธอทั้งหลายจงฟงปฏิปทาทั้ง ๒ นั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอัน
จะยังสัตวใหถึงสักกายสมุทัยเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมีได
สดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมแหง
พระอริยะ มิไดรับการแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย
ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม
ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูป
ในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ
ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตน
ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑
ยอมเห็นวิญญาณในตน. ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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นี้เรียกวาปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายสมุทัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คําที่กลาวแลวนี้ เรียกวาการตามเห็นอันจะยังสัตวใหถึงทุกขสมุทัย
(ความเกิดขึ้นแหงทุกข) นี้แลเปนใจความขอนี้.
[๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในศาสนานี้ ผูไดสดับแลว
ไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดรบั การ
แนะนําดีแลวในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไดรับการแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมตามเห็น
รูปโดยความเปนตน ๑ ยอมไมตามเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมตามเห็นรูป
ในตน ๑ ยอมไมตามเห็นตนในรูป ๑ ไมตามเห็นเวทนาโดยความเปน
ตน ฯลฯ ไมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมตามเห็นสังขาร
โดยความเปนตน ฯลฯ ไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ไมตาม
เห็นตนมีวิญญาณ ๑ ไมตามเห็นวิญญาณในตน ๑ ไมตามเห็นตนใน
วิญญาณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึง
สักกายนิโรธ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําที่กลาวแลวนี้ เรียกวาการ
พิจารณาเห็นอันจะยังสัตวใหถึงทุกขนิโรธ นี้แลเปนใจความในขอนี้.
จบ ปฏิปทาสูตรที่ ๒
อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๒
ในปฏิปทาสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในบทวา ทุกฺขสมุทยคามินี สานุปสฺสนา นี้ มีอธิบายดังนี้วา
เพราะชื่อวาปฏิปทาเครื่องใหถึงเหตุเกิดขึ้นแหงสักกายะอันเปนตัวทุกข
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ที่ทานตรัสวา ทิฏฐิสมนุปสสนาอยางนี้วา พิจารณาเห็นรูปโดยเปนตน
ฉะนั้นจึงชื่อวา ทุกขสมุทยคามินี สมนุปสสนา. มรรคญาณ ๔ พรอม
ดวยวิปสสนา ตรัสวา สมนุปสสนา ในคํานี้วา ทุกฺขนิโรธคามินี
สมนุปสฺสนา ดังนี้. ในสูตรนี้ทานกลาววัฏฏะและพระนิพพานไว
ดวยประการฉะนี้
จบ อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๒
๓. อนิจจสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ ๕
[๙๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง สิ่งใด
ไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ ไมใชตัวตนของเรา
เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ จิตยอมคลายกําหนัด
ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น เวทนาไมเที่ยง...
สัญญาไมเที่ยง... สังขารไมเที่ยง... วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา เมื่อเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ จิตยอมคลายกําหนัด ยอม
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น.
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[๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาจิตของภิกษุคลายกําหนัดแลว
จากรูปธาตุหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ถาจิต
ของภิกษุคลายกําหนัดแลวจากเวทนาธาตุ... จากสัญญาธาตุ... จาก
สังขารธาตุ... จากวิญญาณธาตุ หลุดพันแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะ
ไมถือมั่น เพราะหลุดนั้นแลว จิตจึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดี
พรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะ
ตนเทานั้น ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจสูตรที่ ๑
อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๑
ในอนิจจสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ความวา พึงเห็นดวยปญญาอัน
สัมปยุตดวยมรรค พรอมดวยวิปสสนา. บทวา วิรชฺชติ วิมจุ ฺจติ ไดแก
ยอมคลายกําหนัดในขณะแหงมรรค ยอมหลุดพนในขณะแหงผล. บทวา
อนุปาทาย อาสเวหิ ความวา เพราะไมยึดถือ จึงหลุดพนจากอาสวะ
ทั้งหลายที่ดับสนิทดวยการดับสนิทโดยไมเกิดขึ้น. บทวา รูปธาตุยา
เปนตน ตรัสไวเพื่อแสดงปจจเวกขณญาณ. อาจารยบางพวกกลาววา
เพื่อแสดงปจจเวกขณญาณพรอมดวยผล ดังนี้ก็มี. บทวา ิต ไดแก
ตั้งอยูโดยความเปนกิจที่จะพึงกระทําใหสูงขึ้นไป บทวา ิตตฺตา
สนฺตุสิต ไดแก ยินดีโดยภาวะเที่ยงแทที่จะพึงบรรลุ. บทวา ปจฺจตฺตเยว
ปรินิพฺพายติ ไดแก ยอมปรินิพพานดวยตนเองทีเดียว.
จบ อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๑
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๔. อนิจจสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ ๕
[๙๓] กรุงสาวัตถี.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตน
ของเรา เวทนาไมเที่ยง... สัญญาไมเที่ยง... สังขารไมเที่ยง... วิญญาณ
ไมเที่ยง สิ่งไดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา
สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ ไมใช
ตัวตนของเรา เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องตน (อดีต) ยอมไมมี เมื่อทิฏฐิเปนไปตาม
สวนเบื้องตนไมมี ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลาย (อนาคต) ยอมไมมี
เมื่อทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลายไมมีความยึดมั่นอยางแรงกลา
ยอมไมมี เมื่อความยึดมั่นอยางแรงกลาไมมี จิตยอมคลายกําหนัดในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไมถือมั่น เพราะหลุดพน จิตจึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดี
พรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตน
เทานั้น ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๒
ในอนิจจสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา ปุพฺพนฺตานุทิฏิโย ความวา ทิฏฐิ ๑๘ ที่ไปตามที่สุด
เบื้องตนไมมี. บทวา อปรนฺตานุทิฏิโย ความวา ทิฏฐิ ๔๔ ทีไ่ ปตามที่สุด
เบื้องปลายไมมี. บทวา ถามโส ปรามาโส ความวา ความแรงของทิฏฐิ
และความยึดมั่นของทิฏฐิไมมี. ดวยอันดับคําเพียงเทานี้ เปนอันทรง
แสดงปฐมมรรคแลว.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงมรรค ๓ และผล ๓ พรอมดวยวิปสสนา
จึงเริ่มคํามีอาทิวา รูปสฺมึ ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ขึ้นชื่อวาทิฏฐิทั้งหลาย
ละไดดวยวิปสสนานั่นเอง แตคํานี้ ทานเริ่มเพื่อแสดงมรรค ๔ พรอม
ดวยวิปสสนาชั้นสูง
จบ อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๒
๕. สมนุปสสนาสูตร
วาดวยการพิจารณาเห็นอุปาทานขันธ ๕
[๙๔] กรุงสาวัตถี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เมื่อพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเห็นตน
เปนหลายวิธี สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมพิจารณาเห็น
อุปาทานขันธทั้ง ๕ หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็น

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 97

พระอริยเจาทั้งหลาย ฯลฯ ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอม
ตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมตามเห็นตนมีรูป ๑ ยอมตามเห็น
รูปในตน ๑ ยอมตามเห็นตนในรูป ๑ ยอมตามเห็นเวทนาโดยความ
เปนตน... ยอมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน... ยอมตามเห็นสังขาร
โดยความเปนตน... ยอมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอม
ตามเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมตามเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมตามเห็น
ตนในวิญญาณ ๑ การตามเห็นดวยประการดังนี้แล เปนอันผูนั้นยึดมั่น
ถือมั่นวา เราเปน เมื่อผูนั้นยืดมั่นถือมั่นวา เราเปน ในกาลนั้น อินทรีย ๕
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย ยอมหยั่งลง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มนะมีอยู ธรรมทั้งหลายมีอยู อวิชชาธาตุมีอยู
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อปุถุชนผูไมไดสดับแลว อันความเสวยอารมณ
ซึ่งเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว เขายอมมีความยึดมั่นถือมั่นวา
เราเปนดังนี้บาง เราเปนอยางนี้ ดังนี้บาง เราจักเปนดังนี้บาง จักไมเปน
ดังนี้บาง จักมีรูปดังนี้บาง จักไมมีรูปดังนี้บาง จักมีสัญญาดังนี้บาง จัก
ไมมีสัญญาดังนี้บาง จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิไดดังนี้บาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย ๕ ยอมตั้งอยู ในเพราะการตามเห็นนั้นทีเดียว
เมื่อเปนเชนนี้ อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชา
ยอมเกิดขึ้น เพราะความคลายไปแหงอวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแหง
วิชชา อริยสาวกนั้นยอมไมมีความยึดมั่นถือมั่นในอินทรียเหลานั้นวา
เราเปนดังนี้บาง เราเปนอยางนี้ดังนี้บาง เราจักเปนดังนี้บาง จักไมเปน
ดังนี้บาง จักมีรูปดังนี้บาง จักไมมีรูปดังนี้บาง จักมีสัญญาดังนี้บาง
จักไมมีสัญญาดังนี้บาง จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิได
ดังนี้บาง.
จบ สมนุปสสนาสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสมนุปสสนาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ สมนุปสฺสนฺติ เอเตส วา อฺตร
ความวา สมณะหรือพราหมณพิจารณาเห็นเบญจขันธดวยอํานาจยึดถือ
ขันธที่บริบูรณ พิจารณาเห็นบรรดาขันธเหลานั้นดวยอํานาจยึดถือขันธ
ที่ไมบริบูรณขันธไดขันธหนึ่ง. บทวา อิติ อยฺเจว สมนุปสฺสนา
ความวา ก็อนุปสสนานี้ ชื่อวาทิฏฐิสมนุปสสนา ดวยประการฉะนี้. บทวา
อสฺมีติ จสฺส อธิคต โหติ ความวา ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา ๓ อยาง คือ
ตัณหา มานะ และทิฏฐิวา เราไดเปนแลวในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา
๓ อยางนั้น ซึ่งมีตัวสมนุปสสนาอยู เปนอันเราบรรลุแลว. บทวา ปฺจนฺน
อินฺทฺริยาน อวกฺกนฺติ โหติ ความวา เมื่อกิเลสชาตนั้นมีอยู อินทรีย ๕ ซึ่ง
เปนปจจัยแหงกรรมกิเลส ยอมบังเกิด.
คําวา อตฺถิ ภิกฺขเว มโน นี้ ทานกลาวหมายเอาใจซึ่งมีธรรมเปน
อารมณ. บทวา ธมฺมา ไดแก อารมณ. บทวา อวิชฺชาธาตุ ไดแก อวิชชา
ในขณะแหงชวนจิต. บทวา อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ไดแก เกิดจากผัสสะ
อันสัมปยุตดวยอวิชชา. อีกอยางหนึ่ง บทวา มโน ไดแก ใจที่มีวิบาก
เปนอารมณในขณะแหงภวังคจิต มโนธาตุฝายกิริยาในขณะแหงอาวัชชนจิต
และธรรมเปนตน ซึ่งมีประการดังกลาวแลว. บทวา อสฺมีติปสฺส โหติ
ความวา เขาไดยึดมั่นอยางนี้วา เราไดเปนแลวดวยอํานาจตัณหามานะ
ทิฏฐิ. นอกจากนี้ คําวา อยมหมสฺมิ ทานยึดถือธรรมในอารมณมีรูป
เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง กลาวดวยอํานาจอัตตทิฏฐิ ถือวาเปนตน วา
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เราเปนนี้. คําวา ภวิสฺส ทานกลาวดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิ ถือวาทุกสิ่ง
เที่ยง คําวา น ภวิสฺส ทานกลาวดวยอํานาจอุจเฉททิฏฐิ ถือวาทุกสิ่ง
ขาดสูญ. คําทั้งหมดมี รูป ภวิสฺส เปนตน หมายเอาสัสสตทิฏฐิเทานั้น.
บทวา อเถตฺถ ความวา เมื่อเปนเชนนั้น คือเมื่ออินทรียเหลานั้นดํารงอยู
โดยประการนั้นนั่นแล. บทวา อวิชชฺ า ปหียติ ความวา เราละอวิชชา
อันเปนตัวไมรูในสัจจะ ๔. บทวา วิชฺชา อุปฺปชฺชติ ความวา วิชชาใน
อรหัตตมรรคยอมเกิดขึ้น.
ในทีน่ ี้พึงทราบวินิจฉัยอยางนี้ บทวา อสฺมิ ไดแกตัณหามานะและ
ทิฏฐิ. อธิบายวา ระหวางกรรมกับอินทรีย ๕ เปนสนธิหนึ่ง ระหวาง
อินทรีย ๕ นับใจที่มีวิบากเปนอารมณซึ่งเปนฝายอินทรีย ๕ กับใจที่มี
กรรมเปนอารมณเปนสนธิหนึ่ง. ธรรมเครื่องเนิ่นชา ๓ อยาง จัดเปน
อดีตอัทธา อินทรียเปนตน จัดเปนปจจุบันอัทธา ในอัทธา ๒ อยางนั้น
ทานแสดงปจจัยแหงอนาคตอัทธา เริ่มตนแตใจที่มีกรรมเปนอารมณ
ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสมนุปสสนาสูตรที่ ๕
๖. ปญจขันธสูตร
วาดวยขันธและอุปาทานขันธ ๕
[๙๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ ๕
และอุปาทานขันธ ๕ เธอทั้งหลายจงฟง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ ๕
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต
และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
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ประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง
ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูใน
ที่ไกลหรือใกล นี้เรียกวาวิญญาณขันธ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้
เรียกวาขันธ ๕.
[๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปุ าทานขันธ ๕ เปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปน
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกล
หรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ เปนปจจัยแกอุปาทาน นี้เรียกวา
อุปาทานขันธคือรูป เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง
เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ เปน
ปจจัยเเกอุปาทาน นี้เรียกวาอุปาทานขันธคือวิญญาณ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เหลานี้เรียกวาอุปาทานขันธ ๕.
จบ ปญจขันธสูตรที่ ๖
อรรถกถาปญจขันธสูตรที่ ๖
ในปญจขันธสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
รูปขันธเปนกามาพจร ขันธ ๔ เปนไปในภูมิ ๔ (กามาวจรภูมิ
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ). บทวา สาสว ไดแกเปนปจจัย
แหงอาสวะโดยเปนอารมณ. บทวา อุปาทานีย ไดแกและเปนปจจัย
แกอุปาทานอยางนั้นเหมือนกัน. ก็ในขอนี้มีอรรถแหงคําดังตอไปนี้
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รูปชื่อวา สาสวะ เพราะเปนไปกับดวยอาสวะทั้งหลายที่ทําอารมณ
เปนไป ชื่อวา อุปาทานียะ เพราะพึงยึดมั่น. ในที่นี้ รูปขันธทานกลาววา
เปนกามาพจร ธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ที่เหลือ ทานกลาวดวยอํานาจ
การประพฤติวิปสสนา. ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยอยางนี้ รูปจัดเขาในขันธ
ดวยอรรถวาเปนกอง เวทนาเปนตนทั้งที่มีอาสวะทั้งที่ไมมีอาสวะ จัดเขา
ในอุปาทานขันธ ดวยอรรถวาเปนกองธรรมที่มีอาสวะ ทั้งหมดจัดเขาใน
ขันธดวยอรรถวาเปนกอง. แตในที่นธี้ รรมที่เปนไปในภูมิ ๓ จัดเขาใน
อุปาทานขันธ ดวยอรรถวาเปนกองธรรมมีอาสวะ.
จบ อรรถกถาปญจขันธสูตรที่ ๖
๗. โสณสูตรที่ ๑
วาดวยขันธ ๕ มิใชของเรา
[๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสกะ
คฤหบดีบุตรชื่อโสณะวา ดูกอนโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ยอมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา พิจารณา
เห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา
ดวยรูปอันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทีเ่ ปนดังนี้
มิใชอื่นไกล นอกจากการไมเห็นธรรมตามความเปนจริง ยอมพิจารณา
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เห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา พิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา
หรือพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยเวทนาอันไมเที่ยง...
ดวยสัญญาอันไมเที่ยง... ดวยสังขารอันไมเที่ยง... ดวยวิญญาณอัน
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทีเ่ ปนดังนี้มิใชอื่นไกล
นอกจากการไมเห็นธรรมตามความเปนจริง.
[๙๘] ดูกอนโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ยอมไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา ไมพิจารณาเห็นวา
เราเปนผูเสมอเขา หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยรูป
อันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่เปนดังนี้มิใช
อื่นไกล นอกจากการเห็นธรรมตามความเปนจริง ยอมไมพิจารณา
เห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา ไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา
หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยเวทนาอันไมเที่ยง...
ดวยสัญญาอันไมเที่ยง... ดวยสังขารอันไมเที่ยง... ดวยวิญญาณอัน
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทีเ่ ปนดังนี้มิใชอื่นไกล
นอกจากการเห็นธรรมตามความเปนจริง.
[๙๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นโสณะ ทานจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
คฤหบดีบุตรชื่อ โสณะทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ส. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นตัวตนของเรา ?
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ส. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.
พ. เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. สังขารเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ส. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นตัวตนของเรา ?
ส. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.
[๑๐๐] ดูกอนโสณะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล รูปทั้งหมด นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง...
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง... วิญญาณ
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อยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล วิญญาณ
ทั้งหมดนั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา.
ดูกอนโสณะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมใน
วิญญาณ เมือ่ เบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอม
หลุดพน เมือ่ จิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมทราบ
ชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ โสณสูตรที่ ๗
๘. โสณสูตรที่ ๒
วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยองเปนสมณพราหมณ
[๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสกะ
คฤหบดีบุตรชื่อโสณะวา ดูกอนโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ไมทราบชัดรูป ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงรูป ไมทราบชัด
ความดับแหงรูป ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงรูป ไมทราบ
ชัดเวทนา... ไมทราบชัดสัญญา... ไมทราบชัดสังขาร... ไมทราบชัด
วิญญาณ ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงวิญญาณ ไมทราบชัดความดับแหง
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วิญญาณ ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงวิญญาณ ดูกอน
โสณะ สมณะหรือพราหมณเหลานี้ เราไมยกยองวาเปนสมณะในหมู
สมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นหาทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไม.
[๑๐๒] ดูกอนโสณะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทราบชัดรูป ทราบชัดเหตุเกิดแหงรูป ทราบชัดความดับแหงรูป
ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงรูป ทราบชัดเวทนา... ทราบชัด
สัญญา... ทราบชัดสังขาร... ทราบชัดวิญญาณ ทราบชัดเหตุเกิดแหง
วิญญาณ ทราบชัดความดับแหงวิญญาณ ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงวิญญาณ ดูกอนโสณะ สมณะหรือพราหมณเหลานี้แล
เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน
สมณะและประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยงิ่ เองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู
จบ โสณสูตรที่ ๒
อรรถกถาโสณสูตรที่ ๑-๒
ในโสณสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เสยฺโยหมสฺมิ ความวา เราไดเปนผูประเสริฐสูงสุด.
บทวา กิมฺตฺร ยถาภูตสฺส อทสฺสนา ความวา อะไรจะพึงเปนอยางอื่น
นอกจากการไมเห็นธรรมตามความเปนจริง. อธิบายวา การไมรูการ
ไมเห็นนั่นแลจะพึงมี. บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะเริ่มแสดงประเภท
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แหงวชิระอันจะหมุนเวียน ๓ รอบ แกทานพระโสณะนั้น จึงตรัส
มีอาทิวา ดูกอนโสณะ เธอสําคัญขอนั้นเปนอยางไร ? โสณสูตรที่ ๒
มีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
จบ อรรถกถาโสณสูตรที่ ๗-๘
๙. นันทิขยสูตรที่ ๑
วาดวยการสิ้นความยินดีเปนเหตุหลุดพนจากทุกข
[๑๐๓] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเที่ยง ความเห็น
ของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อเธอเห็นโดยชอบ ยอมเบื่อหนาย เพราะ
สิ้นความยินดี จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้นความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี
เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด จิตหลุดพนแลว เรียกวาหลุดพน
ดีแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นเวทนาอันไมเที่ยงนั่นแหละ วา
ไมเที่ยง ฯลฯ เห็นสัญญาอันไมเที่ยงนั่นแหละวาไมเที่ยง ฯลฯ เห็นสังขาร
อันไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเที่ยง ฯลฯ เห็นวิญญาณอันไมเที่ยงนั่นแหละ
วาไมเที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อเธอเห็นโดยชอบ
ยอมเบื่อหนาย เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้น
ความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด
จิตหลุดพนแลว เรียกวาหลุดพนดีแลว.
จบ นันทิขยสูตรที่ ๑
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๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒
วาดวยการสิ้นความยินดีเปนเหตุหลุดพนจากทุกข
[๑๐๔] กรุงสาวัตถี. พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทําไวในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย
และจงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงรูป ตามความเปนจริง เมื่อภิกษุ
ทําไวในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
แหงรูป ตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายในรูป เพราะสิ้นความยินดี
จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้นความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี เพราะ
สิ้นความยินดีและความกําหนัด จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทําไวในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอัน
แยบคาย ฯลฯ ซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซึ่งสังขารโดยอุบาย
อันแยบคาย ฯลฯ ซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็น
ความไมเที่ยงแหงวิญญาณ ตามความเปนจริง เมื่อภิกษุทําไวในใจซึ่ง
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหง
วิญญาณตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายในวิญญาณ เพราะสิ้น
ความยินดี จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้นความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี
เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว.
จบ นันทิขยสูตรที่ ๒
จบ อัตตทีปวรรคที่ ๕
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อรรถกถานันทิขยสูตรที่ ๑ - ๒
ในสูตรที่ ๑- ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา นนฺทิกขฺ ยา ราคกฺขโย, ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย เพราะ
ความเพลิดเพลินสิ้นไป ราคะก็สิ้นไป. เพราะราคะสิ้นไป ความเพลิดเพลิน
ก็สิ้นไปนี้ ทานกลาวไวเพื่อกระทําใหตางจากอรรถแหงคําเหลานี้วา
นนฺทิ หรือวา ราโค. อนึ่ง บุคคลเมื่อเบื่อหนายดวยนิพพิทานุปสสนา
ชื่อวา ยอมละนันทิ ความเพลิดเพลิน เมื่อคลายความกําหนัดดวย
วิราคานุปสสนา ชื่อวายอมละราคะ.
ดวยอันดับคําเพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงใหวิปสสนา
จบลงแลว ทรงแสดงมรรคจิตในที่นี้วา เพราะราคะสิ้นไป นันทิก็สิ้นไป
ดังนี้แลวแสดงผลจิตวา เพราะนันทิ-ราคะสิ้น จิตหลุดพนแลวแล.
จบ อรรถกถานันทิขยสูตรที่ ๑ ๒
จบ อัตตทีปวรรค
จบ อรรถกถามูลปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัตตทีปสูตร ๒. ปฏิปทาสูตร ๓. อนิจจสูตรที่ ๑ ๔. อนิจจสูตรที่ ๒ ๕. สมนุปสสนาสูตร ๖. ปญจขันธสูตร ๗. โสณสูตรที่ ๑
๘. โสณสูตรที่ ๒ ๙. นันทิขยสูตรที่ ๑ ๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒.
จบ มูลปณณาสก

รวมวรรคที่มีในมูลปณณาสกนี้ คือ
๑. นกุลปตุวรรค ๒. อนิจจวรรค ๓. ภารวรรค ๔. นตุมหากวรรค

๕. อัตตทีปวรรค.
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มัชฌิมปณณาสก
อุปายวรรคที่ ๑
๑. อุปายสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนความหลุดพนและไมหลุดพน
[๑๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเขาถึง ดวยอํานาจ
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนความไมหลุดพน ความไมเขาถึง เปน
ความหลุดพน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู
พึงตั้งอยู วิญญาณที่มีรปู เปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่
เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯลฯ วิญญาณที่มี
สังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ
พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ หรือความเจริญ
งอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาความกําหนัดใน
รูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ
เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความกําหนัดเสียได อารมณ
ยอมขาดสูญ ที่ตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอันไมมีที่ตั้ง
ไมงอกงาม ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู
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เพราะดํารงอยู จึงยินดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อ
ไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานั้น ภิกษุนั้นยอมทราบชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อุปายสูตรที่ ๑
อรรถกถาอุปายสูตรที่ ๑
ในอุปายสูตรที่ ๑ แหงอุปายวรรคมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุปาโย ไดแก เขาถึงขันธ ๕ ดวยอํานาจ ตัณหา มานะ
และทิฏฐิ บทวา วิฺาณ ไดแก กรรมวิญญาณ (วิญญาณที่เกิดแต
กรรม). บทวา อาปชฺเชยฺย ไดแกพึงใหกรรมยอยยับไปแลวถึง
ความเจริญเปนตนโดยความเปนธรรมชาติสามารถรั้งปฏิสนธิมาได.
เหตุในการไมถือเอาบทวา วิฺาณูปาย ทานไดกลาวไวแลวนั่นแล.
บทวา โวจฺฉิชฺชตารมฺมฌ ความวา อารมณยอมขาดลง เพราะความ
ไมสามารถรั้งปฏิสนธิมา. บทวา ปติฏา วิ
ฺ าณสฺส ความวา
กรรมวิญญาณยอมไมมีที่ตั้งอาศัย. บทวา ตทปฺปติฏิต ตัดบทเปน
ต อปฺปติฏิต. บทวา อนภิสขจฺจ วิมุตฺต ความวา ไมปรุงแตงปฏิสนธิ
หลุดพนไป.
จบ อรรถกถาอุปายสูตรที่ ๑
๒. พีชสูตร
วาดวยอุปมาวิญญาณดวยพืช

[๑๐๖] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน คือ พืชงอกจากเหงา ๑
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พืชงอกจากลําตน ๑ พืชงอกจากขอ ๑ พืชงอกจากยอด ๑ พืชงอกจาก
เมล็ด ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็พชื ๕ อยางนี้ มิไดถูกทําลาย ไมเนา
ไมถูกลมแดดทําใหเสีย ยังเพาะขึ้น อันบุคคลเก็บไวดี แตไมมีดิน
ไมมีน้ํา พืช ๕ อยาง พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดหรือ ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขอนั้นไมได พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อยางนี้ มิไดถูกทําลาย ฯลฯ
อันบุคคลเก็บไวดี และมีดิน มีน้ํา พืช ๕ อยางนี้ พึงถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลยไดหรือ ?
ภิ. ได พระพุทธเจาขา.
[๑๐๗] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณ
ฐิติ ๔ เหมือนปฐวีธาตุ พึงเห็นความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน
เหมือนอาโปธาตุ พึงเห็นวิญญาณพรอมดวยอาหาร เหมือนพืช ๕ อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยู
วิญญาณที่มีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไป
ซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
วิญญาณที่เขาถึงเวทนาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เขาถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ
วิญญาณที่เขาถึงสังขารก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยู วิญญาณที่มีสังขาร
เปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ
พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ หรือความเจริญ
งอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาความกําหนัดใน
รูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ
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เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความกําหนัดเสียได อารมณยอม
ขาดสูญ ที่ตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอันไมมีที่ตั้งนั้น ไมงอกงาม
ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู
จึงยินดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบ
เฉพาะตนเทานั้น เธอยอมเธอทราบชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ พีชสูตรที่ ๒
อรรถกถาพีชสูตรที่ ๒
ในพีชสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พีชชาตานิ ไดแก พืชทั้งหลาย. บทวา มูลพีช ไดแก
พืชเกิดแตราก มีวานน้ํา วานเปราะ ขมิ้น ขิง เปนตน. บทวา ขนฺธพีช
ไดแก พืชเกิดแตลําตน มีตนโพธิ ตนไทรเปนตน. บทวา ผลุพีช ไดแก
พืชเกิดแตขอ มี ออย ไมไผ ไมออ เปนตน. บทวา อคฺคพีช ไดแก พืช
เกิดแตยอด มีผักบุง แมงลัก เปนตน. บทวา พีชพีช ไดแก พืชเกิดแตเมล็ด
คือปุพพัณณชาตมีสาลีและขาวเจาเปนตน และอปรัณณชาตมี
ถั่วเขียวและถั่วราชมาส เปนตน. บทวา อกฺขณฺฑานิ ไดแก ไมแตก
ตั้งแตเวลาที่พืชแตกแลว ยอมไมสําเร็จประโยชนแกพืช. บทวา
อปูติกานิ ไดแก ไมเนาเพราะชุมดวยน้ํา. จริงอยู. พืชที่เนา ยอมไมสําเร็จ
ประโยชนแกพืช. บทวา อวาตาตปปฺปตานิ ความวา ไมถูกลมและ
แดดกราด ปราศจากธุลี ไมเปยกชุม จริงอยู พืชที่เปนกากไมมีธุลี
ยอมไมสําเร็จประโยชนแกพืช. บทวา สาราทานิ ไดแก พืชที่มีสาระ
คือที่มีแกนอยูแลว จริงอยูพืชที่ไมมีแกน ยอมไมสําเร็จประโยชนแกพืช.
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บทวา สุขสยิตานิ ไดแก อยูอยางสบาย ตลอดสี่เดือน โดยทํานองที่
เขาใสไวในฉางนั่นแล. บทวา ปวี ไดแก แผนดินที่ตั้งอยูภายใต
บทวา อาโปไดแก น้ําที่กําหนดแตเบื้องบน. บทวา จตสฺโส วิฺญาณฏิติโย
ความวา ขันธ ๔ มีรูปขันธ เปนตน อันเปนอารมณแหงกรรมวิญญาณ
จริงอยู ขันธเหลานั้นเสมือนกับปฐวีธาตุ เพราะเปนธรรมชาติ ตั้งอยู
ไดดวยอํานาจของอารมณ นันทิและราคะ เปนเสมือนกับอาโปธาตุ
เพราะอรรถวาเปนใยยาง. บทวา วิ
ฺ าณ สาหาร ไดแก กรรมวิญญาณ
พรอมดวยปจจัย, จริงอยู กรรมวิญญาณนั้น งอกขึ้นบนแผนดินคือ
อารมณ เหมือนพืชงอกขึ้นบนแผนดิน ฉะนั้น.
จบ อรรถกถาพีชสูตรที่ ๒
๓. อุทานสูตร
วาดวยการตัดสังโยชนและความสิ้นอาสวะ
[๑๐๘] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปลงอุทานวา ภิกษุนอมใจไปอยางนี้วา ถาวาเราไมพึงมี
ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี การปฏิสนธิก็จักไมมี
แกเรา ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได.
[๑๐๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสทานอยางนี้แลว ภิกษุ
รูปหนึ่งไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนอมใจไปอยางนี้วา
ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี
ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนไดอยางไร
พระเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมได
สดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา ฯลฯ ไมไดรับการแนะนําใน
สัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑
ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ ตามเห็นเวทนาโดยความ
เปนตน ฯลฯ ตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นสังขาร
โดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็น
ตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑
เขายอมไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเที่ยง
ตามความเปนจริงวา เปนของไมเที่ยง ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกข ตามความเปนจริงวา เปนทุกข
ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตา
ตามความเปนจริงวา เปนอนัตตา ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันปจจัยปรุงแตง ตามความเปนจริงวา อันปจจัย
ปรุงแตง ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา แมรูป แมเวทนา แมสัญญา
แมสังขาร แมวิญญาณ จักมี.
[๑๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลวแล
ผูไดเห็นพระอริยเจา ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําดี
ในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับการ
แนะนําดีในสัปปุริสธรรม ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน
ฯลฯ ไมพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมพิจารณาเห็น
สัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมพิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนตน
ฯลฯ ไมพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ฯลฯ เธอยอมทราบชัด
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเที่ยง ตามความเปนจริงวา
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ไมเที่ยง ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกข
ตามความเปนจริงวา เปนทุกข ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันเปนอนัตตา ตามความเปนจริงวา เปนอนัตตา ยอมทราบชัด
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจัยปรุงแตง ตามความ
เปนจริงวา อันปจจัยปรุงแตง ยอมทราบชัดตามความเปนจริงวา
แมรูป แมเวทนา แมสัญญา แมสังขาร แมวิญญาณ จักมี ยอมทราบชัด
ตามความเปนจริงเชนนั้น เพราะเห็นความเปนตางๆ แหงรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุนอมใจไป
อยางนี้แลวา ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขาร
จักไมมี ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได
ดวยอาการอยางนี้แล.
[๑๑๑] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนอ มใจไปอยูอยางนี้
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนเสียได ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อภิกษุรูเห็น
อยางไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเปนลําดับ.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ฯลฯ
ยอมถึงความสะดุงในฐานะอันไมควรสะดุง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ก็ปุถุชนผูมิไดสดับแลว ยอมมีความสะดุงดังนี้วา ถาเราไมพึงมี
แมขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี ปฏิสนธิของเรา
ก็จักไมมี ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลวแล
ฯลฯ ยอมไมถึงความสะดุงในฐานะอันไมควรสะดุง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว ไมมีความสะดุงดังนี้วา ถาวาเราไมพึงมี
ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี ปฏิสนธิของเรา
ก็จักไมมี ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู
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พึงตั้งอยู วิญญาณที่มีรปู เปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่
เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย วิญญาณที่เขาถึง
เวทนาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เขาถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เขาถึง
สังขารก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยู วิญญาณที่มีสังขารเปนอารมณ มีสังขาร
เปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย ภิกษุนั้นพึงกลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ
อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป
เวทนา สัญญา สังขาร ดังนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ถาความกําหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ใน
สังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความ
กําหนัดเสียได อารมณยอ มขาดสูญ ที่ตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอัน
ไมมีที่ตั้งนั้น ไมงอกงาม ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป
จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยูจึงยินดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง
เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานั้น เธอยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลรูเห็นอยางนี้แล อาสวะ
ทั้งหลายยอมสิ้นไป ในกาลเปนลําดับ.
จบ อุทานสูตรที่ ๓
อรรถกถาอุทานสูตรที่ ๓
ในอุทานสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุทาน อุทาเนสิ ความวา ทรงเปลงอุทาน ซึ่งมีโสมนัส
มีกําลังแรงเปนสมุฏฐาน. ถามวา ก็โสมนัสนั้นเกิดแกพระผูมพี ระภาคเจา
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เพราะอาศัยอะไร ? แกวา เพราะอาศัยภาวะที่ศาสนาเปนเหตุนําสัตว
ออกจากทุกข. อยางไร ? ไดยินวา พระองคทรงพระดําริวา อุปนิสสัย
ของเรามีอยู ๓ อยาง คือ ทานูปนิสสัย สีลูปนิสสัย ภาวนูปนิสสัย ใน
อุปนิสสัย ๓ อยางนั้น ทานูปนิสสัย และสีลปู นิสสัย มีกําลังเพลา
ภาวนูปนิสสัย มีกําลังกลา จริงอยู ทานูปนิสสัยและสีลูปนิสสัย ยอม
ยังสัตวใหบรรลุ มรรค ๓ และ ผล ๓ ภาวนูปนิสสัย ใหบรรลุ
พระอรหัต ภิกษุดํารงอยูในอุปนิสสัยที่มีกําลังเพลา เพียร พยายาม
ตัดเครื่องผูก คือโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ไดแลว ยอมทํามรรค ๓ และ
ผล ๓ ใหเกิด ดวยประการฉะนี้ เมื่อพระองคทรงรําพึงอยูวา
นาอัศจรรยจริง พระศาสนา เปนนิยานิกะ นําสัตวออกจากทุกข
โสมนัสนี้ยอมเกิดขึ้น.
ใน ๒ อยางนั้น ภิกษุตั้งอยูในอุปนิสสัยที่มีกําลังเพลา เพียร
พยายาม ยอมบรรลุ มรรค ๓ ผล ๓ ดังนั้น เมื่อจะเผยเนื้อความนี้
พึงทราบเรื่องพระมิลกเถระ ดังตอไปนี้.
เลากันมาวา ในเวลาเปนคฤหัสถ พระเถระนั้นเลี้ยงชีพดวย
การกระทําปาณาติบาต ประกอบบวงไวรอยหนึ่ง ฟาทับเหวรอยหนึ่ง
ในปา. ภายหลังวันหนึ่ง เธอเคี้ยวกินเนื้อที่ปงไวบนถานเพลิง แลว
เที่ยวไปในที่ใกลบวง ถูกความกระหายครอบงํา จึงไปสูวิหารของ
พระเถระผูอยูปารูปหนึ่ง เปดหมอน้ําดื่มที่ตั้งอยูในที่ไมไกลของ
พระเถระผูกําลังจงกรมอยู. ไมไดเห็นน้ําแมเพียงมือเปยก. เธอโกรธ
กลาววา ภิกษุ ภิกษุ พวกทานฉันโภชนะที่คฤหบดีใหแลวก็หลับไป
ไมจัดตั้งน้ําไวแมเพียงนิ้วมือหนึ่งในหมอน้ํา นั่นเปนสิ่งไมถูกตอง.
พระเถระกลาววา ผมไดตั้งหมอน้ําดื่มไวเต็มแลว นี่เหตุอะไรหนอ
ดังนี้แลวจึงไปตรวจดู เห็นหมอน้ํายังเต็ม จึงบรรจุสังขสําหรับใสน้ําดื่ม
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จนเต็มไดใหแลว. เธอดื่มน้ําที่เต็มสังขที่สอง คิดวา ขึ้นชื่อวาหมอเต็มน้ํา
อยางนี้ อาศัยการกระทําของเรา เกิดเปนราวกะวากระเบื้องรอน
ในอนาคต อัตภาพของเราจักเปนอยางไรหนอ มีจิตสลด ทิ้งธนูแลว
กลาววา ขอทานโปรดบวชใหกระผมเถิดขอรับ. พระเถระบอก
ตจปญจกกัมมัฏฐานแลวใหเธอบรรพชา.
เมื่อเธอทําสมณธรรมอยู สถานที่ที่ฆาเนื้อและสุกรเปนอันมาก
และสถานที่ดักบวงและฟาทับเหว ยอมปรากฏ เมื่อเธอกําลังระลึกถึง
สถานที่นั้นอยู เกิดความเรารอนในรางกาย เธอไมดําเนินไปตามแนว
พระกัมมัฏฐาน เปนเหมือนโคโกงฉะนั้น. เธอคิดวา โดยภาวะเปนภิกษุ
เราจะทําอยางไร ถูกความไมยินดียิ่งบีบคั้น ไปหาพระเถระ ไหวแลว
กลาววา ทานขอรับ ผมไมอาจทําสมณธรรมได. ลําดับนั้น พระเถระ
กลาวกะเธอวา เธอจงทําการฝมือ. เธอรับวา ดีละ ขอรับ แลวตัดไมสด
มีไมมะเดื่อเปนตน ทําเปนกองใหญ แลวถามวา บัดนี้ผมจะทําอยางไร.
จงเผามัน. เธอกอไฟในทิศทั้ง ๔ ก็ไมอาจจะเผาได จึงกลาววา
ผมไมอาจ ขอรับ. พระเถระกลาววา ถาเชนนั้น จงหลีกไป แลวขุดหลุม
เอาไฟประมาณเทาหิ่งหอยจากเปลวไฟใสเขาในหลุมนั้น. เธอเผา
กองไมใหญเพียงนั้นใหไหมโดยฉับพลันเหมือนเผาใบไมแหง ลําดับนั้น
พระเถระแสดงเปลวไฟแกเธอแลวกลาววา ถาเธอจักสึก เธอจักไหม
ในที่นี้ ดังนี้แลวใหเธอเกิดความสังเวช. จําเดิมแตเธอไดเห็นเปลวไฟ
เธอตัวสั่นถามวา ทานขอรับ พระพุทธศาสนาเปนเหตุนําออกจากทุกข
หรือ. อยางนั้น อาวุโส. ทานขอรับ เมื่อพระพุทธศาสนาเปนเหตุนําออก
จากทุกข มิลกภิกษุจักทําตนใหพนทุกข ทานอยาคิดไปเลย. จําเดิม
แตนั้นมา เธอเพียรพยายามทําสมณธรรม บําเพ็ญวัตตปฏิบัติตอทาน
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เมื่อถูกความหลับบีบคั้น วางฟางที่ชุมน้ําไวบนศีรษะ นั่งหยอนเทา
ทั้งสองลงในแองน้ํา. วันหนึ่งเธอกรองน้ําดื่ม วางหมอน้ําไวที่ขา
ไดยืนคอยจนน้ําในหมอหมด. ครั้งนั้นแล พระเถระไดบอกอุทเทศแก
สามเณรดังนี้วา
อุฏานวโต สติมโต
สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สฺตสฺส จ ธมฺมชีวโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ
ยศยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีความหมั่น มีสติ
มีการงานสะอาด ใครครวญกอนจึงทํา ผูสํารวม
ผูเปนอยูโดยธรรม และเปนผูไมประมาท.
เธอนอมคาถาแมที่ประกอบดวยบท ๔ เขามาในตนทีเดียว
ขึ้นชื่อวาผูมีความหมั่น ตองเปนเชนกับเรา แมผมู ีสติก็เปนเชนกับเรา
เหมือน ฯลฯ ทั้งผูไมประมาทเลา ก็พึงเปนเชนกับเราเหมือนกัน
รวมความวาเธอนอมคาถานั้นเขาไปในตนเขามาในตนอยางนั้นแลว
ตั้งอยูในวาระยางเทานั้นนั่นเอง ตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อยางแลว
ดํารงอยูในอนาคามิผล หรรษาราเริง กลาวคาถานี้วา
เราเทินกลุมกอนฟางสดจงกรม บรรลุผลที่ ๓ (อนาคามิผล)
ดูกอนทานผูนิรทุกขเปนลาภของเราหนอ.
เธอตั้งอยูในอุปนิสสัยมีกําลังเพลา เพียรพยายามอยูอยางนี้
ตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อยาง และทํามรรค ๓ ผล ๓ ใหเกิดได ดวย
ประการฉะนี้
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โน จสฺส โน จ เม สิยา,
น ภวิสฺส น เม ภวิสฺสติ ดังนี้ เมื่อภิกษุหลุดพนอยางนี้แลว ชื่อวาพึง
ตัดสังโยชนเบื้องต่ําเสียได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน จสฺส โน จ เม สิยา ความวา
ก็เราไมพึงเปน แมปริขารของเราก็ไมพึงมี ก็หรือวาถาการปรุงแตง
กรรมในอดีตของเราจักไมไดมีแลวไซร บัดนี้ขันธ ๕ หมวดของเรานี้
ไมพึงมี. บทวา น ภวิสฺส น เม ภวิสฺสติ ความวา ก็บัดนี้เราจักพยายาม
โดยประการที่การปรุงแตงกรรมอันใหขันธบังเกิดแกเราในอนาคต
จักไมมี เมือ่ การปรุงแตงกรรมไมมี ชื่อวาปฏิสนธิในอนาคตก็จักไมมี
แกเรา. บทวา เอว วิมจุ ฺจมาโน ความวา ภิกษุเมื่อนอมใจไปอยางนี้
ตั้งอยูในอุปนิสัยมีกําลังออน พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ได. บทวา
เอว วุตฺเต ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงถึงความที่
พระศาสนาเปนเหตุนําออกจากทุกข ตรัสอุทานนี้อยางนี้. บทวา
รูปป ภวิสฺสติ ความวา รูปจักมี. บทวา รูปสฺส วิภวา ไดแกเพราะเห็น
ไมเปนไปของรูป. จริงอยู มรรค ๔ ที่สัมปยุตดวยวิปสสนา ชื่อวาเห็น
ความเปลี่ยนแปลงแหงรูปเปนตนซึ่งทานหมายกลาวไวเชนนั้น.
บทวา เอว วิมุจฺจมาโน ภนฺเต ภิกฺขุ ฉินฺเทยฺย ความวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุเมื่อนอมใจไปอยางนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ได
เหตุไรจักไมตัด.
บัดนี้ เมื่อจะทูลถามถึงมรรคผลสูงๆขึ้นไป ภิกษุนั้นจึงกราบทูล
คําเปนตนวา กถ ปน ภนฺเต ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น. บทวา อนนฺตรา
ไดแกกาลอันเปนลําดับ ซึ่งมีอยู ๒ อยาง คือ กาลเปนลําดับใกล ๑
กาลเปนลําดับไกล ๑ วิปสสนาชื่อวา กาลเปนลําดับใกลตอมรรค
ไกลตอผล ภิกษุหมายเอากาลเปนลําดับนั้น จึงทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อภิกษุรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร อรหัตตผลที่นับวา
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหงวิปสสนา. บทวา
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อตสิตาเย ไดแก ในฐานะอันไมควรสะดุงคือไมควรกลัว. บทวา
ตาส อาปชฺชติ แปลวา ยอมถึงความกลัว. บทวา ตาโส เหโส ความวา
เพราะวิปสสนาอยางออนที่เปนไปอยางนี้วา โน จสฺส โน จ เม สิยา
นี้นั้นไมสามารถจะยึดครองความรักในตนได ฉะนั้นปุถุชนผูไมไดสดับ
จึงชื่อวา มีความสะดุง เพราะเขาคิดวา บัดนี้เราจักขาดสูญ เราจักไมมี
อะไรๆ จึงเห็นตนเสมือนตกไปในเหว เหมือนพราหมณคนหนึ่ง.
เลากันมาวา พระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก สวดพระธรรม
เนื่องดวยไตรลักษณอยูใตโลหะปราสาท. ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่ง
กําลังยืนฟงธรรมอยูในทีแ่ หงหนึ่ง สังขารไดปรากฏเปนของวางเปลา.
เขาเปนเสมือนตกไปในเหว หนีออกจากที่นั้นทางประตูที่เปดไว
เขาเรือนแลวใหลุกนอนบนอก กลาววา พอ เมือ่ เรานึกถึงลัทธิของตน
เปนอันฉิบหายแลว. บทวา น เหโส ภิกฺขุ ตาโส ความวา วิปสสนาที่มี
กําลังนั้นคือที่เปนไปอยางนั้น ยอมไมชื่อวาเปนความสะดุงสําหรับ
พระอริยสาวกผูไดสดับ ความจริงเขามิไดคิดอยางนี้วา เราจักขาดสูญ
หรือจักพินาศ แตเขามีความคิดอยางนี้วา สังขารทั้งหลายยอมเกิดขึ้น
และยอมดับไป.
จบ อรรถกถาอุทานสูตรที่ ๓
๔. ปริวัฏฏสูตร
วาดวยการรูอุปาทานขันธโดยเวียนรอบ ๔
[๑๑๒] กรุงสาวัตถี. ที่นั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ?
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คือ อุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา
อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรายังไมรูยิ่งซึ่งอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตาม
ความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซึ่ง
สัมมาสัมโพธิญาณ อยางยอดเยี่ยม ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เพียงนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล เรารูยงิ่ ซึ่งอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเปนจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา
เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อยางยอดเยี่ยม ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย เวียนรอบ ๔ อยางไร คือ เรารูย ิ่งซึ่งรูป ความเกิด
แหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป รูยิ่งซึ่ง
เวทนา ฯลฯ รูยิ่งซึ่งสัญญา ฯลฯ รูย ิ่งซึ่งสังขาร ฯลฯ รูยิ่งซึ่งวิญญาณ
ความเกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงวิญญาณ.
[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเปนไฉน. คือ มหาภูตรูป ๔
และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูป ความเกิดขึ้นแหงรูป
ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร ความดับแหงรูปยอมมีเพราะ
ความดับแหงอาหาร อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่งรูป
อยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความดับแหงรูปอยางนี้
รูยิ่งซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้ ปฏิบัติแลวเพื่อ
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ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับรูป สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ชื่อวาปฏิบัติดีแลว ชนเหลาใดปฏิบัติดีแลว
ชนเหลานั้นชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่ง
ความเกิดแหงรูปอยางนี้ รูย ิ่งซึ่งความดับแหงรูปอยางนี้ รูยงิ่ ซึ่ง
ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้ เปนผูหลุดพนแลว เพราะ
เบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นรูป
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปนผูมีกําลัง
สามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมีกําลังสามารถ
เปนของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น.
[๑๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน เวทนา ๖
หมวดนี้ คือ เวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส เวทนา
เกิดแตชิวหาสัมผัส เวทนาเกิดแตกายสัมผัส เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาเวทนา ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ยอมมี
เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนา ยอมมีเพราะ
ความดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
เวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
รูยิ่งซึ่งเวทนาอยางนี้ รูย ิ่งซึ่งความเกิดแหงเวทนาอยางนี้ รูย ิ่งซึ่ง
ความดับแหงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
เวทนาอยางนี้ ปฏิบัติแลวเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
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เพื่อความดับเวทนา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาปฏิบัติดีแลว
ชนเหลาใดปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้นชื่อวา ยอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่ง
เวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความดับแหง
เวทนาอยางนี้ รูย ิ่งซึ่งขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้
เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ
เพราะไมถือมั่นเวทนา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาหลุดพน
ดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน ความเวียนวนเพื่อความปรากฏ
ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลานั้น.
[๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเปนไฉน. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ ความสําคัญในรูป ความสําคัญ
ในเสียง ความสําคัญในกลิ่น ความสําคัญในรส ความสําคัญในโผฏฐัพพะ
ความสําคัญในธรรมารมณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสัญญา
ความเกิดขึ้นแหงสัญญา ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับ
แหงสัญญายอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงสัญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งสัญญาอยางนี้ ฯลฯ ความวนเวียน
เพื่อความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลานั้น.
[๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเปนไฉน. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เจตนา ๖ หมวดนี้ คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา
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คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสังขาร ความเกิดขึ้นแหงสังขารยอมมี
เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหงสังขารยอมมีเพราะ
ความดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
สังขาร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
รูยิ่งซึ่งสังขารอยางนี้ ฯลฯ ความวนเวียนเพื่อความปรากฏ ยอมไมมีแก
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น.
[๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ๖ หมวดนี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาวิญญาณ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณยอมมี
เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป ความดับแหงวิญญาณยอมมีเพราะ
ความดับแหงนามรูป อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
วิญญาณ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
รูยิ่งซึ่งวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึ่งเหตุเกิดแหงวิญญาณอยางนี้ รูย ิ่งซึ่ง
ความดับแหงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึง่ ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหง
วิญญาณอยางนี้ ปฏิบัตแิ ลวเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาปฏิบัติดีแลว
ชนเหลาใดปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้นชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่ง
วิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงวิญญาณอยางนี้ รูย ิ่งซึ่ง
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ความดับแหงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึง่ ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหง
วิญญาณอยางนี้ เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด
เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดหลุดพนดีแลว
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน
ความวนเวียนเพื่อความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลานั้น.
จบ ปริวฏั ฏสูตรที่ ๔
อรรถกถาอุปาทานปริวัฏฏสูตรที่ ๔
ในอุปาทานปริวัฏฏสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จตุปริวฏฏ ไดแกความหมุนเวียน ๔ อยาง ในขันธแตขันธ.
บทวา รูป อพฺภฺาสึ ความวา ไดรูยิ่งวา รูปเปนทุกขสัจ. พึงทราบ
ความดวยอํานาจสัจจะ ๔ ในบททั้งปวง ดวยประการฉะนี้. กพฬิงการาหารที่เปนไปกับฉันทราคะ ชื่อวา อาหาร ในคําวา อาหารสมุทยา
นี้. บทวา ปฏิปนฺนา ไดแกเปนผูปฏิบัติตั้งตนแตศีลจนถึงอรหัตตมรรค.
บทวา คาธนฺติ แปลวา ตั้งอยู. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเสขภูมิดวย
พระดํารัสมีประมาณเทานี้ บัดนี้เมือ่ จะตรัสอเสขภูมิ จึงตรัสคํามี
อาทิวา เย จ โข เกจิ ภิกขฺ เว ดังนี้. บทวา สุวิมุตฺตา ไดแกพนดวยดีดวย
อรหัตตมรรค. บทวา เกพลิโน ไดแกมีกําลังเปนของตน คือมีกิจที่จะ
พึงทํา. บทวา วฏฏ เตส นตฺถิ ปฺาปนาย ความวา สมณพราหมณ
ความปรากฏยอมไมมีแกเขาเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา วฏฏ
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ไดแกเหตุ ความวา เหตุเพื่อความปรากฏยอมไมมี ดวยพระดํารัสเพียง
เทานี้ เปนอันทรงแสดงวาระแหงอเสขภูมิแลว.
จบ อรรถกถาอุปาทานปริวัฏฏสูตรที่ ๔
๕. สัตตัฏฐานสูตร
วาดวยการรูขันธ ๕ โดยฐานะ
[๑๑๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูฉลาดในฐานะ
๗ ประการ ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกวายอดบุรุษผูเสร็จกิจ
อยูจบพรหมจรรย ในธรรมวินัยนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูฉลาด
ในฐานะ ๗ ประการ เปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ รูชัดซึ่งรูป เหตุเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันให
ถึงความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงรูป รูช ดั เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เหตุเกิด
แหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
วิญญาณ คุณแหงวิญญาณ โทษแหงวิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงวิญญาณ.
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[๑๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเปนไฉน ? มหาภูตรูป ๔ และ
รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เราเรียกวารูป ความเกิดขึ้นแหงรูป
ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร ความดับแหงรูปยอมมีเพราะ
ความดับแหงอาหาร อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป ความสุข
โสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงรูป รูปไมเที่ยงเปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัดฉันทราคะ
การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่งรูป
เหตุเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป
คุณแหงรูป โทษแหงรูป และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป อยางนี้ๆแลว
ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ดับรูป สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดปฏิบัติดีแลว
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้
สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยงิ่ ซึ่งรูป เหตุเกิดแหงรูป
ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงรูป คุณแหงรูป
โทษแหงรูป และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป อยางนี้ๆแลว หลุดพนไป
เพราะความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ความดับ (และ) เพราะไมถือมั่นรูป
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปนอันเสร็จกิจ
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเสร็จกิจ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ? เวทนา ๖ หมวด
นี้ คือ เวทนาเกิดเพราะจักขุสัมผัส ฯลฯ เวทนาเกิดเพราะมโนสัมผัส
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นี้เรียกวาเวทนา ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหง
ผัสสะ ความดับแหงเวทนา ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปน
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเปนไฉน ? สัญญา ๖
หมวดนี้ คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา
ธรรมสัญญา นี้เรียกวาสัญญา ความเกิดขึ้นแหงสัญญา ยอมมีเพราะ
ความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหงสัญญายอมมีเพราะความดับ
แหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา ฯลฯ
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารเปนไฉน ? เจตนา ๖ หมวด
นี้ คือ รูปสัญเจตนา ฯลฯ ธรรมสัญเจตนา นี้เรียกวาสังขาร ความ
เกิดขึ้นแหงสังขาร ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหง
สังขารยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึง
ความดับแหงสังขาร ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวัฏฏะ
เพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ? วิญญาณ ๖
หมวดนี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณ ความเกิดขึ้นแหง
วิญญาณ ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป ความดับแหงวิญญาณ
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ยอมมีเพราะความดับแหงนามรูป อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงวิญญาณ สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงวิญญาณ
วิญญาณไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษ
แหงวิญญาณ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ
นี้เปนความสลัดออกแหงวิญญาณ ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งวิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ
ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหง
วิญญาณ โทษแหงวิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ
อยางนี้ๆแลว ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ดับวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาปฏิบัติดีแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
รูยิ่งซึ่งวิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหงวิญญาณ โทษแหงวิญญาณ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ อยางนี้ๆแลว หลุดพนไปเพราะ
ความเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นวิญญาณ
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดหลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปนอันเสร็จกิจแลว
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเสร็จกิจแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล
ภิกษุยอมเปนผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ.
[๑๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูเพงพินิจโดยวิธี
๓ ประการ เปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเพงพินิจโดยความ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 131

เปนธาตุประการหนึ่ง โดยความเปนอายตนะประการหนึ่ง โดยเปน
ปฏิจจสมุปบาทประการหนึ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุยอม
เปนผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ ภิกษุฉลาดในฐานะ ๗ ประการ
ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกวา ยอดบุรุษ ผูเสร็จกิจอยู
จบพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้.
จบ สัตตัฏฐานสูตรที่ ๕
อรรถกถาสัตตัฏฐานสูตรที่ ๕
ในสัตตัฏฐานสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สตฺตฏานกุสโล ไดแกผูฉลาดในโอกาส ๗ ประการ.
บทวา วุสิตวา ไดแกผูอยูจบพรหมจรรย. บทวา อตฺตมปริโส ไดแก
บุรุษผูประเสริฐที่สุด. คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในที่นี้
นั่นแล. แตพระสูตรนี้พึงทราบวา ประกอบดวยความเพลิดเพลินมาก
และเปนที่ตั้งแหงความยั่วยวน เหมือนพระราชาชนะสงครามแลว
สถาปนาเหลาทหารที่ชนะสงครามไวในตําแหนงสูง แลวพระราชทาน
สักการะแกทหารเหลานั้น เพราะเหตุไร ? เพราะพวกคนที่เหลือ
เห็นสักการะของทหารเหลานั้น จักสําคัญเพื่อเปนคนกลาบาง ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีตลอดกาลหาประมาณมิได
ทรงชนะกิเลสมาร ณ มหาโพธิมณฑล ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
ประทับ นั่ง ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี เมื่อจะแสดงพระสูตรนี้
จึงยกพระขีณาสพขึ้นชมเชยสรรเสริญ เพราะเหตุไร ? เพราะ
เสขบุคคลที่เหลือ จักสําคัญพระอรหัตตผลวา ควรบรรลุ ดวยประการ
ฉะนี้. พระสูตรนี้ พึงทราบวา ประกอบดวยความเพลิดเพลินมาก
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เพราะพระองคทรงยกพระขีณาสพขึ้นสรรเสริญ พึงทราบวา
เปนที่ตั้งแหงความยั่วยวน เพราะพระเสขะทั้งหลายก็อยากได.
ก็ในคํานี้วา เอวโข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สตฺตฏานกุสโล โหติ นี้
แมพระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลงดวยการพิจารณามรรคจิต
และผลจิตดวยพระดํารัสเพียงเทานี้ พระองคไดตรัสพระดํารัสนี้วา
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติวิธูปปริกฺขี โหติ อีกก็เพื่อทรงแสดงเหตุเปน
เครื่องอยู ๗ ประการของพระขีณาสพ อยางนี้วา พระขีณาสพยอมอยู
ดวยเหตุเปนเครื่องอยู ๗ ประการ ในอารมณใด อารมณนั้นไมใชเปน
สัตวหรือบุคคล แตเปนเพียงธาตุเปนตนเทานั้น และแสดงถึงอาคมนียปฏิปทาวา ในธรรมเหลานี้ ธรรมนีม้ าเพราะทํากรรม. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ธาตุโส อุปปริกฺขติ ความวา เห็น คือตรวจดูโดยความ
เปนธาตุ. แมในบททั้งสองที่เหลือ ก็นัยนี้แหละ.
จบ อรรถกถาสัตตัฏฐานสูตรที่ ๕
๖. พุทธสูตร
วาดวยพระพุทธเจาตางกับภิกษุหลุดพนดวยปญญา
[๑๒๕] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
หลุดพนเพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะ
ไมถือมั่นรูป... เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เทวดาและ
มนุษยตางพากันเรียกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา กอนภิกษุทั้งหลาย
แมภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา หลุดพนแลวเพราะเบื่อหนาย เพราะ
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คลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นรูป... เวทนา... สัญญา...
สังขาร....วิญญาณ เราเรียกวา ผูหลุดพนไดดวยปญญา.
[๑๒๖] กอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้นจะมีอะไรเปนขอแปลกกัน
จะมีอะไรเปนขอประสงคที่ยิ่งกวากัน จะมีอะไรเปนเหตุทําใหตางกัน
ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กับภิกษุผูหลุดพนได
ดวยปญญา.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน เปนแบบฉบับ
เปนที่อิงอาศัย ขอประทานพระวโรกาส ขออรรถแหงภาษิตนี้จง
แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาทีเดียวเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอ
พระผุมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถาอยางนั้น เธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ตูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยังทางที่ยังไมเกิดใหเกิด ยังประชุมชนให
รูจักมรรคที่ใครๆไมรูจัก บอกทางที่ยังไมมีใครบอก เปนผูรจู ักทาง
ประกาศทางใหปรากฏ ฉลาดในทาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สาวก
ทั้งหลาย ในบัดนี้ เปนผูที่ดําเนินไปตามทาง เปนผูตามมาในภายหลัง
อันนี้แลเปนขอแปลกกัน อันนี้เปนขอประสงคยิ่งกวากัน อันนี้เปนเหตุ
ทําใหตางกัน ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กับ
ภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา.
จบ พุทธสูตรที่ ๖
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อรรถกถาพุทธสูตรที่ ๖
ในพุทธสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โก อธิปฺปายโส ความวา อะไรเปนความประสงคที่
ยิ่งกวากัน. บทวา อนุปฺปนฺนสฺส ความวา จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงพระนามวากัสสปทรงใหมรรคจิตนี้เกิดขึ้น ถัดจากนั้น ศาสดาอื่น
ไมอาจใหเกิดขึ้นได พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาทํามรรคจิตที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้. จริงอยู ในนคโรปมมสูตร ทางเกาเกิดในที่ที่
ไมมีรองรอย ในที่นชี้ ื่อวามรรคที่ยังไมเกิดขึ้น เพราะอรรถวายังไม
เปนไป. บทวา อสฺชาตสฺส เปนไวพจนของบทวา อนุปปฺ นฺนสฺส
นั่นเอง. บทวา อนกฺขาตสฺส ไดแกมิไดตรัสไว. ชื่อวา มัคคัญู
เพราะรูมรรคจิต. ชื่อวา มัคควิทู เพราะทํามรรคจิตใหแจมแจง
คือใหปรากฏ. ชื่อวา มัคคามัคคโกวิทะ เพราะฉลาดในมรรคจิตและ
ธรรมชาติมิใชมรรคจิต. บทวา มคฺคานุคา แปลวา ไปตามมรรคจิต.
บทวา ปจฺฉา สมนฺนาคตา ความวา เราถึงกอน สาวกถึงภายหลัง.
จบ อรรถกถาพุทธสูตรที่ ๖
๗. ปญจวัคคิยสูตร
วาดวยอนัตตลักษณะ
[๑๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปา
อิสปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุเบญจวัคคีย ฯลฯ แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช
ตัวตน ก็หากวารูปนี้จักเปนตัวตนแลวไซร รูปนี้ก็คงไมเปนไปเพื่อ
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อาพาธ ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในรูปวา ขอรูปของเราจงเปน
อยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย ก็เพราะเหตุที่รูปมิใชตวั ตน
ฉะนั้นรูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความปรารถนาในรูปวา
ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เวทนามิใชตัวตน ก็หากเวทนานี้จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คง
ไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทัง้ ยังจะไดตามความปรารถนาวา ขอเวทนา
ของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย ก็เพราะเหตุที่เวทนา
มิใชตัวตน ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความ
ปรารถนาในเวทนาวา ขอเวทนาของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาได
เปนอยางนั้นเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญามิใชตัวตน ก็หากสัญญานี้
จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะไดตาม
ความปรารถนาในสัญญาวา ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด
อยาไดเปนอยางนั้นเลย ก็เพราะเหตุที่สัญญามิใชตัวตน ฉะนั้น สัญญา
จึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความปรารถนาในสัญญาวา
ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สังขารมิใชตัวตน ก็หากสังขารนี้จักเปนตัวตนแลวไซร
ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในสังขารวา
ขอสังขารของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย ก็เพราะเหตุ
ที่สังขารมิใชตัวตน ฉะนั้น สังขารจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตาม
ความปรารถนาในสังขารวา ขอสังขารของเราจงเปนอยางนี้เถิด
อยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณมิใชตัวตน
ก็หากวิญญาณนี้จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ
ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในวิญญาณวา ขอวิญญาณของเรา
จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย ก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช
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ตัวตน ฉะนั้น วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความ
ปรารถนาในวิญญาณวา ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาได
เปนอยางนั้นเลย.
[๑๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นตัวตน
ของเรา ?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นตัวตน
ของเรา ?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 137

[๑๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ รูปอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่อยูไกลหรือใกล รูปทั้งหมดนั้น
เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ฯลฯ ทั้งที่อยูไกลหรือใกล
เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความ
เปนจริง อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตน
ของเรา สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
ฯลฯ ทั้งที่อยูไกลหรือใกล สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ ทั้งที่อยูไกลหรือใกล สังขาร
ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่อยูไกลหรือใกล
วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา.
[๑๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมใน
วิญญาณ เมือ่ เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา
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ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้จบลงแลว
ภิกษุเบญจวัคคียตางมีใจยินดี ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู
ภิกษุเบญจวัคคีย ก็มีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น.
จบ ปญจวัคคิยสูตรที่ ๗
อรรถกถาปญจวัคคิยสูตรที่ ๗
ในปญจวัคคิยสูตรที่ ๗ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปฺจวคฺคิเย ไดแกนักบวช ๕ รูป มีพระอัญญาโกณฑัญญเถระเปนตน ซึ่งเปนอุปฏฐากเดิม. บทวา อามนฺเตสิ ความวา
วันแรม ๕ ค่าํ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียผูดํารงอยู
ในโสดาปตติผลตามลําดับ ตั้งแตทรงประกาศธรรมจักรในวันอาสาฬหปุณณมีวา บัดนีเ้ ราจักแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ
แกเธอทั้งหลาย. บทวา เอตทโวจ ความวา ไดตรัสคํานี้ คือ อนัตตลักขณสูตร
ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา ตูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนตฺตา ความวา ชื่อวาอนัตตา ดวยเหตุ
๔ อยางที่กลาวแลวในกอน. เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่ม
คํานี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน.
เพราะโดยฐานะเพียงเทานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนัตตลักษณะเทานั้น
มิไดตรัสอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะ บัดนี้ ทรงแสดงลักษณะ
เหลานั้น เพื่อรวมแสดงลักษณะทั้ง ๓ จึงทรงเริ่มคํานี้.
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พึงทราบดังนี้. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะขันธ ๕ เหลานี้
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา. คําอธิบายอยางพิสดารในคําวา
ยงฺกิฺ จิ รูป เปนตน กลาวไวแลวในขันธนิเทศ ตอนวาดวยปญญาภาวนา
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค. คําที่เหลือในที่ทุกแหง พึงทราบตามทํานองที่
กลาวแลวนั่นและ ก็ในพระสูตรนี้ ทานกลาวอนัตตลักษณะเทานั้นแล.
จบ อรรถกถาปญจวัคคิยสูตรที่ ๗
๘. มหาลิสูตร
วาดวยเหตุปจจัยแหงความบริสุทธิ์
[๑๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน กรุงเวสาลี ครั้งนั้นแล เจามหาลีลิจฉวีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ทานปูรณกัสสปพูดอยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความเศราหมอง
ของสัตว สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี
ปจจัยไมมี เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
ยอมบริสุทธิ์เอง ในขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาลิ เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความเศราหมอง
ของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมเศราหมอง เหตุมี ปจจัยมี
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมบริสุทธิ์.
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหตุปจจัยเพื่อความเศราหมองของ
สัตวเปนไฉน สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมเศราหมองอยางไร.
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พ. ดูกอนมหาลิ ก็หากรูปนี้จะเปนทุกขถายเดียว รังแตทุกข
ตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมพึงกําหนัดในรูป ก็เพราะรูปเปนสุข สุขตามสนอง หยั่งลงสู
ความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึง
กําหนัดในรูป เพราะกําหนัดจึงถูกประกอบเขาไว เพราะถูกประกอบ
จึงเศราหมอง ดูกอนมหาลิ แมขอนีก้ ็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความ
เศราหมองของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย จึงเศราหมอง แมดวย
อาการอยางนี้ ดูกอนมหาลิ ก็หากเวทนานี้เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ
ก็หากสัญญานี้เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ ก็หากสังขารนี้เปนทุกขถายเดียว
ฯลฯ ก็หากวิญญาณนี้เปนทุกขถายเดียว รังแตทุกขตามสนอง
หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมพึงกําหนัดในวิญญาณ ก็เพราะวิญญาณเปนสุข สุขตามสนอง
หยั่งลงสูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
จึงกําหนัดในวิญญาณ เพราะกําหนัด จึงถูกประกอบเขาไว เพราะ
ถูกประกอบ จึงเศราหมอง ดูกอนมหาลิ แมขอนี้แลก็เปนเหตุ เปนปจจัย
เพื่อความเศราหมองของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย จึงเศราหมอง
แมดวยอาการอยางนี้.
[๑๓๒] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ สวนเหตุปจจัยเพื่อความ
บริสุทธิ์ของสัตวเปนไฉน สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมบริสุทธิ์ได
อยางไร.
พ. ดูกอนมหาลิ ก็หากวารูปนี้จักเปนสุขถายเดียว สุขตามสนอง
หยั่งลงสูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขบางแลว สัตวทั้งหลายก็จะ
ไมพึงเบื่อหนายในรูป ก็เพราะรูปเปนทุกข ทุกขตามสนอง หยั่งลงสู
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ความทุกข มิไดประกอบดวยสุขเสมอไป ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึง
เบื่อหนายในรูป เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงบริสุทธิ์ แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว
สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจ จัย จึงบริสุทธิ์ แมดวยอาการอยางนี้ ดูกอน
มหาลิ ก็หากวาเวทนาเปนสุขถายเดียว ฯลฯ สัญญาเปนสุขถายเดียว
ฯลฯ สังขารเปนสุขถายเดียว ฯลฯ วิญญาณเปนสุขถายเดียว สุขตาม
สนอง หยั่งลงสูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขบางแลวไซร สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมพึงเบื่อหนายในวิญญาณ ก็เพราะวิญญาณเปนทุกข ทุกขตาม
สนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขเสมอไป ฉะนั้น
สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัดจึงบริสุทธิ์ แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย จึงบริสุทธิ์
แมดวยอาการอยางนี้.
จบ มหาลิสูตรที่ ๘
อรรถกถามหาลิสูตรที่ ๘
ในมหาลิสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา เอกนฺตทุกฺข เปนตน มีนัยดังกลาวแลวในธาตุสังยุตนั่นแล.
จบ อรรถกถามหาลิสูตรที่ ๘
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๙. อาทิตตสูตร
วาดวยความเปนของรอนแหงขันธ ๕
[๑๓๓] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณรอนนัก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมใน
วิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อาทิตตสูตรที่ ๙
อรรถกถาอาทิตตสูตรที่ ๙
ในอาทิตตสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อาทิตฺต ความวา รอนนัก คือลุกโพลงดวยไฟ ๑๑ อยาง
ในพระสูตรทั้งสองนี้ ตรัสทุกขลักษณะเทานั้น
จบ อรรถกถาอาทิตตสูตรที่ ๙
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๑๐. นิรุตติปถสูตร
วาดวยวิถีทางแหงนิรุตติ ๓ ประการ
[๑๓๔] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา กอนภิกษุทั้งหลาย วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา
ชื่อ และบัญญัติ นี้ไมถกู ทอดทิ้ง และยังไมเคยถูกทอดทิ้ง ยอมไมถูก
ทอดทิ้ง จักไมถูกทอดทิ้ง อันสมณพราหมณผูวิญูชนไมคัดคานแลว
๓ ประการเปนไฉน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การนับรูปที่ผานพนไปแลว
ดับแลว แปรปรวนไปแลว วาไดมีแลว การใหชื่อรูปนั้นวา ไดมีแลว
การบัญญัติรปู นั้นวา ไดมีแลว รูปนัน้ ไมนับวา มีอยู ไมนับวา จักมี
การนับเวทนาที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว
การใหชื่อเวทนานั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติเวทนานั้นวา ไดมีแลว
เวทนานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา จักมี การนับสัญญาที่ผานพนไปแลว
ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหชื่อสัญญานั้นวา ไดมีแลว
การบัญญัติสญ
ั ญานั้นวา ไดมีแลว สัญญานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา
จักมี การนับสังขารที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา
ไดมีแลว การใหชื่อสังขารนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติสังขารนั้นวา
ไดมีแลว สังขารเหลานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา จักมี การนับวิญญาณ
ที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหชื่อ
วิญญาณนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติวิญญาณนั้นวา ไดมแี ลว
วิญญาณนั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา จักมี.
[๑๓๕] การนับรูปที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหชื่อ
รูปเชนนี้วา จักมี และการบัญญัติรูปเชนนั้นวา จักมี รูปนั้นไมนับวา
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มีอยู ไมนับวา มีแลว การนับเวทนาที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา
จักมี การใหชื่อเวทนาเชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติเวทนาเชนนั้นวา
จักมี เวทนานั้นไมนับวา มีอยู ไมนบั วา มีแลว การนับสัญญาที่ยัง
ไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหชื่อสัญญาเชนนั้นวา จักมี และ
การบัญญัติสญ
ั ญาเชนนั้นวา จักมี สัญญานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา
มีแลว การนับสังขารที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวาจักมี การใหชื่อสังขาร
เชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติสังขารเชนนั้นวา จักมี สังขารเหลานั้น
ไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว การนับวิญญาณที่ยังไมเกิด ยังไม
ปรากฏวา จักมี การใหชอื่ วิญญาณเชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติ
วิญญาณเชนนั้นวา จักมี วิญญาณนั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว.
[๑๓๖] การนับรูปที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหชื่อ
รูปนั้นวา มีอยู และการบัญญัติรูปเชนนั้นวา มีอยู รูปนั้นไมนับวา
มีแลว ไมนบั วา จักมี การนับเวทนาที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู
การใหชื่อเวทนาเชนนั้นวา มีอยู และการบัญญัติเวทนาเชนนั้นวา มีอยู
เวทนานั้นไมนับวา มีแลว ไมนับวา จักมี การนับสัญญาที่เกิดแลว
ปรากฏแลววา มีอยู การใหชื่อสัญญาเชนนั้นวา มีอยู และการบัญญัติ
สัญญาเชนนั้นวา มีอยู สัญญานั้นไมนับวา มีแลว ไมนับวา จักมี
การนับสังขารที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหชื่อสังขารเชนนั้น
วา มีอยู และการบัญญัติสังขารเชนนั้นวา มีอยู สังขารเหลานั้น
ไมนับวา มีแลว ไมนับวา จักมี การนับวิญญาณที่เกิดแลว ปรากฏ
แลววา มีอยู การใหชอื่ วิญญาณเชนนั้นวา มีอยู และการบัญญัติ
วิญญาณเชนนั้นวา มีอยู วิญญาณนั้นไมนับวา มีแลว ไมนับวาจักมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา การตั้งชื่อ และ
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บัญญัติ เหลานี้แล ไมถกู ทอดทิ้งแลว ยังไมเคยถูกทอดทิ้ง ยอมไมถูก
ทอดทิ้ง จักไมถูกทอดทิ้ง อันสมณพราหมณผูเปนวิญูชนไมคัดคานแลว.
[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมชนชาวอุกกลชนบท กับชนชาว
วัสสโคตรภัญญโคตรทั้งสองนั้น ลวนพูดวาไมมีเหตุ บุญบาปที่ทําไปแลว
ไมเปนอันทํา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล ก็ไดสําคัญวิถีทาง ๓ ประการนี้
คือ หลักภาษา การตั้งชื่อ และขอบัญญัติวา ไมควรติ ไมควรคัดคาน
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะกลัวถูกนินทา กลัวกระทบกระทั่ง
กลัวใสโทษ และกลัวจะตอความยาว.
จบ นิรุตติปถสูตรที่ ๑๐
จบ อุปายวรรคที่ ๑
อรรถกถานิรุตติปถสูตรที่ ๑๐
ในนิรตุ ติปถสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ภาษานั่นแหละ ชือ่ วา ทางภาษา อีกอยางหนึ่ง ภาษานั้น ๆ ดวย
ชื่อวา ปถะ เพราะเปนทางแหงเนื้อความที่พึงรูแจงดวยอํานาจภาษาดวย
เหตุนั้นจึงชื่อวา นิรุตติปถะ. แมในสองบทที่เหลือก็นัยนี้แหละ. อนึ่ง
บททั้งสามเหลานี้ พึงทราบวาเปนไวพจนของกันและกันทั้งนั้น.
บทวา อสงฺกิณฺณา ความวา ไมถูกทอดทิ้ง คือไมถูกกลาววา จะเปน
ประโยชนอะไรดวยทางเหลานี้ แลวทิ้งเสีย. บทวา อสงฺกิณณ
ฺ ปุพฺพา
ความวา ไมเคยถูกทอดทิ้งแมในอดีต. บทวา น สงฺกิยนฺติ ความวา
แมในบัดนี้ก็ไมถูกทอดทิ้งวา ประโยชนอะไรดวยทางเหลานี้. บทวา
น สงฺกิยิสฺสนฺติ ความวา แมในอนาคตก็จักไมถูกทอดทิ้ง. บทวา
อปฺปฏิกุฏา ไดแกไมหามแลว. บทวา อตีต ไดแกกาวลวงสภาวะของตน
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หรือภวังคจิตนั่นแหละ. บทวา นิรทุ ฺธ ความวา ไมลวงเลยสวนอื่น
ดับคือเขาไปสงบในที่นั้นเอง. บทวา วิปริณต ไดแกถึงความแปรปรวน
คือพินาศไป. บทวา อชาต แปลวา ไมเกิดขึ้น. บทวา อปาตุภูต ไดแก
ไมตั้งอยูโดยปรกติ.
บทวา อุกฺกลา ไดแกผูอยูในอุกกลชนบท. บทวา วสฺสภฺา
ไดแกวัสสโคตรและภัญญโคตร. ชนทั้งสองพวกนั้นยึดถือทิฏฐิเปนมูล.
ในบทวา อเหตุกวาทา เปนตน มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา อเหตุกวาทา
เพราะถือวา เหตุไมมี ปจจัยไมมี ชื่อวา อกิรยิ วาทา เพราะถือวา
เมื่อบุคคลทํา บาปชื่อวาไมเปนอันทํา เปนตน ชื่อวา นัตถิกวาทา
เพราะถือวา ทานที่ใหแลว ไมมีผล เปนตน. ในขอนั้น มีชนอยู ๒ พวก
มีทิฏฐิอยู ๓ อยาง แตมิใชพวกหนึ่ง ๆ มีทิฏฐิ พวกละทิฏฐิครึ่ง ในขอนี้
พวกหนึ่ง ๆ พึงทราบวา ทําทิฏฐิทั้งสามใหเกิด เหมือนภิกษุรูปหนึ่ง
ทําฌานทั้ง ๔ ใหเกิดขึ้นตามลําดับ. เมื่อบุคคลรําพึงยินดีเพลิดเพลินอยู
บอย ๆ วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี ความเห็นของเขายอมเปนเหมือนยินดี
ในฌาน เหมือนมรรคทัสสนะ เขาหยั่งลงสูความกําหนดวาเปน
มิจฉาทิฏฐิ. เขาถูกเรียกวาเปนผูมีธรรมฝายดําอยางแทจริง. ในฐานะ
แมเหลานี้ คือเมื่อบุคคลทํา บาปไมชื่อวาเปนอันทํา ทานที่ใหแลว
ยอมไมมีผล มิจฉาทิฏฐิกบุคคลยอมหยั่งลงสูความกําหนดวาเปน
มิจฉาทิฏฐิ เหมือนหยั่งลงในอเหตุกทิฏฐิ ฉะนั้น.
ในคําวา น ครหิตพฺพ น ปฏิกฺโกสิตพฺพ อมฺึสุ นีม้ ีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ เมื่อบุคคลกลาววาสิ่งที่ชื่อวาอดีตก็คงเปนอดีต สิ่งที่เปน
อดีตนี้ เปนอนาคตก็ได เปนปจจุบันก็ได ชื่อวายอมติเตียน. ครั้นเห็นโทษ
ในทิฏฐินั้นแลว เมื่อจะกลาววา ประโยชนอะไรดวยสิ่งที่เราติเตียนนี้
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ชื่อวายอมคัดคาน. ก็พวกยึดถือทิฏฐิผูถูกเรียกวาเปนผูมีธรรมฝายดํา
อยางแทจริง แมเหลานั้นสําคัญทางภาษาเหลานี้วาไมควรติเตียน
ไมควรคัดคาน แตกลาวสิ่งที่เปนอดีตวาคงเปนอดีต สิ่งที่เปนอนาคตวา
คงเปนอนาคต สิ่งที่เปนปจจุบันวาคงเปนปจจุบันอยูนั่นเอง. บทวา
นินฺทาพฺยาโรสอุปารมฺภภยา ความวา เพราะกลัวแตการนินทา เพราะ
กลัวแตการเสียดสี เพราะกลัวแตการใสโทษ และเพราะกลัวแตการ
ติเตียน จากสํานักของวิญูชนทั้งหลาย. ในพระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสบัญญัตขิ ันธที่เปนไปในภูมิ ๔ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อรรถกถานิรุตติปถสูตรที่ ๑๐
จบ อุปายวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปายสูตร ๒. พีชสูตร ๓. อุทานสูตร ๔. ปริวฏั ฏสูตร
๕. สัตตัฏฐานสูตร ๖. พุทธสูตร ๗. ปญจวัคคิยสูตร ๘. มหาลิสูตร
๙. อาทิตตสูตร ๑๐. นิรุตติปถสูตร.
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อรหันตวรรคที่ ๒
๑. อุปาทิยสูตร
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะถือมั่น
[๑๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาสแสดงพระธรรมเทศนา
โดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว เปนผูผูเดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เมื่อบุคคลยัง
ถูกตัณหามานะทิฏฐิยึดไว ก็ตอ งถูกมารมัดไว เมื่อไมถูกยึด จึงหลุดพน
จากมาร.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่กลาวแลวอยางยอ
โดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคเจริญ เมื่อบุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณมั่นอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมยึดมั่นจึง
หลุดพนจากมาร ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถ
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แหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดาร
อยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอ นภิกษุ บุคคลยังยึดรูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณมั่นอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมถูกยึด
จึงหลุดพนจากมาร เธอพึงทราบอรรถแหงคํานี้ที่เรากลาวแลวอยางยอ
โดยพิสดารอยางนี้เถิด.
[๑๓๙] ครั้งนั้นแล. ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทัง้ หลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันต
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ อุปาทิยสูตรที่ ๑
อรหันตวรรคที่ ๒
อรรถกถาอุปาทิยสูตรที่ ๑
ในอุปาทิยสูตรที่ ๑ อรหันตวรรค มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุปาทิยมาโน ไดแก ถูกตัณหามานะและทิฏฐิยึด. บทวา
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พนฺโธ มารสฺส ไดแก ชือ่ วาจกบวงมารมัดไว. บทวา มุตฺโต ปาปมโต
ไดแก เปนอันชื่อวาพนแลวจากบวงแหงมารผูมีบาป.
จบ อรรถกถาอุปทิยสูตรที่ ๑
๒. มัญญมานสูตร
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะสําคัญในขันธ ๕
[๑๔๐] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดง
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขา พระองคไดสดับแลว
เปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคง
อยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เมื่อบุคคลยังมัว
สําคัญอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอโดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลสําคัญรูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมสําคัญ จึงหลุดพนจาก
บวงมาร ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
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พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซ ึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอนภิกษุ เมื่อบุคคลสําคัญ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู ก็ตองถูกมารมัดไว
เมื่อไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร เธอพึงทราบอรรถแหงคํานี้ที่เรา
กลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจาลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป ครัง้ นั้นแล เธอเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันต
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ มัญญมานสูตรที่ ๒
อรรถกถามัญญมานสูตรที่ ๒
ในมัญญมานสุตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มฺมาโน ไดแก สําคัญดวยตัณหามานะและทิฏฐิ.
จบ อรรถกถามัญญมานสูตรที่ ๒
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๓. อภินันทมานสูตร
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลิน
[๑๔๑] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดง
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขา พระองคไดสดับแลว
ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลเมื่อยังมัว
เพลิดเพลินอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ
โดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินรูป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไม
เพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
รูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางยอ
โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซงึ้ ถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอนภิกษุ บุคคลเมื่อเพลิดเพลิน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู ก็ตองถูกมารมัด
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ไว เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงหลุดพนจากบวงมาร เธอพึงทราบอรรถแหงคํา
ที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจาลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป ครัง้ นั้นแล เธอเปนผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทัง้ หลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ อภินันทมานสูตรที่ ๓
อรรถกถาอภินนทมานสูตรที่ ๓
ในอภินันทมานสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อภินนฺทมาโน ไดแก เพลิดเพลินดวยตัณหา มานะและ
ทิฏฐินั่นแหละ.
จบ อรรถกถาอภินันทมานสูตรที่ ๓
๔. อนิจจสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งเปนอนิจจัง
[๑๔๒] กรุงสาวัตถี.

ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูม-ี

พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดง
พระธรรมเทศนา โดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว
ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พ. ดูกอนภิกษุ สิ่งใดแลเปนของไมเที่ยง เธอควรละความ
พอใจในสิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ เปนของไมเที่ยง ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ
เสีย ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอ นภิกษุ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ เปนของไมเที่ยง ควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ
เสีย เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดาร
อยางนี้เถิด ฯลฯ ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
จบ อนิจจสูตรที่ ๔
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อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๔
ในอนิจจสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ฉนฺโท ไดแก ความพอใจดวยอํานาจตัณหา.
จบ อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๔
๕. ทุกขสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่เปนทุกข
[๑๔๓] กรุงสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดง
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว
ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ สิ่งใดแลเปนทุกข
เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา ?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ เปนทุกข ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ เสีย
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ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอ นภิกษุ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ เปนทุกข ควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ เสีย
เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้
เถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย.
จบ ทุกขสูตรที่ ๕
๖. อนัตตสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งเปนอนัตตา
[๑๔๔] กรุงสาวัตถี.
ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดง
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขา พระองคไดสดับแลว
ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ธรรมใดแลเปนอนัตตา
เธอควรละความพอใจในธรรมนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
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พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ เปนอนัตตา ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ เสีย
ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวอยางยอ
โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอนภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ เปนอนัตตา ควรละความพอใจในธรรมนั้น ๆ เสีย
เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดาร
อยางนี้เถิด ฯลฯ ภิกษุนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
จบ อนัตตสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๕ - อนัตตสูตรที่ ๖
แมในทุกขสูตรที่ ๕ และอนัตตสูตรที่ ๖ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบ อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๕ - อนัตตสูตรที่ ๖
๗. อนัตตนิยสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งมิใชของตน
[๑๔๕] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ. ที่ควรสวนขางหนึ่ง

ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดง
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขา พระองคไดสดับแลว
ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ สิง่ ใดแลมิใชเปนของตน
เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ มิใชเปนของตน ขาพระองคควรละความพอใจในสภาวะนั้นๆ
เสีย ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวอยางยอ
โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ มิใชเปนของตน ควรละความพอใจในสภาวะนั้น ๆ เสีย
เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้
เถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย.
จบ อนัตตนิยสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอนัตตนิยสูตรที่ ๗
ในอนัตตนิยสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนตฺตนิย ไดแก มิใชของของตน อธิบายวา สูญจาก
ความเปนบริขารของตน.
จบ อรรถกถาอนัตตนิยสูตรที่ ๗
๗. รชนิยสัณฐิตสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งจูงใจใหกําหนัด
[๑๔๖] กรุงสาวัตถี.
ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดง
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขา พระองคไดสดับแลว
ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ สิ่งใดแลจูงใจใหกําหนัด
เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแต
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ ลวนจูงใจใหกําหนัด ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ
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เสีย ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอ นภิกษุ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณแลว ลวนจูงใจใหกําหนัด ควรละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ
เสีย เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดาร
อยางนี้เถิด ฯลฯ ภิกษุรปู นั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
จบ รชนิยสัณฐิตสูตรที่ ๘
อรรถกถารชนิยสัณฐิตสูตรที่ ๘
ในรชนียสัณฐิตสูตรที่ ๘ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รชนียสณฺิต ไดแก ตั้งอยูโดยอาการอันเปนที่ตั้งแหง
ความยินดี อธิบายวา ตั้งอยูโดยความเปนปจจัยแหงราคะ.
จบ อรรถกถารชนิยสัณฐิตสูตรที่ ๘
๙. ราธสูตร
วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสัย
[๑๔๗] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูเห็นอยางไร จึงจะไมมีอหังการ
มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราธะ รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล อริยสาวกยอมพิจารณา
เห็นรูปทั้งหมดนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ อยูในที่ไกล
หรือใกล อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นดวยปญญา
อันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชอัตตาของเรา ดูกอนราธะ บุคคลรูเห็นอยางนี้แล จึงไมมีอหังการ
มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก
ฯลฯ ทานพระราธะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย.
จบ ราธสูตรที่ ๙
๑๐. สุราธสูตร
วาดวยการมีใจปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย
[๑๔๘] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล ทานพระสุราธะไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูเห็นอยางไร
จึงจะมีใจปราศจากอหังการ นมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้
และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสุราธะ รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ อยูในทีไ่ กลหรือใกล อริยสาวก
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พิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ ไมใชอัตตาของเรา
ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใด
อยางหนึ่ง อริยสาวกพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชอัตตาของเรา ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น ดูกอน
สุราธะ บุคคลเมื่อรูเห็นอยางนี้แล จึงจะมีใจปราศจากอหังการ มมังการ
และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก
กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ฯลฯ ทานพระสุราธะได
เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สุราธสูตรที่ ๑๐
จบ อรหันตวรรคที่ ๒
อรรถกถาราธสูตรที่ ๙ และสุราธสูตรที่ ๑๐
ราธสูตรที่ ๙ และสุราธสูตรที่ ๑๐ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว
ในราหุลสังยุตแล.
จบ อรรถกถาอรหันตวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปาทิยสูตร ๒. มัญญมานสูตร ๓. อภินันทมานสูตร
๔. อนิจจสูตร ๕. ทุกขสูตร ๖. อนัตตสูตร ๗. อนัตตนิยสูตร ๘. รชนิยสัณฐิตสูตร ๙. ราธสูตร ๑๐. สุราธสูตร.
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ขัชชนิยวรรคที่ ๓
๑. อัสสาทสูตร
วาดวยคุณโทษของขันธ ๕ และอุบายสลัดออก
[๑๔๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปุถชุ นผู
ไมไดสดับแลว จะไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ ของรูป,
เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออกซึ่งรูป,
เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวก
ผูไดสดับแลว จะรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ ของรูป, เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออกซึ่งรูป, เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ.
จบ อัสสาทสูตร
๒. สมุทยสูตรที่ ๑
วาดวยการเกิดดับแหงขันธ ๕
[๑๕๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผู
ไมไดสดับแลว จะไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ ของรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ. และอุบาย
เครื่องสลัดออกซึ่งรูป, เวทนาม สัญญา, สังขาร, วิญญาณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว จะรูช ัดตามความเปนจริง
ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ ของรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,

วิญญาณ. และอุบายเครื่องสลัดออกซึ่งรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,
วิญญาณ.
จบ สมุทยสูตรที่ ๑
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๓. สมุทยสูตรที่ ๒
วาดวยการรู ความเกิดดับแหงขันธ ๕
[๑๕๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
ไดสดับแลว จะรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
ของรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ. และอุบายเครื่องสลัดออก
ซึ่งรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ.
จบ สมุทยสูตรที่ ๒
อรรถกถาขัชชนิยวรรค
ใน ๓ สูตรแรกของขัชชนิยวรรค พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
อริยสัจ ๔ ไวทั้งนั้น.
๔. อรหันตสูตรที่ ๑
วาดวยพระอรหันตเปนผูเลิศในโลก
[๑๕๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง
ฯลฯ เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ
วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นควรเห็นตามความเปนจริง ดวย
ปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมใชนั่น นั่นไมใชอัตตา
ของเรา. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้

จะเบื่อหนายทั้งในรูป ทัง้ ในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งใน
วิญญาณ เมือ่ เบื่อหนาย จะคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตจะ
หลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว จะมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว จะรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
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เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตทั้งหลาย
เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตวชั้นสัตตาวาสและภวัคคพรหม.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๑๕๓] พระอรหันตทั้งหลาย มีความ
สุขหนอ เพราะทานไมมีตัณหา ตัดอัสมิมานะไดเด็ดขาด
ทําลายขายคือโมหะไดแลว. พระอรหันตเหลานั้น
ถึงซึ่งความไมหวั่นไหว มีจติ ไมขุนมัว ทานเหลานั้น
ไมแปดเปอนแลว ดวยเครื่องแปดเปอนคือตัณหาและ
ทิฏฐิในโลก เปนผูประเสริฐ ไมมีอาสวะ เปนสัตบุรษุ เปนพุทธชิโนรส กําหนดรูเบญจขันธ มี
สัทธรรม ๗ เปนโคจร ควรสรรเสริญ เปนมหาวีรผู
สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ ศึกษาแลวในไตรสิกขา ละความกลัวและความขลาดไดเด็ดขาด
แลว ยอมทองเทีย่ วไป โดยลําดับ. ทานมหานาคผู
สมบูรณดวยองค ๑๐ ประการเหลานี้แล มีจิตตั้งมั่น
ประเสริฐสุดในโลก. ทานเหลานั้นไมมีตัณหา. อเสขญาณ
ไดเกิดขึ้นแลวแกทาน. ทานมีรางกายนี้เปนครั้ง
สุดทาย ไมตองอาศัยผูอื่น ในคุณที่เปนแกนสารแหง
พรหมจรรย. ทานเหลานั้นไมหวั่นไหว เพราะมานะ
หลุดพนจากภพใหม ถึงอรหัตตภูมิแลว ชนะเด็ดขาด
แลวในโลก.ทานเหลานั้นไมมคี วามเพลิดเพลินอยูใน
สวนเบื้องบน ทามกลางและเบื้องลาง เปนพุทธผูยอด
เยี่ยมในโลก บันลือสีหนาทอยู.
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๔. อรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในอรหันตสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา ยาวตา ภิกขฺ เว สตฺตาวาสา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ชื่อวา สัตตาวาส มีอยูประมาณเทาใด. บทวา ยาวตา ภวคฺค ความวา
ชื่อวา ภวัคคพรหม (พรหมสถิตยอยูในภพสูงสุด ) มีอยูประมาณเทาใด.
บทวา เอเต อคฺคา เอเต เสฏา ความวา พระอรหันตทั้งหลายเหลานั้น
นับวา เปนเลิศ และประเสริฐที่สุด บทวา ยทิท อรหนฺโต คือ เยเมว
อรหนฺโต นาม (แปลวา ชื่อวา พระอรหันตเหลานี้ใดแล) แมพระสูตรนี้
ก็พึงทราบวา เพิ่มพูนความยินดีและเราใจโดยนัยกอนนั่นแล. บทวา
อถาปร เอตทโวจ ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนั่น
คือพระดํารัสมีอาทิวา สุขิโน วต อรหนฺโต (พระอรหันตทั้งหลายเปนสุข
แทหนอ) ดวยคาถาทั้งหลายที่กําหนดแสดงความหมายนั้น และที่กําหนด
แสดงความหมายพิเศษ.
๑

คุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขิโน คือ (พระอรหันตทั้งหลาย)
เปนสุขดวยความสุขอันเกิดจากการเขาฌาน ดวยความสุขอันเกิดจาก
การบรรลุมรรค และดวยความสุขอันเกิดจากการบรรลุผล.
บทวา ตณฺหา เตส น วิชฺชติ ความวา พระอรหันตเหลานั้น
ไมมีตัณหาที่เปนตัวการใหเกิดทุกข (ที่จะตองไดรับ) ในอบาย.
พระอรหันตเหลานั้น ชื่อวาเปนสุขแททีเดียว เพราะไมมีทุกขที่มีตัณหา
เปนมูลแมนี้ ดวยประการฉะนี้.
๑. ปาฐะวา เยเมว ฉบับพมาเปน เย อิเม
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บทวา อสฺมิมาโน สมุจฺฉินฺโน ความวา อัสมิมานะ (ความสําคัญวา เรามีอยู) ๙ อยาง (พระอรหันต) ตัดไดขาดแลว ดวยอรหัตตมรรค.
บทวา โมหชาล ปทาลิต ความวา ขายคือกิเลส (พระอรหันต)
ทําลายแลวดวยญาณ.
บทวา อเนช ไดแก พระอรหัตตเปนเครื่องละตัณหา กลาวคือ
เอชา .
บทวา อนุปลิตฺตา ไดแก (พระอรหันต) ไมถูกฉาบไล ดวย
เครื่องฉาบไล คือ ตัณหาและทิฏฐิ. บทวา พฺรหฺมภูตา แปลวา ประเสริฐ
ที่สุด. บทวา ปริฺาย ไดแก กําหนดรูแลวดวยปริญญา ๓. ในบทวา
สตฺตสทฺธมฺมโคจรา มีวิเคราะหวา สัทธรรม ๗ ประการเหลานี้ คือ
ศรัทธา ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ พาหุสัจจะ ๑ ความเปนผูปรารภ
ความเพียร ๑ ความเปนผูมีสติตั้งมั่น ๑ ปญญา ๑ เปนอารมณของ
พระอรหันตเหลานั้น เหตุนั้นพระอรหันตเหลานั้นจึงชื่อวา มีสัทธรรม ๗
เปนอารมณ.
บทวา สตฺตรตนสมฺปนฺนา ไดแก ประกอบดวยรัตนะคือ โพชฌงค
๗ ประการ.
บทวา อนุวิจรนฺติ ความวา แมเหลาโลกิยมหาชนก็เที่ยว
ถามอยูร่ําไป.
ก็ในสูตรนี้ ทานมุงถึง อาจาระที่ปราศจากขอระแวงสงสัยของ
พระขีณาสพทั้งหลาย ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ปหีนภยเภรวา (ผูละความกลัวธรรมดาและความกลัวขั้นรุนแรงไดแลว).
๑. ปาฐะวา อเนชาสงฺขาตาย แตฉบับพมาเปน เอชาสงฺขาตาย แปลตามฉบับพมา
๑
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ในบทวา ปหีนภยเภรวา นั้น มีอธิบายวา ความกลัวขั้นธรรมดา
ชื่อวา ภัย ความกลัวขั้นรุนแรงชื่อวา เภรวะ.
บทวา ทสหงฺเคหิ สมฺปนฺนา ไดแก ประกอบดวยองคที่เปนอเสขะ.
บทวา มหานาคา ไดแก เปนมหานาคดวยเหตุ ๔ ประการ.
บทวา สมาหิตา ไดแก (มีใจมั่นคง) ดวยอุปจารสมาธิและ
อัปปนาสมาธิ
บทวา ตณฺหา เตส น วิชฺชติ ความวา พระอรหันตเหลานั้นไมมีแม
ตัณหาที่ทํา (สัตวโลก) ใหเปนทาสซึ่งพระรัฐบาลเถระกลาวไวอยางนี้
วา ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นตรัสไว
แลววา สัตวโลกพรองอยู (เปนนิตย) ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา
ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจา แสดงภาวะที่พระขีณาสพทั้งหลายเปนไท
ดวยบทวา ตณฺหา เตส น วิชฺชติ นี.้
บทวา อเสกฺขลาณ ไดแก ญาณในอรหัตตผล.
บทวา อนฺติโมย สมุสฺสโย แปลวา อัตตภาพนี้มีเปนครั้งสุดทาย.
บทวา โย สาโร พฺรหฺมจริยสฺส ความวา ผลชื่อวา เปนสาระแหง
พรหมจรรยคือมรรค.
บทวา ตสฺมึ อปรปจฺจยา ความวา ดํารงอยูในอริยผลนั้น
แทงตลอดโดยประจักษ (ดวยตนเอง) ทีเดียววา สมบัตินี้ไมใชสมบัติ
ของผูอื่น.
บทวา วิธาสุ น วิกมฺปนฺติ คือ ไมหวั่นไหวในสวนแหงมานะ ๓.
บทวา ทนฺตภูมึ ไดแก อรหัตตผล.
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บทวา วิชิตาวิโน ไดแก ชํานะกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน
อยางเด็ดขาด.
ในบทวา อุทฺธ เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :(ในรางกาย) ปลายผม พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
เบื้องบน (อุทฺธ) ฝาเทา ตรัสเรียกวา เบื้องลาง (อปาจี) กลางลําตัว
ตรัสเรียกวา เบื้องขวาง (ติริย)
(ในอารมณ) อารมณที่เปนอดีตตรัสเรียกวา เบื้องบน อารมณ
ที่เปนอนาคตตรัสเรียกวา เบื้องลาง อารมณที่เปนปจจุบันตรัสเรียกวา
เบื้องขวาง.
อีกอยางหนึ่ง (ในโลก) เทวโลกตรัสเรียกวา เบื้องบน อบายโลก
ตรัสเรียกวา เบื้องลาง มนุสสโลก ตรัสเรียกวา เบื้องขวาง.
บทวา นนฺทิ เตส น วิชฺชติ ความวา พระอรหันตเหลานั้น
ไมมีตัณหาในฐานะเหลานั้น หรือเมือ่ วาโดยยอ (ก็คือ) ไมมีตัณหาใน
ขันธทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน.
ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงถึงวา พระอรหันต
ทั้งหลาย ไมมีตัณหาที่เปนมูลรากของวัฏฏะ
บทวา พุทฺธา ไดแก ผูรูสัจจะ ๔.
ในพระคาถานี้ มีการประมวลสีหนาทดังไปนี้ :พระขีณาสพทั้งหลายสถิตยอยูเบื้องหลังภพ (ผูขามภพไดแลว)
ยอมบันลือสีหนาท กลาวคือ บันลืออยางไมหวาดกลัววาเราทั้งหลาย
๑. ปาฐะวา นทนฺตขีณาสวาน โหติ ฉบับพมาเปน สีหนาท นทนฺติ ขีณาสวา
๑

แปลตามฉบับพมา
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อยูเปนสุขดวยวิมุตติสุข ตัณหาที่ทําใหอยูเปนทุกขเราทั้งหลายละไดแลว
ขันธ ๕ เราทั้งหลายกําหนดรูแลว ตัณหาที่ทําใหสัตวโลกเปนทาส
และตัณหาที่เปนมูลของวัฏฏะ นับวา เราทั้งหลายละไดแลว เราทั้งหลาย
เปนผูที่ไมมีใครยิ่งไปกวา (และ) ไมเหมือนใคร ชื่อวา พุทธะ (สาวกพุทธ)
เพราะรูสัจจะ ๔.
จบ อรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๑
๕. อรหันตสูตรที่ ๒
วาดวยพระอรหันตเปนผูเลิศในโลก
[๑๕๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง
ฯลฯ เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ
วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นควรเห็นตามความเปนจริง ดวย
ปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมใชนั่น นั่นไมใช
อัตตาของเรา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ จะเบื่อหนายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทัง้ ในสังขาร
ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จิตจะหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว จะมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว จะรูชัด
วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่น เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต
ทั้งหลายเปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตตาวาสและ
ภวัคคพรหม.
จบ อรหันตสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๒
สูตรที่ ๕ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหเปนรอยแกวลวน ๆ
ไมมีคาถา ก็ตรัสตามอัธยาศัยของผูฟงผูจะตรัสรู.
จบ อรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๒
๖. สีหสูตร
วาดวยอุปมาพระพุทธเจากับพญาราชสีห
[๑๕๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พญาสีหมฤคราช
เวลาเย็นออกจากที่อาศัย แลวก็เหยียดกาย ครั้นแลวก็เหลียวแลดูทิศ
ทั้ง ๔ โดยรอบ แลวก็ไดบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง จึงออกเดินไปเพื่อหากิน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกสัตวดิรัจฉานทุกหมูเหลาไดยินเสียงพญาสีหมฤคราชบันลือสีหนาทอยู โดยมากจะถึงความกลัว ความตกใจ และ
ความสะดุง จําพวกที่อาศัยอยูในรู จะเขารู จําพวกที่อาศัยอยูในน้ํา
จะดําน้ํา จําพวกที่อาศัยอยูในปาจะเขาปา จําพวกปกษีจะบินขึ้นสู
อากาศ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลายถึงพระยาชางทั้งหลายของพระมหากษัตริย
ซึ่งลามไวดวยเครื่องผูก คือ เชือกหนังที่เหนียว ในคามนิคมและราชธานี
ก็จะสลัดทําลายเครื่องผูกเหลานั้นจนขาด กลัวจนมูตรคูถไหล
หนีเตลิดไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พญาสีหมฤคราชมีฤทธิ์ศักดานุภาพ
ยิ่งใหญกวาสัตวดิรัจฉานทั้งหลายเชนนี้แล.
[๑๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี
แลว ทรงรูแจงซึ่งโลก ทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผอู ื่นยิ่งกวา

ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงเบิกบานแลว
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เปนผูจําแนกธรรม เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคทรงแสดงธรรมวา
รูปเปนดังนี้ เหตุเกิดขึ้นแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้
เวทนาเปนดังนี้ ฯลฯ สัญญาเปนดังนี้ ฯลฯ สังขารเปนดังนี้ ฯลฯ
วิญญาณเปนดังนี้ เหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหง
วิญญาณเปนดังนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเทวดาทั้งหลายที่มีอายุยืน
มีวรรณะงาม มากดวยความสุข ซึ่งดํารงอยูไดนานในวิมานสูง
ไดสดับธรรมเทศนาของพระตถาคตแลว โดยมากตางก็ถึงความกลัว
ความสังเวช ความสะดุง วาพอมหาจําเริญทั้งหลายเอย นัยวา
เราทั้งหลาย เปนผูไมเที่ยงแท แตไดเขาใจวาเที่ยง เราทั้งหลายเปน
ผูไมยั่งยืนเลย แตไดเขาใจวายั่งยืน เราทั้งหลายเปนผูไมแนนอนเลย
แตไดเขาใจวาแนนอน พอมหาจําเริญทั้งหลาย.ไดทราบวา ถึงพวกเราก็
เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมแนนอน นับเนื่องแลวในกายตน. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีฤทธิ์ศักดานุภาพยิ่งใหญกวาโลก กับทัง้ เทวโลก
เชนนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๑๕๗] เมื่อใด พระพุทธเจา ผูเปนศาสดา
หาบุคคลเปรียบมิได ตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว
ทรงประกาศธรรมจักร คือ ความเกิดพรอมแหง
กายตน ความดับแหงกายตน และอัฏฐังคิกมรรค
อันประเสริฐ อันใหถึงความสงบทุกข แกสัตวโลก
กับทั้งเทวโลก. เมื่อนั้น แมถึงเทวดาทั้งหลาย
ผูมอี ายุยืน มีวรรณะงาม มียศ ก็กลัว ถึงความ
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สะดุงวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา พวกเรา
ไมเที่ยง ไมลวงพนกายตนไปได ดังนี้ เพราะได
สดับถอยคําของพระอรหันตผูหลุดพน ผูคงที่
เหมือนหมูม ฤคสะดุงตอพญาสีหมฤคราช ฉะนั้น.
จบ สีหสูตร
อรรถกถาสีหสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีหสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :-

ราชสีห ๔ จําพวก
บทวา สีโห ไดแก ราชสีห ๔ จําพวก คือ ติณราชสห จําพวก ๑.
กาฬราชสีห จําพวก ๑ ปณฑุราชสีห จําพวก ๑ ไกรสรราชสีห จําพวก ๑.
บรรดาราชสีห ๔ จําพวกนั้น ติณราชสีห (มีรูปราง) เปนเหมือน
แมโค สีคลายนกพิราบ และกินหญาเปนอาหาร.
กาฬราชสีห (มีรปู ราง) เปนเหมือนแมโคดํา กินหญาเปน
อาหารเหมือนกัน.
ปณฑุราชสีห (มีรปู ราง) เปนเหมือนแมโคสีคลายใบไมเหลือง
กินเนื้อเปนอาหาร.
ไกรสรราชสีห ประกอบดวย (ลักษณะคือ) ดวงหนา (ที่สวยงาม)
เปนเหมือนมีใครเอาน้ําครั่งมาแตงเติมไว หางที่มีปลาย (สวยงาม)
และปลายเทาทั้ง ๔ ตั้งแตศีรษะของราชสีหนั้นลงไป มีแนวปรากฏอยู
๓ แนว ซึง่ เปนเหมือนมีใครมาแตมไว ดวยสีนา้ํ ครั่ง สีชาด และ
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สีหิงคุ (แนวทั้ง ๓ นั้น) ผานหลังไป สุดที่ภายในขาออน เปนวงทักษิณาวรรต.
ก็ที่ตนคอของไกรสรราชสีหนนั้ มีขนขึ้นเปนพวง เหมือนวงไวดวย
ผากัมพล ราคาตั้งแสน (สวน) ที่ที่เหลือ (ภายในรางกาย) มีสีขาวบริสุทธิ์
เหมือนแปงขาวสาลี และผงจุรณแหงสังข.
บรรดาราชสีหทั้ง ๔ จําพวกนี้ ไกรสรราชสีหน ี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเอาแลวในสูตรนี้.
บทวา มิคราชา ไดแก ราชาแหงหมูเนื้อ.
บทวา อาสยา แปลวา จากที่อยู อธิบายวา ไกรสรราชสีห
ยอมออกไปจากถ้ําทอง หรือจากถ้ําเงิน ถ้ําแกวมณี ถ้ําแกวผลึก
และถ้ํามโนสิลา.
ก็ไกรสรราชสีหนี้ เมื่อจะออกไป (จากที่อยู) ยอมออกไปดวยเหตุ
๔ ประการ คือ ถูกความมืดเบียดเบียนออกไปเพื่อตองการแสงสวาง
ปวดอุจจาระปสสาวะออกไปเพื่อตองการถายอุจจาระปสสาวะ ถูก
ความหิวบีบคั้นออกไปเพื่อตองการลาเหยื่อ หรือถูกน้ําสมภพ (อสุจิ)
บีบคั้น (เกิดความกําหนัด) ออกไปเพื่อตองการเสพอสัทธรรม (รวมประเวณี) แตในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาวา
ไกรสรราชสีหออกไปเพื่อตองการหาเหยื่อ.
บทวา วิชมฺภติ ความวา ไกรสรราชสีหว างเทาหลังสองเทา
ไวเสมอกันบนแผนทอง แผนเงิน แผนแกวมณี แผนแกวผลึก และ
มโนสิลา อยางใดอยางหนึ่งแลวเหยียดเทาหนาออก หดสวนหลังของ
รางกายเขาแลว ยืดสวนหนาออกไปโกงหลังชูคอ คลายจะสงเสียง
เหมือนฟารอง พลางสลัดฝุนที่ติดอยูตามรางกายออกไปชื่อวา
เยื้องกราย.
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ก็และไกรสรราชสีหจะวิ่งกลับไปกลับมาอยูบนพื้นดินที่เยื้องกราย
(นั้นเอง) เหมือนลูกวัวรุน ตะกอ ฉะนั้น ก็เมื่อมันวิ่งอยู รางกายจะ
ปรากฏอยูในที่มืดเหมือนทอนฟน (ถูกขวาง) หมุนควางอยูฉะนั้น.
ในบทวา อนุวิโลเกติ มีอธิบายวา :ถามวา เพราะเหตุไร ไกรสรราชสีหจึงชําเลืองดูซายขวา.
ตอบวา เพราะมีความเอ็นดูในสัตวอื่น.
วากันวา เมื่อไกรสรราชสีหนนั้ บันลือสีหนาท สัตวทั้งหลาย
เชน ชาง กวาง และกระบือ ซึ่งกําลังเที่ยว (หากิน) ใกลที่ซึ่งไมราบเรียบ
ทั้งหลายมีขอบปากเหวเปนตน ก็จะ (ตกใจแลว) พลัดตกลงไปในเหว
ก็ไดไกรสรราชสีหชําเลืองดูซายขวาก็เพราะเอ็นดูตอสัตวเหลานั้น.
ถามวา ก็ไกรสรราชสีหนั้น ทําหนาที่อยางนายพรานกินเนื้อ
สัตวอื่นอยูเปนประจํา ยังจะมีความเอ็นดูดวยหรือ ?
ตอบวา ใชแลว ยังมีอยู.
เปนความจริง ไกรสรราชสีหน ั้น ไมยอมจับสัตวเล็กสัตวนอย
เปนอาหารของตน เพราะคิดวา เรื่องอะไรจะตองใหสัตวจํานวนมาก
ถูกฆาตาย อยางนี้ชื่อวาทําความเอ็นดู.
สมดวยคําที่กลาวไวดังนี้วา ขออยาทําใหสัตวเล็กสัตวนอยที่
อยูตามสถานที่ที่ขรุขระ (ไมราบเรียบ) ตองไดรับความกระทบ
กระเทือนดวยเลย.
บทวา สีหนาท นทติ ความวา อันดับแรก ไกรสรราชสีหจะ
บันลือ (สีหนาท) ที่ไมกอใหเกิดความนากลัว ๒ ครั้ง ก็แลเมื่อมันยืนบันลือ
(สีหนาท) บนพื้นดินที่เยื้องกรายอยูอยางนั้น เสียง (บันลือ) ก็จะกอง
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กระหึ่มเปนเสียงเดียวกันไปรอบทิศตลอดพื้นที่ ๓ โยชน หมูสัตว
๒ เทา และ ๔ เทา ที่อยูภ ายในพื้นที่ ๓ โยชน ไดยินเสียงบันลืออยางกอง
กระหึ่มนั้นของไกรสรราชสีหนั้นแลวก็จะไมสามารถจะยืนอยูในที่เดิมได.
บทวา โคจราย ปกฺกมติ ความวา ไปลาเหยื่อ.
ไกรสรราชสีหไปลาเหยื่อดวยวิธีอยางไร ?
อธิบายวา ไกรสรราชสีหนนั้ ยืนอยูบนพื้นดินที่ตนเยื้องกราย
เมื่อกระโจนไปทางดานขวา ดานซาย หรือดานหลัง ก็จะ (กระโจน)
ไปถึงพื้นที่ไดประมาณอุสภะหนึ่ง เมื่อกระโจนขึ้นขางบน ก็จะ
กระโจนขึ้นไปได ๔ อุสภะบาง ๘ อุสภะบาง เมื่อจะโลดแลนตรง ๆ
หนาบนพื้นที่ที่เรียบเสมอ ก็จะโลดแลนไปไดตลอดพื้นที่ประมาณ
๑๖ อุสภะบาง ประมาณ ๒๐ อุสภะบาง เมื่อจะโลดแลนจากฝงแมน้ํา
หรือจากภูเขา ก็จะโลดแลนไปไดตลอดพื้นที่ประมาณ ๖๐ อุสภะบาง
ประมาณ ๘๐ อุสภะบาง. (เมื่อวิ่งไป) ในระหวางทางเห็นตนไมหรือ
ภูเขาเขาแลว เมื่อจะเลี่ยงตนไมหรือภูเขานั้น ก็จะเลี่ยงไปทางขางซาย
ขางขวาหรือขางบนไดประมาณอุสภะหนึ่ง. แตพอบันลือสีหนาท
ครั้งที่ ๓ พรอมกับการบันลือนั้นแล ก็จะปรากฏในที่ ๓ โยชน
ครั้นไปได ๓ โยชนแลว ก็จะกลับมาหยุดยืนฟงเสียงสะทอนเสียงบันลือ
ของตนเอง. ไกรสรราชสีห หลีกออกไป (จากที่อยู) ดวยความเร็วอยางนี้.
บทวา เยภุยฺเยน ไดแก ปาเยน (แปลวา โดยมาก). บทวา
ภย สเวค สนฺตาส ทั้งหมดเปนชื่อของความหวาดสะดุงกลัวแหงจิต
นั่นเอง. เพราะวา สัตวจํานวนมากไดฟงเสียงราชสีหแลวยอม (ตกใจ)
กลัว. ที่ไมกลัวมีจํานวนนอย.
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ถามวา ก็สัตวจํานวนนอยพวกนั้น คือ พวกไหนบาง ?
ตอบวา สัตวพวกนั้นคือ ราชสีหดวยกัน ๑ ชางอาชาไนย ๑
มาอาชาไนย ๑ โคอุสภะอาชาไนย ๑ บุรุษอาชาไนย ๑ พระขีณาสพ ๑
ถามวา ก็เพราะเหตุไร สัตวพวกนั้นจึงไมกลัว ?
ตอบวา ราชสีหด วยกันที่ไมกลัวก็เพราะคิดวา เราเสมอ
เหมือนกันดวยชาติ โคตร ตระกูล และความกลาหาญ. ชางอาชาไนย
เปนตนที่ไมกลัว ก็เพราะตนเองมีสักกายทิฏฐิรุนแรง.(สวน) พระขีณาสพ
ไมกลัวเพราะทานละสักกายทิฏฐิไดแลว.
บทวา พิลาสยา ไดแก สัตวที่อยูในรู คือ อยูรูเปนประจํา
มีงู พังพอน และเหี้ย เปนตน. บทวา ทกาสยา ไดแกสัตวที่อยูในน้ํา
(สัตวน้ํา) มีปลาและเตาเปนตน. บทวา วนาสยา ไดแก สัตวที่อยูในปา
(สัตวปา) มีชาง มา กวาง และเนื้อ เปนตน. บทวา ปวิสนฺติ ความวา
เขาไปพลางมองดูทางดวยคิดวา จักมาจับเอาในบัดนี้. บทวา ทฬฺเหหิ
แปลวา มั่นคง. บทวา วรตฺเตหิ แปลวา เชือกหนัง. ในบทวา มหิทฺธิโก
เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :พึงทราบวา ไกรสรราชสีหมีฤทธิ์มาก ดวยการยืนอยูบนพื้นดิน
ที่ตนเยื้องกรายแลวกระโจนไปขางขวาเปนตนไดประมาณอุสภะหนึ่ง
กระโจนไปตรงดานหนาไดประมาณ ๒๐ อุสภะหนึ่ง เปนตน. พึงทราบ
วา ไกรสรราชสีหมีศักดิ์มาก ดวยการเปนเจาแหงมฤคที่เหลือทั้งหลาย.
พึงทราบวา ไกรสรราชสีหมีอานุภาพมาก เพราะเหลาสัตวที่เหลือไดฟง
เสียงในที่ประมาณ ๓ โยชน รอบทิศแลวจะพากันหนีไป.
บทวา เอวเมวโข มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง
พระองควาเปนเหมือนอยางนั้น ๆ ในสูตรนั้น ๆ (คือ)
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อันดับแรก ในสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา สีหะ นี้แล
เปนชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถึงพระองควาเปนเหมือนราชสีห.
ในสูตรนี้วา ดูกอ นสุนักขัตตะ คําวา นายแพทยผูผาตัดนี้แล
เปนชื่อของตถาคต พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควา เปนเหมือน
นายแพทย.
ในสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวาพราหมณนี้แลเปนชื่อ
ของตถาคต พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควาเปนเหมือนพราหมณ.
ในสูตรนี้วา ดูกอ นติสสะ คําวา บุรุษผูฉลาดในหนทางนี้แล
เปนชื่อของตถาคต พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควา เปนเหมือน
มัคคุเทศก.
ในสูตรนี้วา ดูกอ นเสละ เราตถาคตเปนพระราชา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควาเปนเหมือนพระราชา.
แตในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถึงพระองควา
เปนเหมือนราชสีหแล จึงไดตรัสไวอยางนี้.
ในพระดํารัสนั้นมี (ขอเปรียบเทียบ) เหมือนกันดังตอไปนี้ :เวลาที่พระตถาคตเจาทรงกระทําอภินิหาร (ปรารถนาพุทธภูมิ)
แทบบาทมูลของพระทีปงกรพุทธเจาแลวทรงบําเพ็ญบารมีมาสิ้นเวลา
นับไมถวน ในภพสุดทายทรงทําหมื่นโลกธาตุใหหวั่นไหวดวยการถือ
ปฏิสนธิ และดวยการประสูติออกจากพระครรภของพระมารดา
(ตอมา) ทรงเจริญวัยไดเสวยสมบัติเชนทิพยสมบัติประทับอยูใน
ปราสาท ๓ หลัง พึงเห็นวาเหมือนกับเวลาที่ราชสีหอยูในถ้ําที่อยูมี
ถ้ําทองเปนตน ฉะนั้น.
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เวลาที่พระตถาคตเจาทรงมากัณฐกะมีนายฉันนะเปนพระสหาย
เสด็จออกทางพระทวาร (นคร) ที่เทวดาเปดถวาย ผานเลย (ไมสนพระทัย) ราชสมบัติทั้ง ๓ ทรงครองผากาสาวะที่พรหมนอมเกลาถวาย
แลว (อธิษฐานพระทัย) ถือบวช ณ ริมฝงแมน้ําอโนมานที เมื่อมี
พระชนมายุได ๒๙ พระพรรษา (ตอจากนั้น) ในวันที่ ๗ เสด็จไปยัง
เมืองราชคฤห เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองราชคฤหนั้นแลว (มาประทับ)
เสวยพระกระยาหารที่เงื้อมเขาชื่อปณฑวะ จนกระทั่งถึง (เวลา) ที่
ทรงประทานปฏิญญาแตพระราชา (พิมพิสาร) เพื่อวาครั้นตรัสรู
พระสัมมาสัมโพธิญาณแลว จะไตเสด็จมายังแควนมคธกอนเพื่อน
พึงเห็นวาเหมือนเวลาที่ราชสีหออกจากถ้ําที่อยูมีถ้ําทองเปนตน ฉะนั้น.
เวลาเริ่มตั้งแตที่พระตถาคตเจาทรงประทานปฏิญญา (แดพระราชา) แลว เขาไปหา อาฬารดาบสกาลามโคตร กระทั่งถึงเวลา
เสวยขาว (มธุ) ปายาสที่นางสุชาดาถวายโดย (ปนเปน) กอน ๔๙ กอน
พึงทราบวาเหมือนเวลาที่ราชสีหปดกาย ฉะนั้น.
การทีพ่ ระตถาคตเจาทรงรับหญา ๘ กํามือที่โสตถิยพราหมณ
(ถวาย) ในเวลาเย็น อันเทวดาในหมื่นจักรวาลทรงสดุดี (พระเกียรติคุณ)
(และ) บูชาดวยเครื่องบูชามีของหอมเปนตน ทรงทําประทักษิณ
(เสด็จเวียนขวา) โพธิพฤกษ ๓ รอบ แลวทรงกาวขึ้นสูโพธิบัลลังก
ทรงลาดหญาเปนเครื่องลาด (รองนั่ง) บนที่สูง ๑๔ ศอก แลวประทับ
นั่งอธิฏฐาน จาตุรงคปธาน (ความเพียรมีองค ๔) ทันใดนั้นเอง
ทรงกําจัดมาร และพลพรรคของมารไดแลวทรงชําระวิชชา ๓ ให
บริสุทธิ์ ในยามทั้ง ๓ ทรงพิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลม ดวยการ
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พิจารณาญาณคู (ยมกญาณ) คือปหานญาณ และสมุทยญาณ แหง
ปฏิจจสมุปบาท เมื่อทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณแลวทําหมื่น
โลกธาตุใหหวั่นไหว . ดวยอานุภาพแหงพระสัพพัญุตญาณนั้น พึง
ทราบวา เหมือนการที่ราชสีหสะบัดสรอยคอ ฉะนั้น.
การทีพ่ ระตถาคตเจาทรงแทงตลอดพระสัพพัญุ ตญาณแลว
ประทับอยูที่ควงโพธิ สิ้น ๗ สัปดาห เสวยพระกระยาหาร คือกอนขาว
มธุปายาส ๔๙ กอน วันละกอนหมดแลว (จากนั้นเสด็จประทับ)
ณ ควงไมอชปาลนิโครธ ทรงรับคําอาราธนาของทาวมหาพรหมที่ทูล
ขอใหทรงแสดงธรรม แลวประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธนั้น
(เอง) ในวันที่ ๑๑ (จากวันที่ประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธ)
ทรงดําริวา วันพรุงนี้จะเปนวันเพ็ญอาสาฬหะแลว เวลาเชามืดทรง
รําพึงวา เราควรแสดงธรรมแกใครกอน (พอ) ทรงทราบวา อาฬารดาบส
และอุททกดาบสมรณภาพแลว จึงไดตรวจดูทานเบญจวัคคียเพื่อ
ตองการจะ (เสด็จไป) แสดงธรรมโปรด พึงเห็นวาเหมือนเวลาที่ราชสีห
ตรวจดูทิศทั้ง ๔ ฉะนั้น.
เวลาที่พระตถาคตเจาทรงอุมบาตรและจีวรของพระองคเสด็จ
ออกไปจากตนอชปาลนิโครธ ภายหลังเสวยพระกระยาหารแลวดวย
ทรงดําริวา จักหมุนลอธรรมโปรดเบญจวัคคีย ดังนี้ แลวเสด็จพุทธดําเนิน
เปนระยะทาง ๑๘ โยชน พึงเห็นวาเหมือนเวลาที่ราชสีหเดินทางไป
ลาเหยื่อเปนระยะทาง ๓ โยชน ฉะนั้น.
๑

๑. ปาฐะวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทปหานสมุทยยมกญาณปฏเน ปฏเนฺตสฺส ฉบับพมาเปน
ปฏิจฺจสมฺปฺปาทมหาสมุทฺท ยมกาณมนฺถเนน มนฺเถนฺตสฺส แปลวา ทรงย่ํามหาสมุทร คือ
ปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลม โดยการย่ําดวยญาณทั้งคู
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เวลาที่พระตถาคตเจาเสด็จพุทธดําเนินไปเปนระยะทาง
๑๘ โยชน แลวประทับนั่งขัดสมาธิอยางสงาผาเผยเกลี้ยกลอม
พระปญจวัคคีย อันหมูเทวดาที่ (มา) ประชุมกันจากหมื่นจักรวาล
หอมลอม ทรงหมุนลอธรรมโดยนัยเปนตนวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สวนสุดโตงทั้งสองเหลานี้อันบรรพชิตไมควรเสพ" พึงทราบวา
เหมือนเวลาที่ราชสีหบันลือสีหนาท ฉะนั้น.
ก็แล เมื่อพระตถาคตเจาทรงแสดงธรรมจักรนี้อยู พระสุรเสียง
แสดงธรรมของราชสีหคือพระตถาคต ดังไดยินไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
เบื้องลาง ดังไปถึง อเวจี เบื้องบนดังไปถึงภวัคคพรหม.
เวลาที่พระตถาคตเจาตรัสสอนธรรมแสดงลักษณะ ๓ จําแนก
สัจจะ ๔ พรอมทั้งอาการ ๖ จนกระทั่งถึง พันนัย เหลาเทวดาที่มี
อายุยืน เกิดความสะดุงกลัวดวยญาณ พึงทราบวาเหมือนเวลาที่
สัตวเล็กสัตวนอยตองสะดุงกลัวเพราะเสียงราชสีห ฉะนั้น.
บทวา ยทา คือ ยสฺมึ กาเล (ในกาลใด). บทวา ตถาคโต
พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต ดวยเหตุ ๘ ประการ คือ:(๑) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมายความวา เสด็จมา
แลวอยางนั้น
(๒) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมายความวา เสด็จไป
แลวอยางนั้น
(๓) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมายความวา เสด็จมาถึง
ลักษณะที่จริงแท.
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(๔) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมายความวา ตรัสรู
ธรรมที่จริงแท ตามความเปนจริง.
(๕) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมีปกติเห็นจริง.
(๖) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมีปกติตรัสจริง.
(๗) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมีปกติทําจริง.
(๘) ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมายความวา ครอบงํา.
ความพิสดารของพระนามเหลานั้นไดกลาวไวหมดแลว
ทั้งในอรรถกถาพรหมชาลสูตร ทั้งในอรรถกถามูลปริยายสูตร.
บทวา โลเก ไดแก ในสัตวโลก. บทวา อุปฺปชฺชติ ความวา
พระตถาคตเจาชื่อวา กําลังเสด็จอุบัติขึ้นอยู เริ่มตั้งแตตั้งความปรารถนา
(พุทธภูมิ) จนกระทั่งถึง (ประทับนั่ง ณ) โพธิบัลลังก หรือ (บรรลุ)
อรหัตตมรรคญาณ แตเมื่อบรรลุอรหัตตผลแลว ชื่อวาเสด็จอุบัติขึ้นแลว
บททัง้ หลายมีบทวา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เปนตน ขาพเจา
(พระพุทธโฆษาจารย) ไดอธิบายไวแลวอยางพิสดารในพุทธานุสสตินิทเทส ในปกรณพิเศษชื่อวา วิสุทธิมรรค.
บทวา อิติ รูป ความวา นี้คือรูป รูปมีเทานี้ ไมมีรูปนอกเหนือ
ไปจากนี้.
ดวยพระดํารัสเพียงเทานี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงถึงมหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ (อุปาทายรูป)
ทั้งหมด ทั้งโดยสภาวะ ทั้งโดยความเปนจริง ทั้งโดยที่สุด ทัง้ โดยการ
กําหนด ทั้งโดยการเปลี่ยนแปลง.
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บทวา อิติ รูปสฺส สมุทโย ความวา นีช้ ื่อวา การเกิดขึ้นแหงรูป.
ก็ดวยพระดํารัสเพียงเทานี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงถึงคําทั้งหมดมีอาทิวา เพราะอาหารเกิด รูปจึงเกิด. บทวา อิติ
รูปสฺส อฏงฺคโม ความวา นี้ชื่อวา ความดับแหงรูป. แมดวย
พระดํารัสนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงคําทั้งหมด
มีอาทิวา เพราะอาหารดับ รูปจึงดับ. แมในบทวา อิติ เวทนา เปนตน
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา วณฺณวนฺโต แปลวา มี (ผิว) พรรณ (ผุดผอง)
ดวยผิวพรรณของรางกาย. บทวา ธมฺมเทสน สุตฺวา ความวา สดับ
พระธรรมเทศนาของพระตถาคต ที่ประดับดวยลักษณะ ๕๐ ในขันธ ๕
นี้.
บทวา เยภุยฺเยน ไดแก ในโลกนี้ เวนเทวดาที่เปนพระอริยสาวก.
อธิบายวา เทวดาที่เปนพระอริยสาวกเหลานั้น ไมเกิดแมความกลัว
คือความสะดุงแหงจิต เพราะทานเปนพระขีณาสพ ทั้งไมเกิดความ
สังเวชดวยญาณ เพราะบุคคลผูสังเวชไดบรรลุผลที่จะพึงบรรลุไดดวย
ความเพียรแลว โดยอุบายอันแยบคาย แตเทวดานอกนี้ใสใจถึงภาวะ
ที่ไมเที่ยง ตามที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา "ดูกอนภิกษุ ก็ความ
หวาดสะดุง นั้นมีอยู" จึงเกิด แมความกลัว คือความหวาดสะดุงแหงจิต
ทั้งเกิด ความกลัวเพราะญาณในเวลาที่วิปสสนาแกกลา.
คําวา โภ นั้น เปนเพียงการเรียกรองกันตามธรรมดาเทานั้น.
บทวา สกฺกายปริยาปนฺนา แปลวา เนื่องดวยเบญจขันธ. เมื่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงชี้โทษแหงวัฏฏะ แลวทรงแสดงพระธรรม๑. ฉบับพมา เปน อุปฺปชฺชติ ไมมี น แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา ปตฺตโทส ฉบับพมาเปน วฏฏโทส แปลตามฉบับพมา
๑

๑

๒
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เทศนา กระทบไตรลักษณแกเทวดาเหลานั้นอยู ญาณภัย จึงกาวลง
ดวยประการฉะนี้.
บทวา อภิฺาย แปลวา รูแลว.
บทวา ธมฺมจกฺก หมายเอา ปฏิเวธญาณบาง เทศนาญาณบาง.
พระญาณที่เปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่ง ณ
โพธิบัลลังก ไดแทงตลอด (อริย) สัจจะ ๔ พรอมทั้งอาการ ๖
ไดครบ ๑,๐๐๐ นัย ชื่อวา ปฏิเวธญาณ.
พระญาณที่เปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศ
ธรรมจักร ทีม่ ีปริวัต ๓ (และ) มีอาการ ๑๒ ชื่อวา เทศนาญาณ.
พระญาณทั้งสองนั้น เปนญาณที่เกิด (ภาย) ในพระทัยของ
พระทศพลเทานั้น บรรดาพระญาณทั้งสองนั้น เทศนาญาณ ควร
(กําหนด) ถือเอาในที่นี้.
ก็แล เทศนาญาณนี้นั้น พึงทราบวา ตราบใดที่โสดาปตติผล
ยังไมเกิดแกพระอัญญาโกณฑัญญเถระ พรอมทั้งพรหม ๑๘ โกฏิ
ตราบนั้นยังไมชื่อวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ ตอเมื่อ
โสดาปตติผลเกิดแลว (นั่นแล) จึงชือ่ วาทรงประกาศแลว.
บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล แปลวา ปราศจากบุคคลที่จะแมนเหมือน.
บทวา ยสสฺสิโน ไดแก ถึงพรอมดวยบริวาร.
บทวา ตาทิโน ไดแก ผูเปนเชนเดียวกันดวยโลกธรรม มีลาภ
และเสื่อมลาภเปนตน.
จบ อรรถกถาสีหสูตร
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๗. ขัชชนิยสูตร
วาดวยสิง่ ที่ถูกขันธ ๕ เคี้ยวกิน
[๑๕๘] กรุงสาวัตถี. ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จริงอยู
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เมื่อตามระลึกถึงนพเพนิวาส
(ชาติกอน) เปนจํานวนมาก ก็จะระลึกไดตามลําดับ สมณะหรือพราหมณ
ทั้งปวงนั้น ก็จะตามระลึกถึงอุปาทานขันธ ๕ หรือขันธใดขันธหนึ่ง
บรรดาขันธเหลานี้. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ จะตามระลึกถึงรูป
ดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมีรูปอยางนี้ จะตามระลึกถึงเวทนาดังนี้วา
ในอดีตกาลเราเปนผูมีเวทนาอยางนี้ จะตามระลึกถึงสัญญาดังนี้วา
ในอดีตกาล เราเปนผูมีสัญญาอยางนี้ จะตามระลึกถึงสังขารดังนี้วา
ในอดีตกาล เราเปนผูมีสังขารอยางนี้ จะตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้วา
ในอดีตกาล เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี้.
[๑๕๙] กอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวารูป? เพราะ
สลายไปจึงเรียกวารูป สลายไปเพราะอะไร? สลายไปเพราะหนาวบาง
เพราะรอนบาง เพราะหิวบาง เพราะระหายบาง เพราะสัมผัสแหง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลือ้ ยคลานบาง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะอะไรจึงเรียกวาเวทนา? เพราะเสวยจึงเรียกวาเวทนา เสวย
อะไร? เสวยอารมณสุขบาง เสวยอารมณทุกขบาง เสวยอารมณ
ไมใชทุกขไมใชสุขบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวา
สัญญา? เพราะจําไดหมายรูจึงเรียกวาสัญญา จําไดหมายรูอะไร?
จําไดหมายรูสีเขียวบาง สีเหลืองบาง สีแดงบาง สีขาวบาง. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวาสังขาร? เพราะปรุงแตงสังขตธรรม
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จึงเรียกวาสังขาร ปรุงแตงสังขตธรรมอะไร? ปรุงแตงสังขตธรรม
คือ รูป โดยความเปนรูป ปรุงแตงสังขตธรรม คือ เวทนา โดยความ
เปนเวทนา ปรุงแตงสังขตธรรม คือ สัญญา โดยความเปนสัญญา
ปรุงแตงสังขตธรรม คือ สังขาร โดยความเปนสังขาร ปรุงแตง
สังขตธรรม คือ วิญญาณ โดยความเปนวิญญาณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะอะไรจึงเรียกวาวิญญาณ? เพราะรูแจงจึงเรียกวาวิญญาณ
รูแจงอะไร? รูแจงรสเปรี้ยวบาง รสขมบาง รสเผ็ดบาง รสหวานบาง
รสขื่นบาง รสไมขื่นบาง รสเค็มบาง รสจืดบาง.
[๑๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น อริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เราถูกรูปกินอยู แมในอดีตกาล เราก็ถูก
รูปกินแลว เหมือนกับที่ถูกรูปปจจุบันกินอยูในบัดนี้ ก็เรานี้แล พึงชื่นชม
รูปอนาคต แมในอนาคตกาล เราก็คงจะถูกรูปกิน เหมือนกับที่ถูกรูป
ปจจุบันกินอยูในบัดนี้ เธอพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมไมมีความอาลัย
ในรูปอดีต ยอมไมชื่นชมรูปอนาคต ยอมปฏิบัตเิ พื่อเบื่อหนาย เพื่อ
คลายกําหนัด เพื่อความดับรูปปจจุบัน. อริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เราถูกเวทนากินอยู... บัดนี้เราถูกสัญญา
กินอยู... บัดนี้เราถูกสังขารกินอยู... บัดนี้เราถูกวิญญาณกินอยู
แมในอดีตกาล เราก็ถกู วิญญาณกินแลว เหมือนกับที่ถูกวิญญาณ
ปจจุบันกินอยูในบัดนี้ ก็เรานี้แล พึงชื่นชมวิญญาณอนาคต แมใน
อนาคตกาล เราก็คงจะถูกวิญญาณกินอยู เหมือนกับที่ถูกวิญญาณ
ปจจุบันกินอยูในบัดนี้ เธอพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมไมมีความอาลัย
ในวิญญาณ แมที่เปนอดีต ยอมไมชนื่ ชมวิญญาณอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณปจจุบัน.
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[๑๖๑] ภ. กอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๑๖๒] ภ. กอนภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่
เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล รูปทั้งหมดนั้น
เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 188

นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา. เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ อยูในที่ไกล
หรือใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชอัตตาของเรา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราตถาคต
เรียกวา จะปราศจากสะสม สั่งสม (วัฏฏะ) จะละทิ้ง ไมถอื มั่น
จะกระจาย ไมรวบรวมเขาไว จะทําใหมอดไมกอไหลุกโพลงขึ้น.
[๑๖๓] อริยสาวกจะปราศจากสั่งสม ไมสั่งสมอะไร? จะ
ปราศจากสั่งสมรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมสั่งสมรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะละทิ้งอะไร? ไมถือมั่นอะไร?
จะละทิ้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมถือมั่นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จะกระจายอะไร? ไมรวบรวมอะไรไว?
จะกระจายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมรวบรวมรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณเขาไว จะทําอะไรใหมอด? ไมกออะไรให
ลุกโพลงขึ้น? จะทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหมอด ไมกอ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหลุกโพลงขึ้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ จะเบื่อหนายทั้งในรูป ทั้งใน
เวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอม
คลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จะหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
จะมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา จะไมสั่งสม (และ) ไมปราศจาก
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สั่งสม แตเปนปราศจากสั่งสมแลวดํารงอยู จะไมละ (และ) ไมถือมั่น
แตเปนผูละไดแลวตั้งอยู จะไมขยาย (และ) ไมรวบรวมไว แตเปน
ผูขยายแลวตั้งอยู จะไมทําใหมอด (และ) ไมกอใหลุกโพลงขึ้น แตเปน
ผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู.
[๑๖๔] อริยสาวกจะไมกอ ไมปราศจากสั่งสม แตปราศจาก
สั่งสมอะไรแลวตั้งอยู? จะไมปราศจากสั่งสมรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แตเปนผูปราศจากสั่งสมแลวตั้งอยู จะไมละอะไร ไมถือมั่น
อะไร แตเปนผูละไดแลวตั้งอยู ? จะไมละรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ไมถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตเปนผูละได
แลวตั้งอยู จะไมกระจายอะไร ยอมไมรวบรวมอะไรไว แตเปน
ผูกระจายไดแลวตั้งอยู จะไมกระจายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไมรวบรวมรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตเปนผูกระจายได
แลวตั้งอยู จะไมทําอะไรใหมอด ไมกออะไรใหลุกโพลงขึ้น แตเปน
ผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู จะไมทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ใหมอด ไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหลกุ โพลงขึ้น
แตเปนผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวดาพรอมดวย
อินทรี พรหม และทาวปชาบดี ยอมนมัสการภิกษุผูมีจิตพนแลว
อยางนี้แล แตที่ไกลทีเดียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาทั้งหลาย
ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรุษ
ขาพเจาทั้งหลายขอนอบนอมตอทาน ผูซึ่งขาพเจา
ทั้งหลายมิไดรูจกั โดยเฉพาะ และผูซึ่งไดอาศัย
เพงพินิจอยู ดังนี้.
จบ ขัชชนิยสูตร
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อรรถกถาขัชชนิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในขัชชนิยสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ปุพฺเพนิวาส ความวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้
พระผูมีพระภาคเจาจะตรัสหมายเอาการระลึกถึงดวยอํานาจอภิญญา
ก็หาไม แตตรัสหมายเอาสมณพราหมณผูระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยู
ในภพกอนดวยอํานาจวิปสสนา.
ดวยเหตุนั้นแล พระองคจึงตรัสวา สมณะหรือพราหมณ
ยอมระลึกถึงขันธอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ๕ เหลานั้นทั้งหมด หรือ
ขันธใดขันธหนึ่ง บรรดาขันธซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ๕ เหลานั้น.
อธิบายวา ขันธกด็ ี อุปาทานขันธก็ดี สิง่ ที่เนื่องดวยขันธก็ดี
บัญญัติก็ดี จัดเปนอารมณแหงการระลึกถึงดวยอํานาจอภิญญาทั้งนั้น.
บทวา รูปฺเว อนุสฺสรติ ความวา ภิกษุผูระลึกถึงอยูอยางนี้
ไมใชระลึกถึงสัตวหรือบุคคลอะไร ๆ อื่น แตวา เธอไดระลึกถึงเฉพาะ
รูปขันธที่ดับแลวในอดีต.
แมในขันธอื่นมีเวทนาเปนตน ก็มีนัย (ความหมาย) อยาง
(เดียวกัน) นี้ เหมือนกันแล.
บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงลักษณะแหงสุญญตา พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา กิฺจ ภิกขฺ เว รูป วเทถ ดังนี้เปนตน.
อธิบายวา เปรียบเหมือนเมื่อโคฝูง (หนึ่ง) กําลังเที่ยวหากินอยู
ชาย (คนหนึง่ ) กําลังตามหาโค (ของตน) ที่หายไป พอเห็นโคพลิพัท
ตัวสีขาว สีแดง หรือสีดําเขา ก็ยังไมอาจตกลงใจไดดวยเหตุที่เห็นเพียง
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เทานี้วา นีค้ ือฝูงโคของเรา เพราะเหตุไร? เพราะโคตัวอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเชนนั้นก็ยังมีอยู แตครั้นไดเห็นรอยหอกและรอยหลาวเปนตน
ตามรางกาย (ของโค) แลว เขาจึงตกลงใจไดวา นี้คือฝูงโคของเรา
ฉันใด (เรื่องสุญญตา) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาแม
จะไตตรัสสุญญตาไวแลว (แต) ตราบใดที่ยังมิไดตรัสถึงลักษณะของ
สุญญตาไวดวย ตราบนัน้ สุญญตานั้นก็ยังไมเปนอันตรัสไวเสร็จสิ้นแลว
ตอเมื่อไดตรัสถึงลักษณะของสุญญตาไวดวย (นัน้ แล) จึงนับวา
ไดตรัสสุญญตาไวเสร็จสิ้นแลว.
เพราะวา สุญญตา เปรียบเหมือนโค ลักษณะของสุญญตา
เปรียบเหมือนลักษณะของโค เมื่อยังมิไดสังเกตถึงลักษณะของโค
โคก็ยังไมนับวาไดถูกสังเกตไวดี ตอเมื่อไดสังเกตถึงลักษณะของโคนั้น
แลว โคนั้นจึงนับวาไดถูกสังเกตไวดีแลว ฉันใด (ลักษณะของสุญญตา)
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังมิไดตรัสถึงลักษณะของ
สุญญตาไวดวย สุญญตาก็ไมนับวาไดตรัสไวเสร็จสิ้นแลว แตเมื่อได
ตรัสถึงลักษณะของสุญญตานั้นไวดวย สุญญตานั้นจึงเปนอันตรัสไว
เสร็จสิ้นแลว เพื่อจะทรงแสดงลักษณะแหงสุญญตาดังวามานี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา กิฺจ ภิกฺขเว รูป วเทถ ดังนี้เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิฺจ เปนคําถามถึงเหตุ. อธิบายวา
ดวยเหตุไร เธอทั้งหลายจึงเรียกวารูป คือดวยเหตุไร รูปนั้นจึงชือ่ วารูป
บทวา อิติ ในคําวา รุปฺปตีติ โข นี้ เปนบทแสดงถึงเหตุ อธิบายวา
ก็เพราะเหตุที่รูปนั้นยอยยับ ฉะนั้นจึงเรียกวา รูป.
๑. ปาฐะวา ตสฺมา ฉบับพมาเปน กสฺมา แปลตามฉบับพมา
๑
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บทวา รุปฺปติ ความวา กําเริบ คือถูกกระทบกระทั่ง อธิบาย
วา ถูกบีบคั้น คือ แตกสลาย.
ในคําวา สีเตนป รุปฺปติ เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :
กอนอื่น ความยอยยับเพราะความหนาวปรากฏ. (ชัด) ในโลกันตริยนรก.
อธิบายวา ในระหวางจักรวาล ๓ จักรวาล แตละจักรวาลมีโลกันตริยนรก
อยูจักรวาลละหนึ่งแหง ซึ่ง (แตละแหงกวางใหญ) ประมาณ ๘,๐๐๐ โยชน
(และ) เบื้องลางก็ไมมีแผนดิน เบื้องบนก็ไมมีแสงเดือน แสงตะวัน
(ไมมี) แสงประทีป (ไมมี) แสงแกวมณี มืดมิดตลอดกาล บรรดาสัตวที่
บังเกิดในโลกันตริยนรกนั้น มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต สัตวเหลานั้น
ใชเล็บที่ยาวและหนา เกาะหอยหัวอยูที่เชิงเขา คลายคางคาว เมื่อใด
หอยโหน ไปถึงกัน ชั่วชวงแขน เมื่อนั้น สําคัญอยูวา เราไดอาหารแลว
จะทะยาน เขาไปในที่นั้น ก็จะหมุนมวนตกลงไปในน้ําที่ธารโลกไว
ถูกลมปะทะขาดเปนทอน เหมือนผลมะซางตกลงไปในน้ํา พอตกลงไป
เทานั้น ก็จะเดือดพลาน แหลกเหลวอยูในน้ํากรด เหมือนกอนแปง ตกลง
ในน้ํามันที่เดือด ฉะนั้น.
ความยอยยับ เพราะถูกความหนาวปรากฏ (ชัด) ในโลกันตนรก
ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
แมในบรรดาประเทศที่หนาวเย็น เพราะหิมะตก มีมหิสรัฐ
เปนตน ความยอยยับ (แบบ) นั้นก็ปรากฏ (ชัด) แลวเหมือนกัน
จริงอยูสัตวทั้งหลายในประเทศเหลานั้น ถึงความสิ้นชีวิตไป เพราะ
มีสรีระแตกสลายไป เพราะความหนาว.
๑. ปาฐะวา สมฺผสฺสนฺตา ฉบับพมาเปน สสปฺปนฺตา แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา ชาวนฺตา ฉบับพมาเปน พฺยาวฏา แปลตามฉบับพมา
๑

๒
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ความยอยยับเพราะถูกความรอน ปรากฏ (ชัด) ในอเวจีมหานรก.
ความยอยยับเพราะความหิว ปรากฏ. (ชัด) ในเปรตวิสัย และในเวลา
เกิดขาวยากหมากแพง. ความยอยยับเพราะความระหาย ปรากฏ (ชัด)
ในอบายภูมิมีกาฬกัญชิกาอบายภูมิเปนตน.

กาฬกัญชิกอสูร
เลากันวา กาฬกัญชิกอสูรตนหนึ่ง ไมสามารถจะทนความ
ระหายได จึงลงมายังแมน้ํามหาคงคา ซึ่งลึกและกวางประมาณ
๑ โยชน (ปรากฏวา) ในที่ที่อสูรตนนั้นไปถึงน้ําแหงหมด (มีแต) ควัน
พลุงขึ้น เวลานั้นคลายกับวาอสูรไดเดินกลับไปกลับมาอยูบนหินดาด
ที่รอนระอุ. เมื่ออสูรนั้นไดฟงเสียงน้ําแลว วิ่งไปวิ่งมาอยู (อยางนั้น)
นั่นแล ราตรีก็สวาง (พอดี). เวลานั้น พระผูถือการเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตรประมาณ ๓๐ รูป กําลังเดินจะไปบิณฑบาตแตเชาตรู เห็น
เปรตนั้นเขาจึงถามวา "โยม โยมเปนใคร ?"
"กระผมเปนเปรต ขอรับ " เปรตตอบ
"โยมกําลังหาอะไรอยูเลา ?" พระถาม
" น้ําดื่ม ขอรับ"
"แมน้ําคงคานี้ (มีน้ํา) เต็มเปยม โยมมองไมเห็นหรือ ?"
"แมน้ําไมสําเร็จ (ประโยชน) เลย พระคุณเจา"
"ถาอยางนั้น ขอใหโยมนอนลงบนพื้นแมน้ําคงคาเถิด ปวงอาตมา
จะตักน้ําดื่มเทลงไปในปากของโยม"
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เปรตนั้นไดนอนหงายลงบนหาดทราย. พระไดนําบาตรทั้ง
๓๐ ใบ ออกมา (ผลัดกัน) ตักน้ําเทลงไปในปากของเปรตนั้น. เมื่อ
พระเหลานั้นทําอยูอยางนั้น เวลา (บิณฑบาฑ) ก็ใกลเขามา. ครั้งนั้น
พระทั้งหลายจึงพูดวา ไดเวลาบิณฑบาตของปวงอาตมาแลวโยม
โยมพอไดความสบายใจแลวใชไหม ?
เปรตเรียนวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ถาวาน้ําประมาณ
ครึ่งฟายมือจากน้ําที่พระคุณเจาประมาณ ๓๐ รูป เอาบาตรทั้ง
๓๐ ใบ ตักเทใหโยมไหลเขาไปในคอของโยมเหมือนอยูในคอของ
คนอื่นไซร ขอใหโยมจงอยาไดพนไปจากอัตภาพเปรตเลย.
ความยอยยับเพราะความระหายปรากฏ (ชัด) ในเปรตวิสัย
ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ความยอยยับเพราะเหลือบเปนตน ปรากฏ (ชัด) ในประเทศ
ทั้งหลายที่มากดวยเหลือบและแมลงเปนตน. ก็ในบทเหลานี้พึงทราบ
อธิบายดังตอไปนี้ :บทวา ฑสา ไดแก เหลือบ.
บทวา มกสา ไดแก ยุงนั่นเอง.
แมลมทั้งหลายก็พึงทราบวามีลมในทอง และลมที่สนั หลัง
เปนตน. เพราะวาโรคลมเกิดขึ้นในรางกายแลว ยอมทําลายมือเทา
และหลังเปนตน ยอมทําใหเปนคนตาบอด ทําใหเปนคนคอม ทําใหเปน
คนงอยเปลี้ย.
บทวา อาตโป แปลวา แสงแดด. ความยอยยับเพราะแสงแดดนั้น
ปรากฏ (ชัด) ในทางกันดารทั้งหลายมีทางกันดารทะเลทรายเปนตน.
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มีเรื่องเลาวา หญิงคนหนึ่งเหนื่อยลาจากการเดินทางดวย
กองเกวียนในทางกันดารทะเลทรายตลอดทั้งคืน ครั้นถึงเวลากลางวัน
เมื่อพระอาทิตยอุทัยทรายรอนระอุ นางไมสามารถจะวางเทาลงไปได
จึงเอาตะกรา (ที่เทินมา) ลงจากศีรษะแลวเหยียบไว เมื่อตะกรา
รอนมากเขา ๆ โดยลําดับ นางก็ไมสามารถ (เหยียบ) ยืนอยูได จึง
วางผาลงบนตะกรานั้นแลวเหยียบ เมื่อผาแมนั้นรอน นางจึงจับลูกนอยที่
อุมมาใหนอนคว่ําหนาลงแลว (ยืน) เหยียบลูกนอยซึ่งสงเสียงรองไห
จาอยู (นาง) ถูกความรอนแผดเผา (ไมชา) ก็ขาดใจตายในที่นั้นเอง
พรอมกับลูกนอย (ของนาง) นั้น.
บทวา สิรึสปา ไดแก สัตวตัวยาวทุกชนิดที่เลื้อยคลานไป
ความยอยยับเพราะสัมผัสของสัตวตัวยาวเหลานั้น พึงทราบดวย
อํานาจแหงเหตุมีถูกอ.. .พิษขบกัดเปนตน.

ลักษณะ ๒
ธรรมทั้งหลายมีลักษณะอยู ๒ ลักษณะ คือ สามัญญลักษณะ
(ลักษณะทั่วไป) ๑ ปจจัตตลักษณะ (ลักษณะเฉพาะตัว) ๑ บรรดา
ลักษณะทั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปจจัตตลักษณะของ
รูปขันธไวเปนอันดับแรกดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้. ก็
ปจจัตตลักษณะนี้มีแกรูปขันธเหลานั้น หามีแกขันธทั้งหลาย (นอกนี้)
มีเวทนาขันธเปนตนไม เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา ปจจัตตลักษณะ.
สวนอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ ยอมมีแกขันธ
ทั้งหลายมีเวทนาเปนตนดวย เพราะฉะนั้น ลักษณะทั้ง ๓ นัน้ จึงเรียกวา
สามัญญลักษณะ
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เวทนา
คําเปนตนวา กิจฺ ภิกฺขเว เวทน วเทถ เปนเหมือนกับคําที่
กลาวมากอน จึงควรทราบตามนัยที่กลาวมาแลวนั่นและ สวนคําใดที่
ไมเหมือนกับคําที่กลาวมากอน คํานั้นมีการขยายความใหแจมแจง
ดังตอไปนี้ :บทวา สุขป เวทยติ ความ ยอมรู คือ เสวยอารมณที่
เปนสุข. แมในสองบทตอมาก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้.
ถามวา ก็อารมณนี้ ชื่อวาเปนสุข เปนทุกข ไมสขุ ไมทุกข
ไดอยางไร?
ตอบวา เปนไดเพราะเปนปจจัยแหงสุขเปนตน เนื้อความนี้นั้น
มาแลวแลในมหาลิสูตรนี้วา ดูกอนมหาลิ ก็เพราะเหตุที่รูปเปนเหตุนํามา
ซึ่งความสุข เปนเหตุใหกาวลงสูความสุข.
ในบทวา เวทยติ นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :
เวทนานั่นเองเสวยสุข ไมใชสัตวหรือบุคคลอื่น เพราะวา เวทนา
มีการเสวยอารมณเปนลักษณะ เพราะฉะนั้น เวทนาเสวยไดก็เพราะ
อาศัยวัตถุกับอารมณ รวมความวา ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงจําแนกปจจัตตลักษณะเทานั้น แมของเวทนา ดวยประการดัง
พรรณนามาฉะนี้.

สัญญา
บทวา นีลป สฺชานาติ ความวา จําไดหมายรูโดยทําบริกรรม
ในดอกไมสีเขียวหรือในผา จนถึงขั้นอุปจาร หรืออัปปนา. ก็ชื่อวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 197

สัญญานี้ควรเปนทั้งบริกัมมสัญญา ทัง้ อุปจารสัญญา ทั้งอัปปนาสัญญา,
แมสัญญาที่เกิดวา "สีเขียว สีเขียว" ก็ควรเหมือนกัน. แมในสิ่งทั้งหลาย
มีสีเหลืองเปนตน ก็มีนยั (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้เหมือนกัน
แมในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกแสดงเฉพาะปจจัตตลักษณะ
ของสัญญา ซึ่งมีการจําไดหมายรูเปนลักษณะ.

สังขาร
บทวา รูป รูปตฺตาย สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ ความวา แมครัว
หุงตมยายคู ก็เพื่อใหเปนยาคู ปรุงขนมก็เพื่อใหเปนขนมนั่นเอง ฉันใด
สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น ปรุงแตง คือประมวลมา ไดแกรวบรวมไว.
อธิบายวา ใหสําเร็จซึ่งรูปนั้นเอง ที่ไดนามวาสังขตะ เพราะปจจัย
ทั้งหลายมาประชุมกันปรุงแตง เพื่อความเปนรูป คือเพื่อความเปนรูป
นั้น โดยประการที่สิ่งที่ถูกปรุงแตง จะชื่อวาเปนรูปได. แมในเวทนา
ทั้งหลาย ก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้แล. ก็ในตอนที่วาดวย
สังขารนี้ มีความยอดังนี้ :สังขารทั้งหลาย ยอมปรุงแตง คือ ยังรูปที่เกิดพรอมกับตน
หรือธรรมทัง้ หลายมีเวทนาเปนตน ที่สัมปยุตกันใหบังเกิด แมในที่นี้
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงจําแนกแสดงเฉพาะปจจัตตลักษณะของ
สังขารซึ่งมีความตั้งใจเปนลักษณะดวยประการฉะนี้.

วิญญาณ
บทวา อมฺพิลมฺป วิชานาติ ความวา ยอมรูรสเปรีย้ วของ
ผลมะมวง ผลมะกอก และผลมะนาว เปนตน วาเปนรสเปรี้ยว.
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ในบททั้งปวงก็นัยนี้. อีกประการหนึ่ง ในบทเหลานี้ พึงทราบ
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ติตฺตก ไดแก รสขมนานัปการ มีรสขมของสะเดา และ
กระดอม เปนตน.
บทวา กฏก ไดแก รสเผ็ดนานัปการ มีรสเผ็ดของดีปลีและ
พริก เปนตน
บทวา มธุร ไดแก รสหวานนานัปการ มีรสหวานของเนยใส
และน้ําออย เปนตน.
บทวา ขาริก ไดแก รสเฝอนนานัปการ มีรสเฝอนของมะเขือ,
ของตาล. ของการะเกด, ของหนอไม, ของมะพราว, ของปอ,
และของหนอหวาย เปนตน.
บทวา อขาริก ไดแก ผลไมชนิดใดชนิดหนึง่ (และ) ใบไมที่มี
รสระคนกัน มีใบหมากเมา เปนตน
บทวา โลณิก ไดแก รสเค็มประการตาง ๆ มีรสเค็มของยาคู
ใสเกลือ ปลาใสเกลือ และขาวสวยใสเกลือ เปนตน.
บทวา อโลณิก ไดแก รสจืดประการตาง ๆ มีรสขาวยาคูไมใส
เกลือ ปลาไมใสเกลือ และขาวสวยไมใสเกลือเปนตน.
บทวา ตสฺมา วิฺาณนฺติ วุจฺจติ ความวา เพราะเหตุที่
วิญญาณรูจักรส แยกประเภทเปนรสเปรี้ยวเปนตนนี้ โดยแตกตางกัน
ออกไป คือ โดยความเปนของเปรี้ยวเปนตน. ฉะนั้นจึงเรียกวาวิญญาณ.
แมในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกแสดงเฉพาะปจจัตตลักษณะของวิญญาณซึ่งมีการรูแจง (อารมณ) เปนลักษณะดวย
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ประการดังพรรณนามาฉะนี้แล.

สัญญา วิญญาณ ปญญา
ก็เพราะเหตุที่สัญญาปรากฏ โดยกําหนดถึงอาการและสัณฐาน
ของอารมณ ฉะนั้น สัญญานั้น จึงทรงจําแนกไวในจักษุทวาร. (แต)
เพราะเหตุที่วิญญาณปรากฏโดยกําหนดความแตกตางเฉพาะอยางของ
อารมณ เวน (การกําหนด) อาการและสัณฐาน ฉะนั้น วิญญาณนั้นจึง
ทรงจําแนกไวในชิวหาทวาร.
อนึ่ง เพื่อกําหนดถึงสภาวะของสัญญาและวิญญาณเหลานี้โดย
ไมงมงาย จึงควรทราบถึงความแปลกกันในบทเหลานี้วา สฺชานาติ
(จําได) วิชานาติ (รูแจง) ปชานาติ (รูชัด).
ในบททั้ง ๓ นั้น เพียงแตอุปสรรค (ส, วิ, ป) เทานั้นที่แปลกกัน
สวนบทวา ชานาติ ไมแปลกกันเลย. อนึ่ง เพราะบทวา ชานาติ นั้น
มีความหมายวา รู จึงควรทราบความแปลกกันดังตอไปนี้ :อธิบายวา สัญญาเปนเพียงการจําไดหมายรูอารมณโดยเปน
สีเขียวเปนตนเทานั้น (แต) ไมสามารถใหถึงการแทงตลอด (สามัญญ)
ลักษณะคือไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาได.
วิญญาณ ยอมรูอารมณโดยเปนสีเขียวเปนตน และใหถงึ การแทง
ตลอด (สามัญญ) ลักษณะมีไมเที่ยงเปนตน แตไมสามารถใหกาวไปถึง
มรรคปรากฏ (รูแจงมรรค) ได.
ปญญา ยอมรูแจงอารมณโดยเปนสีเขียวเปนตนดวย ยอมให
ถึงการแทงตลอด (สามัญญ) ลักษณะ โดยเปนของไมเที่ยงเปนตนดวย
ทั้งใหกาวไปถึงความปรากฏแหงมรรค (รูแจงมรรค) ดวย.
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เปรียบเทียบ
เปรียบเหมือน เมื่อเหรัญญิกนํากหาปณะมาทําเปนกองไวบน
แผนกระดานของเหรัญญิก เมื่อคน ๓ คน คือ เด็กไรเตียงสา ชาวบาน
ธรรมดา (และ) เหรัญญิกผูเชี่ยวชาญ ยืนมองดู เด็กไรเดียงสา รูแต
เพียงวา กหาปณะทั้งหลายสวยงาม วิจิตร (มีลักษณะ) สี่เหลี่ยม และ
กลมเปนตน (แต) หารูไมวา นี้เปนรตนสมมติ ที่ใชเปนเครื่องอุปโภค
บริโภค ของมนุษยทั้งหลาย.
ชาวบานธรรมดา รูวา กหาปณะทั้งหลายสวยงามเปนตน
เปนรตนสมมติ ที่เปนเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษยทั้งหลาย
และรูวา เปนรตนสมมติ ที่เปนเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย
ทั้งหลาย. แตหารูไมวา นี้เปนของปลอม นี้เปนของแท นี้เนื้อไมดี
นี้เนื้อดี.
เหรัญญิกผูเชี่ยวชาญ ยอมรูวา กหาปณะทั้งหลายสวยงาม
เปนตน ยอมรูวา กหาปณะทั้งหลายเรียกวา รัตนะ ทั้งยอมรูวา
เปนของปลอมเปนตนดวย
ก็แลเมื่อรู พอไดเห็นรูปบาง ไดยินเสียง (เคาะ) บาง ไดดมกลิ่น
บาง ไดลิ้มรสบาง ใชมือชั่งดูถึงความหนักเบาบาง ก็ทราบได (ทันที)
วา ทําที่หมูบานโนนบาง ทราบวา ทําที่นิคมโนน ที่เมืองโนน ที่รมเงา
ภูเขาโนน (และ) ที่ริมฝง แมน้ําโนนบาง ทราบวา อาจารยโนนทําบาง
ฉันใด (สัญญา วิญญาณ และปญญา) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ) สัญญา
ยอมจําไดหมายรูแตเพียงอารมณวาเปนสีเขียวเปนตนเทานั้น เปรียบ
เหมือนเด็กนอยไรเดียงสาเห็นกหาปณะฉะนั้น.
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วิญญาณ ยอมรูอารมณวาเปนสีเขียวเปนตน ทั้งใหถึงการแทง
ตลอดลักษณะวาไมเที่ยงเปนตน เปรียบเหมือนชาวบานธรรมดาเห็น
กหาปณะฉะนั้น.
(สวน) ปญญา ยอมรูอารมณวา เปนสีเขียวเปนตนดวย ใหถึง
การแทงตลอดลักษณะวาไมเที่ยงเปนตนดวย ทั้งสามารถใหกาวไปถึง
ความปรากฏแหงมรรคดวย เปรียบเหมือนเหรัญญิกผูชํานาญเห็น
กหาปณะฉะนั้น.
ก็ความแตกตางกัน (ดังกลาวมา) นั้นของ สัญญา วิญญาณ และ
ปญญา เหลานั้น แทงตลอด (เขาใจ) ไดยาก เพราะเหตุนั้น ทาน
พระนาคเสนจึงถวายพระพร (พระยามิลินท) วา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาทรงทําสิ่งที่ทําไดยาก.
พระยามิลินทตรัสถามวา ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ อะไรคือ
สิ่งที่ทําไดยาก ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําไวแลว ?
ทานพระนาคเสนถวายพระพรวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร
สิ่งทําไดยากที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําไวคือ ตรัสบอกถึงการ
กําหนดอรูปธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เปนไปในอารมณ
เดียวกันวา นี้คือ ผัสสะ นีค้ ือ เวทนา นี้คือ สัญญา นี้คือ เจตนา นี้คือ จิต.
เปรียบเหมือน น้าํ มัน ๕ ชนิดนี้คือ น้ํามันงา น้ํามันผักกาด
น้ํามันมะซาง น้ํามันละหุง น้ํามันเปลว ทีใ่ สรวมกันไวในถาดเดียวกัน
การที่จะตักน้ํามันแตละชนิดแยกออกจากถาดใบเดียวกันนั้นทีละอยาง
(แลวบอก) วา นี้น้ํามันงานะ นี้น้ํามันผักกาดนะ นับวาทําไดยาก
(อยูแลว) การกําหนดอรูปธรรมคือจิตและเจตสิก ที่เปนไปในอารมณ
เดียวกัน (ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกไว) นี้ทําไดยากกวานั้น.
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แตเพราะทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณมาดีแลว พระผูมีพระภาคเจาผูเปนธรรมิสสรธรรมราช จึงทรง (สามารถ) ทําการ
กําหนดอรูปธรรมเหลานี้ที่เปนไปในอารมณเดียวกันได.
แมดวยการตักน้ําตรงที่ที่แมน้ําใหญ ๕ สาย ไหลเขาสูทะเลแลว
แยกออก (บอก) อยางนี้วา นี้เปนน้ําจากแมน้ําคงคา นี้เปนน้ําจาก
แมน้ํายุมนา ก็พึงทราบความหมาย (ดังวามา) นี้.

ลักษณะของทุกข
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสถึงลักษณะของอนัตตาดวย
หัวขอ ๒ หัวขอ คือ หัวขอที่หนึ่งตรัสถึงสุญญตา หัวขอที่สอง
ตรัสถึงลักษณะของสุญญตา อยางนี้แลว บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงถึง
ลักษณะของทุกข จึงตรัสคําวา ตตฺร ภิกฺขเว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขชฺชามิ ความวา รูปหาไดแทะเนื้อ
คนเรากินเหมือนสุนัขไม แตพึงทราบวา เปรียบเหมือนคนนุงผาเนื้อหยาบ .
พูดวา ผากัด (เนื้อ) เรา ดังนี้ ก็โดยมุง หมายเอาการเสียดสีที่เกิดจาก
การนุงผาเนื้อหยาบนั้นฉันใด แมรูปนี้ก็ฉันนั้น (คือ) ใหเกิดการบีบคั้น
ขึ้นจึงชื่อวา กิน.
บทวา ปฏิปนฺโน โหติ ความวา เปนผูปฏิบัติเริ่มตนตั้งแต
(รักษา) ศีล (ใหบริสุทธิ์) จนกระทั่งถึง (บรรลุ) อรหัตตมรรค.
ก็ในบทนี้พึงทราบอธิบาย (เพิ่มเติม) วา พระโยคาวจร
รูปใด มีญาณเปนกําลัง ยอดเยี่ยมดวยพุทธญาณอันแกกลา บําเพ็ญ
เพียรอยูในภูมิธรรมอันเปนที่ตั้งแหงการบําเพ็ญเพียร ถูกตอไมตํา
หรือหนามเกี่ยว ถูกอาวุธประหาร หรือถูกสัตวรายทั้งหลายมีเสือโครง
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เปนตนจับกิน ก็ทําเวทนานั้นใหเปนอัพโพหาริก (ไมใหเวทนาปรากฏ)
พิจารณามูลกัมมัฏฐานยอมยึดพระอรหัตตไวไดทีเดียว พระโยคาวจรนี้
เรียกวา ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับเวทนา
เหมือนพระมิคิมัลลเถระ เหมือนพระมหาติสสเถระบุตรของกุฎมพี
เหมือนพระรูปหนึ่งในจํานวนพระประมาณ ๓๐ รูป (จําพรรษาอยูใน
ดงวัตตนี) ที่ (ถูกเสือโครงกัด) นอน (พิจารณากัมมัฏฐานอยู) ใน
ปากเสือโครง และเปรียบเหมือนพระเถระรูปที่ถกู หนามแทง ฉะนั้น.

พระถูกหนามแทงพิจารณากัมมัฏฐาน
เลากันวา เมื่อพระ ๑๒ รูป เคาะระฆังแลวบําเพ็ญเพียรอยูในปา
พระรูปหนึ่ง พอเมื่อพระอาทิตยอัสดงคตเทานั้นก็เคาะระฆังลงสูที่
จงกรม (ทาน) จงกรมไปพลางเรงความเพียรไปพลาง (พลาด) ไป
เหยียบหนามที่หญากลบไว. หนามทะลุออกหลังเทา เวทนาเปนไป
เหมือนเวลาถูกกระเบื้องคมบาดฉะนั้น. พระเถระคิดวา เราจะถอน
หนามนี้ออก หรือจะปลอยหนามใหแทงคาอยูอยางเดิม. ทานไดมี
ความคิดดังนี้วา ชื่อวาการไปในทุคคติมีนรกเปนตน (การตกนรก)
เพราะถูกหนามนี้แทง ไมมีดอก (เราจะปลอยให) หนามแทงอยู
อยางเดิม. ทานทําเวทนานั้นใหเปนอัพโพหาริก (ไมใหเวทนาปรากฏ)
แลวเดินจงกรมตลอดทั้งคืน เมื่อราตรีสวาง ไดสงสัญญาณใหแกพระ
อีกรูปหนึ่ง พระรูปนั้นจึงมา (หาทาน) แลวถามวา "เปนอะไรไป
ขอรับ ?"
"ผมถูกหนามแทง ผูมีอายุ".
"เมื่อไร ขอรับ ? "
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"ตั้งแตตอนเย็นแลว ผูมีอายุ."
"ก็แลวทําไม ทานจึงไมรองเรียกพวกผม พวกผมจะไดมาถอน
หนามออก แลวเอาน้ํามันรอนๆ หยอด (แผล) ให ?"
"หนามแทงคาอยู ผมพยายามถอนแลวคุณ"
"ทานถอนออกแลว หรือยังขอรับ ?"
"คุณ ผมถอนออกไดเพียงบางสวน"
เรื่องที่เหลือ ไดอธิบายไวอยางพิสดารแลว ในนิเทศแหง
สติปฏฐานสูตร ในอรฺรถกถาทีฆนิกาย และมัชฌิมนิกาย นั่นแล.

ลักษณะของอนิจจัง
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมพี ระภาคเจาจึงเริ่มวา ต กึ มฺถ
ภิกฺขเว (ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ?)
ตอบวา เมื่อกอนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะลักษณะของ
ทุกขไว หาไดตรัสลักษณะของอนิจจังไวไม พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเริ่มคําวา ต กึ มฺถ ภิกฺขเว นีไ้ ว ก็เพื่อแสดงถึงลักษณะของ
อนิจจังนั้น อนึ่ง เพื่อจะทรงประมวลลักษณะทั้ง ๓ (อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา) มาแสดงไว (พรอมกัน) จึงทรงเริ่มคํานี้ไว.
บทวา อปจินาติ โน อาจินาติ ความวา ทําวัฏฏะใหพินาศ
ไมสั่งสมวัฏฏะไว. บทวา ปชหติ น อุปาทิยติ ความวา ยอมปลอย
วัฏฏะนั้นนั่นแล คือไมยืดถือไว. บทวา วิสิเนติ น อุสฺสิเนติ ความวา
ยอมคลาย (วัฏฏะ) ไมรวบรวมไว. บทวา วิธูเปติ น สนฺธูเปติ ความวา
ยอมทําวัฏฏะใหดับ ไมใหลุกโพลง.
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ถามวา เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคํานี้ไววา
เอว ปสฺส ภิกฺขเว (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเห็นอยูอยางนี้) ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มไว เพราะทรงประสงควา
เราตถาคตจักแสดงมหาขีณาสพที่ทําวัฏฏะใหพินาศแลวยังดํารงอยู.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิปสสนาไวดวยฐานะ (เหตุ) เพียงเทานี้
แล บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงมรรค ๔ พรอมทั้งวิปสสนาจึงทรงเริ่มคํานี้
(เอว ปสฺส ภิกฺขเว) ไว.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรคที่ ๑ (โสดาปตติมรรค) ดวยฐานะ (เหตุ) เพียงเทานี้ บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง
มรรค ๓ (สกิทาคามิมรรค, อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค) พรอมทั้ง
วิปสสนา จึงทรงเริ่มคํานี้ (เอว. ปสฺส ภิกฺขเว) ไว.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรค ๓ ดวยฐานะ
เพียงเทานี้ บัดนี้ ทรงเริ่มคํานี้ (เอว ปสฺส ภิกฺขเว) ไว แมเพื่อจะทรง
แสดงอรหัตตมรรคพรอมทั้งวิปสสนา นั่นแล
บทวา สปชาปติกา ไดแก พรอมทั้งทาวเทวราชผูเปนปชาบดี.
บทวา อารกาว นมสฺสนฺติ แปลวา (เทวดาทั้งหลาย) นมัสการแต
ที่ไกลทีเดียว คือนมัสการภิกษุผูอยูแมในที่ไกลนัน่ แล เหมือนนมัสการ
ทานพระนิฏเถระ ฉะนั้น.

พระนิฏเถระ
มีเรื่องเลาวา พระเถระออกบวชจากตระกูลคนเทดอกไม ได
บรรลุพระอรหัตตผลในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองแลวคิดวา เราเพิ่งบวช
วันนี้เอง กิจบรรพชิตของเราก็ถึงที่สุด (สําเร็จ) วันนี้เหมือนกัน
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เราจักบําเพ็ญมหาอริยวังสปฏิปทาของบัณฑิตที่มีการเจริญความ
สันโดษในปจจัย ๔ เปนที่มายินดี.
ทานเขาไปในกรุงสาวัตถี ตองการ (แสวงหา) ผาบังสุกุล
แลวเที่ยวแสวงหาทอนผาอยู. ขณะนั้น ทาวมหาพรหมองคหนึ่งออกจาก
สมาบัติแลวตรวจดูถิ่นมนุษยอยูเห็นพระเถระ คิดวา พระเถระเพิ่งบวช
ในวันนี้เอง แลวก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลในเวลาปลงผมเสร็จในวันนี้
เชนกัน (บัดนี้) กําลังแสวงหาทอนผาอยูเพื่อบําเพ็ญมหาอริยวังสปฏิปทา
ดังนี้แลว ไดยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู.
ตอมา ทาวมหาพรหมอีกทานหนึ่ง เห็นทาวมหาพรหมองคแรก
ยืนประคองอัชลีนมัสการอยูอยางนั้นจึงถามวา "ทานนมัสการใคร?"
"นมัสการพระนิฏเถระ"
"เพราะเหตุไร?"
"พระนิฏเถระเพิ่งบวชในวันนี้เอง แลวไดบรรลุพระอรหัตตผล
ในเวลาปลงผมเสร็จในวันนี้เชนกัน (บัดนี้) กําลังแสวงหาทอนผาอยู
เพื่อบําเพ็ญมหาอริยวังสปฏิปทา"
ทาวมหาพรหมแมนั้นก็ไดยืนนมัสการพระเถระนั้น (เชนกัน)
ขณะนั้น ทาวมหาพรหมอื่น ๆ (ก็ทยอยกันมา) รวมเปนทาวมหาพรหม
๗๐๐ ไดยืนนมัสการ (พระนิฏเถระ).
ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาวบทประพันธเปนคาถาไววา
เทวดาเหลานั้น จํานวนมากถึง ๗๐๐
ออกจากพรหมวิมาน มีจิตเลื่อมใส
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นมัสการพระนิฏเถระอยู พระเถระ
เปนพระขีณาสพ รับผาบังสุกุล.
ฯลฯ
เปนพระขีณาสพทําผาบังสุกุล
ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงยึดยอดพระอรหัตต
โดยทรงขยายเทศนาออกไป ดวยภพทั้ง ๓ ดวยประการฉะนี้.
เวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดสําเร็จเปนพระอรหันต.
จบอรรถกถาขัชชนิยสูตร
๘. ปณโฑลยสูตร
วาดวยเหตุที่ตองดํารงชีพดวยบิณฑบาต
[๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลพระนครกบิลพัศดุ สักกชนบท ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงขับไลภิกษุสงฆในเพราะเหตุเรื่องหนึ่งแลว เวลาเชา ทรงผา
อันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
กบิลพัศดุ. ครั้นแลว ในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต
เสด็จไปยังปามหาวัน เพื่อประทับพักในกลางวัน ครั้นเสด็จถึงปามหาวันแลว ไดประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนตนมะตูมหนุม. ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกออกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดพระปริวิตกขึ้น
วา เราแลไดขับไลภิกษุสงฆใหไปแลว ในภิกษุสงฆเหลานี้ พวกภิกษุ
ใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้มีอยู เมือ่ ภิกษุเหลานั้นไมเห็น
เรา ตองวาเหวใจ คงเปลี่ยนแปลงจิตใจ เหมือนลูกโคนอย ๆ เมื่อ
ไมเห็นแม ตองวาเหวใจ คงเปลี่ยนแปลงจิตใจฉะนั้น (และ) เหมือนกับพืชที่

ยังออน ๆ ไมไดน้ํา พึงมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้น ถากระไร
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เราพึงอนุเคราะหภิกษุสงฆในบัดนี้ เหมือนกับที่ไดอนุเคราะหมาแลว
ในกอน ๆ ฉะนั้นเถิด.
[๑๖๖] ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมไดทราบพระปริวิตกของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยใจของตนแลว ไดหายไปจากพรหมโลก มา
ปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา เหมือนกับบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ลําดับนัน้ แล ทาวสหัมบดีพรหม
ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวประนมมือกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแต
พระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น พระเจาขา พระผูมพี ระภาคเจาไดทรง
ขับไลภิกษุสงฆไปแลว ในภิกษุสงฆเหลานี้ พวกภิกษุที่ยังใหม
บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้มอี ยู เมื่อภิกษุสงฆเหลานั้นไมเห็น
พระผูมีพระภาคเจา ตองวาเหวใจ คงเปลี่ยนแปลงจิตใจ เหมือนกับ
ลูกโคนอย ๆ เมื่อไมเห็นแม ตองวาเหวใจ คงเปลี่ยนแปลงจิตใจ ฉะนั้น
เหมือนกับพืชที่ยังออน ๆ เมื่อไมไดน้ํา พึงมีความผันแปรเปลี่ยนแปลง
ไป ฉะนั้น พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆ
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพร่ําสอนภิกษุสงฆ จงทรงอนุเคราะห
ภิกษุสงฆในบัดนี้ เหมือนกับที่ไดทรงอนุเคราะหมาแลวแตกอน ๆ
ฉะนั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพ
ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูม ีพระภาคเจาทรงรับ
อาราธนาแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากระทําประทักษิณ
แลว อันตรธานไปจากสํานักของพระผูมีพระภาคเจานั่นแล.
[๑๖๗] ลําดับนัน้ แล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ออกจากที่พักผอนแลว เสด็จไปยังนิโครธาราม แลวประทับนั่งบนอาสนะ
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ที่เขาปูไว ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาลดวยอิทธาภิสังขาร
ใหภิกษุเหลานั้นเกรงกลัว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่ประทับ
ทีละรูปบาง สองรูปบาง ครั้นแลวตางก็ถวายบังคมแลวนั่งลง ณ สถานที่
ควรสวนขางหนึ่ง. ครัน้ ภิกษุเหลานั้นนั่งลงเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสพระพุทธวจนะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอเลวทรามของ
การเลียงชีพทั้งหลาย ก็คือการแสวงหาบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายยอมได
รับคําแชงดาในโลกวา เปนผูมีมือถือบาตรเที่ยวแสวงหาบิณฑบาต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรทั้งหลายเปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ
อาศัยอํานาจแหงเหตุ จึงเขาถึงความเปนผูแสวงหาบิณฑบาตนี้แล ไมใช
เปนคนหนีราชทัณฑ ไมใชเปนคนขอใหโจรปลอยตัวไปบวช ไมใชเปน
คนมีหนี้ ไมใชเปนคนมีภัย ไมใชเปนคนมีอาชีพแรนแคน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อีกอยางหนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแลว โดยทีค่ ิดเชนนี้วา เราทั้งหลายเปน
ผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา
แลว ชื่อวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกขประจําแลว ไฉนหนอ?
การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏ แตวากุลบุตรนั้น
เปนผูมากดวยอภิชฌา มีราคะกลาในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท
มีความดําริแหงใจอันโทสะประทุษรายแลว มีสติหลงลืม ไมมสี ัมปชัญญะ
มีใจไมเปนสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย.ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวบุคคลผูเสื่อมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถดวย ไมทําประโยชน
คือ ความเปนสมณะใหบริบูรณดวย วามีอุปมาเหมือนกับดุนฟนใน
ที่เผาศพ ซึ่งไฟติดทั้งสองขาง ตรงกลางก็เปอนคูถ จะใชเปนฟนในบาน
ก็ไมได จะใชเปนฟนในปาก็ไมได ฉะนั้น.
[๑๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ อยางนี้ คือ กามวิตก ๑
พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิต
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ตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ หรือเจริญอนิมิตตสมาธิอยู อกุศลวิตก ๓
อยางนี้แล ยอมดับโดยไมเหลือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิมติ ตสมาธิ
ควรแทที่จะเจริญจนกวาจะละอกุศลวิตกนี้ได อนิมิตตสมาธิที่บุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ ๒ อยางนี้ คือ ภวทิฏฐิ ๑
วิภวทิฏฐิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมพิจารณา
เห็นในทิฏฐิ ๒ อยางนั้น ดังนี้วา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู จะพึงเปน
ผูไมมีโทษ สิ่งนั้นมีอยูบางไหม? เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา เรายึดถือ
สิ่งใดในโลกอยู พึงเปนผูไมมีโทษ สิ่งนั้นไมมีเลย เธอยอมทราบชัด
อยางนี้ ก็เราเมื่อยึดถือ พึงยึดถือรูปนั้นเอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือเวทนา
นั้นเอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือสัญญานัน่ เอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือสังขาร
นั่นเอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือวิญญาณนั่นเอง ภพพึงมีแกเรา เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสมี เพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ พึงมีไดดวยประการอยางนี้ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ฯลฯ
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา.
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ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทงั้ หลาย ฯลฯ อริยสาวกผูไ ดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปณโฑลยสูตรที่ ๘
อรรถกถาปณโฑลยสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในปณโฑลยสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา กิสมฺ ิฺจิเทว ปกรเณ ไดแก ในเพราะเหตุบางอยางนั่นเอง.
บทวา ปณาเมตฺวา แปลวา ไลออกไป.
ถามวา
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไลภิกษุเหลานี้ไปใน
เพราะเหตุไร ?
ตอบวา ความจริงมีอยูวา ภายในพรรษาหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ประทับจําพรรษาอยูในเมืองสาวัตถี ออกพรรษาปวารณาแลว
แวดลอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีเที่ยวจาริกไป
ในชนบท เสด็จถึงเมืองกบิลพัสดุ แลวเสด็จเขาไปยังนิโครธาราม.
เจาศากยะทั้งหลายไดสดับ (ขาว) วา พระศาสดาเสด็จมาถึงแลว
หลังเสวยพระกระยาหารเสร็จทรงรับสั่งใหราชบุรุษทั้งหลายหาบ
เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน และน้าํ ปานะที่เปนกัปปยะ
หลายรอยหาบ เสด็จไปสูวิหารมอบถวายพระสงฆ ถวายบังคม
พระศาสดาแลวประทับนั่งทําปฏิสันถาร (กับพระศาสดา) ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง. (ฝาย) พระศาสดาประทับนั่งตรัสธรรมกถาอันไพเราะ
ถวายเจาศากยะเหลานั้น.
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ขณะนั้น ภิกษุบางพวกกําลังเช็ดถูเสนาสนะ บางพวกกําลัง
จัดตั้งเตียงและตั่งเปนตน (สวน) สามเณรทั้งหลายกําลังถากหญา.
ในสถานที่แจกสิ่งของ ภิกษุที่มาถึงแลวก็มี ภิกษุที่ยังมาไมถึงก็มี
ภิกษุที่มาถึงแลวจะรับลาภแทนภิกษุที่ยังมาไมถึง ก็พูดเสียงดังขึ้นวา
จงใหแกพวกขาพเจา จงใหแกอาจารยของพวกขาพเจา จงใหแก
อุปชฌายของพวกขาพเจา.
พระศาสดาทรงสดับแลวไดตรัสถามพระอานนทเถระวา
อานนท ก็พวกที่สงเสียงดังเอ็ดอึงนั้นเปนใคร คลายจะเปนชาวประมง
แยงปลากัน. พระเถระกราบทูล (ใหทรงทราบ) เนื้อความนั้น.
พระศาสดาทรงสดับแลวตรัสวา อานนท ภิกษุทั้งหลายสงเสียงดัง
เพราะอามิสเปนเหตุ. พระเถระกราบทูลวา ใช พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา อานนท ไมสมควรเลย ไมเหมาะสมเลย
เพราะเราตถาคตบําเพ็ญบารมีมาตั้ง ๔ อสงไขย กําไรแสนกัลป
เพราะจีวรเปนตน เปนเหตุก็หามิได ทั้งภิกษุเหลานี้ออกจากเรือนบวช
เปนอนาคาริก เพราะจีวรเปนตน เปนเหตุก็หามิได. พวกเธอบวชเพราะ
ความเปนพระอรหันตเปนเหตุ (แต) กลับมาทําสิ่งที่ไมมีประโยชน
ใหเปนเหมือนกับสิ่งที่มีประโยชน ทําสิ่งที่ไมมีสาระใหเปนเหมือนสิ่งมี
สาระไปเถิดอานนท จง (ไป) ขับไลภิกษุเหลานั้น (ใหออกไป).
บทวา ปุพฺพณฺหสมย คือในเวลาเชา ในวันรุงขึ้น. บทวา
เวลุวลฏิกาย มูเล คือ ที่โคนตนมะตูมออน. บทวา ปพาฬฺโห แปลวา
(ภิกษุสงฆอันเรา) ขับไลแลว. ปาฐะวา ปพาโฬ ก็มี ความหมาย
(ก็เทากับ) ปพาหิโต (ขับไลแลว).
ทั้งสองบท ยอมแสดงถึงภาวะที่ถูกนํา (ขับไล) ออกแลวนั่นแล.
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บทวา สิยา อฺถตฺต ความวา พึงมีความเลื่อมใสเปน
อยางอื่น หรือพึงมีภาระเปนอยางอื่น.
ถามวา พึงมีอยางไร?
ตอบวา ก็เมื่อภิกษุลดความเลื่อมใส (ในพระผูมีพระภาคเจา)
ลงดวยคิดวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงขับไลพวกเรา ในเพราะเหตุ
เล็กนอย ชื่อวามีความเลื่อมใสเปนอยางอื่น. เมื่อพวกเธอหลีกไปเขารีต
เดียรถียพรอมทั้งเพศทีเดียว ชื่อวา มีเพศเปนอยางอื่น.
สวนการที่กุลบุตรผูบวชแลวทั้งหลายมั่นใจวา พวกเราจัก
สามารถกําหนด (ทราบ) พระอัธยาศัยของพระศาสดาใหได แลว
ไมสามารถกําหนด (ทราบ) ได จึงคิดวาเราจะบวชไปทําไม แลวบอก
ลาสิกขาหวนกลับมาเปนคนเลว (สึก) พึงทราบวา ความเปลี่ยนแปลง
ในคําวา สิยา วิปริณาโม นี้.
บทวา วจฺฉสฺส ไดแก ลูกวัวที่ยังดื่มนม.
บทวา อฺถคฺต ไดแก ความเปนอยางอื่นคือความซบเซา.
อธิบายวา ลูกวัวที่ยังดื่มนม เมื่อไมได (ดื่ม) น้ํานม หาแมไมเจอ ยอม
ซบเซา สะทกสะทาน หวั่นไหว.
บทวา วิปริณาโม ไดแก ความตาย. อธิบายวา ลูกวัวนั้น
เมื่อไมไดน้ํานม ก็จะซูบผอมลงเพราะความระหาย (ไมชา) ก็จะลมลง
ขาดใจตาย.
บทวา พีชาน ตรุณาน ไดแก พืชที่งอกแลวตองไดน้ําชวย.
บทวา อฺถตฺต ไดแก ความเปนอยางอื่นคือความเหี่ยวแหง
นั่นเอง อธิบายวา พืชเหลานั้นเมื่อไมไดน้ําก็จะเหี่ยวแหง.
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บทวา วิปริณาโม ไดแก ความเสียหาย. อธิบายวา พืชเหลานั้น
ไมไดน้ําก็จะเหี่ยวแหงเสียหายไป จะมีเหลืออยูก็แตซากเทานั้น.
บทวา อนุคฺคทิโต ความวา ไดรับอนุเคราะหแลวดวยการ
อนุเคราะหดวยอามิส และการอนุเคราะหดวยธรรม.
บทวา อนุคฺคณฺเทยฺย ความวา เราตถาคตพึงอนุเคราะหดวย
การอนุเคราะหดวยอามิส และการอนุเคราะหดวยธรรมทั้งสองอยางนั้น.
เพราะวา สามเณรและภิกษุหนุมผูบวชใหม เมื่อมีความขาดแคลน
ดวยปจจัยมีวีจรเปนตน หรือเกิดเจ็บไขไดปวยขึ้น พระศาสดาหรือ
อุปชฌายอาจารยยังมิไดอนุเคราะหดวยการอนุเคราะหดวยอามิส
ก็จะลําบาก ไมสามารถทําการสาธยายหรือใสใจ (ถึงธรรมได)
(เธอเหลานั้น) อันพระศาสดาหรืออุปชฌายอาจารยยังมิไดอนุเคราะห
ดวยการอนุเคราะหดวยธรรม ก็จะเสื่อมจากอุเทศและจากโอวาทานุสาสนี
(การแนะนําพร่ําสอน) ไมสามารถจะหลีกเวนอกุศลมาเจริญกุศลได.
แต (เธอเหลานั้น) ไดรับอนุเคราะหดวยการอนุเคราะหทั้งสองนี้แลว
ก็จะไมลําบากกาย ประพฤติในการสาธยายและใสใจ (ถึงธรรม)
ปฏิบัติตามที่พระศาสดาหรืออุปชฌายอาจารยพร่ําสอนอยู ตอมา
แมไมไดรับการอนุเคราะหนั้น (แต) ก็ยังไดกําลัง เพราะการอนุเคราะห
ครั้งแรกนั้นนั่นแล (จึงทําให) มัน่ คงอยูในศาสนาได เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเกิดปริวิตกอยางนี้ขึ้น.

พรหมมาเฝาพระพุทธเจา
บทวา ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ ความวา ทาวมหาพรหม
ไดทราบพระดําริของพระศาสดาแลวได (มา) ปรากฏ เฉพาะพระพักตร
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(พระผูมีพระภาคเจา) ดวยคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไลภิกษุ
เหลานี้ออกไป บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทําการ
อนุเคราะหภิกษุเหลานั้นจึงทรงคิดถึงเหตุอยางนี้ และเราก็จักทําให
(พระผูมีพระภาคเจา) เกิดพระอุตสาหะนั้น (ตอไป).
พอครัวผูฉลาด (ทราบวา) บรรดาอาหารมีรสเปรี้ยวเปนตน
รสอยางใดถูกพระทัยพระราชา ก็จะปรุงรสอยางนั้นใหอรอยขึ้น
ดวยเครื่องปรุง แลววันรุงขึ้นก็นอมนําเขาไปถวายพระราชา (อีก)
ฉันใด ทาวมหาพรหมนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะความที่ตนเองเปน
ผูฉลาด จึงไดทูลสําทับอุปมาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนํามาแลว
นั่นแลดวยคํามีอาทิวา เอวเมต ภควา แลวกลาวคํานี้วา สนฺเตตฺถ ภิกฺขู
เพื่อทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาทําการอนุเคราะหภิกษุสงฆ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภินนฺทตุ ความวา (ขอพระผูมีพระภาคเจา) จงทรงยินดีใหภิกษุสงฆนั้นมาอยางนี้วา ขอภิกษุสงฆ
จงมาสูสํานักของเราตถาคตเถิด.
บทวา อภิวทตุ ความวา (ขอพระผูมีพระภาคเจา) จงตรัสสอน
ประทานโอวาทานุสาสนีแกภิกษุสงฆผูมาถึงแลวเถิด.
พระพุทธเจาทรงแสดงฤทธิ์
บทวา ปฏิสลฺลานา ไดแก จากความเปนผูเดียว.
บทวา อิทฺธาภิสขาร อภิสงฺขาเรสิ ไดแก (พระผูมีพระภาคเจา)
ไดทรงทําฤทธิ์. บทวา เอกทฺวีหิกาย ไดแก (ภิกษุ) มาทีละรูปบาง
ทีละ ๒ รูปบาง. บทวา สารชฺชมานรูปา ไดแก กลัวเพราะมีความ
เกรงเปนประมาณ.
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ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงแสดงฤทธิ์
ใหภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาโดยวิธีนั้น ?
ตอบวา เพราะทรงปรารถนาประโยชนเกือ้ กูล. อธิบายวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ถาภิกษุเหลานั้นจะพึงมา (เฝา)
เปนกลุม ๆ ไซร พวกเธอก็จะพากันเยาะเยยถากถางวา พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไลภิกษุแลวเสด็จเขาสูปา (แต) ก็ไมสามารถจะ
ประทับอยูในปานั้นใหครบวันได จึงเสด็จกลับมาหาภิกษุอีกเหมือนเดิม.
ครานั้นพวกเธอจะไมพึงตั้งความเคารพในพระพุทธเจา (และ) จะไมพึง
สามารถรับพระธรรมเทศนาได. แตเมื่อภิกษุเหลานั้นมีความกลัว
หวาดหวั่นมาเฝาทีละรูปสองรูป ธรรมที่ทําใหเปนพระพุทธเจาก็จัก
ปรากฏชัด และพวกเธอก็จักสามารถรับพระธรรมเทศนาได ดังนี้แลว
จึงไดทรงแสดงฤทธิ์แบบนั้น เพราะทรงปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแก
ภิกษุเหลานั้น.
บทวา นิสีทึสุ ความวา เพราะเมื่อภิกษุเหลานั้นกลัวมา
(เฝาพระพุทธเจา) ภิกษุแตละรูปก็จะคิดวา พระศาสดาทรงจองมองดู
เราเทานั้น เห็นจะทรงมีพระประสงคลงโทษเราเปนแนแท ดังนี้แลว
คอย ๆ มาถวายบังคมนั่งลง ครานั้น ภิกษุรูปอื่น ๆ ก็จะ (เปนทํานอง
เดียวกัน) ภิกษุ ๕๐๐ รูป พากันมานั่งดวยอาการอยางนี้แล.
ฝายพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆนั่งอยูอยางนั้น
ไมไหวกาย คลายกระแสน้ําในมหาสมุทร (ไหลไปสงบนิ่งอยู) ใน
ทะเลสีทันดร และเหมือน (เปลว) ประทีปสงบนิ่งอยูในที่สงัดลมฉะนั้น
จึงทรงดําริวา ธรรมเทศนาแบบไหนจึงจะเหมาะแกภิกษุเหลานี้.
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ลําดับนั้น พระองคจงทรงมีพระดําริดังนี้วา ภิกษุเหลานี้
เราขับไลเพราะอาหารเปนเหตุ ธรรมเทศนาเรื่องคําขาวที่ทําเปนกอน
เทานั้นเปนสัปปายะแกภิกษุเหลานั้น เราแสดงธรรมเทศนาแลวจัก
แสดงเทศนามีปริวัฏ ๓ (๓ รอบ) ในตอนทายเวลาจบเทศนา ภิกษุ
ทั้งหมดก็จักบรรลุอรหัตตผล.
ครันแลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมเทศนานั้นแกภิกษุเหลานั้น
จึงตรัสคําวา อนฺตมิท ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺต ไดแก ต่ําชา คือ เลวทราม.
บทวา ยทิท ปณโฑลฺย ความวา ความเปนอยูของบุคคล
ผูเลี้ยงชีวิตดวยการแสวงหากอนขาวนั้นใด.

ความหมายของคําวา ปณโฑลยะ
ก็ในบทวา ปณฺโฑลฺย นี้มีความหมายเฉพาะบท ดังนี้ :- ภิกษุ
ชื่อวา ปณโฑละ เพราะหมายความวา เที่ยวแสวงหากอนขาว การ
ทํางานของภิกษุผูเที่ยวแสวงหากอนขาว ชื่อวา ปณโฑลยะ อธิบายวา
ความเปนอยูที่ใหสําเร็จดวยการแสวงหากอนขาว.
บทวา อภิสาโป แปลวา การดา อธิบายวา ผูคนทั้งหลาย
โกรธแลวยอมดาวา ทานหมจีวรที่ไมเขากับตัวแลวถือกระเบื้องเที่ยว
แสวงหากอนขาว. ก็หรือวา ยอมดาแมอยางนี้ทีเดียววา ทานไมมีอะไร
จะทําหรือ? ทานขนาดมีกําลังวังชาสมบูรณดวยวิริยะเห็นปานนี้ ยัง
ละทิ้งหิริโอตตัปปะถือบารตเที่ยวแสวงหาคําขาวไมตางอะไรกับคนกําพรา
บทวา ตฺจ โข เอต ความวา การเที่ยวแสวงหากอนขาว
ทั้ง ๆ ทีถ่ ูกแชงดานั้น.
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บทวา กุลปุตฺตา อุเปนฺติ อตฺถวสิกา อตฺถวส ปฏิจฺจ ความวา
กุลบุตรโดยชาติ และกุลบุตรโดยอาจาระในศาสนาของเราเปน
ผูอยูในอํานาจแหงผล อยูในอํานาจแหงเหตุ คืออาศัยอํานาจแหงผล
อํานาจแหงเหตุจึงประกอบ (การเที่ยวแสวงหาคําขาว).

อธิบายศัพท ราชาภินตี ะ เปนตน
ในบทวา ราชาภินีตา เปนตน พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :กุลบุตรเหลาใด กินของพระราชาแลวถูกจองจําในเรือนจําหลวง
(ตอมา) หนีไดจึง (ไป) บวช กุลบุตรเหลานั้นชื่อวา ราชาภินีตะ.
ก็กุลบุตรเหลานั้นชื่อวา ราชาภินีตะ เพราะถูกนําไปเครื่องจองจํา
ของพระราชา.
สวนกุลบุตรเหลาใด ถูกโจรจับไดในปาทึบ เมื่อบางพวกถูกโจร
นําไป บางพวกก็พูดวา นาย เราทั้งหลายอันพวกทานปลอยแลวก็
จักไมอยูครองเรือนหรอก (แต) จักบวช ในการบวชนั้น เราจักให
สวนบุญแกพวกทานจากบุญมีการบูชาพระพุทธเจาเปนตน ที่พวกเรา
จักทํา กุลบุตรเหลานั้นอันโจรเหลานั้นปลอยแลวจึง (ไป) บวช
กุลบุตรเหลานั้นชื่อวา โจราภินีตะ.
ก็กลุ บุตรเหลานั้นชื่อวา โจราภินีตะ เพราะหมายความวา
ถูกพวกโจรนําไปใหถูกฆาตาย.
สวนกุลบุตรเหลาใดติดหนี้แลวไมสามารถใชคืนใหไดจึงหนี
ไปบวช กุลบุตรเหลานั้นชื่อวา อิณัฏฏะ (ติดหนี้) หมายความวา
ถูกหนี้บีบคั้น บาลีเปน อิณฏา ก็มี หมายความวา ตั้งอยูในหนี้ (ติดหนี้)
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กุลบุตรเหลาใด ถูกราชภัย โจรภัย ฉาตกภัย และโรคภัยอยางใด
อยางหนึ่งครอบงําประทุษรายแลวบวช กุลบุตรเหลานั้นชื่อวา ภยัฏฏะ
(ลี้ภัย) อธิบายวา ถูกภัยเบียดเบียน บาลีเปน ภยฏา ก็มีหมายความวา
ตั้งอยูในภัย.
บทวา อาชีวิกาปกตา ไดแก กุลบุตรผูถูกการเลี้ยงชีพ
ประทุษราย คือ ครอบงํา อธิบายวา ไมสามารถเลี้ยงบุตรและ
ภรรยาได. บทวา โอติณฺณา ไดแก แทรกซอนอยูภายใน. กุลบุตรนั้น
เกิดความคิดขึ้นโดยนัยเปนตนวา จักทําที่สุดทุกขใหไดจึงบวช
ตอมาไมสามารถทําการบวชนั้นให (ไดผล) อยางนั้นได เพื่อทรงชี้
กุลบุตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้วา โส จ โหติ อภิชฺฌาลุ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชฺฌาลุ ไดแก เปนผูมีปกติเพงเฉพาะ
(อยากได) สิ่งของของผูอื่น (มาเปนของตน) บทวา ติพฺพสาราโค
ไดแก มีราคะหนาแนน.
บทวา พฺยาปนฺนจิตฺโต ไดแก มีจิตวิบัติเพราะเปนจิตเสีย.
บทวา ปทุฏมนสงฺกปฺโป ไดแก มีจิตดุราย เหมือนโคเขาคม.
บทวา มุฏสฺสติ ไดแก หลงลืมสติ คือ ระลึกไมไดวา
สิ่งที่ตนทําแลวในที่นี้ยอมหายไปในที่นี้ เหมือนกาวาง (กอน) ขาวไวแลว
(ก็ลืม) ฉะนัน้ .
บทวา อสมฺปชาโน ไดแก ไมมีปญญา คือ เวนจากการ
กําหนดขันธเปนตน.
บทวา อสมาหิโต ไดแก ไมมั่นคง เพราะไมมีอุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ เหมือนเรือที่ผูกไวแลว (ก็ยังโคลง) เพราะกระแสน้ํา
เชี่ยวฉะนั้น.
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บทวา วิพฺภนฺตจิตฺโต ไดแก มีใจหมุนไป (ฟุงซาน) -เหมือน
ขาศึกถูกลอมกลางทางฉะนั้น.
บทวา ปกฺกตินฺทฺริยา ไดแก ไมสํารวมอินทรีย เหมือนคฤหัสถ
มองดูลูกชายลูกสาว ชื่อวา เปนผูไมสํารวมอินทรียฉะนั้น.
บทวา ฉวาลาต ไดแก ดุนฟนในที่ที่เผาศพ.
บทวา อุภโต ปทิตฺต มชฺเฌ คูถคต ไดแก ดุนฟนเผาศพ
ยาวประมาณ ๘ นิ้ว ถูกไฟไหมในที่ทั้งสอง (ปลายทั้งสองขาง)
(สวน) ตรงกลางเปอนคูถ.
บทวา เนว คาเม ความวา ก็ถาวา ดุนฟนเผาศพนั้นจะพึง
สามารถนําไปใชประโยชนเปนแอก คันไถ กลอนเรือน เพลารถ และ
หวงดุม เปนตนไดไซร ก็พึงใชประโยชนเปนฟนในบานได ถาจะพึง
สามารถนําไปใชประโยชนเปนฟน เครื่องลาดและเตียงนอยเปนตน
ในกระทอมนาไดไซร ก็พึงใชประโยชนเปนฟนในปาได แตเพราะเหตุที่
ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งสองทาง ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไวอยางนี้.
บทวา คิหิโภคา ปริหีโน ความวา เมื่อเหลาคฤหัสถผูอยูใน
(บาน) เรือน แบงไทยธรรม (ถวาย) โภคะสวนใดเปนสวนที่เธอจะ
พึงได ก็เสื่อมแลวจากโภคะสวนนั้นนั่นแล.
บทวา สามฺตฺถฺจ ความวา และ (ไมทํา) ประโยชน
คือคุณเครื่องความเปนสมณะที่กุลบุตรดํารงอยูในโอวาทของอุปชฌาย
และอาจารยแลวพึงบรรลุไดดวยอํานาจปริยัติและปฏิเวธ (ใหปริบูรณ).
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ก็แลอุปมา (วาดวยดุนฟนเผาศพ) นี้ พระศาสดาทรงนํามามิใช
ดวยอํานาจของภิกษุผูทุศีล แตทรงนํามาดวยอํานาจบุคคลผูมีศีล
บริสุทธิ์ (แต) เกียจครานถูกโทษ ทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตนครอบงําแลว.

อกุศลวิตกทําใหคนเปนเหมือนดุนฟนเผาศพ
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มวา
ตโยเม ภิกฺขเว ไว ?
ตอบวา ทรงเริ่มไวเพื่อแสดงวา สภาพของบุคคลนี้ที่เปรียบ
เหมือนดุนฟนเผาศพ มารดาบิดามิไดทําให อุปชฌายอาจารยมิไดทําให
แตอกุศลวิตกเหลานี้ (ตางหาก) ทําให.
บทวา อนิมิตฺต วา สมาธึ ไดแก สมาธิในวิปสสนา อธิบายวา
สมาธิในวิปสสนานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อนิมิตตะ
(ไมมีนิมิต) เพราะถอนนิมิตทั้งหลายมีนิมิตวาเที่ยงเปนตนได.
อนึ่ง ในพระบาลีตอนนี้พึงทราบความวา สติปฏฐาน ๔
ระคนกัน (สวน) อนิมติ ตสมาธิ (สมาธิที่ไมมีนิมิต) เปนบุรพภาค
(สวนเบื้องตน) อีกอยางหนึ่ง อนิมิตตสมาธิ ระคนกัน (สวน) สติปฏฐาน
เปนบุรพภาค.

อนิมิตตสมาธิถอนทิฏฐิ ๒ อยาง
คํานี้วา เทฺวมา ภิกฺขเว ทิฏิโย พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อ
แสดงวา อนิมิตตสมาธิภาวนา ยอมเปนไปเพื่อละมหาวิตกทั้ง ๓ เหลานี้
อยางเดียวเทานั้นหามิได แตยังถอนสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิไดอีกดวย.
บทวา น วชฺชวา อสฺส ไดแก เราพึงเปนผูไมมีโทษ.
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บทที่เหลือในพระบาลีนี้งายทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจายังทรงเทศนาในสูตรแมนี้ใหวนเวียนอยูกับ
ภพ ๓ แลว จดยอด (ใหจบลง) ดวยอรหัตตผลดวยประการดังพรรณนา
มาฉะนี้.
เวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดบรรลุอรหัตตผลพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
จบอรรถกถาปณโฑลยสูตรที่ ๘
๙. ปาลิเลยยสูตร
วาดวยการรูเห็นที่ทําใหสิ้นอาสวะ
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม
ใกลพระนครโกสัมพี. ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังพระนคร
โกสัมพีเพื่อบิณฑบาต. ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี
แลว. ในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บงํา
เสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร มิไดรับสั่งเรียก
พวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาพระภิกษุสงฆ พระองคเดียว
ไมมีเพื่อนเสด็จหลีกไปสูที่จาริก.
[๑๗๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปแลวไมนาน ไดเขาไปหาทานพระอานนทจนถึงที่อยู ครั้นแลว
ไดกลาวกะทานพระอานนทวา มาเถอะทานพระอานนท พระผูมี-
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พระภาคเจาทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร
มิไดทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาภิกษุสงฆ
พระองคเดียว ไมมีเพื่อน เสด็จหลีกไปสูที่จาริก. ทานพระอานนท
ไดตอบวา อาวุโส สมัยใด พระผูมีพระภาคเจาทรงเก็บงําเสนาสนะดวย
พระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร มิไดทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เปน
อุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาภิกษุสงฆ พระองคเดียว ไมมีเพื่อน เสด็จหลีก
ไปสูที่จาริก สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจายอมทรงพระประสงคที่จะ
ประทับแตพระองคเดียว สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจายอมเปนผูอันใคร ๆ
ไมพึงติดตาม.
[๑๗๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวจาริกไปโดย
ลําดับ เสด็จถึงปาปาลิเลยยกะ ขาววา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ณ ควงไมรังอันเจริญ ในปาปาลิเลยยกะนั้น ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูป
ดวยกัน ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลวตางก็สนทนา
ปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดพากันกลาวกะทาน
พระอานนทวา ทานอานนท นานแลวที่พวกผมไดสดับธรรมีกถาเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ทานอานนท พวกผมปรารถนาที่จะ
สดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้นแล
ทานพระอานนทพรอมกับภิกษุเหลานั้น พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ณ โคนไมรังอันเจริญ ในปาปาลิเลยยกะ
ครั้นแลวตางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุเหลานั้นใหเห็นแจงใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา.
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[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดเกิดความปริวิตก
แหงใจขึ้นวา เมื่อบุคคลรูอ ยางไร เห็นอยางไรหนอ อาสวะทั้งหลายจึง
สิ้นไปโดยลําดับ ? พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจ
ของภิกษุนั้นดวยพระทัย จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมดวยการเลือกเฟน แสดงสติปฏฐาน ๔
ดวยการเลือกเฟน แสดงสัมมัปปธาน ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดง
อิทธิบาท ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดงอินทรีย ๕ ดวยการเลือกเฟน
แสดงพละ ๕ ดวยการเลือกเฟน แสดงโพชฌงค ๗ ดวยการเลือกเฟน
แสดงอริยมรรคมีองค ๘ ดวยการเลือกเฟน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราไดแสดงธรรมดวยการเลือกเฟนเชนนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันเราแสดงดวยการเลือกเฟนเชนนี้ เออก็มีภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ ยังเกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นวา เมื่อบุคคลรูอยางไร
เห็นอยางไรหนอ อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับ ?
[๑๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลรูอยางไร เห็นอยางไร
อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนใน
โลกนี้ ผูมิไดสดับแลว ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดใน
อริยธรรม มิไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดใน
สัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนําในสัปปุริธรรม ยอมตามเห็นรูป
โดยความเปนอัตตา ตูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแลเปน
สังขาร. ก็สงั ขารนั้น มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุกอใหเกิดขึ้น
มีอะไรเปนผูกอเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแกปุถุชนผูมิไดสดับแลว ผูอันความ
เสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ดวยประการฉะนี้แล แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง ปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุ
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เกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู
แมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๕] ปุถุชนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย
แตวาตามเห็นอัตตามีรูป ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ก็การตามเห็นดังนั้นเปน
สังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุใหเกิดขึ้น มีอะไร
เปนผูกอเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิด
จากตัณหาที่เกิดขึ้นแกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิด
แตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล
แมสงั ขารนั้น ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม
แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู
แมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๖] ปุถุชนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย
ยอมไมตามเห็นอัตตามีรูป แตวาตามเห็นรูปในอัตตา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็การตามเห็นดังนั้นแลเปนสังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนตนเหตุ
มีอะไรเปนเหตุใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนผูกอเกิด มีอะไรเปนแดนเกิด ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแกปุถุชนผูมิได
สดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น
แมผัสสะนั้น แมอวิชชานัน้ ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้
อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
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[๑๗๗] ปุถชุ นยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย ยอม
ไมตามเห็นอัตตามีรูป ยอมไมตามเห็นรูปในอัตตา แตวาตามเห็น
อัตตาในรูป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแลเปนสังขาร
ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุใหเกิดขึ้น มีอะไรเปน
ผูกอเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิดจาก
ตัณหาที่เกิดขึ้นแกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแต
อวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล
แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น
แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง
อาศัยเหตุเกิดขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอ ยูแมอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้ อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๘] ปุถชุ นยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย
ยอมไมตามเห็นอัตตามีรูป ยอมไมตามเห็นรูปในอัตตา ยอมไมตามเห็น
อัตตาในรูป แตวาตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ แตวาตามเห็น
อัตตามีเวทนา ฯลฯ แตวาตามเห็นเวทนาในอัตตา ฯลฯ แตวาตามเห็น
อัตตาในเวทนา ฯลฯ แตวาตามเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตา แตวา
ตามเห็นอัตตามีสัญญา ฯลฯ แตวาตามเห็นสัญญาในอัตตา ฯลฯ แตวา
ตามเห็นอัตตาในสัญญา ฯลฯ แตวาตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา
ฯลฯ แตวาตามเห็นอัตตามีในสัญญา ฯลฯ แตวาตามเห็นสังขารโดย
ความเปนอัตตา ฯลฯ แตวาตามเห็นอัตตามีสังขาร ฯลฯ แตวาตามเห็น
สังขารในอัตตา ฯลฯ แตวาตามเห็นอัตตาในสังขาร ฯลฯ แตวาตามเห็น
วิญญาณโดยความเปนอัตตา ฯลฯ แตวาตามเห็นอัตตามีวิญญาณ ฯลฯ
แตวาตามเห็นวิญญาณในอัตตา ฯลฯ แตวาตามเห็นอัตตาในวิญญาณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแลเปนสังขาร ก็สงั ขารนั้น
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มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุกอใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนผูกอเกิด
มีอะไรเปนตนกําเนิด สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแกปุถุชน
มิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล แมสงั ขารนั้นก็ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แม
ผัสสะนั้น แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะ
ทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๙] ปุถชุ นยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย ฯลฯ
ยอมไมตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา
โดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา
ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ฯลฯ แตวาเปนผูมีทิฏฐินี้
วาอัตตาก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ ปแลวจักเปนผูเที่ยง
ยั่งยืน มั่นคงมีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ทิฏฐิความเห็นวาเที่ยงเชนนั้นเปนสังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนเหตุ
ฯลฯ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้
อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๘๐] ปุถุชนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย ฯลฯ
ยอมไมตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา
โดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา
ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ฯลฯ เปนผูไมมีทิฏฐิ
เชนนี้วา อัตตาก็อันนั้น โลกก็อันนัน้ เรานั้นละโลกนี้ไปแลวจักเปน
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา แตวาเปน
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ผูมีทิฏฐิเชนนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี
บริขารของเรา จักไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิความเห็นวาขาดสูญ
เชนนั้นเปนสังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลแมรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไป
โดยลําดับ.
[๑๘๑] ปุถชุ นยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย ฯลฯ
ยอมไมตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา
โดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา
ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ฯลฯ เปนผูไมมีทิฏฐิ
เชนนี้วา อัตตาก็อันนั้น โลกก็อันนัน้ เรานั้นละโลกนี้ไปแลวจักเปน
ผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา และเปน
ผูไมมีทิฏฐิเชนนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี
บริขารของเราจักไมมี แตวายังเปนผูมีความสงสัย เคลือบแคลง
ไมแนใจในสัทธรรม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความเปนผูมีความสงสัย
เคลือบแคลง ไมแนใจในสัทธรรมเชนนั้นเปนสังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไร
เปนเหตุ มีอะไรเปนเหตุใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนผูกอเกิด มีอะไร
เปนตนกําเนิด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น
แกปุถุชนผูมไิ ดสดับผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัส
ถูกตอง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล แมสงั ขารนั้นก็
ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น
แมผัสสะนั้น แมอวิชชานัน้ ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลแมรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะ
ทั้งหลายยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
จบ ปาลิเลยยสูตรที่ ๙
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อรรถกถาปาลิเลยยสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในปาลิเลยยสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :-

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน
บทวา จาริก ปกฺกามิ ความวา ในคราวที่ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพีทะเลาะกัน วันหนึ่ง พระศาสดาจึงทรงนําเรื่องของพระเจาทีฆีติโกศลมาแลวตรัสสอนดวยพระคาถาทั้งหลายมีอาทิวา
ไมวาในกาลไหนๆ ในโลกนี้ เวรทั้งหลาย
ไม (เคย) ระงับดวยเวรเลย.
วันนั้น เมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังทะเลาะกันอยู ราตรีกส็ วางแลว
แมวันที่สองพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรื่องนั้นซ้ําอีก. แมวันนั้น
เมื่อภิกษุเหลานั้นยังคงทะเลาะกันอยูเหมือนเดิม ราตรีก็สวางแลว
ถึงวันที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาก็ยังตรัสเรื่องนั้นซ้ําอีกแล.

พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปองคเดียว
ครั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่ง จึงไดกราบทูลกะพระองคอยางนี้
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงขวนขวายนอย
หมั่นประกอบการประทับอยูเปนสุขในปจจุบันอยูเถิด ขาพระองค
ทั้งหลายจักปรากฏ เพราะความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันครั้งนี้เอง
พระศาสดาทรงดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้มีจิตถูกโทสะครอบงําแลวแล
เราตถาคตไมสามารถจะไกลเกลี่ยโมฆบุรุษพวกนี้ใหยอมกันไดเลย
ดังนี้แลวทรงดําริ (อีก) วา ประโยชนอะไรของเราตถาคตกับโมฆบุรุษ
เหลานี้ เราตถาคตจักอยูดวยการเที่ยวจาริกไปคนเดียว.
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พระศาสดาทรงดําริอยางนี้แลว รุงเชาครั้นทรงชําระพระวรกาย
เรียบรอยแลว จึงไดเสด็จ (ออก) เที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี
มิไดตรัสเรียกใคร ๆ (ใหตามเสด็จไปดวย) พระองคเดียวเทานั้นเสด็จ
หลีกจาริกไปไมมีเพื่อนสอง.
พระเถระกลาวคํานี้วา ยสฺมึ อาวุโส สมเย ก็เพราะทานได
ทราบการเสด็จเที่ยวไปของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหมดวา วันนี้
พระผูมพี ระภาคเจาจักเสด็จหลีกไปกับภิกษุรูปเดียว วันนี้จักเสด็จ
หลีกไปกับภิกษุสองรูป วันนี้จักเสด็จหลีกไปกับภิกษุ ๑๐๐ รูป วันนี้
จักเสด็จหลีกไปกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป และวันนี้จักเสด็จหลีกไปเพียงลําพัง
พระองคเดียว คือ การเสด็จเที่ยวไปของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหมด
ปรากฏคือ แจมแจงแกพระเถระนั้น.

เสด็จสูป าปาลิเลยยกะ
บทวา อนุปุพฺเพน ความวา พระผูมพี ระภาคเจา
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับคามนิคม พลางประสงคจะโปรด
ภิกษุผูอยูดวยการเที่ยวจาริกไปแตลําพัง จึงไดเสด็จไปยังพาลกโลณการคาม.
ณ พาลกโลณการคามนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสอานิสงสใน
การอยูดวยการเที่ยว (จาริก) ไปตามลําพัง แกพระภัคคุเถระตลอด
เวลาหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จ (ในเวลากลางวัน) และตลอดทั้ง
๓ ยามในเวลากลางคืน รุงขึ้นทรงมีพระเถระนั้นเปนปจฉาสมณะเสด็จ
เที่ยวบิณฑบาตแลวทรงใหพระเถระนั้นกลับในที่นนั้ นั่นเอง ทรงดําริวา
เราตถาคตจักโปรดกุลบุตร ๓ คน (ภิกษุ ๓ รูป) ผูอยูดวยกันดวย
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ความสมัครสมาน จึงไดเสด็จพุทธดําเนิน (ตอไป) ยังปาปาจีนวังสะ.
พระองคไดตรัสอานิสงสในการอยูดวยกันดวยความสมัครสมานแก
ภิกษุทั้ง ๓ รูปนั้นตลอดคืน (แลวรุงเชาเสด็จออกบิณฑบาต) ทรงให
ภิกษุทั้ง ๓ รูปนั่นกลับในที่นั้นนั่นเอง แลวเสด็จหลีกมุงสูเมืองปาลิเลยยกะ
ตามลําพังพระองคเดียว เสด็จถึงเมืองปาลิเลยยกะตามลําดับ ดวยเหตุนั้น
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะเสด็จจาริกไป
ตามลําดับ ก็ไดเสด็จไปทางเมืองปาลิเลยยกะ.

ชางอุปฏ ฐากพระพุทธเจา
บทวา ภทฺทสาลมูเล ความวา ชาวเมืองปาลิเลยยกะถวายทาน
แดพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดพากันสรางบรรณศาลาถวาย
พระผูมีพระภาคเจาในราวปาชื่อรักขิตะ. ซึ่งอยูไมไกลจากปา
ปาลิเลยยกะ ทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาใหประทับอกวา
ขอนิมนตพระองคประทับอยูในบรรณคาลานี้เถิด.
ก็แล ตนสาละบางตนในราวปานั้นนั่นแล เปนตนไมใหญ
ประเสริฐ จึงเรียกวา ภัททสาละ พระผูมีพระภาคเจาเขาไปอาศัยเมือง
นั้นประทับอยูที่โคนตนไมนั้น (ซึ่งอยู) ใกลบรรณศาลาในราวปานั้น
ดวยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารยจึงกลาววา ภทฺทสาลมูเล.
ก็เมื่อพระถาคตประทับอยูในราวปานั้นอยางนั้น ชางพลาย
ตัวหนึ่ง ถูกพวกชางพังและลูกชางเปนตน เบียดเสียดในสถานที่
ทั้งหลายมีสถานที่ออกหากินและสถานที่ลงทาน้ําเปนตน เมือ่ หนาย
(ที่จะอยู) ในโขลง คิดวา เราจะอยูกับชางพวกนี่ไปทําไม จึงละโขลง
(ออก) ไปยังถิ่นมนุษย เห็นพระผูมีพระภาคเจาในราวปาปาลิเลยยกะ
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(ทันทีที่เห็น) ใจก็สงบเยือกเย็นประหนึ่งความรอนที่ ถูกดับดวยน้ําพันหมอ.
ไดยืนอยูใกลพระคาสดา.
นับแตนั้นมา ชางนั้นก็ทําวัตรปฏิบัติถวายพระศาสดา ถวายน้ํา
บวนพระโอษฐ นําน้ําสรงมาถวาย ถวายไมสีฟน กวาดบริเวณ
นําผลไมมีรสอรอยจากปามาถวายพระคาสดา. พระศาสดาก็ทรงเสวย.
คืนวันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจงกรมแลวประทับนั่งบนแผนหิน.
ฝายชางพลายก็ยืนอยูในที่ใกลๆ. พระคาสดาทรงเหลียวมองดาน
พระปฤษฎางคแลว มองไมเห็นใคร ๆ เลย เหลียวมองดานหนาและ
ดานพระปรัศวทั้งสอง ก็มองไมเห็นใคร ๆ เลยอยางนั้น (เหมือนกัน).
ขณะนั้นพระองคเกิดพระดําริขึ้นวา สุขแทหนอ ที่เราตถาคต
อยูแยกจากภิกษุผูกอความบาดหมางกันเหลานั้น. ฝายชางพลายก็คิดถึง
เหตุเปนตนวา ไมมีชางเหลาอื่นคอยเคี้ยวกินกิ่งไมที่เราโนมลง แลว
เกิดความคิดขึ้นวา สุขแทหนอที่เราอยูชางเดียว เราไดทําวัตรถวาย
พระศาสดา.
พระศาสดาตรวจดูพระดําริของพระองคแลวทรงดําริวา จิต
ของเราตถาคตเปนเชนนี้กอน จิตของชางเปนเชนไรหนอแล ทรงเห็น
จิตของชางนั้นเปนเชนนั้นเหมือนกัน จึงทรงดําริวา จิตของเราทั้งสอง
เหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงเปลงอุทานนี้วา
จิตของชางตัวประเสริฐผูมีงางอน กับจิต
อันประเสริฐ (ของเราตถาคต) นี้ ยอมเขากันได
(และ) ไมวาจะเปนใคร ถายินดีอยูในปา (จิต
ของเขากับจิตของเราตถาคตยอมเขากันไดทั้งนั้น)
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บทวา อถโข สมุพหุลา ภิกฺขู ความวา ครั้งนั้น เมื่อพระตถาคต
ประทับอยูในปาปาลิเลยยกะนั้น ดังพรรณนามานี้ ภิกษุ ๕๐๐ รูปที่
จําพรรษาอยูในทิศทั้งหลาย.
บทวา เยนายสฺมา อานนฺโท ความวา (ภิกษุเหลานั้น)
ไมสามารถจะไปสํานักพระศาสดาตามธรรมดาของตนได จึงเขาไป
หาพระอานนทจนถึงที่อยู.

ศาสนาธรรม
บทวา อนนฺตรา อาสวาน ขโย ความวา อรหัตตผล
ตอจากมรรค.
บทวา วิจยโส แปลวา ดวยการวิจัย อธิบายวา กําหนดดวย
ญาณซึ่งสามารถวิจัยถึงสภาวะของธรรมเหลานั้น ๆ.
บทวา ธมฺโม หมายถึง ศาสนธรรม. พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงธรรมกําหนดสวนเหลาใดมีอาทิวา สติปฏ ฐาน ๔ ไว เพื่อ
ตองการประกาศสวนเหลานั้น พระองคจึงตรัส (พระพุทธพจนนี้ไว).

ปฏิจจสมุปบาทยอย
บทวา สมนุปสฺสนา ไดแก การพิจารณาเห็นดวยทิฏฐิ.
บทวา สขาโร โส ไดแก สังขารคือทิฏฐินั้น.
บทวา ตโตโช โส สงฺขาโร ความวา สังขารนั้นเกิดจาก
ตัณหานั้น อธิบายวา ในบรรดาจิตที่สัมปยุตดวยตัณหา สังขารนั้น
ยอมเกิดในจิต ๔ ดวง.
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บทวา สาป ตณฺหา ไดแก ตัณหาซึ่งเปนปจจัยของสังขาร
คือทิฏฐินั้น.
บทวา สาป เวทนา ไตแก เวทนาซึ่งเปนปจจัยของตัณหานั้น.
บทวา โสป ผสฺโส ไดแก สัมผัสอันเกิดจากอวิชชาซึ่งเปน
ปจจัยของเวทนานั้น.
บทวา สาป อวิชฺชา ไดแก อวิชชาอันสัมปยุตดวยผัสสะนั้น.

ถามีเรา บริขารของเราก็มี
บทวา โน จสุส โน จ เม สิยา ความวา ถาเราไมพึงมีไซร
แมบริขารของเราก็ไมพึงมีดวย.
บทวา น ภวิสฺสามิ น เม ภวิสฺสติ ความวา ก็ถาแมในอนาคต
เราจักไมมีไซร เมื่อเปนเชนนี้ แมบริขารของเราก็จักไมมีดวย.
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาใหภิกษุนั้นสลัดทิ้งทิฏฐิที่ยึดถือไว
แลว ๆ ตามอัธยาศัยบุคคลบาง ตามการยักยายเทศนาบาง.
ในบทวา ตโตโช โส สงฺขาโร พึงทราบอธิบายวา :ถามวา ในจิตที่สัมปยุตดวยตัณหาไมมีวิจิกิจฉาเลย (แลว)
สังขารคือวิจิกิจฉาจะเกิดจากตัณหาไดอยางไร ?
ตอบวา สังขารคือวิจิกิจฉาเกิดจากตัณหาก็เพราะยังละตัณหา
ไมได. อธิบายวา เมื่อตัณหาใดยังละไมได สังขารคือวิจิกิจฉานั้นก็
เกิดขึ้น พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาตัณหานั้น จึงตรัสคํานี้วา
ตโตโช โส สงฺขาโร.
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แมในทิฏฐิก็ไดนัย (ความหมาย) อยางเดียวกันนี้. เพราะธรรมดา
วา สัมปยุตตทิฏฐิ ยอมไมมีในจิตตุปบาท ๔ ดวง.
อนึ่ง สัมปยุตตทิฏฐินั้นเกิดขึ้น เพราะละตัณหาใดไมได
หมายเอาตัณหานั้น ความหมายนี้จึงใชไดแมในทิฏฐินั้น รวมความวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิปสสนาจนถึงอรหัตตผลไวในฐานะ ๒๓ ในสูตรนี้.
จบ อรรถกถาปาลิเลยยสูตรที่ ๙
๑๐. ปุณณมสูตร
วาดวยอุปาทานขันธ ๕
[๑๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ มิคารมาตุปราสาท ในพระวิหารบุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี พรอมดวย
ภิกษุสงฆเปนอันมาก ก็ในสมัยนั้นแล ในคืนวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา เปน
วันเพ็ญ มีพระจันทรเต็มดวง พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุสงฆหอมลอม
แลว ประทับนั่งอยูในที่แจง.
[๑๘๓] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง แลวประนมมือไปทางที่พระผูมีพระภาคเจา ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะพึงทูล
ถามเหตุประการหนึ่งกะพระผูมีพระภาคเจา ถาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงประทานโอกาสที่จะพยากรณปญหาแกขาพระองค พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ถาเชนนั้นเธอจงนั่ง ณ อาสนะ
ของตน แลวถามปญหาที่เธอมุงจํานงเถิด ภิกษุนั้นรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ อาสนะของตน ทูลถามปญหาพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทาน-
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ขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑ อุปาทานขันธคือสัญญา ๑
อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑ เหลานี้ใชไหม
พระเจาขา ?
พ. ดูกอนภิกษุ อุปาทานขันธ ๕ ไดแก อุปาทานขันธ คือ รูป,
เวทนา สัญญา, สังขาร, วิญญาณ เหลานี้แหละภิกษุ.

วาดวยมูลแหงอุปาทานขันธ ๕
[๑๘๔] ภิกษุนั้น ชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา อุปาทานขันธ ๕
เหลานี้แล มีอะไรเปนมูลเหตุ พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนภิกษุ อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้แล มีฉันทะเปน
มูลเหตุ ฯลฯ
ภิ. อุปาทานก็อันนั้น และอุปาทานขันธ ๕ ก็อันนั้น หรือวา
อุปาทานอื่นจากอุปาทานขันธ ๕ พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนภิกษุ อุปาทานก็อันนั้น และอุปาทานขันธ ๕ ก็อันนั้น
หามิได และอุปาทานขันธอื่นจากอุปาทานขันธ ๕ ก็หามิได แตฉันทราคะ
ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานั้นเปนตัวอุปาทาน.

วาดวยฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕
[๑๘๕] ภิกษุนนั้ ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็ฉนั ทราคะในอุปาทานขันธ ๕ แตกตางกันหรือ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ตางกันภิกษุ ดังนี้แลวไดตรัสตอไปวา ดูกอน
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ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความปรารถนาอยางนี้วาในอนาคตกาล
ขอเราพึงมีรูปเชนนี้ พึงมีเวทนาเชนนี้ พึงมีสัญญาเชนนี้ พึงมีสังขาร
เชนนี้ พึงมีวิญญาณเชนนี้. ดูกอนภิกษุ ฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕
ตางกันดวยประการฉะนี้แล.

วาดวยเหตุที่เรียกวาขันธ ๕
[๑๘๖] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ขันธจึงชื่อวาขันธ?
ภ. ดูกอนภิกษุรูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี
ประณีตก็ดี มีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกวาเวทนาขันธ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
นี้เรียกวาสัญญาขันธ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกวา
สังขารขันธ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี
ประณีตก็ดี มีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี นี้เรียกวาวิญญาณขันธ
ดูกอนภิกษุ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ขันธจึงชื่อวาขันธ.

วาดวยเหตุปจจัยแหงขันธ ๕
[๑๘๗] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยทําใหรูปขันธ, เวทนาขันธ,
สัญญาขันธ, สังขารขันธ, วิญญาณขันธ, ปรากฏ ?
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ภ. ดูกอนภิกษุ มหาภูตรูป ๔ แล เปนเหตุเปนปจจัยทําให
รูปขันธปรากฏ ผัสสะเปนเหตุเปนปจจัยทําใหเวทนาขันธปรากฏ ผัสสะ
เปนเหตุเปนปจจัย ทําใหสัญญาขันธปรากฏ ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัย
ทําใหสังขารขันธปรากฏ นามรูป เปนเหตุเปนปจจัยทําใหวิญญาณขันธ
ปรากฏ.

วาดวยเหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
[๑๘๘] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ สักกายทิฏฐิมีไดอยางใดหนอ?
ภ. ดูกอ นภิกษุ ปุถุชนในโลกนี้ ผูยังมิไดสดับ เปนผูไมไดเห็น
พระอริยเจา ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม
เปนผูไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนํา
ในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนอัตตา ยอมเห็นอัตตามีรูป ยอมเห็น
รูปในอัตตา ยอมเห็นอัตตาในรูป ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา
ยอมเห็นอัตตามีเวทนา ยอมเห็นเวทนาในอัตตา ยอมเห็นอัตตาในเวทนา
ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตา ยอมเห็นอัตตามีสัญญา ยอมเห็น
สัญญาในอัตตา ยอมเห็นอัตตาในสัญญา ยอมเห็นสังขารโดยความเปน
อัตตา ยอมเห็นอัตตามีสังขาร ยอมเห็นสังขารในอัตตา ยอมเห็นอัตตาใน
สังขาร ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ยอมเห็นอัตตามีวิญญาณ
ยอมเห็นวิญญาณในอัตตา ยอมเห็นอัตตาในวิญญาณ ดูกอนภิกษุ
สักกายทิฏฐิมีไดดวยอาการเชนนี้แล.
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วาดวยเหตุจะไมมีสักกายทิฏฐิ
[๑๘๙] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ สักกายทิฏฐิยอมไมมีไดอยางไร?
ภ. ดูกอนภิกษุ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลวเปนผูได
เห็นพระอริยเจา ฉลาดในอริยธรรม ไดรับแนะนําแลวเปนอยางดี
ในอริยธรรม เปนผูไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไดรับแนะนํา
แลวเปนอยางดีในสัปปุริสธรรม ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนอัตตา
ไมเห็นอัตตามีรูป ไมเห็นรูปในอัตตา หรือไมเห็นอัตตาในรูป ยอม
ไมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ไมเห็นอัตตามีเวทนา ไมเห็นเวทนา
ในอัตตา หรือไมเห็นอัตตาในเวทนา ยอมไมเห็นสัญญาโดยความ
เปนอัตตา ไมเห็นอัตตามีสัญญา ไมเห็นสัญญาในอัตตา หรือไมเห็น
อัตตาในสัญญา ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา ไมเห็นอัตตา
มีสังขาร ไมเห็นสังขารมีในอัตตา หรือไมเห็นอัตตาในสังขาร ยอม
ไมเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ไมเห็นอัตตามีวิญญาณ ไมเห็น
วิญญาณในอัตตา หรือไมเห็นอัตตาในวิญญาณ ดูกอ นภิกษุ สักกายทิฏฐิ
ยอมไมมีดวยอาการเชนนี้แล.

วาดวยคุณโทษและอุบายสลัดออกซึ่งอุปาทานขันธ
[๑๙๐] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อะไรหนอเปนคุณ เปนโทษของรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,
วิญญาณ เปนการสลัดออกซึ่งรูป ซึง่ เวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
ซึ่งวิญญาณ?
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ภ. ดูกอนภิกษุ สุขโสมนัส อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เปนคุณของรูป
รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษของรูป
การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนการสลัดออก
ซึ่งรูป สุขโสมนัส อาศัยเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยสัญญาเกิดขึ้น ฯลฯ
อาศัยสังขารเกิดขึ้น อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เปนคุณของวิญญาณ
วิญญาณไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษ
ของวิญญาณ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได
นี้เปนการสลัดออกซึ่งวิญญาณ.

วาดวยการไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย
[๑๙๑] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปอีกวา ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอ ยางไร จึงจะไมมี
อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวญ
ิ ญาณนี้ และใน
สรรพนิมิตภายนอก?
ภ. ดูกอนภิกษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี
ประณีตก็ดี มีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี อริยสาวกยอมพิจารณาเห็น
รูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี
ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในทีไ่ กลก็ดี
ในที่ใกลก็ดี อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น ดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปน
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นั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ดูกอนภิกษุ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้แล จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มี
วิญญาณนี้และสรรพนิมติ ภายนอก.

วาดวยกรรมที่อนัตตากระทําจะถูกตองอัตตา
[๑๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไดเกิดความปริวิตก
แหงใจขึ้นวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ดวยประการดังนี้แล
รูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนัตตา กรรมที่
อนัตตากระทําแลว จักใหผลแกอัตตาไดอยางไร. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของภิกษุนั้นดวยพระทัยแลว
ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่
โมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนผูตกอยูในอํานาจอวิชชา มีใจถูก
ตัณหาครอบงํา จะพึงสําคัญสัตถุศาสน วาเปนคําสอนที่ควรคิดให
ตระหนักวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ดวยประการดังนี้แล
รูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนัตตา กรรมที่
อนัตตากระทําแลว จักใหผลแกอัตตาไดอยางไร? นี้เปนเหตุ (ฐานะ)
ที่จะมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอันเราไดแนะนําไวแลว
ดวยการทวนถามในธรรมนั้น ๆ ในบาลีประเทศนั้น ๆ จะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เรานั่นเปน นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ ยอมทราบชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฉะนี้แล.
จบ ปุณณมสูตรที่ ๑๐
จบ ขีชชนียวรรคที่ ๓
อรรถกถาปุณณมสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในปุณณมสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ตทหุโปสเถ เปนตน ไดอธิบายไวแลวอยางพิสดาร
ในปวารณาสูตร.

พระถามปญญาเรื่องเบญจขันธ
บทวา กิฺจิ เทส ไดแก เหตุบางอยาง.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา
เธอจงนั่งบนอาสนะของตนแลวถามปญหาที่เธอจํานงหมายเถิด.
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้เพราะทรงทราบวา
ไดยินวา ภิกษุนั้นมีภิกษุเปนบริวาร ๕๐๐ รูป ก็เมื่อภิกษุรูปที่เปน
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อาจารยยืน ทูลถามปญหาอยู ถาภิกษุ (๕๐๐ รูป) นั้นนั่ง ก็เปนการทํา
ความเคารพในพระศาสดา (แต) ไมเปนการทําความเคารพในอาจารย
ถายืน ก็เปนการทําความเคารพในอาจารย (แต) ไมเปนการทําความ
เคารพในพระศาสดา เมื่อเปนเชนนี้ จิตของภิกษุเหลานั้นก็จักฟุงซาน
พวกเธอจักไมสามารถรองรับพระธรรมเทศนาได แตเมื่อภิกษุรูปที่
เปนอาจารยนั้นนั่งถาม จิตของภิกษุเหลานั้นจักแนวแน (ในอารมณเดียว)
พวกเธอก็จักสามารถรองรับพระธรรมเทศนาได.
บทวา อิเม นุ โข ภนฺเต ความวา พระเถระนี้อันใคร ๆ
ไมควรพูด (ตําหนิ) วา ผูที่เปนอาจารยของภิกษุตั้ง ๕๐๐ รูป ไมรูแม
เพียงเบญจขันธ เนื่องจากวา การที่เธอเมื่อถามปญหาจะถามเหมือน
คนรูอยางนี้วา อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไมใชอุปาทานขันธเหลาอื่น
ไมเหมาะเลย เพราะฉะนั้น ทานจึงถามเหมือนคนไมรู.
อนึ่ง แมอันเตวาสิกทั้งหลายของทานนั้น จักพากันคิดวา
อาจารยของพวกเราไมพูดวาเรารู แตเทียบเคียงกับพระสัพพัญุตญาณ
กอนแลวจึงพูด ดังนี้แลว สําคัญคําสอนของทานวา ควรฟง ควรเชื่อถือ
แมเพราะเหตุนั้น ทานจึงถามเหมือนคนไมรู.
๑

เบญจขันธมีฉันทะเปนมูลเหตุ
บทวา ฉนฺทมูลกา คือ (เบญจขันธ) มีฉันทะ คือ ตัณหาเปนมูล.
บทวา น โข ภิกขฺ ุ ตฺเว อุปาทาน เต จ ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
ความวา เพราะเหตุที่เบญจขันธที่พนไปจากฉันทราคะไมมี ฉะนั้น
๑. ปาฐะวา วิตกฺเก ปุจฺฉนฺเต ฉบับพมาเปน ฐิตเก ปุจฺฉนฺเต แปลตามฉบับพมา
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระพุทธพจนบทนี้ไว. แตเพราะเหตุที่ไมมี
อุปาทานที่พนไปจากขันธทั้งโดยสหชาตปจจัยหรือโดยอารัมมณปจจัย
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา ปาทานมีนอกจากปาทานขันธ ๕.
เพราะวา เมื่อจิตที่สัมปยุตดวยตัณหาเปนไปอยู รูปที่มีจิตนัน้ เปน
สมุฏฐานชื่อวา รูปขันธ. เวนตัณหาเสีย อรูปธรรมที่เหลือจัดเปนขันธ ๔
รวมความวา ไมมีอุปาทานที่พนไปจากขันธทั้งโดยสหชาตปจจัย
อนึ่ง ไมมอี ุปาทานที่พนไปจากเบญจขันธทั้งโดยอารัมมณปจจัย
เพราะอุปาทานทําขันธใดขันธหนึ่งในบรรดาเบญจขันธมีรูปเปนตน
ใหเปนอารมณเกิดขึ้น.

ฉันทราคะมีตาง ๆ กัน
บทวา ฉนฺทราคเวมตฺตตา แปลวา ความที่ฉันทราคะมีตาง ๆ กัน.
บทวา เอว โข ภิกขฺ ุ ความวา ความที่ฉันทราคะมีตาง ๆ กัน
พึงมีได เพราะฉันทราคะที่มีรูปเปนอารมณอยางนี้ ก็จะไมทําขันธใด
ขันธหนึ่งในบรรดาขันธมีเวทนาขันธเปนตน ใหเปนอารมณ.

บัญญัติ
บทวา ขนฺธาธิวจน คือ นี้เปนบัญญัติของขันธทั้งหลาย .
ก็บัญญัตินี้ไมสืบตออนุสนธิกันเลย ไมสืบตออนุสนธิกันก็จริง ถึงกระนั้น
คําถามก็มีอนุสนธิ (ตอเนื่องกัน) คําวิสัชนาก็มีอนุสนธิ (ตอเนื่องกัน).
ถึงพระเถระนี้ ทูลถาม (ปญหากะพระผูมีพระภาคเจา)
ตามอัธยาศัยของภิกษุเหลานั้น ๆ ฝายพระศาสดาก็ทรงแก (ปญหา)
ตามอัธยาศัยของภิกษุเหลานั้น เหมือนกัน.
๑. ปาฐะวา ขนฺธาติ อย ปฺตฺติ ฉบับสีหลเปน ขนฺธาน อย ปฺตฺติ แปลตามฉบับสีหล
๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 245

บทที่เหลือในที่ทุกแหง มีความหมายงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปุณณมสูตรที่ ๑๐
ก็แล ในสูตรแตละสูตรของวรรคนี้ (มี) ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดสําเร็จ
เปนพระอรหันตแล.
จบอรรถกถาขัชชนียวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัสสาทสูตร ๒. สมุทยสูตรที่ ๑ ๓. สมุทยสูตรที่ ๒
๔. อรหันตสูตรที่ ๑ ๕. อรหันตสูตรที่ ๒ ๖. สีหสูตร ๗. ขัชชนิยสูตร
๘. ปณโฑลยสูตร ๙. ปาลิเลยยกสูตร ๑๐. ปุณณมสูตร.
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เถรวรรคที่ ๔
๑. อานันทสูตร
วาดวยปจจัยใหมแี ละไมใหมีตัณหามานะทิฏฐิ
[๑๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ทาน
พระอานนทเถระเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวกลาววา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว. ทานพระอานนท
จึงไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ทานพระปุณณมันตานีบุตรมี
อุปการะมากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม ทานกลาวสอนพวกเราดวย
โอวาทอยางนี้วา ดูกอนทานอานนท เพราะถือมั่น จึงมีตัณหา มานะ
ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือมั่น จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา
เพราะถือมั่นอะไร จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือมั่น
อะไร จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะถือมั่นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะ
ไมถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไมมีตัณหา มานะ
ทิฏฐิวา เปนเรา ดูกอนทานอานนท เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษรุน
หนุมรุนสาว มีนิสัยชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนที่กระจก หรือ
ที่ภาชนะน้ําอันใสบริสุทธิ์ผุดผอง เพราะยึดถือจึงเห็น เพราะไมยึดถือ
จึงไมเห็น ฉันใด ดูกอนทานอานนท เพราะถือมั่นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือมั่น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา

เปนเรา ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกอนทานอานนท ทานจะสําคัญความ
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ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
อ. ไมเที่ยง อาวุโส.
ป. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
อ. ไมเที่ยง อาวุโส ฯลฯ.
ป. เพราะเหตุนี้แล อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี (โดยเหตุนี้แล ขาพเจา
จึงกลาววา) ดูกอนอาวุโส ทานพระปุณณมันตานีบุตร เปนผูมีอุปการะ
มากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม ทานสอนพวกเราดวยโอวาทนี้ ก็เราได
ตรัสรูธรรม เพราะฟงธรรมเทศนานี้ของทานพระปุณณมันตานีบุตร.
จบอานันทสูตรที่ ๑
เถรวรรคที่ ๔
อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัย ในอานันทสูตรที่ ๑ แหงเถรวรรค ดังตอไปนี้ :-

พระปุณณมันตานีบุตร
บุตรของนางพราหมณี ชื่อ มันตานี ชื่อ มันตานีบุตร.
บทวา อุปาทาย แปลวา อาศัย คือ ปรารภ ไดแก มุงหมาย
คือ อิงแอบ.
บทวา อสฺมีติ โหติ ความวา มีธรรมเครื่องเนิ่นชา ๓ อยาง
คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ที่เปนไปอยางนี้วา อัสมิ (เรามี เราเปน).
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บทวา ทหโร แปลวา คนหนุม.
บทวา ยุวา ไดแก ถึงพรอมดวยความเปนหนุม.
บทวา มณฺฑกชาติโย แปลวา มีการแตงตัวเปนสภาพ คือ
มีปกติชอบแตงตัว.
บทวา มุขนิมิตฺต แปลวา เงาหนา. ก็เงาหนานั้นอาศัยกระจกเงา
ที่ใสสะอาดจึงปรากฏ.
ถามวา ก็เมื่อบุคคลมองดูกระจกเงาใสสะอาดนั้น เงาหนาของตน
ปรากฏ หรือเงาหนาของคนอื่นปรากฏเลา ?
อาจารยทั้งหลายกลาววา
ถาเงาหนาจะพึงเปนของตนไซร
(ไฉน) จะตองปรากฏเปนหนาอื่น (อีกหนาหนึ่ง) และถาเงาหนาเปนของ
ผูอื่น (อีกหนาหนึ่ง) ไซร ก็จะตองปรากฏไมเหมือนกันโดยสีเปนตน
เพราะฉะนั้น เงาหนานั้น จึงไมเปนทั้งของตน ทั้งของคนอื่น แตวา
รูปที่เห็นในกระจกนั้น อาศัยกระจก จึงปรากฏ.
ถามวา ถาจะมีเงาหนาใดปรากฏในน้ํา เงาหนานั้นปรากฏได
เพราะเหตุไร ?
ตอบวา ปรากฏได เพราะมหาภูตรูป (น้ํา) เปนของใสสะอาด.
บทวา ธมฺโม จ เม อภิสเมโก ความวา พระอานนทเถระ
กลาววา ผมไดบรรลุธรรมคือสัจจะ ๔ ดวยญาณ ผมจึงสําเร็จเปน
พระโสดาบัน.
จบ อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑
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๒. ติสสสูตร
วาดวยปจจัยใหเกิดและไมใหเกิดโสกะ
[๑๙๔] กรุงสาวัตถี ฯลฯ ก็สมัยนั้น ทานพระติสสะซึ่งเปน
โอรสของพระปตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจาบอกแกภิกษุหลายรูป
อยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย กายของขาพเจาเปนดุจภาระอัน
หนักโดยแท แมทิศทั้งหลายไมปรากฏแกขาพเจา แมธรรมทัง้ หลาย
ไมแจมแจงแกขาพเจา ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของขาพเจาอยู
ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย และความสงสัยในธรรมทั้งหลาย
ยอมเกิดมีแกขาพเจา.
[๑๙๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานติสสะผูเปนโอรสของ
ปตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจา บอกแกภิกษุหลายรูปวา อาวุโสทั้งหลาย
กายของขาพเจาเปนดุจภาระอันหนักโดยแท แมทิศทั้งหลายยอมไม
ปรากฏแกขาพเจา แมธรรมทั้งหลายก็ไมแจมแจงแกขาพเจา ถีนมิทธะ
ยอมครอบงําจิตของขาพเจาอยู ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
และความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดมีแกขาพเจา ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลวรับสั่งวา ดูกอนภิกษุ
เธอจงไปเรียกติสสภิกษุตามคําของเราวา ทานติสสะ พระศาสดา
รับสั่งใหหาทาน ภิกษุนนั้ รับพระดํารัสแลวเขาไปหาทานติสสะถึงที่อยู
แลวบอกแกทานติสสะอยางนี้วา ทานติสสะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน
ทานพระติสสะรับคําภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมี-
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พระภาคเจาไดตรัสถามทานพระติสสะวา ดูกอ นติสสะ ทราบวา
เธอไดบอกแกภิกษุหลายรูปวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย กายของขาพเจา
เปนดุจภาระอันหนักโดยแท ฯลฯ และความสงสัยในธรรมทั้งหลาย
ยอมเกิดมีแกขาพเจา จริงหรือ ทานพระติสสะกราบทูลวา จริงอยางนั้น
พระเจาขา.
ภ. ดูกอนติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมบังเกิดแกบุคคลผูไมปราศจาก
ความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความกระหาย ความเรารอน
ความทะเยอทะยานในรูป เพราะความที่รูปนั้นแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
ใชไหม ?
ต. ใช พระเจาขา.
ภ. ดีละ. ๆ ติสสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคล
ผูไมปราศจากความกําหนัดในรูป ดูกอนติสสะ เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดขึ้น
แกบุคคลผูไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร
ความกระหาย ความเรารอน ความทะเยอทะยาน ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณ เพราะวิญญาณนั้นแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
ใชไหม?
ต. ใช พระเจาขา.
ภ. ดีละ ๆ ติสสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูยัง
ไมปราศจากความกําหนัดในวิญญาณ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 251

[๑๙๖] ภ. ดูกอนติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดขึ้นแกบุคคล
ผูปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความกระหาย
ความเรารอน ความทะเยอทะยานในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เพราะความที่วิญญาณแปรปรวนเปนอยางอื่นไป ใชไหม ?
ต. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. ดีละ ๆ ติสสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผู
ปราศจากความกําหนัดในวิญญาณ ดูกอนติสสะ เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ต. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ต. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. เพราะเหตุนั้นแล ติสสะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก.
[๑๙๗] ภ. ดูกอนติสสะ เปรียบเหมือนมีบุรุษ ๒ คน คนหนึ่ง
ไมฉลาดในหนทาง คนหนึ่งฉลาดในหนทาง บุรุษคนที่ไมฉลาดใน
หนทางนั้น จึงถามทางบุรุษผูฉลาดในหนทาง บุรุษผูฉลาดในหนทางนั้น
พึงบอกอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานจงไปตามทางนี้แหละ
สักครูหนึ่ง แลวจักพบทาง ๒ แพรง ในทาง ๒ แพรงนั้น ทานจงละ
ทางซายเสีย ถือเอาทางขวา ไปตามทางนั้นสักครูหนึ่งแลวจักพบ
ราวปาอันทึบ ทานจงไปตามทางนั้นสักพักหนึ่งแลวจักพบที่ลุมใหญมี
เปอกตม จงไปตามทางนั้นสักครูหนึ่งแลวจักพบหนองบึง จงไปตาม
ทางนั้นสักครูหนึ่งแลวจักพบภูมิภาคอันราบรื่น ดูกอนติสสะ เรากระทํา
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อุปมานี้แล เพื่อใหเขาใจเนื้อความ ในขอนี้มีอธิบายอยางนี้ คําวาบุรุษ
ผูไมฉลาดในหนทางนี้แล เปนชื่อแหงปุถุชน คําวาบุรุษผูฉลาดใน
หนทางนี้แล เปนชื่อแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คําวาทาง
๒ แพรงนี้แล เปนชื่อแหงวิจิกิจฉา คําวาทางซายนี้แล เปนชือ่ แหงมรรค
ผิดอันประกอบดวยองค ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ คําวา
ทางขวานี้แล เปนชื่อแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ
สัมมาทิฏฐิฯลฯ สัมมาสมาธิ คําวาราวปาอันทึบนี้แล เปนชือ่ แหง
อวิชชา คําวาที่ลุมใหญมีเปอกตมนี้แล เปนชือ่ แหงกามทั้งหลาย
คําวาหนองบึงนี้แล เปนชื่อแหงความโกรธและความคับแคน คําวา
ภูมิภาคอันราบรื่นนี้แล เปนชื่อแหงนิพพาน เธอจงยินดีเถิด ติสสะ
เธอจงยินดีเถิด ติสสะ ตามโอวาทของเราตามความอนุเคราะหของเรา
ตามคําพร่ําสอนของเรา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว
ทานพระติสสะปลื้มใจชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ ติสสสูตรที่
อรรถกถาติสสสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในติสสสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :

พระติสสเถระ
บทวา มธุรกชาโต วิย ความวา (รางกายของผม) ไมเหมาะ
แกการงาน (ไมคลองตัว) เหมือนเกิดมีภาระหนัก.
บทวา ทิสาป ความวา ทานพระติสสะกลาววา แมทิศทั้งหลาย
ก็ไมปรากฏ คือไมแจมแจงแกผมอยางนี้วา นี้ทิศตะวันออก นี้ทิศใต.
บทวา ธมฺปาป ม น ปฏิภนฺติ ความวา ทานพระติสสะกลาววา

แมปริยัติธรรมทั้งหลาย ก็ไมปรากฏแกผม สิ่งที่เรียนไดแลว สาธยาย
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ไดแลว ก็ไมปรากฏ (ลืมหมด).
บทวา วิจิกิจฺฉา ความวา ไมใช วิจิกจิ ฉา (ความสงสัย)
อยางสําคัญ เนื่องจากวา ทานไมเกิดความสงสัยวา "ศาสนานําสัตว
ออกจากทุกขไดหรือไมหนอ" แตทานมีความคิดอยางนี้วา ''เราจัก
สามารถบําเพ็ญสมณธรรมไดหรือหนอ หรือจักทําไดแตเพียง
ครองบาตรและจีวรเทานั้น "
๑

กามทัง้ หลายมีรสอรอยนอย
บทวา กามานเมต อธิวจน ความวา เมื่อบุคคลมองดูสระนอย
ที่ลาดลุม มีแตเพียงนาดู นารื่นรมย แต (ถา) บุคคลใดลงไปใน
สระนอยที่ลาดลุมนี้ สระนั้นก็จะฉุดลากผูนั้นใหถึงความพินาศ เพราะ
สระนอยนั้นมีปลาดุชุกชุม ฉันใด ในกามคุณ ๕ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ)
ทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเปนตน มีแตเพียงความนารื่นรมย ใน
เพราะ (เห็น) อารมณ (เปนตน) แต (ถา) บุคคลใด ติดใจในกามคุณ ๕ นี้
มันก็จะลากจูงบุคคลนั้นไปยัดใสในทุคคติภูมิ มีนรกเปนตน นั่นแล.
เพราะวา กามทั้งหลายมีรสอรอยนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก
ในกามเหลานี้ มีโทษยิง่ ๆ ขึ้นไปอีก พระผูมพี ระภาคเจาทรงอาศัย
อํานาจประโยชนดังวามานี้ จึงตรัสวา กามานเมต อธิวจน.
บทวา อหมนุคฺคเหน ความวา เราตถาคตจะอนุเคราะหดวย
การอนุเคราะหดวยธรรมและอามิส.
๑. ปาฐะวา ปตฺตจีวร ธรายนมตฺตเมว เชิงอรรถเปน ปตฺตจีวรธารณมตฺตเมว แปลวาตาม
๒

๓

เชิงอรรถ
๒. ปาฐะวา ปาเปนฺติ เชิงอรรถและฉบับพมาเปน ปาเปติ แปลตามนัยหลัง
๓. ปาฐะวา จกฺขุทฺวาราทีนิ ฉบับพมาเปน จกฺขุทฺวาราทีน แปลตามฉบับพมา
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บทวา อภินนฺทิ คือรับเอา และไมใชแครับเอาอยางเดียว
(เทานั้น) ยังชื่นชมดวย.
ก็ทานพระติสสะ ไดรับการปลอบใจจากสํานักพระศาสดานี้แลว
พากเพียรพยายามอยูไมกี่วัน ก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต.
จบ อรรถกถาติสสสูตรที่ ๒
๓. ยมกสูตร
วาดวยพระขีณาสพตายแลวสูญหรือไม
[๑๙๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร อยูที่พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล
ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนี้วา เรายอมรูท ั่วถึงธรรมตามที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอม
ขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก ภิกษุหลายรูป ไดฟง แลววา
ไดยินวา ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนี้วา เรารูถึงธรรม
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา พระขีณาสพ เมื้อตายไปแลว
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงพากัน
เขาไปหาทานยมกภิกษุถงึ ที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกภิกษุ
ครั้นผานการสนทนาปราศรัยชวนใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวจึงถามทานยมกภิกษุวา ดูกอนทานยมกะ
ทราบวา ทานเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนี้วา เรารูทั่วถึงธรรมตามที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก จริงหรือ ทานยมกะกลาววา
อยางนั้นอาวุโส.
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ภิ. ดูกอนอาวุโสยมกะ ทานอยาไดพูดอยางนั้น อยาได
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
ไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้วา พระขีณาสพเมื่อ
ตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.
ทานยมกะ เมื่อถูกภิกษุเหลานั้นกลาวแมอยางนี้ ยังขืนกลาวถึง
ทิฏฐิอันชั่วชานั้นอยางหนักแนนอยางนั้นวา เรารูทั่วถึงธรรมตามที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.
ภิกษุเหลานั้นไมอาจเพื่อจะทําทานยมกะ ใหถอนทิฏฐิอันชั่วชา
นั้นได จึงลุกจากอาสนะเขาไปหาทานพระสารีบตุ รจนถึงที่อยู ครั้นแลว
จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานสารีบุตร ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิ
อันชั่วชาเห็นปานนี้วา เรารูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ
ยอมไมเกิดอีก ขอโอกาสนิมนตทานพระสารีบุตรไปหายมกภิกษุถึงที่อยู
เพื่ออนุเคราะหเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตโดยดุษณีภาพ.
[๑๙๙] ครั้งนั้น เวลาเย็น ทานพระสารีบตุ รออกจากที่พักแลว
เขาไปหาทานยมกะถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกะ ครั้นผาน
การสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดถามทานยมกะวา ดูกอนอาวุโสยมกะ ทราบวา
ทานเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนี้วา เรารูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ
ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก ดังนี้ จริงหรือ ทานยมกะตอบวา อยางนั้นแล
ทานสารีบุตร.
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สา. ดูกอนทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ย. ไมเที่ยง ทาน ฯลฯ.
สา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ย. ไมเที่ยง ทาน ฯลฯ.
สา เพราะเหตุนี้นั้นแล ยมกะ พระอริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูช ัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก.
[๒๐๐] สา. ดูกอนทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ทานเห็นรูปวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นเวทนาวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นสัญญาวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นสังขารวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวิญญาณวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
[๒๐๑] สา. ดูกอนทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในรูปหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
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สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากรูปหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในเวทนาหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากเวทนาหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในสัญญาหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสัญญาหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในสังขารหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสังขารหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในวิญญาณหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากวิญญาณหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
[๒๐๒] สา. ดูกอ นยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ทานเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปนสัตวบุคคลหรือ ?
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ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
[๒๐๓] สา. ดูกอ นทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ทานเห็นวา สัตวบุคคลนี้นั้นไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร
ไมมีวิญญาณ หรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ดูกอนทานยมกะ ก็โดยที่จริง โดยทีแ่ ท ทานจะคนหาสัตว
บุคคลในขันธ ๕ เหลานีใ้ นปจจุบันไมไดเลย ควรแลหรือที่ทา นจะยืนยัน
วา เรารูทวั่ ถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา
พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.
ย. ขาแตทานสารีบุตร เมื่อกอนผมไมรูอยางนี้ จึงไดเกิดทิฏฐิ
อันชั่วชาอยางนั้น แตเดี๋ยวนี้ผมละทิฏฐิอันชั่วชานั้นไดแลว และผมก็ได
บรรลุธรรมแลว เพราะฟงธรรมเทศนานี้ของทานพระสารีบุตร.
[๒๐๔] สา. ดูกอ นทานยมกะ ถาชนทัง้ หลายพึงถามทาน
อยางนี้วา ทานยมกะ ภิกษุผูที่เปนพระอรหันตขีณาสพ เมื่อตายไปแลว
ยอมเปนอะไร ทานถูกถามอยางนั้นจะพึงกลาวแกวาอยางไร ?
ย. ขาแตทานสารีบุตร ถาเขาถามอยางนั้น. ผมพึงกลาวแก
อยางนี้วา รูปแลไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
สิ่งนั้นดับไปแลว ถึงแลวซึ่งการตั้งอยูไมได เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
ดับไปแลว ถึงแลวซึ่งการตั้งอยูไมได. ขาแตทานสารีบุตร ผมถูกเขาถาม
อยางนั้น พึงกลาวแกอยางนี้.
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[๒๐๕] สา. ดีละ ๆ ยมกะ ถาอยางนั้น เราจักอุปมาใหทานฟง
เพื่อหยั่งรูความขอนั้นใหยิ่ง ๆ ขึ้น. ดูกอนทานยมกะ เปรียบเหมือน
คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเขา
รักษาตัวกวดขัน เกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงคความพินาศ ประสงค
ความไมเปนประโยชน ประสงคความไมปลอดภัย อยากจะปลงชีวิตเขา
เสีย เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา คฤหบดีและบุตรคฤหบดีนี้ เปนคนมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเขามีการรักษาอยางกวดขัน การที่จะ
อุกอาจปลงชีวิตนี้ไมใชเปนการทําไดงายเลย อยากระนั้นเลย เราพึงใช
อุบายปลงชีวิต บุรุษนัน้ พึงเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น
แลวพึงกลาวอยางนี้วา ผมขอเปนคนรับใชทาน คฤหบดีหรือบุตร
คฤหบดีนั้นพึงรับบุรุษนั้นไวใช เขาพึงรับใชเรียบรอยดีทุกประการ คือ
มีปรกติตื่นกอน นอนทีหลัง คอยฟงคําสั่ง ประพฤติใหเปนที่พอใจ
กลาวแตวาจาเปนที่รักใคร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นเชื่อเขาโดย
ความเปนมิตร โดยความเปนสหาย และถึงความไววางใจในเขา. เมื่อใด
บุรุษนั้นพึงคิดวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีไวใจเราดีแลว เมื่อนั้น
บุรุษนั้นรูวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีอยูในที่ลับ พึงปลงชีวติ เสียดวย
ศาตราอันคม. ทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ?
ในกาลใด บุรุษนั้นเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีโนน แลวกลาว
อยางนี้วา ผมขอรับใชทา น แมในกาลนั้น เขาก็ชื่อวาเปนผูฆาอยูแลว
ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารูจักบุรุษผูฆาวา เปนผูฆ าเราไม
ในกาลใด บุรุษนั้นตื่นกอน นอนทีหลัง คอยฟงคําสั่ง ประพฤติให
เปนที่พอใจ กลาวแตวาจาเปนที่รักใคร แมในกาลนั้น เขาก็ชื่อวา
เปนผูฆาอยูแลว ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารูจักบุรุษผูฆานั้น
วา เปนผูฆาเราไม และในกาลใด บุรษุ นั้นรูวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
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นั้นอยูในที่ลบั จึงปลงชีวิตเสียดวยศาตราอันคม แมในกาลนั้น
เขาเปนผูฆานั่นเอง ก็แตคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีนั้นหารูจักบุรุษนั้น
วาเปนผูฆาเราไม.
ย. อยางนั้น ทาน.
[๒๐๖] สา. ดูกอ นทานยมกะ ขออุปมานี้ฉันใด ปุถุชนผูมิไดสดับ
ไมไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับแนะนําใน
อริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมได
รับแนะนําในสัปปุริสธรรม ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมเห็นรูปโดยความ
เปนอัตตา ยอมเห็นอัตตามีรูป ยอมเห็นรูปในอัตตา หรือยอมเห็นอัตตา
ในรูป ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดย
ความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา ยอมเห็น
วิญญาณโดยความเปนอัตตา ยอมเห็นอัตตามีวิญญาณ ยอมเห็น
วิญญาณในอัตตา หรือยอมเห็นอัตตาในวิญญาณ เขายอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเที่ยงวา
ไมเที่ยง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันเปนทุกขวา เปนทุกข ยอมไมรชู ัดตามความเปนจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตาวา เปนอนัตตา
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันปจจัยปรุงแตงวา อันปจจัยปรุงแตง ยอมไมรูชดั ตามความเปนจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนผูฆา วาเปนผูฆา เขายอม
เขาไปถือมั่น ยึดมั่นซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เปนตัวตน
ของเรา อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันปุถุชนนั้นเขาไปถือมั่น ยืดมั่นแลว
ยอมเปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน.
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[๒๐๗] ดูกอนทานยมกะ สวนพระอริยสาวกผูสดับแลว
ไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในอริยธรรม ไดรบั แนะนําในอริยธรรม
ดีแลว ไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไดรับแนะนําใน
สัปปุริสธรรมดีแลว ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนอัตตา ยอมไมเห็น
อัตตามีรูป ยอมไมเห็นรูปในอัตตา หรือยอมไมเห็นอัตตาในรูป
ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมเห็นสัญญา
โดยความเปนอัตตา ฯลฯ ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา ฯลฯ
ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ยอมไมเห็นอัตตามีวิญญาณ
ยอมไมเห็นวิญญาณในอัตตา หรือยอมไมเห็นอัตตาในวิญญาณ เขา
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันไมเที่ยงวา ไมเที่ยง ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกขวา เปนทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตาวา เปนอนัตตา
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันปจจัยปรุงแตง วาปจจัยปรุงแตง ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนผูฆา วาเปนผูฆา เขา
ยอมไมเขาไปถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา
เปนตัวตนของเรา อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันอริยสาวกนั้น ไมเขาไป
ถือมั่น ยึดมัน่ แลว ยอมเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน.
ย. ขาแตทานสารีบุตร ขอที่เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายของทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ผูเชนนั้น เปนผูอนุเคราะห ใครประโยชน เปนผูวากลาว
พร่ําสอน ยอมเปนอยางนั้นแท ก็แลจิตของผมหลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลาย ไมถือมั่น เพราะไดฟงธรรมเทศนานี้ของทานสารีบุตร.
จบ ยมกสูตรที่ ๓
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อรรถกถายมกสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัยในยมกสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :-

ทิฏฐิของพระยมกะ
บทวา ทิฏิคต ความวา ก็ถา พระยมกะนั้น จะพึงมีความคิด
อยางนี้วา สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไป ความเปนไปแหงสังขาร
นั่นแหละ ที่ไมเปนไป มีอยู (ความคิดดังวามานี้) ยังไมควรเปนทิฏฐิ
(แต) ควรเปนญาณที่ทองเที่ยวไปในคําสอน (ศาสนา).
แตเพราะพระยมกะนั้น ไดมีความคิดวา สัตวขาดศูนย สัตวพินาศ
ฉะนั้น ความคิดนั้นจึงเปนทิฏฐิ.
บทวา ถามสา ปรามาสา ความวา ดวยพลังของทิฏฐิ และ
ดวยการลูบคลําดวยทิฏฐิ.
บทวา เยนายสฺมา สารีปุตฺโต ความวา เมื่อปจจันตชนบท
เกิดจลาจล เจาหนาที่ไมสามารถปราบปรามใหสงบราบคาบได
จึงไปหาเสนาบดี หรือไมก็ไปเฝาพระราชา ฉันใด เมื่อพระเถระนั้น
สับสนดวยอํานาจทิฏฐิ ภิกษุเหลานั้น ไมสามารถจะกําหราบเธอได
จึงพากันเขาไปหาพระสารีบุตร ผูเปนพระธรรมเสนาบดี ของ
พระธรรมราชาจนถึงที่อยู.

พระสารีบุตรสอนพระยมกะ
บทวา เอว พฺยาโข ความวา พระยมกะไมสามารถ
จะกลาวไดเต็มปาก (พูดออมแอม) ตอหนาพระ (สารีบุตร) เถระ
เหมือนที่กลาวในสํานักภิกษุเหลานั้นได จึงกลาวดวยหัวใจที่หอเหี่ยววา
๑

๑. บาลีเปน เอว ขฺวาห
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เอว พฺยาโข (เปนอยางนั้นแล) ดังนี้.
ในตอนนี้ พระสารีบุตรไดกลาวอุปมาเปรียบเทียบไวดังนี้วา
ดูกอนผูมีอายุ ทานสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ?
พระเถระไดฟงคําของพระยมกะนั้น ดังนี้แลว คิดวา ภิกษุนี้
ไมเห็นโทษในลัทธิของตน เราจักทําโทษนั้นใหปรากฏแกเธอดวย
การแสดงธรรมดังนี้ แลวเริ่มแสดงเทศนามีปริวัฏ ๓ (เทศนา ๓ รอบ).
ถามวา เพราะเหตุไร พระสารีบุตรจึงเริ่มคํานี้ไววา ดูกอน
ยมกะผูมีอายุ ทานสําคัญขอนั้นเปนไฉน ? ทานพิจารณาเห็นรูป
วา เปนสัตวหรือ ?
ตอบวา เริ่มไว เพื่อใหบรรลุธรรมเนียมการซักถาม. เพราะวา
พระเถระสําเร็จเปนพระโสดาบัน ในเวลาจบเทศนามีปริวัฏ ๓.
เวลานั้น พระสารีบุตรกลาวคําวา ทานสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เปนตนไว ก็เพื่อใหพระยมกะนั้นไดบรรลุถึงธรรมเนียมในการซักถาม.
บทวา ตถาคโต คือ สตฺโต (แปลวา สัตว).
พระสารีบุตรเถระประมวล (รวบรวม) ขันธ ๕ เหลานี้ คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มาแลวถามวา ทานพิจารณาเห็น
ขันธ ๕ เหลานี้วา เปนสัตวหรือ ?
รูปประโยควา เอตฺถ จ เต อาวุโส นี้ เปนสัตตมีวิภัตติแสดงถึง
การซักถามของพระเถระ มีคําอธิบายดังนี้วา ก็เมื่อในปจจุบันทานยัง
หาสัตวไมได ตามความเปนจริง ตามสภาพที่ถองแทในที่นี้คือ ในฐานะ
มีประมาณเทานี้.
๑

๑ บาลีเปน เอว ขุวาห
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พระสารีบุตร (เถระ) ประสงคจะใหพระยมกะพยากรณความ
เปนพระอรหันต จึงถามคําถามนี้วา สเจ ต อาวุโส ดังนี้เปนตน.
บทวา ย ทุกขฺ  ต นิรุทฺธ ความวา สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นแล
ดับไปแลว ไมมีสัตวที่จะชื่อวาดับตางหาก ขาพเจาพึงพยากรณอยางนี้.
บทวา เอตสฺเสว อตฺถสฺส ความวา ปฐมมรรค (โสดาปตติมรรค)
นั้น อยางนี้.
บทวา ภิยฺโยโสมตฺตาย าณาย ความวา เพื่อประโยชน
แกญาณมีประมาณยิ่ง อธิบายวา เพื่อประโยชนแกการทํามรรค ๓
ชั้นสูง พรอมทั้งวิปสสนาใหแจมแจง.
บทวา อารกฺขสมฺปนฺโน คือ ถึงพรอมดวยการอารักขาภายใน
และการอารักขาภายนอก.
บทวา อโยคกฺเขมกาโม คือ ไมปรารถนาความเกษม (ปลอดภัย)
จากโยคะ ๔.
บทวา ปสยฺห คือ ขมขู ไดแก ขมขี่.
บทวา อนุปขชฺช คือ ลักลอบเขาไป.
ในบทวา ปุพฺพุฏายี เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บุรุษที่ชื่อวา ปุพฺพุฏายี เพราะหมายความวา เห็นคหบดี หรือ
บุตรคหบดี มาแตไกลก็ลุกจากที่นั่งกอน.
ที่ชื่อวา ปจฺฉานิปาตี เพราะหมายความวา ใหที่นั่งแกคหบดี
หรือบุตรคหบดีนั้นแลว เมื่อทานนั่ง (ตนเอง) จึงหยอนตัวลง คือ
นั่งทีหลัง. (อีกอยางหนึ่ง) บุรุษนัน้ ตื่นขึ้นแตเชาตรู แลวจัดแจงวา
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พวกเจาจํานวนเทานี้ จงไปไถนา จํานวนเทานี้จงไปหวาน ดังนี้ชื่อวา
ลุกขึ้นกอนใครหมด เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา ปุพฺพุฏายี.
บุรุษนี้นั้น ชื่อวา ปจฺฉานิปาตี เพราะเมื่อคนงานทั้งหมดกลับไป
ยังที่อยูของตน ๆ แลว (ตนเอง) ก็ยังจัดการอารักขารอบเรือน
ปดประตูนอนทีหลังเขาหมด.
ที่ชื่อวา กึการปฏิสาวี เพราะหมายความวา มองดูหนาคหบดี
หรือบุตรคหบดี คลายจะถามวา จะใหผมทําอะไรครับทาน (จะให)
ผมทําอะไรครับทาน (จากนั้น) ก็คอยฟงคําสั่งวา จะใหทําอะไร .
ที่ชื่อวา มนาปจารี เพราะหมายความวา ประพฤติสิ่งที่ถูกใจ.
ที่ชื่อวา ปยวาที เพราะหมายความวา พูดวาจาที่นารัก.
บทวา มิตฺตโตป น ทเหยฺย ความวา (คหบดีหรือบุตรคหบดี)
พึงเชื่อวา บุรุษนี้เปนมิตรของเรา.
บทวา วิสฺสาส อาปชฺเชยฺย ความวา (คหบดีหรือบุตรคหบดี)
พึงทํากิจทั้งหลายมีดื่มกินรวมกันเปนตน จึงเปนผูคุนเคยกัน.
บทวา สวิสฺสฏโ แปลวา คุนเคยกันดี.
๑

อุปมาเปรียบเทียบ
ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีขออุปมาเปรียบเทียบดังตอไปนี้ :พาลปุถุชนผูมิไดสดับ (ธรรมของพระอริยะ) ในเวลาที่อาศัย
วัฏฏะ (ยังเวียนวายตายเกิด) เปรียบเหมือนบุตรคหบดีผูโงเขลา.
๑. ปาฐะวา กึ การณ ฉบับพมาเปน กึ การ แปลตามฉบับพมา
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เบญจขันธไมมีกําลังทุรพล (ทรุดโทรม, เกิดดับอยูตลอดเวลา)
เปรียบเหมือนศัตรูคอยดักสังหาร.
เบญจขันธซึ่งเขาถึงในขณะปฏิสนธิ เปรียบเหมือนเวลาที่ศัตรู
ผูคอยดักสังหารเขาไปหาดวยหวังวา จักรับใชบุตรคหบดีผูโง.
เวลาที่ปุถุชนผูอาศัยวัฏฏะ ไมยืดถือเบญจขันธวา เหลานี้เปน
ของเรา (แตกลับแยก) ยึดถือวา รูปของเรา เวทนาของเรา สัญญา
ของเรา สังขารของเรา วิญญาณของเรา เปรียบเหมือนเวลาที่บุตร
คหบดีผูโงเขลาไมทราบวา ผูนี้เปนสหายของเรา ผูนี้เปนศัตรูผูคอย
ดักสังหารของเรา.
เวลาที่ปุถุชนผูอาศัยวัฏฏะยึดถือ (เบญจขันธ) วา เหลานี้ของเรา
แลวทําสักการะ (ปรนนิบัติ) เบญจขันธดวยการอาบน้ํา และการกิน
เปนตน เปรียบเหมือนเวลาที่ศัตรูผูคอยดักสังหารยอมรับวา ผูนี้เปน
มิตรของเรา แลวทําสักการะ (ปรนนิบตั ิ). การที่พาลปุถชุ นผูคุนเคยแลว
สิ้นชีวิตเพราะขันธแตกในขณะจุติ พึงทราบวาเปรียบเหมือนการที่
ศัตรูผูคอยดักสังหาร ทราบวา คหบดีหรือบุตรคหบดีนี้กับเราคุนเคยกัน
มากแลว ทําสักการะพลางเอาดาบตัดศีรษะ (ของคหบดีหรือบุตร
ของคหบดี).
บทวา อุเปติ แปลวา เขาใกล. บทวา อุปาทิยติ แปลวา ยึดถือ.
บทวา อธิฏาติ แปลวา ตั้งมั่น. บทวา อตฺตา เม ความวา นี้เปนอัตตา
ของเรา.
บทวา สุตวา จ โข อาวุโส อริยสาวโก ความวา บุตรคหบดี
ผูเปนบัณฑิตรูจักศัตรูผูเขาใกลอยางนี้วา ผูนี้เปนศัตรูของเรา แลว
ไมประมาท ใชศัตรูใหทํางานชนิดนั้น ๆ หลบหลีกสิ่งที่ไมเปนประโยชน
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ยอมไดรับประโยชน ฉันใด แมพระอริยสาวกผูไดสดับ (ธรรมของ
พระอริยะ) ก็ฉันนั้น ไมยึดถือเบญจขันธวาเปนเรา หรือวาของเรา
โดยนัยเปนตนวา ไมพิจารณาเห็นรูปวาเปนอัตตา ทราบวา เบญจขันธ
เหลานี้เปนศัตรูของเราแลวประกอบเขากับวิปสสนา โดยเปนรูปสัตตกะ
(หมวดเจ็ดของรูป) และอรูปสัตตกะ (หมวดเจ็ดของอรูป) เปนตน
หลีกเวนทุกขซึ่งเกิดจากเบญจขันธนั้น ยอมไดบรรลุเปนพระอรหันต
อันเปนผลที่เลิศ.
บทที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งนั้น.
จบ อนุราธสูตร
๔. อนุราธสูตร
วาดวยสัตวบุคคลไมมีในขันธ ๕
[๒๐๘] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฎาคารศาลา
ปามหาวัน กรุงเวสาลี ก็สมัยนั้น ทานพระอนุราธะอยูที่กระทอมในปา
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้น อัญญเดียรถียปริพาชกพากันเขา
ไปหาทานพระอนุราธะจนถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับทาน
พระอนุราธะ ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวจึงไดกลาวกะทานพระอนุราธะวา
ดูกอนทานอนุราธะ พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุ
ธรรมที่ควรบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติใน
ฐานะ ๔ นี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑
ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก
ก็หามิได ๑ เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนั้นแลว ทานพระอนุราธะ
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ไดกลาวกะอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นวา ดูกอนทานทั้งหลาย
พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมที่ควร
บรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะ ๔
เหลานี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑
ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก
ก็หามิได ๑ เมื่อทานพระอนุราธะกลาวอยางนั้นแลว อัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะทานพระอนุราธะวา ภิกษุนี้จักเปนภิกษุใหม
บวชแลวไมนาน ก็หรือวาเปนภิกษุเถระ แตโงเขลาไมฉลาด. ครั้งนั้น
พวกอัญญเดียรถียรปริพาชกกลาวรุกรานทานพระอนุราธะดวยวาทะวา
เปนภิกษุใหมและเปนผูโงเขลาแลว พากันลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๒๐๙] เมื่ออัญญเดียรถียรปริพาชกเหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน
ทานพระอนุราธะไดมีความคิดวา ถาอัญญเดียรถียรปริพาชกเหลานั้น
พึงถามเราตอไป เมื่อเราพยากรณอยางไรจึงจะชื่อวาไมเปนผูกลาวตาม
ที่อัญญเดียรถียรปริพาชกเหลานั้นกลาวแลว และชื่อวาเปนผูกลาวตาม
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคําอันไมจริง และพึงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งสหธรรมิก
ไร ๆ ผูกลาวคลอยตามวาทะ จะไมพึงถูกวิญูชนติเตียนได ลําดับนั้น
ทานพระอนุราธะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่ประทับ ฯลฯ
แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส ขาพระองคอยูที่กระทอมในปา ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา
ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถียรปริพาชกเปนอันมาก พากันเขาไปหา
ขาพระองคถึงที่อยู ฯลฯ กลาวกะขาพระองควา ดูกอนทานพระอนุราธะ
พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมที่ควร
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บรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติในฐานะ ๔ เหลานี้
คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิด
อีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดก็หามิได ยอมไมเกิดก็หามิได ๑
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกลาวอยางนี้แลว
ขาพระองคจึงไดกลาวกะพวกเขาวา ดูกอนทานทั้งหลาย พระตถาคต
ทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุ
ชั้นเยี่ยม เมือ่ จะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติ นอกจากฐานะ ๔ เหลานี้
คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอม
เกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก
ก็หามิได ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนั้นแลว
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะขาพระองควา ภิกษุนี้จักเปน
ภิกษุใหม บวชไมนาน ก็หรือวาเปนเถระแตโงเขลาไมฉลาด.
ขาแตพระองคผูเจริญ อัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นรุกรานขาพระองค
ดวยวาทะวา เปนผูใหม เปนผูเขลา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป เมื่อ
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคเกิด
ความคิดวา ถาอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นพึงถามเราตอไป เมื่อ
เราพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาไมเปนผูกลาวตามที่อัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นกลาวแลว และชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําอันไมจริง
และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งสหธรรมิกไร ๆ ผูกลาวคลอย
ตามวาทะ จะไมพึงถูกวิญูชนติเตียนได.
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนอนุราธะ
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
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อ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
อ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตา
ของเรา ?
อ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. เพราะเหตุนี้แล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ ยอมรูช ัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๒๑๑] ภ. ดูกอนอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอยอมเห็นรูปวาเปนสัตวบุคคลหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวาเปนสัตว
บุคคลหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๑๒] ภ. ดูกอนอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในรูปหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากรูปหรือ ?
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อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในเวทนาหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากเวทนาหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในสัญญาหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสัญญาหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในสังขารหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสังขารหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในวิญญาณหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากวิญญาณหรือ ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๑๓] พ. ดูกอ นราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลมีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ
อยางนั้นหรือ ?
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อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๑๔] พ. ดูกอ นราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลนี้ไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร
ไมมีวิญญาณ อยางนั้นหรือ ?.
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนราธะ ก็โดยที่จริง โดยที่แท เธอคนหาสัตวบุคคลใน
ขันธ ๕ เหลานี้ในปจจุบันไมไดเลย ควรหรือที่เธอจะพยากรณวา
พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ บรรลุธรรมที่ควร บรรลุ
ชั้นเยี่ยม เมื่อจะบัญญัติ ยอมบัญญัติเวนจากฐานะ ๔ เหลานี้ คือ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีก
ก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑ ?
อ. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.
ภ. ถูกละ ๆ อนุราธะ ทั้งเมื่อกอนและทั้งบัดนี้ เรายอมบัญญัติ
ทุกข และความดับทุกข.
จบ อนุราธสูตรที่ ๔
อรรถกถาอนุราธสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในอนุราธสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา อรฺกุฏกิ าย ไดแก ในบรรณศาลา (ตั้งอยู)
ทายวิหารนั้นนั่นแล.
บทวา ต ตถาคโต คือพระตถาคตผูเปนศาสดา ของทานทั้งหลาย.
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บทวา อฺตฺริเมห ความวา ไดยินวา ทานพระอนุราธะนั้น
ไดมีความคิดดังนี้วา เดียรถียเหลานี้เปนปฏิปกษขัดแยงตอพระศาสนา
พระศาสดาจักไมทรงบัญญัติ เหมือนอยางที่เดียรถียเหลานีก้ ลาว
ฉะนั้นทานจึงกลาวอยางนั้น.
บทวา เอว วุตฺเต เต อฺติตฺถิยา ความวา เมื่อพระเถระ
กลาว (แบบ) ไมทราบลัทธิของตน และของบุคคลอื่นอยางนี้ ปริพาชก
ผูเปนอัญญเดียรถียเหลานั้น รูแตเพียงลัทธิในศาสนา (ของตน)
สวนเดียว ประสงคจะใหโทษ (จับผิด) ในวาทะของพระเถระ จึงได
กลาวคํานี้ กะทานพระอนุราธะ.
บทวา กึ ต มฺสิ อนุราธ ความวา พระศาสดา
ทรงสดับถอยคําของพระอนุราธะนั้นแลวทรงดําริวา ภิกษุนี้ไมรูจักโทษ
ในลัทธิของตน แตเธอเปนผูทํา (จริง) ไดบําเพ็ญเพียรมาแลว เรา
ตถาคตจักใหเธอทราบอยางนี้ดวยการแสดงธรรม.
พระศาสดาประสงคจะทรงแสดงเทศนามีปริวัฏฏ ๓ จึงตรัสคํา
วา ต กึ มฺสิ อนุราธ (ดูกอนอนุราธะ เธอสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ?) เปนตน.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกทางบําเพ็ญเพื่อ
เปนพระอรหันตขึ้น (แสดง) แกพระอนุราธะนั้น ดวยเทศนานั้นจึง
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา ต กึ มฺสิ อนุราธ รูป ตถาคโต (ดูกอน
อนุราธะ เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? เธอพิจารณาเห็นรูปวา
เปนสัตวหรือ ?).
๑ บาลีเปน อฺตฺร อิเมหิ
๒. ปาฐะวา เอว สตฺถา ฉบับพมาเปน น เอว สตฺถา แปลตามฉบับพมา
๑

๒
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บทวา ทุกขฺ ฺเจว ปฺเปมิ ทุกฺขสฺส จ นิโรธ ความวา เรา
ตถาคตบัญญัติวัฏฏทุกขและความดับไปแหงวัฏฏทุกข คือพระนิพพาน.
อีกอยางหนึ่ง ดวยคําวา ทุกฺข เปนอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายถึงทุกขสัจ เมื่อทรงหมายถึงทุกขสัจนั้นแลวก็เปนอันหมายถึง
สมุทัยสัจดวย เพราะสมุทัยสัจเปนมูลเหตุแหงทุกขสัจนั้น.
ดวยคําวา นิโรธ เปนอันวาพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง
นิโรธสัจ เมื่อทรงหมายถึงนิโรธสัจนั้นแลวก็เปนอันทรงหมายถึง
มรรคสัจดวย เพราะมรรคสัจเปนอุบาย (ใหบรรลุ) นิโรธสัจนั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาแสดงวา ดูกอนอนุราธะ
ทั้งเมื่อกอนและบัดนี้เราตถาคตบัญญัติสัจจะไว ๔ เทานั้น ดวยประการ
ดังกลาวมานี้.
ดวยเหตุผลดังวามานี้ในสูตรนี้ เปนอันวาพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเฉพาะ (เรื่อง) วัฏฏะไว.
จบ อรรถกถาอนุราธสูตรที่ ๔
๕. วักกลิสูตร
วาดวยการเห็นธรรมชื่อวาเห็นพระพุทธเจา
[๒๑๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. สมัยนั้นแล ทานพระวักกลิ
อาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา พักอยูที่นิเวศนของ
นายชางหมอ ครั้งนั้น ทานพระวักกลิเรียกภิกษุผูอุปฏฐากทั้งหลาย
มาแลว กลาววา มาเถิดอาวุโส ทานทั้งหลาย จงเขาไปเฝาพระผูมี-
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พระภาคเจาถึงที่ประทับ จงถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา
ตามคําของเรา แลวทูลวา พระเจาขา วักกลิภิกษุอาพาธ เปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวย
เศียรเกลา และพวกทานจงทูลอยางนี้วา พระเจาขา ไดยินวา ทาน
ขอประทานพระวโรกาสขอทูลเชิญพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย
ความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหาทานวักกลิถึงที่อยูเถิด. ภิกษุเหลานั้น
รับคําทานวักกลิแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. ฯลฯ
ครั้นแลวไดกราบทูลวา พระเจาขา วักกลิภกิ ษุอาพาธ เปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวย
เศียรเกลา และทูลอยางนี้วา พระเจาขา ไดยินวา ทานขอประทาน
พระวโรกาส ขอทูลเชิญพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห
เสด็จเขาไปหาวักกลิภิกษุถึงที่อยูเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนต
ดวยดุษณีภาพ.
[๒๑๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงครองผาแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปหาทานพระวักกลิถึงที่อยู. ทาน
พระวักกลิไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล. ครัน้ เห็นแลว
ก็ลุกขึ้นจากเตียง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน
พระวักกลิวา อยาเลย วักกลิ เธออยาลุกจากเตียงเลย อาสนะเหลานี้
ที่เขาปูลาดไวมีอยู เราจักนั่งที่อาสนะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว. ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระวักกลิวา
ดูกอนวักกลิ เธอพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ
ทุกขเวทนานั้นปรากฏวาทุเลาลง ไมกําเริบขึ้นหรือ ? ทานพระวักกลิ
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ไมสามารถ
ยังอัตภาพใหเปนไปได ทุกขเวทนาของขาพระองคแรงกลา มีแต
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กําเริบขึ้น ไมทุเลาลงเลย ทุกขเวทนาปรากฏวากําเริบขึ้น ไมทุเลาลงเลย.
ภ. ดูกอนวักกลิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอนอะไร
บางหรือ ?
ว. พระเจาขา แทที่จริง ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย
มีความเดือดรอนอยูไมนอยเลย.
ภ. ดูกอนวักกลิ ก็ตัวเธอเองไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ ?
ว. พระเจาขา ตัวขาพระองคเองจะติเตียนไดโดยศีลก็หาไม.
ภ. ดูกอนวักกลิ ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไมได
เมื่อเปนเชนนั้น เธอจะมีความรําคาญและมีความเดือดรอนอะไร ?
ว. พระเจาขา จําเดิมแตกาลนานมาแลว ขาพระองคประสงค
จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แตวาในรางกายของขาพระองค
ไมมีกําลังพอที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาได.
ภ. อยาเลย วักกลิ รางกายอันเปอยเนาที่เธอเห็นนี้ จะมี
ประโยชนอะไร ดูกอนวักกลิ ผูใดแลเห็นธรรม ผูน ั้นชื่อวายอมเห็นเรา
ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวายอมเห็นธรรม วักกลิ เปนความจริง บุคคล
เห็นธรรมก็ยอ มเห็นเรา บุคคลเห็นเรา ก็ยอมเห็นธรรม วักกลิ เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ว. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ว. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
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ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา ?
ว. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ว. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ว. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา ?
ว. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอม
ทราบชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนทานพระวักกลิดวย
พระโอวาทนี้แลว ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จไปทางภูเขาคิชฌกูฏ.
[๒๑๗] ครั้งนั้นแล พระวักกลิ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จหลีกไปแลวไมนาน ไดเรียกภิกษุอุปฏฐากทั้งหลายมาแลวกลาววา
มาเถิด อาวุโส ทานจงชวยอุมเราขึ้นเตียง แลวหามไปยังวิหารกาฬสิลา
ขางภูเขาอิสิคิลิ ก็ภิกษุผูเชนกับเรา ไฉนเลาจะพึงสําคัญวาตน
พึงทํากาละ ในละแวกบานเลา ? ภิกษุอุปฏฐากเหลานั้นรับคําทาน
พระวักกลิแลว อุมทานพระวักกลิขึ้นเตียง หามไปยังวิหารกาฬสิลา
ขางภูเขาอิสิคิลิ. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขา
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คิชฌกูฏ ตลอดราตรีและวันที่ยังเหลืออยูนั้น. ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามลวง
ไปแลว เทวดา ๒ องค มีฉวีวรรณงดงาม ทําภูเขาคิชฌกูฏใหสวางทั่วไป
ทั้งหมด แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ไดยืนอยู
ณ สวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว เทวดาองคหนึ่งไดกราบทูลพระผูมพี ระภาคเจา
วา พระเจาขา วักกลิภกิ ษุ คิดเพื่อความหลุดพน เทวดาอีกองคหนึ่ง
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา ก็วักกลิภิกษุนั้นหลุดพน
ดีแลว จักหลุดพนไดแนแท. เทวดาเหลานั้นไดกราบทูลอยางนี้แลว
ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ แลวก็หายไป
ณ ที่นั้นเอง.
[๒๑๘] ครั้นพอราตรีนั้นผานไป พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย จงพากันเขาไปหา
วักกลิภิกษุถงึ ที่อยู ครัน้ แลวจงบอกวักกลิภิกษุอยางนี้วา อาวุโส
วักกลิ ทานจงฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา และคําของเทวดา
๒ องค อาวุโส ณ ราตรีนี้ เมื่อปฐมยามผานไปแลว เทวดา ๒ องค
ผูมีฉวีวรรณงดงาม ทําภูเขาคิชฌกูฏใหสวางทั่วไปทั้งหมด เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวยืน
อยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว เทวดาองคหนึ่งไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา ก็วักกลิภิกษุนั้นหลุดพนดีแลว
จักหลุดพนไดแนแท อาวุโส วักกลิ แตวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทาน
อยางนี้วา อยากลัวเลย วักกลิ อยากลัวเลย วักกลิ จักมีความตายอัน
ไมต่ําชาแกเธอ จักมีกาลกิริยาอันไมเลวทรามแกเธอ ภิกษุเหลานั้น
รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาทานพระวักกลิ
ถึงที่อยู ครัน้ แลวไดกลาวกะทานวักกลิวา อาวุโส วักกลิ ทานจงฟง
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา และคําของเทวดา ๒ องค.
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[๒๑๙] ครั้งนั้นแล ทานพระวักกลิเรียกภิกษุอุปฏฐากทั้งหลาย
มาแลวกลาววา มาเถิดอาวุโส ทานจงชวยกันอุมเราลงจากเตียง
เพราะวา ภิกษุผูเชนกับเรานั่งบนอาสนะสูงแลว จะพึงสําคัญวาตน
ควรฟงคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้นอยางไรเลา. ภิกษุเหลานั้น
รับคําของทานพระวักกลิแลว ก็ชวยกันอุมทานพระวักกลิลงจากเตียง
แลวกลาววา ณ ราตรีนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา ๒ องค ฯลฯ
ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว เทวดาองคหนึ่งไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา วักกลิภิกษุคดิ เพื่อความหลุดพน
เทวดาอีกองคหนึ่งไดกราบทูลพระผูมพี ระภาคเจาวา พระเจาขา ก็
วักกลิภิกษุนั้นหลุดพนแลว จักหลุดพนไดแนแท อาวุโส วักกลิ แตวา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงทานอยางนี้วา อยากลัวเลย วักกลิ
อยากลัวเลย วักกลิ จักมีความตายอันไมต่ําชาแกเธอ จักมีกาลกิริยา
ไมเลวทรามแกเธอ. พระวักกลิกลาววา อาวุโส ถาเชนนั้น ทานจงชวย
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
ตามคําของผมดวยวา พระเจาขา วักกลิภิกษุอาพาธ เปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา เธอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเศียรเกลา และยังไดสั่งมากราบทูลอยางนี้วา พระเจาขา ขาพระองค
ไมเคลือบแคลงวา รูปไมเที่ยง ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนั้น มิไดมีแก
ขาพระองค ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา เวทนา... สัญญา... สังขาร...
วิญญาณไมเที่ยง ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ไมสงสัยวา
สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความพอใจก็ดี
ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนั้น มิไดมีแกขาพระองค ดังนี้
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ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระวักกลิแลวหลีกไป. ครั้งนั้น เมื่อภิกษุ
เหลานั้นหลีกไปไมนาน ทานพระวักกลิก็นําเอาศาตรามา (เตรียมจะ
ฆาตัวตาย).
[๒๒๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูม-ี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ วักกลิภกิ ษุอาพาธ เปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา ทานขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และยังไดสั่งมากราบทูลอยางนี้วา พระเจาขา
ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา รูปไมเที่ยง ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนั้น
มิไดมีแกขาพระองค ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา เวทนา... สัญญา...
สังขาร... วิญญาณไมเที่ยง ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนั้น มิไดมีแก
ขาพระองค ดังนี้.
[๒๒๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มารับสั่งวา มาไปกันเถิด ภิกษุทั้งหลาย เราจะพากันไปยังวิหาร
กาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ซึ่งเปนที่ที่วักกลิกุลบุตรนําเอาศาสตรามา.
ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังวิหารกาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ พรอมดวย
ภิกษุเปนจํานวนมาก ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระวักกลินอนคอบิดอยู
บนเตียงแตไกลเทียว. ก็สมัยนั้นแล ปรากฏเปนกลุมควันกลุมหมอก
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ลอยไปทางทิศบูรพา ทิศปจฉิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ทิศเบื้องบน
ทิศเบื้องต่ํา และอนุทิศ. ลําดับนั้นเอง พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมองเห็นกลุมควันกลุมหมอกลอย
ไปทางทิศบูรพา ฯลฯ และอนุทิศหรือไม ? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
เห็น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่นแหละคือมารใจหยาบชา. คนหา
วิญญาณของวักกลิกุลบุตร ดวยคิดวาวิญญาณของวักกลิกุลบุตร
ตั้งอยู ณ ที่แหงไหนหนอ ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วักกลิกุลบุตรมีวิญญาณ
ไมไดตั้งอยู ปรินิพพานแลว.
จบ วักกลิสตู รที่ ๕
อรรถกถาวักกลิสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในวักกลิสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา กุมฺภการนิเวสเน แปลวา ในโรงชางหมอ เลากันมาวา
พระเถระออกพรรษาปวารณาแลวไดเดินทางมาเพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทานเกิดอาพาธหนัก (ขณะที่เดินทางมาถึง) กลางพระนคร
(ราชคฤห) เทา (ทั้งสองขาง) กาวไมออก. ที่นั้น พวกชาวเมืองใชวอมี
ลักษณะเปนเตียงนอยหามทานไปไวในโรงชางหมอ. และโรงนั้นก็เปน
โรงที่ทํางานของชางหมอเหลานั้น (แต) มิใชเปนโรงที่เขาพักอาศัยกัน
พระสังคีติกาจารยหมายเอาโรงนั้นจึงกลาววา กุมภฺ การนิเวสเน วิหรติ
(พระวักกลิเถระอยูในเรือนของชางหมอ).
บทวา พาฬฺหคิลาโน คือ เปนไขเกินขนาด (ไขหนัก).
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บทวา สมฺโจป ความวา (พระวักกลิเถระ) แสดงนอบนอม
(เคารพ) แดพระผูมีพระภาคเจาดวยอาการไหว (กาย) ทั่วไป.
วากันวา การที่ภกิ ษุผูมีพรรษาออนกวาเห็นภิกษุผูมีพรรษา
แกกวา แม (ตนเอง) จะเจ็บปวยหนักก็ตองแสดงความนอบนอมดวย
อาการลุกขึ้น นีถ้ ือเปนธรรมเนียม แตภิกษุผูมีพรรษาแกกวานั้นก็ตอง
บอกเธอวา อยาลุกขึ้นเลย.
บทวา สนฺติมานิ อาสนานิ ความวา ก็ในสมัยพุทธกาล ในที่อยู
ของภิกษุแมรูปหนึ่งจะปูลาดอาสนะไวรอทาเหมือนกันหมด ดวยหวังวา
ถาพระศาสดาจักเสด็จมาไซร จักไดประทับนั่งบนอาสนะนี้. ชั้นที่สุด
(ถาไมมีอาสนะ) ก็จะปูลาดแตแผนกระดาน (หรือ) แมเพียงเครื่องลาด
ใบไมก็จะปูลาดไว.
บทวา ขมนีย ยาปนีย ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา เธอทนไดแลหรือ คือ เธอสามารถทนทุกขหรือเคลื่อนไหวอิริยาบถ
ไดแลหรือ.
บทวา ปฏิกฺกมนฺติ แปลวา ทุเลาลง (ลดนอย).
บทวา อภิกฺกมนฺติ แปลวา กําเริบ (สูงขึ้น).
บทวา ปฏิกฺกโมสาน เทากับ ปฏิกฺกโม เอตาส แปลวา
ทุกขเวทนาเหลานั้นเพลาลง.
บทวา สีลโต น อุปวทติ ความวา กลาวติเตียนเพราะ
ปรารภศีล คือ โดยศีลเปนเหตุไมได.
บทวา จิรปฏิกาห ตัดบทเปน จิรปฏิโก อห ความวา ขาพระองค
(ประสงคจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา) ตั้งแตนานมาแลว.
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บทวา ปูติกาเยน ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง
พระวรกายของพระองค แมจะมีสีงามดังสีทองคําอยางนั้น ก็เพราะ
หมายความวา (มีของปฏิกูล) ไหลออกประจํา.
ในบทวา โย โข วกฺกลิ ธมฺม นี้ พึงทราบอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมกายที่ตรัสไววา ขอถวายพระพรมหาบพิตร ธรรมกายแลคือพระตถาคต ความจริงโลกุตตรธรรม
๙ อยาง (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) ชื่อวา พระกายของพระตถาคต.
บัดนี้ เมื่อจะทรงเริ่มแสดงธรรม มีปริวฏั ๓ แกพระเถระ
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ต กึ มฺสิ เปนตน.
บทวา กาฬสิลา ไดแก วัดกาฬสิลา.
บทวา วิโมกฺขาย ไดแก เพื่อประโยชนแกมรรควิโมกข.
บทวา สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสต ความวา (พระวักกลิเถระนั้น)
เปนผูหลุดพนดีแลว จักหลุดพนดวยวิมุตติคืออรหัตตผล.
ไดยินวา เทวดาเหลานั้นทราบวา พระเถระนี้ปรารภวิปสสนา
แลว ทานก็จักบรรลุพระอรหัตตผลโดยไมมีอนั ตรายโดยทํานองใด
จึงไดกลาวอยางนี้.
บทวา อปาปก คือ ไมลามก.
บทวา สตฺถ อาหเรสิ ความวา ไดยินวา พระเถระเปนผูมี
มานะจัด. ทานมองไมเห็นการกลับฟุง ขึ้นมา (อีก) แหงกิเลสทั้งหลาย
ที่ขมไวไดดวยสมาธิและวิปสสนา จึงมีความสําคัญวา เราเปน
พระขีณาสพ แลวคิด (ตอไป) วา ชีวติ นี้เปนทุกข เราจะอยูไปทําไม
๑

๑ ยังสงสัยจะเปน พระนาคเสน กลาวหรือเปลา ?
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เราจักเอามีดมาฆาตัวตาย ดังนี้แลว ไดเอามีดที่คมมาเฉือนกานคอ.
ทันใดนั้น ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแกทาน. ขณะนั้นทานจึงทราบวา
ตนเองยังเปนปุถุชนอยูเลยรีบควาเอากัมมัฏฐานขอเดิมมาพิจารณา
เนื่องจากวาทานยังไมไดละทิ้งกัมมัฏฐาน (ไมชา ) ก็ไดสําเร็จเปน
พระอรหันตแลวมรณภาพ (ทันที).
ถามวา ก็ปจจเวกขณญาณไดมีแลวอยางไร ?
ตอบวา พระขีณาสพมีปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยาง ปจจเวกขณญาณ
ทั้งหมด พระขีณาสพตองไดอยางแนแท. ก็เมื่อพระวักกลิเถระเอามีดคม
ตัดศีรษะ (ปจจเวกขณ) ญาณ ยอมเกิดขึ้นอยางแนนอนไมหนึ่งก็สองขอ.
บทวา วิวตฺตกฺขนฺธ แปลวา คอบิด. บทวา เสยฺยมาน แปลวา
นอนอยู.
ไดยินวา พระเถระนอนหงายแลวเอามีดมา (เชือดคอตนเอง)
รางกายของทานไดทรงอยูดุจเดิม สวนศีรษะไดบิดไปอยูขางขวา
อันที่จริงพระอริยสาวกทั้งหลาย สวนมาก (เมื่อนิพพาน) จะนิพพาน
โดย (นอน) ตะแคงขางขวาเหมือนกันหมด ดวยเหตุนั้น รางกายของ
พระวักกลินนั้ จึงไดทรงอยูดุจเดิม สวนศีรษะกลับบิดไปอยูขางขวา
พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย หมายถึงพระวักกลิเถระผูนอนคอบิดอยูนั้น
จึงกลาววา พระวักกลิ (นอน) คอบิด ดังนี้บา ง.
บทวา ธูมายิตตฺต แปลวา ภาวะที่เกิดเปนควัน. บทวา ติมิรายิตตฺต แปลวา ภาวะที่มืดมิด. อธิบายวา เปรียบเหมือนเมฆควัน
และเปรียบเหมือนหมอก.
จบ อรรถกถาวักกลิสูตรที่ ๕
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๖. อัสสชิสูตร
วาดวยความเปนอนิจจังแหงเวทนา
[๒๒๒ ] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ก็สมัยนัน้ แล ทานพระอัสสชิ
อาพาธเปนไขหนัก ไดรบั ทุกขเวทนา พักอยูที่อารามของกัสสปเศรษฐี.
ครั้งนั้น ทานพระอัสสชิเรียกภิกษุผูอุปฏฐากทั้งหลายมาแลวกลาววา
มาเถิดอาวุโสทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ จงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวย
เศียรเกลา ตามคําของเราวา พระเจาขา อัสสชิภิกษุอาพาธ เปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา แลทานทั้งหลายจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความ
อนุเคราะห เสด็จเขาไปหาอัสสชิภิกษุถึงที่อยูเถิด ภิกษุเหลานั้น
รับคําทานอัสสชิแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา อัสสชิ
ภิกษุอาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และสั่งมากราบทูลวา พระเจาขา
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมพี ระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห
เสด็จเขาไปหาอัสสชิภิกษุถึงที่อยูเถิด.
[๒๒๓] ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จออก
จากที่พัก แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอัสสชิถึงที่อยู ทานพระอัสสชิ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 286

ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลวก็ลุกขึ้น
จากเตียง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอัสสชิวา
อยาเลย อัสสชิ เธออยาลุกจากเตียงเลย อาสนะเหลานี้ที่เขาปูลาดไว
มีอยู เราจักนั่งที่อาสนะนั้น. พระผูม ีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระอัสสชิวา ดูกอนอัสสชิ
เธอพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ฯลฯ ทุกขเวทนานั้น
ปรากฏวาทุเลาลง ไมกาํ เริบขึ้นหรือ ทานพระอัสสชิกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ไมสามารถจะยัง
อัตภาพใหเปนไปได ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏวา กําเริบขึ้น
ไมทุเลาลงเลย
ภ. ดูกอนอัสสชิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอน
อะไรบางหรือ ?
อ. พระเจาขา แทที่จริง ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย
มีความเดือดรอนอยูไมนอยเลย.
ภ. ดูกอนอัสสชิ ก็ตัวเธอเองไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ ?
อ. พระเจาขา ตัวขาพระองคเองจะติเตียนขาพระองคเองได
โดยศีลก็หาไม.
ภ. ดูกอนอัสสชิ ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไมได
เมื่อเปนเชนนั้น เธอจะมีความรําคาญและความเดือดรอนอะไร ?
ภ. พระเจาขา ในการปวยครั้งกอน ขาพระองคระงับ
กายสังขาร (ลมหายใจเขาออก) (ครั้งนี้ระงับไมได) จึงไมไดสมาธิ
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เมื่อขาพระองคไมไดสมาธิ จึงเกิดความสงสัยอยางนี้วา เราไมเสื่อม
หรือหนอ.
ภ. ดูกอนอัสสชิ สมณพราหมณที่มีสมาธิเปนสาระ มีสมาธิ
เปนสามัญญะ เมื่อไดสมาธินั้น ยอมเกิดความคิดอยางนี้วา เราทั้งหลาย
ไมเสื่อมหรือหนอ ดูกอนอัสสชิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
ภ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
ภ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ ยอมทราบชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ถา
อริยสาวกนั้นไดเสวยสุขเวทนา ก็ทราบชัดวา สุขเวทนานั้นไมเที่ยง
ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน หากวาเสวยทุกขเวทนา ก็ทราบชัดวา
ทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน ถาหากวา
เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ทราบชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง
ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน หากวาเสวยสุขเวทนา ก็ปราศจาก
ความยินดียินราย เสวยสุขเวทนานั้น ถาหากวาเสวยทุกขเวทนา ก็
ปราศจากความยินดียินราย เสวยทุกขเวทนานั้น ถาหากวาเสวย
อทุกขมสุขเวทนา ก็ปราศจากความยินดียินราย เสวยอทุกขมสุขเวทนา
นั้น ยอมทราบชัดวา เวทนานั้น ไมเที่ยง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน
หากวาเสวยเวทนา มีกายเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนามีกาย
๑

๑. เวทนาทางทวารทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
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เปนที่สุด ถาเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนา
มีชีวิตเปนที่สุด ทราบชัดวา กอนแตจะสิ้นชีวิตเพราะกายแตก
ความเสวยอารมณทั้งมวลในโลกนี้ไมนายินดี จักเปนของเย็น.
[๒๒๔] ดูกอนอัสสชิ อุปมาเหมือนประทีปน้ํามันจะพึงติดอยูได
เพราะอาศัยน้ํามันและไส เชื้อไมมีกพ็ ึงดับ เพราะหมดน้ํามันและไสนั้น
ฉันใด ดูกอนอัสสชิ ภิกษุเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา
เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา
เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ทราบชัดวา กอนแตจะสิ้นชีวิต เพราะ
กายแตก ความเสวยอารมณทั้งมวลในโลกนี้ไมนา ยินดี จักเปนของเย็น.
จบ อัสสชิสตู รที่ ๖
๑

อรรถกถาอัสสชิสูตรที่ ๖
พึงทราบวินิจฉัยในอัสสชิสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา กสฺสปการาเม ไดแก ในอารามที่กัสสปเศรษฐี
ใหสราง.
บทวา กายสงฺขาเร ไดแก ลมหายใจเขา ลมหายใจออก.
ก็พระอัสสชินั้น ระงับลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานั้น
ดวยจตุตถฌานอยู. บทวา เอว โหติ ความวา บัดนี้เมื่อขาพระองค
ไมไดสมาธินั้น จึงมีความคิดอยางนี้. บทวา โน จ ขฺวาห ปริหายามิ
๑. เวทนาทางใจ
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ความวา เรายังไมเสื่อมจากพระศาสนา แลหรือหนอแล. ไดยินวา
สมาบัติของทาน แนบแนน แนวแนแลว (เปนอัปปนา) เสื่อมไป
เพราะโทษคืออาพาธ เพราะฉะนั้น ทานจึงคิดอยางนี้.
บทวา สมาธิสารกา สมาธิสามฺา ความวา สมาธินั่นแล
เปนสาระ และเปนสามัญญผล แตในศาสนาของเรา ตถาคต ยังไมใช
สาระ วิปสสนา มรรคและผลเปนตน (ตางหาก) เปนสาระ เธอนั้น
เมื่อเสื่อมจากสมาธิ ไฉนจึงคิดวา เราเสื่อมจากศาสนา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นปลอบโยนพระเถระอยางนี้แลว
บัดนี้เมื่อจะทรงเริ่มแสดงธรรม มีปริวัฏ ๓ แกพระเถระนั้น จึงตรัสคําวา
ต กึ มฺสิ เปนตน. ตอมา เมื่อจะทรงแสดงธรรมเครื่องอยูประจํา
แกพระเถระนั้น ผูสําเร็จเปนพระอรหันต ไนเวลาจบเทศนามีปริวัฏ ๓
จึงตรัสคําเปนตนวา โส สุขฺเจ เวทน เวทยติ.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา อนภินนฺทิตา ปชานาติ พึงทราบ
อธิบายวา :ถามวา สุขเวทนา มีความเพลิดเพลินยินดี จงยกไวกอนเถิด (สวน)
ทุกขเวทนา มีความเพลิดเพลินยินดี เปนอยางไร ?
๑. ปาฐะวา ตสฺส กิร อาพาธโทเสน อปฺปโต สมาปตฺตโต ปริยายิ ฉบับพมาเปน ตสฺส กิร
อาพาธโทเสน อปฺปตปฺปตา สมาปตฺติ ปริหายิ. แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา กสฺมา จินฺเตสิ สมาธิโต ปริหายามีติ สาสนโต ปริหายนฺโต นี้ ไมมีในฉบับพมา
๑

๒

จึงแปลตามนัยของพมา.
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ตอบวา บุคคลประสบทุกขแลวยอมปรารถนาสุข ซึ่งก็คือ
ปรารถนาทุกขนั่นเอง เพราะทุกขมาถึงเพราะสุขแปรปรวนไป
นักศึกษาพึงทราบความเพลิดเพลินยินดีในทุกขอยางนี้. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวในตอนตน นั่นแล.
จบ อรรถกถาอัสสชิสูตรที่ ๖
๗. เขมกสูตร
วาดวยไมมีตนในขันธ ๕
[๒๒๕] สมัยหนึง่ ภิกษุผูเปนพระเถระหลายรูปอยู ณ
โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี. ก็สมัยนั้นแล ทานพระเขมกอาพาธเปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา พักอยูทีพทริการาม. ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น ภิกษุ
ผูเปนพระเถระทั้งหลายออกจากที่พักแลว เรียกทานพระทาสกะมา
กลาววา มาเถิด ทานทาสกะ จงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู จงบอกกะ
เขมกภิกษุอยางนี้วา ดูกอนทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายไดถามทาน
อยางนี้วา อาวุโส ทานพออดทนไดหรือ ยังพอเยียวยาอัตภาพใหเปนไป
ไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไมกําเริบขึ้น ทุกขเวทนานั้นปรากฏวาทุเลา
ไมกําเริบขึ้นหรือ. ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระทั้งหลายแลว
เขาไปหาทานพระเขมกะถึงที่อยู ไดกลาวแกทานพระเขมกะวา
ดูกอนทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายถามถึงทานอยางนี้วา อาวุโส
ทานพออดทนไดหรือ ยังพอเยียวยาอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ฯลฯ
ทานพระเขมกะตอบวา ผมอดทนไมไหว เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได
ทุกขเวทนาอันกลาของผมกําเริบขึ้น ไมทุเลาลงเลย ปรากฏวากําเริบขึ้น
ไมทุเลาเลย.
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[๒๒๖] ครั้งนั้น ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเปนเถระ
ทั้งหลายถึงที่อยู แลวไดกลาวกะภิกษุผูเปนเถระวา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย เขมกภิกษุกลาวอยางนี้วา อาวุโส ผมทนไมไหว เยียวยา
อัตภาพใหเปนไปไมได ฯลฯ.
ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู
จงกลาวกะเขมกภิกษุอยางนี้วา ทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายกลาวกะ
ทานอยางนี้วา อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ
สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ ทานเขมกะพิจารณาเห็น
อะไร ๆ ในอุปาทานขันธทั้ง ๕ นี้ วาเปนอัตตาหรือวามีอยูในอัตตาหรือ
ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระทั้งหลายแลว เขาไปหาทาน
เขมกะถึงที่อยู แลวกลาววา ดูกอนทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายกลาว
กะทานอยางนี้วา อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ ทานเขมกะ
พิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕ นี้ วาเปนอัตตาหรือวามีใน
อัตตาหรือ.
ข. อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
คือ รูปปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ ผมไมพิจารณาเห็น
อะไร ๆในอุปาทานขันธทั้ง ๕ นี้ วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตา.
[๒๒๗] ครั้งนั้นแล ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเขมกะกลาวอยางนี้วา อุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณู-
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ปาทานขันธ ดูกอนผูมีอายุ ผมไมไดเห็นสิ่งอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตาเลย.
ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู
ครั้นแลวจงกลาวกะภิกษุเขมกะอยางนี้วา อาวุโส พระเถระทั้งหลาย
กลาวกะทานอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปปู าทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ
ไดทราบวา ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตา ถาเชนนั้น ทานเขมกะก็เปน
พระอรหันตขีณาสพ ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว
เขาไปหาทานพระเขมกะถึงที่อยู ครัน้ แลวไดกลาววา ดูกอนทานเขมกะ
พระเถระทั้งหลายกลาวกะทานอยางนี้วา อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปปู าทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ
ไดทราบวา ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตา ถาเชนนั้น ทานเขมกะก็เปน
พระอรหันตขีณาสพ.
ข. ดูกอนอาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ ผมไมได
พิจารณาเห็นสิ่งอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ วาเปนอัตตาหรือ
วามีในอัตตา และผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ แตผมเขาใจวา
เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวา เราเปนนี้.
[๒๒๘] ครั้งนั้นแล ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเถระถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุเถระทั้งหลายวา ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุเขมกะกลาวอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปปู าทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ
ผมไมไดพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ วาเปนอัตตา
หรือวามีในอัตตา และผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ แตผม
เขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวาเราเปนนี้
ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู
ครั้นแลว จงกลาวกะภิกษุเขมกะอยางนี้วา ทานเขมกะ พระเถระ
ทั้งหลายถามทานอยางนี้วา ดูกอนทานเขมกะ ทีท่ านกลาววา เรามี
นี้คืออยางไร ? ทานกลาวรูปวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากรูป
ทานกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี หรือกลาววา
เรามีนอกจากวิญญาณ ดูกอนทานเขมกะ ที่ทานกลาววา เรามีนั้น คือ
อยางไร ? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว เขาไปหา
ทานพระเขมกะถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระเขมกะวา
ทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายกลาวกะทานอยางนี้วา ดูกอนทานเขมกะ
ที่ทานกลาววา เรามี นัน้ คืออยางไร ? ทานกลาวรูปวา เรามี หรือ
กลาววา เรามีนอกจากรูป ทานกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
วา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ ดูกอนทานเขมกะ
คําที่ทานกลาววา เรามีนั้น คืออยางไร.
ข. พอทีเถิด ทานทาสกะ การเดินไปเดินมาบอย ๆ อยางนี้
จะมีประโยชนอะไร อาวุโส จงไปหยิบเอาไมเทามาเถิด ผมจักไปหา
ภิกษุผูเถระทั้งหลายเอง.
[๒๒๙] ครั้งนั้น ทานพระเขมกะยันไมเทาเขาไปหาภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับภิกษุผูเถระทั้งหลาย ครั้นผาน
การสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลว ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระเขมกะวา ดูกอนทาน
เขมกะ ที่ทานกลาววา เรามีนั้น คืออยางไร ?
ข. ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผมไมกลาวรูปวา เรามี ทั้งไมกลาววา
เรามี นอกจากรูป ไมกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี
ทั้งไมกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ แตผมเขาใจวา เรามีใน
อุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวา เราเปนนี้ เปรียบเหมือน
กลิ่นดอกอุบลก็ดี กลิ่นดอกปทุมก็ดี กลิ่นดอกบุณฑริก (บัวขาว) ก็ดี
ผูใดหนอจะพึงกลาวอยางนี้วา กลิน่ ใบ กลิ่นสี หรือวากลิ่นเกสร
ผูนั้นเมื่อกลาวอยางนี้จะพึงกลาวชอบละหรือ ?
ถ. ไมเปนอยางนั้น อาวุโส.
ข. ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ก็โดยที่ถูก เมื่อจะกลาวแก ควรกลาว
แกอยางไร ?
ถ. ดูกอนอาวุโส โดยที่ถูก เมื่อจะกลาวแก ควรกลาวแกวา
กลิ่นดอก.
ข. ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ผมไมกลาวรูปวา
เรามี ทั้งไมกลาววา เรามีนอกจากรูป ไมกลาวเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณวา เรามี ทั้งไมกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ แตผมเขาใจวา
เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมพิจารณาเห็นวา เราเปนนี้ สังโยชน
สวนเบื้องต่ํา ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็ยังถอนมานะ
ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามีไมได สมัยตอมา
ทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธทั้ง ๕
วา รูปดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปดังนี้ ความดับแหงรูป ดังนี้ เวทนาดังนี้
สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณดังนี้
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ความดับแหงวิญญาณดังนี้ เมื่อทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อยู แมทานยังถอนมานะ ฉันทะ
อนุสัย อยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได แตมานะ ฉันทะ
และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือน
ผาเปอนเปรอะดวยมลทิน เจาของทั้งหลายมอบผานั้นใหแกชางซักฟอก
ชางซักฟอกขยี้ผานั้นในน้ําดางขี้เถา ในน้ําดางเกลือ หรือในโคมัย
แลวเอาซักในน้ําใสสะอาด ผานั้นเปนของสะอาดขาวผองก็จริง แตผานั้นยัง
ไมหมดกลิ่นน้ําดางขี้เถา กลิ่นน้ําดางเกลือ หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด
ชางซักฟอกมอบผานั้นใหแกเจาของทั้งหลาย เจาของทั้งหลายเก็บผานั้น
ใสไวในหีบอบกลิ่น แมผานั้นยังไมหมดกลิ่นน้ําดางขี้เถา กลิ่นน้ําดางเกลือ
หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด แมกลิ่นนั้นก็หายไป ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็ยังถอน
มานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได
สมัยตอมา ทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน
อุปาทานขันธ ๕ วา รูปดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปดังนี้ ความดับแหงรูป
ดังนี้ เวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้น
แหงวิญญาณดังนี้ ความดับแหงวิญญาณดังนี้ เมื่อทานพิจารณาเห็น
ควานเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อยู แมทาน
ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี
ไมได แตมานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได ฉันนั้น.
[๒๓๐] เมื่อทานพระเขมกะกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายไดกลาวกะทานพระเขมกะวา ผมทั้งหลายไมไดถามมุงหมาย
เบียดเบียนทานเขมกะเลย แตวา ทานเขมกะสามารถพอจะบอก แสดง
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ซึ่งคําสั่งสอนของพระผูมี-
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พระภาคเจานั้นโดยพิสดาร ตามทีท่ านเขมกะบอกแลว แสดงแลว
บัญญัติแลว แตงตั้งแลว เปดเผยแลว จําแนกแลว ทําใหตื้นแลว
โดยพิสดาร.
ทานพระเขมกะไดกลาวคํานี้แลว ภิกษุผูเถระทั้งหลายชื่นชม
ยินดีภาษิตของทานพระเขมกะ ก็เมื่อทานพระเขมกะกลาวคําไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุผูเถระประมาณ ๖๐ รูป และของทานพระเขมกะ
พนแลวจากอาสวะเพราะไมถือมั่น.
จบ เขมกสูตรที่ ๗
อรรถกถาเขมกสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในเขมกสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อตฺตนิย ไดแก ที่เปนบริขารของตน.
บทวา อสฺมีติ อธิคต ความวา เราประสบกับตัณหาและมานะ
ที่เปนไปอยางนี้วา เรามีเราเปน.
บทวา สนฺธาวนิกาย ไดแก ดวยการไปการมาบอย ๆ.
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา พระเขมกะเดินทางจากวัดพทริการาม
ไปยังวัดโฆสิตาราม (ซึ่งอยูหางกัน) ประมาณ ๑ คาวุต ฝายพระทาสกเถระ
วันนั้นเดินทางไกลถึง ๒ โยชน ดวยการไปมาถึง ๔ ครั้ง.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระเถระทั้งหลายจึงสงพระทาสกะนั้นไป
(ยังสํานักพระเขมกะ) ดวยหวังวา เราทั้งหลายจัก (คอย) ฟงธรรมจาก
สํานักพระธรรมกถึกผูมชี ื่อเสียง ? เพระเหตุไร ทานจึงไมไปกันเอง ?
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ตอบวา ปาอันเปนสถานที่อยูของพระเถระคับแคบ ในปานั้น
พระเถระจํานวนตั้ง ๖๐ รูป ไมมีที่วาง (พอ) ยืนหรือนั่งได เพราะฉะนั้น
ทานเหลานั้นจึงไมไปเอง (แตสงพระทาสกะไปดวยหวังวา) ขอทาน
เขมกะจงมากลาวธรรมแกเราทั้งหลายในที่นี้.
อนึ่ง ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระทั้งหลายจึงสงพระทาสกะนั้น
ไป (ยังสํานักพระเขมกะ) เลา ?
ตอบวา เพราะพระ (เขมก) เถระอาพาธ.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรจึงสงไปบอย.
ตอบวา สงไปก็ดวยหวังวา พระเขมกะทราบแลวจักมากลาว
ธรรมแกเราทั้งหลายดวยตนเองทีเดียว.
ฝายพระ (เขมก) เถระทราบอัธยาศัยของพระเถระเหลานั้น
แลวจึงไดเดินไป (เอง).
บทวา น ขุวาห อาวุโส รูป ความวา ก็ภกิ ษุใดกลาวเฉพาะ
รูปวา เปนเรา ขันธ ๔ นอกนี้ก็เปนอันภิกษุนั้นกลาวปฏิเสธแลว.
ภิกษุใดกลาวนอกไปจากรูป รูปก็เปนอันภิกษุนั้นกลาวปฏิเสธแลว.
ในเวทนาทั้งหลายก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้.
ฝายพระเขมกเถระไดประสบกับตัณหาและมานะวา เรามี ในขันธทั้ง ๕
โดยประมวล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวอยางนั้น.
บทวา อนุสหคโต แปลวา สุขุม (ละเอียด).
บทวา อูเส คือ น้าํ ดางทื่เกิดจากเถา.
บทวา ขาเร คือ น้าํ ดางที่เกิดจากดินเค็ม
บทวา สมฺมทฺทิตฺวา คือ ใหเปยก ไดแก ใหชุม
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ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีขออุปมาเปรียบเทียบดังตอไปนี้ :ก็วาระจิตของปุถุชน เปรียบเหมือนผาสกปรก
อนุปสสนา ๓ เปรียบเหมือนน้ําดาง ๓ ชนิด
วาระจิตของพระอนาคามี เปรียบเหมือนผาที่ซักดวยน้ําดาง
๓ ชนิด
กิเลสที่อรหัตตมรรคฆา เปรียบเหมือนกลิ่นดินเค็มเปนตนที่ละเอียด.
อรหัตตมรรคญาณ เปรียบเหมือนผอบของหอม ความสิ้นไปแหง
กิเลสทั้งหมดดวยอรหัตตมรรค เปรียบเหมือนกลิ่นดินเค็มเปนตนที่
ละเอียดหมดไปเพราะอาศัยผอบของหอม.
การทีพ่ ระขีณาสพผูฟุงตลบไปทั้ง ๑๐ ทิศ ดวยกลิ่นหอมทั้งหลาย
มีกลิ่นศีลเปนตน. ทองเที่ยว (จาริก) ไปตามใจปรารถนา เปรียบเหมือน
การที่คนมีกลิ่นตัวหอม นุงหมผาที่อบดวยกลิ่นหอมแลวทองเที่ยวไป
ตามทองถนนในวันมีมหรสพ.

ปุถุชนสอนปุถุชนบรรลุมรรคผล
บทวา อาจิกขฺ ิตุ แปลวา เพื่อบอก. บทวา ทสฺเสตุ แปลวา เพื่อ
ประกาศ. บทวา ปฺญเปตุ แปลวา เพื่อใหคนอื่นทราบ. บทวา ปฏเปตุ
แปลวา เพื่อให (คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา) ดํารงมั่น. บทวา
วิวริตุ แปลวา เพื่อทํา (คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา) ใหเปดเผย.
บทวา วิภชิตุ แปลวา เพื่อทํา (คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา) ใหเปน
อันจําแนกไวดีแลว. บทวา อุตฺตานีกาตุ แปลวา เพื่อทํา (คําสอนของ
พระผูมีพระภาคเจา) ใหมีความหมายงายขึ้น.
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บทวา สฏีมตฺตาน เถราน ความวา ไดยินวา พระเถระ
ประมาณ ๖๐ รูปนั้น เริ่มเจริญวิปสสนาในที่ที่พระเถระกลาว
(ธรรมแกพวกตน) แลวพิจารณาสูงขึ้น ๆ เวลาจบเทศนาก็ไดสําเร็จ
เปนพระอรหันต. ฝายพระ (เขมก) เถระไมกลาวโดยทํานองอื่นแต
กลาวดวยจิตสหรคตดวยวิปสสนานั่นเอง เพราะฉะนั้นทานจึงสําเร็จเปน
พระอรหันตดวย ดวยเหตุนั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
จิตของภิกษุเถระประมาณ ๖๐ รูป และของทานพระเขมกะหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น.
จบ อรรถกถาเขมกสูตรที่ ๗
๘. ฉันนสูตร
วาดวยเหตุที่เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ
[๒๓๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระหลายรูปอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี. ครั้งนั้น ทานพระฉันนะออกจากที่เรนใน
เวลาเย็น ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร ไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา
ขอทานพระเถระทั้งหลายจงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลาย
จงพร่ําสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลายจงแสดงธรรมีกถาแกผม
ดวย ตามที่ผมจะพึงเห็นธรรมได.
[๒๓๒] เมื่อพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระทั้งหลาย
ไดกลาวกะทานพระฉันนะวา ดูกอนทานฉันนะ รูปไมเที่ยง เวทนา
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ไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา
เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณเปน
อนัตตา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ลําดับนั้น
ทานพระฉันนะเกิดความคิดนี้วา แมเราก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา
รูปไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปน
อนัตตา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เมื่อเปน
เชนนี้ จิตของเราไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป ในธรรม
เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนทีส่ ิ้นตัณหา
วิราคะ นิโรธ นิพพาน ความสะดุงกลัวและอุปาทานยอมเกิดขึ้น
ใจก็ถอยกลับอยางนี้วา เมื่อเปนเชนนั้น อะไรเลาเปนตนของเรา
แตความคิดเห็นอยางนี้ไมมีแกผูเห็นธรรม (สัจจธรรม ๔) ใครหนอจะ
แสดงธรรมแกเรา โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได.
[๒๓๓] ลําดับนั้นเอง ทานพระฉันนะไดมีความคิดวา ทาน
พระอานนทนี้อยู ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ทานพระอานนทผูซึ่ง
พระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกยองแลว ยอมสามารถแสดงธรรม
แกเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู และสามารถจะแสดงธรรม
แกเรา โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได อนึ่ง เราก็มีความคุนเคยในทาน
พระอานนทอยูมาก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปหาทานพระอานนท
เถิด. ลําดับนั้น ทานพระฉันนะก็เก็บเสนาสนะ แลวถือบาตรและจีวร
เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ไดปราศรัย
กับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา
ทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอิสปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี
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ครั้งนั้น ผมออกจากที่พักในเวลาเย็น ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร ทาง
วิหารแลวไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ขอทานพระเถระทั้งหลาย
จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลายจงพร่ําสอนผมดวย
ขอทานพระเถระทั้งหลายจงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามที่ผมจะ
พึงเห็นธรรมได. เมื่อผมกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระทั้งหลายได
กลาวกะผมวา ทานฉันนะ รูปไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง รูปเปน
อนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตา ดังนี้ ผมนั้นไดมีความคิดวา แมเราก็มีความคิดเห็นอยางนั้น
วา รูปไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณ
เปนอนัตตา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ก็เมื่อเปน
เชนนี้ จิตของเราไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป ในธรรม
เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนทีส่ ิ้นตัณหา
วิราคะ นิโรธ นิพพาน ความสะดุงกลัวและอุปาทานยอมเกิดขึ้น
ใจก็ถอยกลับอยางนี้วา เมื่อเปนเชนนั้น อะไรเลาเปนอัตตาของเรา
แตความคิดเห็นอยางนี้ไมมีแกผูเห็นธรรม ใครหนอจะแสดงธรรม
แกเรา ? โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได อาวุโส ผมนั้นไดมีความคิดวา
ทานพระอานนทนี้อยู ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ทานพระอานนท
ผูซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกยอง ยอมสามารถแสดง
ธรรมแกเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู และสามารถจะแสดง
ธรรมแกเราโดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได อนึ่ง เราก็มีความคุนเคยใน
ทานพระอานนทอยูมาก อยากระนัน้ เลย เราควรเขาไปหาทาน
พระอานนทเถิด ขอทานพระอานนทจงกลาวสอนผมดวย ขอทาน
พระอานนทจงพร่ําสอนผมดวย ขอทานพระอานนทจงแสดงธรรมีกถา
แกผมดวย ตามที่ผมจะพึงเห็นธรรมได.
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[๒๓๔] ทานพระอานนทกลาววา แมดว ยเหตุเทานี้ ผมก็ดีใจ
ดวยทานพระฉันนะ ทั้งไดรําพึงกันมาแตแรก ทานพระฉันนะไดกระทํา
ขานั้นใหแจมแจงแลว ทําลายความดื้อดึงไดแลว ทานพระฉันนะ
ทานจงเงี่ยโสตลงฟง ทานเปนผูสมควรจะรูธรรมไดอยางแจมแจง
ลําดับนั้น ความปติและความปราโมทยอยางโอฬาร ก็บังเกิดมีแก
ทานพระฉันนะ ดวยเหตุเพียงเทานั้นวา เราเปนผูสมควรจะรูธรรม
ไดอยางแจมแจง.
อา. ทานพระฉันนะ ผมไดสดับคํานี้มาเฉพาะพระพักตร รับมา
แลวเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสสั่งสอนภิกษุกัจจานโคตร
อยูวา ดูกอนกัจจานะ โลกนี้ โดยมากอาศัยสวน ๒ อยาง คือ ความมี (อัตถิตา) ๑
ความไมมี (นัตถิตา) ๑ ก็เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแหงโลกดวยปญญา
อันชอบตามเปนจริงอยู ความไมมีในโลกยอมไมมี เมื่อบุคคลเห็น
ความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยู ความมีใน
โลกยอมไมมี โลกนี้โดยมากยังพัวพันดวยอุบายเปนเหตุถือมั่นและ
ความยึดมั่น แตอริยสาวกยอมไมเขาถึง ไมถือมั่น ไมตั้งไว ซึ่งอุบาย
เปนเหตุถือมั่น มีความยึดมั่นดวยความตั้งจิตไวเปนอนุสัยวา อัตตา
ของเรา ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา ทุกขนั่นแหละ เมื่อบังเกิดขึ้น
ยอมบังเกิดขึ้น ทุกขเมื่อดับยอมดับ อริยสาวกนัน้ มีญาณหยั่งรูใน
เรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่นเลย ดูกอนกัจจานะ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
จึงชื่อวาสัมมาทิฏฐิ ดูกอนกัจจานะ สวนสุดที่ ๑ นี้วา สิ่งทั้งปวงมีอยู
สวนสุดที่ ๒ นี้วา สิง่ ทั้งปวงไมมี ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง
ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้งสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวย
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การสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
ฉ. ดูกอนทานอานนท ทานเหลาใดมีการกลาวสอนอยางนี้
ทานเหลานั้นเปนผูอนุเคราะห มุงประโยชน กลาวสอนและพร่ําสอน
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ก็แลผมเองไดฟงธรรมเทศนานี้ ของ
ทานอานนทแลว เขาใจธรรมไดอยางแจมแจง.
จบ ฉันนสูตรที่ ๘
อรรถกถาฉันนสูตรที่ ๘
พึงทราบวินิจฉัยในฉันนสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :-

พระฉันนเถระ
บทวา อายสฺมา ฉนฺโน ไดแก พระฉันนเถระ เกิดในวันเดียว
กับพระตถาคตเจา ในวันที่พระตถาคตเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
ก็โดยเสด็จออกไปดวย ครั้นเวลาตอมา ไดบรรพชาในสํานักพระศาสดา
แลว กลับมีปกติลบหลูตีเสมอ อยางนี้วา พระพุทธเจาของเรา พระธรรม
ของเรา กระทบกระทั่งเพื่อนสพรหมจารีดวยวาจาหยาบคาย.
บทวา อปาปุรณ อาทาย คือ ถือเอาลูกกุญแจ.
๑

๑. พ. อวาปุรณ.
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บทวา วิหาเรน วิหาร อุปสงฺกมิตฺวา ความวา (พระฉันนะ)
เขาไปสูวิหารหลังหนึ่ง ออกจากวิหารหลังนั้นแลวก็เขาไปสูวิหารหลังอื่น
แอกจากวิหารหลังอื่นนั่นแลว ก็เขาไปสูวิหารหลังอื่น (ตอไปอีก)
รวมความวา ออกจากวิหารหลังนั้น ๆ เขาไปยังวิหารหลังนั้น อยางนี้.
บทวา เอตทโวจ โอวทนฺตุ ม ความวา ถามวา เพราะเหตุไร
ทานจึงไปในวิหารนั้น ๆ ดวยความอุตสาหะมากถึงอยางนี้แลวได
กลาวคํานี้ ?
ตอบวา เพราะทานเกิดความสังเวช.
เปนความจริง เมื่อพระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว
ทานพระอานนทไดรับมอบหมายจากพระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย
จึงไดไปยังเมืองโกสัมพีแลวไดลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะนั้น.
เมื่อ (พระฉันนะ) ถูกลงพรหมทัณฑแลว ทานก็เกิดความ
เรารอนจนสลบลมลง ครั้นรูสึกตัวขึ้นมาอีกจึงลุกขึ้นไปยังสํานักภิกษุ
รูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นก็ไมยอมพูดจาอะไรกับทาน. ทานไดไปยังสํานัก
ภิกษุรูปอื่น แมภิกษุรูปนั้นก็มิไดพูด (อะไรกับทาน) รวมความวา
ทานทองเที่ยวไปจนทั่ววัดอยางนี้ แลวก็เกิดเบื่อหนายจึงถือบาตรและ
จีวรไปยังเมืองพาราณสี เกิดความสังเวชจึงไปในวิหารหลังนั้น ๆ
แลวไดกลาวอยางนี้.
บทวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ความวา สังขารที่เปนไปใน
ภูมิ ๓ ทั้งหมดไมเที่ยง.
๑. ปาฐะวา เอตทโวจ โอวทนฺตุ ม. ฉบับพมาเปนบทตั้ง แปลตามฉบับพมา.
๑
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บทวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ความวา ธรรมทั้งหลายที่เปนไป
ในภูมิ ๔ ทั้งหมด เปนอนัตตา.
ภิกษุเหลานั้น ทั้งหมด เมื่อจะโอวาทพระเถระ จึงบอกลักษณะ ๒
คือ อนิจจลักษณะ อนัตตลักษณะ แตไมบอกถึงทุกขลักษณะ ดวย
ประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ถาวา
เมื่อเราทั้งหลายบัญญัติ ทุกขลักษณะ ภิกษุนี้ (ฉันนะภิกษุ) จะพึง
ถือฟนเฝอไปวา รูปเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณเปนทุกข มรรค เปนทุกข
ผลเปนทุกข ดังนั้นทานทั้งหลายชื่อวาเปนภิกษุผูตกทุกขดวย เรา
ทั้งหลายจักบอกไมใหเปนโทษแกเธอ โดยประการที่เธอไมสามารถ
จะยึดถือ ฟนเฝอได ภิกษุเหลานั้น จึงไดบอกสองลักษณะเทานั้น.
บทวา ปริตฺตสฺสนาอุปาทาน อุปฺปชฺชติ ความวา ความสะดุง
และอุปาทานเกิดขึ้น.
บทวา ปจฺจุทาวตฺตติ มานส อถ โก จรหิ เม อตฺตา ความวา
ใจของผม หมุนกลับอยางนี้วา ถาวา ในขันธ ๕ มีรูปเปนตน ไมมีแม
ขันธเดียวที่เปนอัตตาไซร ก็แลวอะไรเลา เปนอัตตาของเรา.
ไดยินวา. พระเถระนี้เริ่มเจริญวิปสสนาโดยไมกําหนดปจจัยเลย.
วิปสสนาที่หยอนกําลังของทานนั้นจึงไมสามารถกําจัดการยึดถือ
อัตตาได ครั้นเมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏโดยความเปนของวางเปลา
๑. ปาฐะวา ปตฺโต ฉบับพมาเปน มคฺโค แปลตามฉบับพมา
๑
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จึงกลับเปนปจจัย (ใหเกิด) อุจเฉททิฏฐิและความสะดุงวา เราจักขาดสูญ
เราจักพินาศ.
และทานก็เห็นอัตตาเหมือนตกลงไปในเหว จึงกลาววา ความ
สะดุงและอุปาทานเกิดขึ้น ใจของผมจึงหมุนกลับอยางนี้วา ก็แลว
อะไรเลาเปนอัตตาของเรา ?
บทวา น โข ปเนต ธมฺม ปสฺสโต โหติ ความวา ความคิด
อยางนี้ยอมไมมีแกบุคคลผูเห็นธรรมคือ สัจจะ ๔.
บทวา ตาวติกา วิสฺสฏิ แปลวา ความคุนเคยเชนนั้น.
บทวา สมฺมขุ า เมต ความวา พระเถระฟงคําของ
พระฉันนะนั้นแลวจึงคิดวา ธรรมเทศนาเชนไรหนอแลจึงเหมาะแก
ภิกษุนี้ เลือกเฟนพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก ก็ไดเห็นกัจจายนสูตร
วา พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอนแรกเปนการคลายทิฏฐิ
ตอนกลางเปนการแสดงกําลังของพระพุทธเจา (ทสพลญาณ)
(ตอนทาย) เปนการประกาศปจจยาการที่ละเอียดสุขุม เราจักแสดง
สูตรนี้แกเธอ.
พระอานนทเถระ เมื่อจะแสดงสูตรนั้น จึงกลาวคําวา สมฺมขุ า
เมต เปนตน.
จบ อรรถกถาฉันนสูตรที่ ๘
๙. ราหุลสูตรที่ ๑
วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสัย
[๒๓๕ ] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา เมื่อบุคคลรูอยู
อยางไร เห็นอยูอยางไรหนอ อหังการ มมังการ และมานานุสัย
ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอกจึงจะไมมี ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่งทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล บุคคลพิจารณาเห็นรูป
ทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมของ
เรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือที่ใกล บุคคล
พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา
ดูกอนราหุล เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล อหังการ มมังการ
และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก
จึงจะไมมี.
จบ ราหุลสูตรที่ ๑
๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒
วาดวยการรูการเห็นที่ทําใหปราศจากอหังการมมังการ
และมานานุสัย
[๒๓๖] กรุงสาวัตถี.

ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมี-

พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา เมื่อบุคคลรูอยู
อยางไร เห็นอยูอยางไรหนอ ใจจึงปราศจากอหังการ มมังการ และ
มานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต ภายนอก เปนของ
กาวลวงดวยดี ในสวนแหงมานะ สงบแลว หลุดพนดีแลว ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบ
หรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล บุคคลพิจารณา
เห็นรูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่น
ไมใชของ ราไมเปนนั่น นั่นไมใชอตั ตาของเรา แลวยอมหลุดพน
เพราะไมถือมั่น เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต อยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกล บุคคลพิจารณาเห็นวิญญาณ
ทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่น
ไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา แลวยอมหลุดพน
เพราะไมถือมั่น ดูกอนราหุล เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล ใจจึงจะ
ปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ และ
ในสรรพนิมติ ภายนอก เปนของกาวลวงดวยดีในสวนแหงมานะ
สงบแลว หลุดพนดีแลว.
จบ ราหุลสูตรที่ ๒
จบ เถรวรรคที่ ๔
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อรรถกถาสูตรที่ ๙-๑๐
ราหุลสูตรที่ ๑ และ ราหุลสูตรที่ ๒ มีเนื้อความดังกลาว
แลว ในราหุลสังยุต. ก็สตู รทั้ง ๒ นี้ ลวนมาในที่นี้ ก็เพราะเหตุผลที่วา
วรรคนี้เปนเถรวรรค นั่นแล.
จบ อรรถกถาเถรวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อานนทสูตร ๒. ติสสสูตร ๓. ยมกสูตร ๔. อนุราธสูตร
๕. วักกลิสูตร ๖. อัสสชิสูตร ๗. เขมกสูตร ๘. ฉันนสูตร ๙. ราหุลสูตร
ที่ ๑ ๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒
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ปุปผวรรคที่ ๕
๑. นทีสูตร
วาดวยเหตุใหถึงความพินาศ
[๒๓๗] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํา
ไหลไปจากภูเขา พัดเอาหญา ใบไม และไมเปนตนไปภายใต ไหลไปสู
ที่ไกล มีกระแสอันเชี่ยว ถาตนเลาทั้งหลาย พึงเกิดขึ้น ที่ริมฝงทั้งสอง
ขางแหงแมน้ํานั้น ตนเลาเหลานั้น คงยอยลงไปสูแมน้ํานั้นบาง ถาหญาคา
ทั้งหลาย พึงเกิดขึ้น หญาคาเหลานั้น คงจะยอยไปสูแมน้ํานั้นบาง
ถาหญามุงกระตายทั้งหลาย พึงเกิดขึ้น หญามุงกระตายเหลานั้น
คงจะยอยไปสูแมน้ําบาง ถาหญาคมบางพึงเกิดขึ้น หญาคมบาง
เหลานั้น คงยอยลงไปสูแมน้ําบาง ถาตนไมทั้งหลายพึงเกิดขึ้น ตนไม
เหลานั้น คงเอนลงไปสูแมน้ํานั้นบาง บุรุษเมื่อถูกกระแสน้าํ นั้นพัดไป
ถาเขาจะพึงจับตนเลาไซร ตนเลาเหลานั้น คงหลุดลอยไป เขาจะพึง
ถึงความพินาศ อันมีการหลุดแหงตนเลานั้นเปนเหตุบาง ถาเขาจะพึงจับ
หญาคาบาง หญามุงกระตายบาง หญาคมบางบาง ตนไมบางไซร
หญาคาเปนตนเหลานั้น จะพึงหลุดไป บุรุษนั้นจะถึงความพินาศ
อันมีการหลุดลอยนั้นเปนเหตุ แมฉันใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู
ไมไดสดับแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแล ไมเห็นพระอริยเจา ไมฉลาด
ในธรรมของพระอริยเจาไมไดรับคําแนะนําในธรรมของพระอริยเจา
ไมเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับคําแนะนําใน
ธรรมของสัตบุรุษ ตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เห็นอัตตามีรูป
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เห็นรูปในอัตตา หรือเห็นอัตตาในรูป (ถา) รูปนั้นของเขายอยยับไป
เขาจักถึงความพินาศ อันมีความยอยยับนั้นเปนเหตุ. ปุถชุ นนั้น ตามเห็น
เวทนา... สัญญา... สังขาร... ตามเห็น วิญญาณ โดยความเปนอัตตา
เห็นอัตตามีวิญญาณ เห็นวิญญาณในอัตตา หรือเห็นอัตตาในวิญญาณ
ถาวิญญาณนั้นของปุถุชนนั้น ยอยยับไป เขาจะพึงถึงความพินาศ
อันมีความยอยยับนั้นเปนเหตุ.
[๒๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี.
จบ นทีสูตรที่ ๑
อรรถกถาปุปผวรรคที่ ๕
อรรถกถานทีสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัย ในนทีสุตรที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา ปพฺพเตยฺยา แปลวา เปนไปในภูเขา. บทวา โอหาริณี
ความวา พัดพาหญา ใบไม และทอนไม เปนตน ที่หลนลงไป ๆ
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ในกระแสน้ําลงมาขางลาง. บทวา ทูรงฺคมา ความวา มีปกติ
ไหลไปได (ไกล) ถึง ๔๐๐ โยชน ๕๐๐. โยชน นับตั้งแตที่ (เริ่ม)
ไหลออก. บทวา สีฆโสตา แปลวา มีกระแสเชี่ยวกราก. บทวา กาสา
เปนตน หมายถึง ติณชาติทั้งหมด. บทวา รุกฺขา ไดแก ตนไมลมลุก
มีตนละหุงเปนตน. บทวา เต น อชฺโฌลมฺเพยฺยุ ความวา ตนไมเหลานั้น
แมเกิดอยูริมฝงน้ํา เอนลงไป มียอดระน้ํา หอยยอยอยู อธิบายวา
หอยยอยอยูเบื้องบนน้ํา.
บทวา ปลุชฺเชยฺยุ ความวา พึงหลนลงไปบนศีรษะ พรอมกับ
ดินติดราก บุรุษนั้นถูกหญาเลาเหลานั้น (ลม) ทับแลว มีน้ําปนทราย
ปนดินไหลเขาปาก (เขา) ก็จะพึงประสบกับความพินาศอยางหนัก.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีอธิบายวา :พาลปุถุชนที่อาศัยวัฏฏะ พึงเห็นเหมือนบุรุษที่ตกลงไปใน
กระแสน้ํา.
เบญจขันธที่ทุรพลพึงเห็นเหมือนตนเลาเปนตนที่เกิดอยูตาม
ริมฝงทั้งสองขาง.
การที่พาลปุถุชนไมรู (ตามความเปนจริง) วา ขันธเหลานี้ไมใช
สหายของเรา แลวยึดถือไวดวยการยึดถือ ๔ อยาง พึงเห็นเหมือนการที่
บุรุษนั้นยึด (ตนไม) เพราะไมรูวา ตนไมเหลานี้แมยึดไวแลวก็จัก
ไมสามารถรับน้ําหนักเราไวได.
การเกิดขึ้นแหงความพินาศมีโสกะเปนตน แกพาลปุถุชนใน
เพราะขันธที่ยึดไวดวยความยึดถือ ๔ อยางแปรปรวนไป พึงทราบวา
เหมือนการที่บุรุษ (นั้น) เกิดความพินาศ เพราะตนไมที่ยึดไวๆ หลุดไป.
จบ อรรถกถานทีสูตรที่ ๑
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๒. ปุปผสูตร
วาดวยพระพุทธองคไมขัดแยงกับโลก
[๒๓๙] กรุงสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต
ไมกลาวขัดแยงกับโลก แตชาวโลกกลาวขัดแยงกับเราตถาคต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวเปนธรรม จะไมกลาวขัดแยงกับใคร ๆ
ในโลก. สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี แมเราตถาคตก็กลาวสิ่งนั้น
วาไมมี. สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติวามี แมเราตถาคตก็กลาววามี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี ซึ่งเราก็กลาววา
ไมมี นั้นคืออะไร ? คือรูปที่เที่ยงยั่งยืน สืบตอกันไป มีความไม
แปรปรวนเปนธรรมดา บัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี แมเราตถาคตก็
กลาวรูปนั้นวาไมมี เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา ที่บัณฑิตทั้งหลายใน
โลกสมมติวา ไมมี แมเราตถาคตก็กลาววิญญาณนั้นวา ไมมี. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี ซึ่งเราตถาคต
ก็กลาววา ไมมี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติวา มี
ซึ่งเราตถาคตกลาววามี คืออะไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คือ รูปไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่บัณฑิตทั้งหลายใน
โลกสมมติวา มี แมเราตถาคตก็กลาวรูปนั้นวามี เวทนา... สัญญา...
สังขาร... วิญญาณไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวามี แมเราตถาคตก็กลาววิญญาณนั้นวา
มี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวามี
ซึ่งเราตถาคตกลาววามี.
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[๒๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโลก มีโลกธรรม พระตถาคต
ยอมตรัสรู ยอมบรรลุ ครั้นแลวก็บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
กระทําใหตื้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกธรรมในโลกคืออะไร ?
พระตถาคตเจา ตรัสรู บรรลุธรรมนั้น ครั้นแลว ก็บอก แสดง บัญญัติ
แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกธรรมใน
โลกคือรูป พระตถาคตเจา ตรัสรู ทรงบรรลุ รูปนั้น ครั้นแลวก็ทรงบอก
แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อพระตถาคตเจาบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทํา
ใหตื้นอยูอยางนี้ ผูใดไมรู ไมเห็น เราตถาคตจะทําอะไรเขา ผูซึ่งเปน
คนพาล เปนปุถุชน เปนคนบอด ไมมีจักษุ ไมรไู มเห็นอยู. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย โลกธรรมในโลก คือ เวทนา... สัญญา... สังขาร...
วิญญาณ พระตถาคตเจา ตรัสรู ทรงบรรลุวิญญาณนั้น ครัน้ แลว
ก็ทรงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคต บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
กระทําใหตื้นอยูอยางนี้ ผูใดไมรูไมเห็น เราจะไปวาอะไรเขา ผูเปน
คนโง เปนปุถุชน เปนคนบอด ไมมีจักษุ ไมรูไมเห็นอยู.
[๒๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี
ดอกบุณฑริกก็ดี เกิดขึ้นแลวในน้ํา ขึน้ พนน้ํา ตั้งอยู แตไมแปดเปอน
ดวยน้ํา แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต ก็เชนนั้นเหมือนกันแล
เกิดแลวในโลก เจริญแลวในโลก ครอบงําโลกอยู แตโลกไมแปดเปอน
เราได.
จบ ปุปผสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปุปผสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัย ในปุปผสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา วิวทติ ความวา ชาวโลกเมื่อกลาววา เที่ยง เปนสุข
เปนอัตตา สวยงาม ชือ่ วายอมกลาวขัดแยงกับเราตถาคตผูกลาวอยู
ตามสภาพเปนจริงวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมสวยงาม
บทวา โลกธมฺโม ไดแก ขันธปญจกะ (ขันธ ๕) ก็ขันธปญจกะ
นั้นเรียกวา โลกธรรม เพราะมีการแตกสลายเปนสภาพ.
ดวยบทวา กินฺติ กโรมิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงวา เราตถาคตจะทําอยางไร ? เพราะวาเราตถาคตมีหนาที่อยู
เฉพาะก็แตการบอกขอปฏิบัติ สวนการบําเพ็ญขอปฏิบัติเปนหนาที่ของ
กุลบุตรทั้งหลาย.
ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ (สรุปไดวา) พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสโลกไว ๓ ในสูตรนี้ คือ ตรัสสัตวโลกไวในคํานี้วา นาห ภิกขฺ เว
โลเกน (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไมกลาวขัดแยงกับโลก)
ตรัสสังขารโลกไวในคํานี้วา อตฺถิ ภิกฺขเว โลเก โลกธมฺโม (ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มีโลกธรรมอยูในโลก) (และตรัส) โอกาสโลกไวในคํานี้
วา ตถาคโต โลเก ขาโต โลเก สวฑฺโฒ (พระตถาคตอุบัติแลวในโลก
ทรงเจริญเติบโตแลวในโลก).
จบ อรรถกถาปุปผสูตรที่ ๒
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๓. เผณปณฑสูตร
วาดวยขันธ ๕ เปรียบดวยฟองน้ําเปนตน
[๒๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับที่ฝงแมน้ําคงคา
เมืองอโยธยา. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคานี้ พัดพาเอาฟองน้ํา
กอนใหญมา บุรุษผูมีตาดี จะพึงเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย
ซึ่งฟองน้ําจํานวนมากนั้น เมื่อเขาเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย
ฟองน้ํานั้น พึงปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา หาสาระมิไดเลย
สาระในฟองน้ํานั้น จะพึงมีไดอยางไร แมฉันใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทัง้ ที่เปนอดีต เปนอนาคต และปจจุบัน ฯลฯ
หรืออยูที่ไกลที่ใกล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุเพงพินิจพิจารณาดูรูปนั้น
โดยแยบคาย เมื่อเธอเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย รูปนั้นก็จะปรากฏ
เปนของวาง เปนของเปลา หาสาระมิไดเลย สาระในรูป จะพึงมีได
อยางไร ภิกษุทั้งหลาย.
[๒๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเม็ดใหญตกอยูในสรทสมัย
ตอมน้ําจะเกิดขึ้นและดับไปในน้ํา บุรุษผูมีตาดี จะพึงเพงพิจารณาดู
ตอมน้ํานั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอเพงพิจารณาดูโดยแยบคาย ตอมน้ํานั้น
ก็จะปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา หาสาระมิไดเลย สาระในตอมน้ํา
จะพึงมีไดอยางไร ภิกษุทั้งหลาย ฉันใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ หรืออยู
ในที่ไกลที่ใกล ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุเพงพินิจพิจารณาดูเวทนานั้น
โดยแยบคาย เมื่อเธอเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย เวทนานั้นจะ
ปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา เปนของหาสาระมิไดเลย สาระใน

เวทนา จะพึงมีไดอยางไร ภิกษุทั้งหลาย.
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[๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดือนสุดทายแหงฤดูคิมหันต
ดํารงอยูแลว ในเวลาเที่ยง พะยับแดดเตนระยิบระยับ บุรุษผูมีตาดี พึง
เพงพินิจพิจารณาดูพะยับแดดนั้นโดยแยบคาย เมื่อเขาเพงพินิจพิจารณาดู
โดยแยบคาย พะยับแดดนั้นจะปรากฏเปนของวางทีเดียว ฯลฯ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สาระในพะยับแดด จะพึงมีไดอยางไร แมฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีความตองการดวยแกนไม
เสาะหาแกนไม เที่ยวแสวงหาแกนไม ถือเอาผึ่งที่คมเขาไปปา เขามอง
เห็นตนกลวยใหญ ลําตนตรง ยังใหม ยังไมเกิดหยวกแข็ง ในปานั้น
เขาพึงตัดตนกลวยนั้นที่โคน ครั้นตัดโคนแลว ก็ทอนปลาย ครั้น
ทอนปลายแลว ก็ลอกกาบออก เมื่อลอกกาบกลวยนั้นออก แมแตกระพี้
เขาก็จะไมไดในตนกลวยนั้น จะไดแกนมาแตไหน ? บุรษุ ผูมีตาดี
คงเพงพินิจพิจารณาดูตนกลวยนั้นโดยแยบคาย เมื่อเพงพินิจพิจารณาดู
โดยแยบคาย ตนกลวยก็จะปรากฏวาเปนของวาง เปนของเปลา
ไมมีแกนเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แกนในตนกลวยนั้น จะมีไดอยางไร
ฉันใด. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน หรือที่มีอยูใ นที่ไกลหรือที่ใกล
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุ เพงพินิจพิจารณาดู สังขารนั้นโดยแยบคาย
เมื่อเธอเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย สังขารนั้นจะปรากฏเปน
ของวาง เปนของเปลา หาสาระมิไดเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาระใน
สังขารทั้งหลาย จะพึงมีไดอยางไร ?
[๒๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นักเลนกล หรือลูกมือของนักเลนกล
แสดงมายากลที่สี่แยก บุรุษมีตาดี พึงเพงพินิจพิจารณาดูมายากลนั้น
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โดยแยบคาย เมื่อเขาเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย มายากล ก็จะ
ปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา ไมจริงเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความจริง (สาระ) ในมายากล จักมีไดอยางไร ฉันใด. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต
ทั้งที่เปนปจจุบัน ฯลฯ หรืออยูในทีไ่ กลที่ใกล ก็ฉันนั้น เหมือนกันแล
ภิกษุเพงพินิจพิจารณาดูวิญญาณนั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอเพงพินิจ
พิจารณาดูโดยแยบคาย วิญญาณก็จะปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา
หาสาระมิได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
จะเบื่อหนายในรูปบาง ในเวทนาบาง ในสัญญาบาง ในสังขารทั้งหลาย
บาง ในวิญญาณบาง เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จิตยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณวา เราหลุดพนแลว รูช ัดวา
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
พระผูมีพระภาคเจา ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสเวยยากรณพจน
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๒๔๗ ] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย
ทรงแสดงรูป อุปมาดวยฟองน้ํา เวทนา อุปมา
ดวยตอมน้ํา สัญญาอุปมาดวยพะยับแดด สังขาร
อุปมาดวยตนกลวย และวิญญาณอุปมาดวย
มายากล. ภิกษุเพงพินิจพิจารณา (เบญจขันธ) อยู
โดยแยบคาย ดวยประการใด ๆ เบญจขันธยอม
ปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา ดวยประการ
นั้น ๆ แกเธอผูเห็นอยูโดยแยบคาย ก็การละ
ธรรม ๓ อยาง ที่พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงมี
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ปญญาเสมอแผนดิน ทรงปรารภกายนี้แลว
แสดงไว เธอทัง้ หลาย จงดูรูปที่เขาทิ้งแลวเถิด.
อายุ ไออุน และวิญญาณ ละกายนี้ไปเมื่อใด เมือ่
นั้นกายนี้จะถูกเขาทอดทิ้ง นอนอยู ไมมีจิตใจ
เปนเหยื่อของสัตว. การสืบเนื่องกันนี้เปนเชนนี้
นี้เปนมายากล ที่คนโงพร่ําเพอถึง ขันธ เรา
ตถาคตกลาววา เปนเพชฌฆาต ตนหนึ่ง สาระใน
เบญจขันธนี้ไมมี ภิกษุผูปรารภความเพียรแลว
มีสติ สัมปชัญญะ พึงพิจารณาขันธทั้งหลาย
อยางนี้ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน. ภิกษุเมื่อ
ปรารถนา อจุตบิ ท (นิพพาน) พึงละสังโยชน
ทั้งปวง ทําทีพ่ ึ่งแกตน ประพฤติดุจบุคคลผูมี
ไฟไหมศีรษะ ฉะนั้น ดังนี้.
จบ เผณปณฑสูตรที่ ๓
อรรถกถาเผณปณฑสูตรที่ ๓
พึงทราบวินิจฉัย ในเผณปฌฑสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา คงฺคาย นทิยา ตีเร ความวา พวกชาวเมืองอโยธยา
เห็นพระตถาคตมีภิกษุจํานวนมากเปนบริวาร เสด็จเที่ยวจาริกมาถึง
๑. ปาฐะวา คงฺคาย นทิยา ตีเร ฉบับพมาเปน คงฺคาย นทิยา ตีเรติ แปลตามฉบับพมา.
๑
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เมืองของตน จึงไดชวยกันสรางวัด ถวายพระศาสดาใน (ภูมิ) ประเทศ
ที่เดียรดาษไปดวยไพรสณฑใหญ ตรงที่แหงหนึ่ง ซึ่งมีแมน้ําคงคาไหลวน.
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในวิหารนั้น พระสังคีติกาจารย หมายเอา
วิหารนั้น จึงกลาววา คงฺคาย นทิยา ตีเร ดังนี้.
บทวา ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในวิหารนั้น เวลาเย็นเสด็จออกจากพระคันธกุฏี
ไปประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ชาวเมืองจัดถวายไว ณ ริมฝง
แมน้ําคงคา ทอดพระเนตรเห็นฟองน้ําใหญลอยมาในแมน้ําคงคา
จึงทรงดําริวา เราจักกลาวธรรมขอหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเบญจขันธ
ในศาสนาของเราดังนี้ แลวไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายผูนั่งแวดลอมอยู .
บทวา มหนฺต เผณปณฺฑ ความวา ฟองน้ําเริ่มตั้งแตมีขนาด
เทาผลพุทราและลอรถในคราวแรกกอตัว ๆ แลว เมื่อถูกกระแสน้ํา
พัดพาไปก็กอตัวใหญขึ้นตามลําดับ จนมีขนาดเทายอดภูเขา ซึ่งสัตว
เปนจํานวนมากมีงูน้ําเปนตนอาศัยอยู ไดแก ฟองน้ําที่ใหญถึงปานนี้.
บทวา อาวเหยฺย แปลวา พึงนํามา.
ก็ฟองน้ํานี้นั้น ยอมสลายตัวไปตรงที่ที่กอตัวบาง ลอยไปได
หนอยหนึ่งจึงสลายตัวบาง ลอยไปไดไกลเปนโยชนหนึ่งสองโยชนเปนตน
แลวจึงสลายตัวบาง แตถึงแมจะไมสลายตัว ในระหวางทางถึงทะเลหลวง
แลวก็ยอมสลายตัวเปนแนแททีเดียว.
บทวา นิชฺฌาเยยฺย แปลวา พึงจองดู.
บทวา โยนิโส อุปปริกฺเขยฺย แปลวา พึงตรวจดูตามเหตุ.
๑. ปาฐะวา ปวาเรตุวา ฉบับพมาเปน ปริวาเรตุวา แปลตามฉบับพมา.
๑
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บทวา กิหฺ ิ สิยา ภิกฺขเว เผณปณฺเฑ สาโร ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ในฟองน้ําจะพึงมีสาระไดอยางไร ? ฟองน้ําจะ
พึงยอยยับสลายตัวไปถายเดียว.

รูป
บทวา เอวเมว โข ความวา ฟองน้ําไมมีสาระ (แกน) ฉันใด
แมรูปก็ไมมีสาระฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเวนจากสาระคือเที่ยง สาระ
คือยั่งยืนและสาระคืออัตตา.
เปรียบเหมือนวา ฟองน้ํานั้นใคร ๆ ไมสามารถจะจับเอาดวย
ความประสงควา เราจักเอาฟองน้ํานี้ทําภาชนะหรือถาด แมจับแลว
ก็ไมใหสําเร็จประโยชนนั้นได ยอมสลายตัวทันทีฉันใด แมรูปก็ฉันนั้น
ใคร ๆ ไมสามารถยึดถือไดวา เราหรือของเรา แมยึดถือแลวก็คงอยู
อยางนั้นไมได ยอมเปนเชนกับฟองน้ําอยางนี้ทีเดียว คือ ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ไมสวยงามเอาเลย.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนวา ฟองน้ํามีชองเล็กชองนอยพรุนไป
เชื่อมตอดวยที่ตอหลายแหง เปนทีอ่ ยูอาศัยของสัตวจํานวนมากมีงูน้ํา
เปนตน ฉันใด แมรูปก็ฉันนั้นมีชองเล็กชองนอย พรุนไป เชือ่ มตอดวย
ที่ตอหลายแหง ในรูปนีห้ มูหนอน ๘๐ เหลา อาศัยอยูกันเปนตระกูล
ทีเดียว รูปนัน้ นั่นแล เปนทั้งเรือนเกิด เปนทั้งสวม เปนทั้งโรงพยาบาล
เปนทั้งปาชาของหมูหนอนเหลานั้น หมูหนอนเหลานั้นยอมไมไปทํากิจ
ทั้งหลายมีคลอดลูกเปนตนในที่อื่น รูปเปนเหมือนฟองน้ําดวยอาการ
อยางนี้บาง.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวาฟองน้ําแตแรกก็มีขนาดเทาผลพุทรา
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และลอรถ (ตอมาไดกอตัวใหญขึ้น) จนมีขนาดเทายอดภูเขาตามลําดับ
ฉันใด แมรูปก็ฉันนั้น เบื้องแรกมีขนาดเทากลละ (ตอมาไดกอตัวใหญขึ้น)
ตามลําดับ จนมีขนาดวาหนึ่งบาง มีขนาดเทายอดเขาเปนตนดวยอํานาจ
แหงกระบือ และชางเปนตนบาง มีขนาด ๑๐๐ โยชน ดวยอํานาจแหง
ปลาและเตาเปนตนบาง. รูปเปนเหมือนฟองน้ําดวยอาการอยางนี้บาง.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวาฟองน้ําพอกอตัวขึ้นแลวก็สลายตัวบาง
ลอยไปไดหนอยหนึ่งก็สลายตัวบาง ลอยไปไดไกลสลายตัวบาง แตพอ
ถึงทะเลแลวก็สลายตัวแนแททีเดียว ฉันใด แมรูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน
สลายตัวเมื่อคราวเปนกลละบาง เมือ่ คราวเปนอัมพุทะเปนตนบาง
แตแมจะไมสลายตัวลงกลางคันมีอายุอยูตอไปไดถึง ๑๐๐ ป ครั้นถึง
๑๐๐ ป ก็สลายตัวแนแททีเดียว รูปอยูในวิถีทางของมรณะร่ําไป
รูปเปนเหมือนฟองน้ําดวยอาการอยางนี้บาง.

เวทนา
แมในบทวา กิฺหิ สิยา ภิกขฺ เว เวทนาย สาโร เปนตน พึงทราบ
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :พึงทราบวาเวทนาเปนตนเหมือนกับตอมน้ําเปนตน อยางนี้คือ
เหมือนอยางวา ตอมน้ําไมมีสาระฉันใด ถึงเวทนาก็ไมมีสาระแมฉันนั้น.
เหมือนอยางวา ตอมน้ํานั้นไมมีกําลังจับควาไมได ใคร ๆ
ไมสามารถจะจับควาตอมน้ํานั้นมาทําแผนกระดานหรือที่นั่งได
ตอมน้ําที่จับควาแลว ก็สลายตัวทันทีฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้นไมมีกําลัง
จับควาไมได ใคร ๆ ไมสามารถจะจับควาไวดวยสําคัญวา เที่ยงหรือ
ยั่งยืน แมจบั ควาไดแลวก็คงอยูอยางนั้นไมได เวทนาชื่อวาเปนเหมือน
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ฟองน้ําเพราะจับควาไวไมไดอยางนี้บาง.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวา ตอมน้ํายอมเกิดและสลายตัวในเพราะ
หยดน้ํานั้น ๆ อยูไดไมนาน ฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้น ยอมเกิดและ
สลายตัวไป อยูไดไมนาน ในขณะชั่วลัดนิ้วมือเดียว เกิดแลวตับไป
นับไดแสนโกฏิครั้ง.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวา ฟองน้ําเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยเหตุ ๔
อยาง คือ พื้นน้ํา หยดน้าํ ระลอกน้ํา และลมที่พัดมาใหรวมตัวกันเปน
กลุมกอน ฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้นเกิดขึ้นได เพราะอาศัยเหตุ ๔ อยาง
คือ วัตถุ อารมณ ระลอกกิเลส และการกระทบกันดวยอํานาจผัสสะ
เวทนาเปนเหมือนตอมน้ําดวยอาการอยางนี้บาง.

สัญญา
แมสัญญาก็ชื่อวาเปนเหมือนพยับแดดเพราะอรรถวาไมมีสาระ
อนึ่ง ชื่อวาเปนเหมือนพยับแดดเพราะอรรถวาอันใคร ๆ จับควาไมได
เพราะใคร ๆ ไมสามารถจะจับควาเอาพยับแดดนั้นมาดื่ม อาบ หรือ
บรรจุใหเต็มภาชนะได.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนวา พยับแดดยอมเตนยิบยับ
ปรากฏเหมือนมีลูกคลื่นเกิดฉันใด แมสัญญาแยกประเภทเปนนีลสัญญา
เปนตนก็ฉันนั้น ยอมไหวตัว คือเตนยิบยับ เพือ่ ประโยชนแกการ
เสวยอารมณ มีรูปสีเขียวเปนตน.
๑. ปาฐะวา อสานาฏเน ฉบับพมาเปน อสารกฏเน แปลตามฉบับพมา
๑
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อนึ่ง เปรียบเหมือนวา พยับแดดยอมหลอกลอคนจํานวนมาก
ใหหลง ใหพูดวา ปรากฏเหมือนแมน้ํามีน้ําเต็ม ฉันใด แมสัญญาก็ฉันนั้น
ยอมหลอกลอคนจํานวนมากใหหลงใหพูดวา รูปนี้สีเขียวสวยงาม
เปนสุข เที่ยง.
แมในรูปสีเหลืองเปนตนก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน)
นี้แล. สัญญาชื่อวาเหมือนกับพยับแดด เพราะทําใหหลงอยางนี้บาง.

สังขาร
บทวา อกุกฺกุชกชาต ไดแก ไมมีแกนเกิดอยูในภายใน.
แมสังขารทั้งหลายก็ชื่อวาเปนเหมือนตนกลวย เพราะอรรถวา ไมมี
สาระ (แกน) อนึ่ง ชื่อวา เปนเหมือนตนกลวย เพราะอรรถวา
จับควาไมได.
เปรียบเหมือนวา ใคร ๆ ไมสามารถจะจับควาอะไร ๆ จาก
ตนกลวยแลวนําเขาไปใชประโยชนเปนกลอนเรือนเปนตน แมนําเขาไป
ใชประโยชนแลว ก็จะไมเปนอยางนั้น (ไมเปนไปตามประสงค) ฉันใด
แมสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น ใคร ๆ ไมสามารถจะยึดถือวาเที่ยงเปนตนได
แมยึดถือแลวก็ไมเปนอยางนั้น.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวา ตนกลวยเปนที่รวมของกาบจํานวนมาก
ฉันใด สังขารทั้งหลายแมฉันนั้น เปนที่รวมของธรรมมาก.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวา ตนกลวยมีลักษณะตาง ๆ กัน คือ
กาบภายนอกสีเปนอยางหนึ่ง กาบใน ๆ ถัดจากกาบนั้นเขาไปก็มี
สีเปนอีกอยางหนึ่ง ฉันใด แมในสังขารขันธก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ผัสสะมีลักษณะเปนอยางหนึ่ง (เจตนาเปนตนก็มีลักษณะเปนอีก
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อยางหนึ่ง) แตครั้นรวมเจตนาเปนตนเขาแลว จึงเรียกวาสังขารขันธ
อยางเดียว เพราะฉะนั้น สังขารขันธเปนเหมือนตนกลวยอยางนี้บาง
บทวา จกฺขุมา ปุรโิ ส ความวา มีจักษุดี ดวยจักษุทั้งสองคือ
มังสจักษุ และ ปญญาจักษุ. อธิบายวา แมมังสจักษุของบุรุษนั้นก็บริสุทธิ์
ปราศจากตอตอมก็ใชได แมปญญาจักษุ ก็สามารถมองเห็นวาไมมี
สาระก็ใชได.

วิญญาณ
แมวิญญาณก็ชื่อวา เปรียบเหมือน มายา เพราะหมายความวา
ไมมีสาระ อนึ่ง ชื่อวาเปรียบเหมือนมายา เพราะหมายความวาจับควา
ไมได.
เปรียบเหมือนวา มายา ปรากฏเร็ว ชั่วเวลาเล็กนอย ฉันใด
วิญญาณก็ฉันนั้น เพราะวาวิญญาณนั้น เปนของมีชั่วเวลานอยกวา และ
ปรากฏเร็วกวามายานั้น ก็คนจึงเปนเหมือนเดินมา เปนเหมือนยืนอยู
(และ) เปนเหมือนนั่ง ดวยจิตดวง (เดียวกัน) นัน้ นั่นแล.
แตวา ในเวลาไป จิตเปนดวงหนึ่ง ในเวลามาเปนตน จิตเปนอีก
ดวงหนึ่ง วิญญาณเปนเหมือนมายาอยางนี้บาง.
อนึง่ มายายอมลอลวงมหาชน ใหมหาชนยึดถือ อะไร ๆ ตาง ๆ
วา นี้ ทองคํา นี้เงิน นีแ้ กวมุกดา แมวิญญาณก็ลอลวงมหาชน ให
มหาชนยึดถือวา เปนเหมือนเดินมา เปนเหมือนยืนอยู (และ) เปนเหมือน
นั่งอยูดวย จิต (ดวงเดียวกัน) นั้น นัน่ แล ในเวลามา จิตก็เปนดวงหนึ่ง
๑. ปาฐะวา อิตรา ฉบับพมาเปน อิตฺตรา แปลตามฉบับพมา.
๑
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ในเวลาไปเปนตน จิตก็เปนอีกดวงหนึ่ง วิญญาณเปนเหมือนมายา
อยางนี้บาง.

แกคาถาสรูป
บทวา ภูริปฺเน ความวา มีปญญาละเอียด และมีปญญา
กวางขวาง ไพบูลย. บทวา อายุ ไดแก ชีวิตินทรีย. บทวา อุสฺมา
ไดแก เตโชธาตุเกิดจากกรรม. บทวา ปรภตฺต ไดแก เปนเหยื่อ
ของหมูหนอนเปนตน ชนิดตาง ๆ. บทวา เอตาทิสาย สนฺตาโน ความวา
ประเพณีของผูตายนี้เปนเชนนี้ จะสืบตอกันไป จนกวาจะถึงปาชา.
บทวา มายาย พาลลาปนี ความวา ขันธนี้นั้น ชื่อวา วิญญาณขันธ
นี้ชื่อวา เปนมายาที่มหาชนผูโงเขลา พร่ําเพอถึง. บทวา วธโก ความวา
เพชฌฆาต กลาวคือขันธนี้ เปนไดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยการ
ฆากันเอง ๑ โดยพระบาลีวา เมื่อขันธมีอยู ผูฆาก็ปรากฏดังนี้ ๑.
อธิบายวา ปฐวีธาตุอยางเดียว เมื่อแตกสลายก็พาเอาธาตุที่เหลือ
แตกสลายไปดวย ธาตุทั้งหลายมีอาโปธาตุเปนตน ก็เหมือนกัน.
สวนรูปขันธ เมื่อแตกสลาย ก็พาเอาอรูปขันธแตกสลายไปดวย
ในอรูปขันธก็เหมือนกัน คือ เวทนาเปนตน (เมื่อแตกสลาย) ก็พาเอา
สัญญาเปนตน (แตกสลายไปดวย).
๑. ปาฐะวา ปฺายติป ฉบับพมาเปน ปฺายตีติป แปลตามฉบับพมา.
๒.ปาฐะวา เอตาหิ ฉบับพมาเปน เอกาหิ แปลตามฉบับพมา
๑

๒
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ก็ในที่นี้พึงทราบวา เบญจขันธเปนตัวสังหารกันและกันอยางนี้
คือ อรูปขันธทั้ง ๔ กับรูปซึ่งเปนที่อาศัยของอรูปขันธ ทั้ง ๔ นั่น
(ตางก็สังหารกันแลกัน).
อนึ่ง เมื่อขันธทั้งหลายมีอยู การฆา การจองจํา และการตัด
(มือเทา) เปนตน จึงมี พึงทราบวา เบญจขันธเปนผูฆา เพราะเมื่อขันธ
เหลานี้มี การฆาจึงมีอยางนี้บาง. บทวา สพฺพสโยค ไดแก สังโยชน
ทั้งหมด ๑๐ อยาง. บทวา อจฺจุต ปท หมายถึง นิพพาน.
จบ อรรถกถาเผณปณฑสูตรที่ ๒
๔. โคมยปณฑสูตร
วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนแหงขันธ ๕
[๒๔๘] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ. ภิกษุรูปนัน้ ครั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังตอไปนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
มีอยูหรือไม รูปบางอยาง ที่เที่ยง ยัง่ ยืน สืบตอกันไป ไมมีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งที่
ยั่งยืนทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ จะมีหรือไม เวทนาบางอยาง
ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ขาแตพระองค
ผูเจริญ จะมีหรือไม สัญญาบางอยาง ที่เปนของเที่ยง... ขาแตพระองค
ผูเจริญ จะมีหรือไม สังขารบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป
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มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง
เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ จะมีหรือไม
วิญญาณบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยัง่ ยืน สืบตอกันไป มีความไม
แปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งที่
ยั่งยืนทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ไมมีเลย รูปบางอยาง
ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ไมมีเวทนาอะไรบางอยาง... สัญญาบางอยาง...
สังขารบางอยาง... วิญญาณบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป
ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งที่
ยั่งยืนทั้งหลาย.
[๒๔๙] ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาทรงหยิบกอนโคมัยเล็ก ๆ
ขึ้นมาแลว ไดตรัสกะภิกษุนั้นดังตอไปนี้วา.
ดูกอนภิกษุ ไมมอี ัตภาพที่ไดแลว แมประมาณเทานี้เลย ที่เปน
ของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ดูกอนภิกษุ
แมผิวา จักไดมีอัตภาพที่ไดมาประมาณเทานี้ ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
ติดตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร การอยู
ประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ ก็จะไมปรากฏ.
ดูกอนภิกษุ เพราะเหตุที่ไมมีเลย อัตภาพที่ไดมาแลวประมาณเทานี้
ที่จะเปนของเที่ยง เปนของยั่งยืนติดตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปน
ธรรมดา ฉะนั้นการอยูประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นไปแหงทุกข
โดยชอบ จึงปรากฏ.
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[๒๕๐] ดูกอนภิกษุ เรื่องเคยมีมาแลว เราตถาคตไดเปน
ขัตติยราช ไดรับมุรธาภิเษกแลว. ดูกอ นภิกษุ เราตถาคตผูเปนขัตติยราช
ไดรับมุรธาภิเษกแลว ไดมีพระนคร ๘๔,๐๐๐ พระนคร มีกุสาวดีราชธานี
เปนนครเอก. มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ หลัง มีธรรมปราสาท เปนปราสาท
เอก. มีพระตําหนัก ๘๔,๐๐๐ หลัง มีพระตําหนักมหาพยุหะ เปน
พระตําหนักเอก. มีพระราชบัลลังก ๘๔,๐๐๐ บัลลังก ทําดวยงา
สลับดวยแกนจันทนแดง ประดับดวยทองและเงิน ลาดดวยผาโกเชาว
มีขนยาวเกิน ๔ องคุลี ลาดดวยผากัมพลขาว ทําดวยขนแกะ มีขนทั้ง
๒ ดาน ลาดดวยเครื่องลาด ทําดวยขนแกะมีดอกทึบ มีเครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด มีเพดานสีแดง มีหมอนสีแดงทั้งสองดาน (ดานศีรษะ
และดานเทา ) มีชางตน ๘๔,๐๐๐ เชือก มีคชาภรณทําดวยทอง
มีธงทอง คลุมศีรษะดวยขายทอง มีพญาชางอุโบสถเปนชางทรง.
มีมาตน ๘๔,๐๐๐ ตัว มีเครื่องประดับทําดวยทอง คลุม (หลัง) ดวย
ขายทอง มีวลาหกอัศวราชเปนมาทรง. มีรถทรง ๘๔,๐๐๐ คัน มี
เครื่องประดับทําดวยทอง มีธงทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง
มีเวชยันตราชรถ เปนรถทรง. มีรัตนะ ๘๔,๐๐๐ ดวง มีแกวมณีเปน
ดวงเอก. มีพระสนมนารี ๘๔,๐๐๐ นาง มีพระนางภัททาเทวีเปน
พระสนมเอก. มีกษัตริย ๘๔,๐๐๐ องค ตามเสด็จ มีปริณายกแกว
เปนประมุข. มีแมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีผาทุกูลพัสตรเปนผาคลุมหลัง
มีภาชนะสําริดทําดวยเงิน สําหรับรองรีดนม. มีผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ
เปนผาเปลือกไมเนื้อละเอียด เปนผาไหมเนื้อละเอียด เปนผากัมพล
เนื้อละเอียด เปนผาฝายเนื้อละเอียด มีสุพรรณภาชน ๘๔,๐๐๐ ที่ ซึ่ง
เจาหนาที่หองเครื่อง นําเขาไปเทียบ เชา เย็น.
[๒๕๑] ดูกอนภิกษุ ก็บรรดาพระนคร ๘๔,๐๐๐ นครเหลานั้น
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นครที่เราครอง มีนครเดียวเทานั้น คือกุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาท
๘๔,๐๐๐ หลังเหลานั้น ปราสาทที่เราครอบครองสมัยนั้น มีหลังเดียว
เทานั้น คือธรรมปราสาท. บรรดาพระตําหนัก ๘๔,๐๐๐ ตําหนัก
เหลานั้นแล ตําหนักที่เราครอบครองสมัยนั้น มีหลังเดียวเทานั้น คือ
พระตําหนักมหาพยูหะ. บรรดาพระราชบัลลังก ๘๔,๐๐๐ บัลลังก
เหลานั้นแล บัลลังกที่เรานั่งสมัยนั้น คือบัลลังกงา หรือบัลลังกไม
แกนจันทน หรือบัลลังกทอง หรือบัลลังกเงิน. บรรดาชางตน ๘๔,๐๐๐
เชือกเหลานั้น ชางที่เราทรงสมัยนั้น มีเชือกเดียวเทานั้น คือพระคชาธาร
ชื่ออุโบสถ. บรรดามาตน ๘๔,๐๐๐ ตัว เหลานั้นแล มาที่เราทรงสมัยนั้น
มีตัวเดียวเทานั้น คือ วลาหกอัศวราช. บรรดาราชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน
เหลานั้นแล รถที่เราทั้งสมัยนั้น มีคันเดียวเทานั้นคือ เวชยันตราชรถ.
บรรดาสนมนารี ๘๔,๐๐๐ นางเหลานั้นแล สนมนารีที่เรายกยองสมัยนั้น
มีคนเดียวเทานั้น คือ นางกษัตริย หรือหญิงที่มีกําเนิดจากกษัตริยและ
พราหมณ. บรรดาพระภูษา ๘๔,๐๐๐ โกฏิคู เหลานั้นแล คูพระภูษาที่
เราใชสมัยนั้น มีคูเดียวเทานั้นคือ พระภูษาเปลือกไมเนื้อละเอียด
พระภูษาไหมเนื้อละเอียด พระภูษากัมพลเนื้อละเอียด หรือพระภูษา
ฝายเนื้อละเอียด. บรรดาพระสุพรรณภาชน ๘๔,๐๐๐ สํารับ
เหลานั้นแล พระสุพรรณภาชนสํารับเดียวเทานั้น ที่เราเสวย จุขาวสุก
ทะนานหนึ่งเปนอยางมาก และกับแกงพอเหมาะแกขาวสุกนั้น.
ดูกอนภิกษุ สังขารทั้งปวงเหลานั้น ที่เปนอดีตก็ดับไปแลว แปรปรวนไป
แลว ดวยประการดังนี้แล สังขารทั้งปวงไมเที่ยงอยางนี้ สังขารทั้งปวง
ไมยั่งยืน ไมเชื่อฟงอยางนี้แล. ดูกอนภิกษุ ก็ความไมเที่ยงนี้ พอเพียง
แลว เพื่อจะเบื่อหนาย เพื่อจะคลายกําหนัด เพื่อจะหลุดพน ในสังขารทั้งปวง.
จบ โคมยปณฑสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโคมยปณฑสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในโคมยปณฑสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สสฺสติสม ไดแก เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย
มีภูเขาสิเนรุ แผนดินใหญ พระจันทรและพระอาทิตย เปนตน.
บทวา ปริตฺต โคมยปณฺฑ ไดแก กอนโคมัย (มูลโค)มีประมาณ
นอยขนาดเทาดอกมะซาง.
ถามวา ก็กอนโคมัยนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดมาจากไหน ?
ตอบวา พระองคทรงหยิบมาจากกอนโคมัยที่ภิกษุรูปนั้นนํามา
เพื่อตองการใชฉาบทา (เสนาสนะ).
อาจารยบางพวกกลาววา ก็พึงทราบวา กอนโคมัย พระผูมีพระภาคเจาทรงใชฤทธิบ์ ันดาลใหมาอยูในพระหัตถ ก็เพื่อใหภิกษุได
เขาใจความหมาย (ของพระธรรมเทศนา) ไดแจมแจง.
บทวา อตฺตภาวปฏิลาโภ ไดแก ไดอัตภาพ. บทวา นยิท
พฺรหฺมจริยวาโส ปฺาเยถ ความวา ชื่อวา การอยูประพฤติ
มรรคพรหมจรรยนี้ไมพึงปรากฏ เพราะวามรรคเกิดขึ้นทําสังขาร
ที่เปนไปในภูมิ ๓ ใหชะงัก ก็ถาวาอัตภาพเพียงเทานี้ จะพึงเที่ยงไซร
มรรคแมเกิดขึ้นก็จะไมสามารถทําสังขารวัฏใหชะงักได เพราะเหตุนั้น
การอยูประพฤติพรหมจรรยจะไมพึงปรากฏ.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวา ถาสังขารอะไรจะพึงเที่ยงไซร สมบัติ
ที่เราเคยครอบครอง เมื่อครั้งเปนพระเจามหาสุทัสสนะ ก็จะพึง
เที่ยงดวย แตสมบัติแมนั้นก็ไมเที่ยง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา
ภูตปุพฺพาห ภิกฺขุ ราชา อโหสึ เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุสาวตีราชธานิปฺปมุขานิ ความวา
กุสาวดีราชธานี เปนใหญกวานครเหลานั้น อธิบายวา ประเสริฐสุดกวา
นคร (อื่น) ทัง้ หมด.
บทวา สารมยานิ คือ สําเร็จดวยแกนไมจันทนแดง. ก็
พระเขนย สําหรับบัลลังกเหลานั้นลวนทําจากดายทั้งสิ้น. บทวา
โคนกตฺถตานิ ความวา บัลลังกทั้งหลายปูลาดดวยผาขนแกะสีดํา
ซึ่งมีขนยาวเกิน ๔ นิ้ว ทีค่ นทั้งหลายเรียกกันวา ผาขนแกะมหาปฏฐิยะ.
บทวา ปฏิกตฺถตานิ ความวา บัลลังกทั้งหลายปูลาดดวยผากัมพลสีขาวที่ทํา
จากขนสัตว ซึ่งมีขนทั้ง ๒ ดาน. บทวา ปฏลิกตฺถตานิ ความวา
บัลลังกทั้งหลายปูลาดดวยเครื่องปูลาดขนสัตวมีดอกหนา. บทวา
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ ความวา บัลลังกทั้งหลายปูลาดดวย
พระบรรจถรณชั้นยอด ทําจากหนังชะมด. เลากันวา เครื่องลาด
ชนิดนั้น คนทั้งหลายเอาหนังชะมด ลาดทับบนผาขาว แลวเย็บทํา.
บทวา สอุตฺตรจฺฉทนานิ ความวา บัลลังกทั้งหลาย พรอมทั้ง
(ติด) หลังคาเบื้องบน อธิบายวา พรอมทั้งเพดานสีแดงที่ติดไวเบื้องบน.
บทวา อุภโตโลหิตกูปธานานิ ความวา พระเขนยสีแดงที่วางไว
สองขางของบัลลังก คือ พระเขนยหนุนพระเศียร และพระเขนยหนุน
พระบาท.
ในบทวา เวชยนฺตรถปฺปมุขานิ นี้มีอธิบายวา รถของพระราชานั้น
ชื่อวา เวชยันตะ มีดุมลอทําดวยแกวอินทนิลและแกวมณี มีกาํ (ซื่ลอ)
ทําดวยแกว ๗ ประการ มีกงทําดวยแกวประพาฬ มีเพลาทําดวยเงิน
๑. ปาฐะวา ทาม ฉบับพมาเปน อุปธาน แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา สีสูปขานฺจ ฉบับพมาเปน สีสูปธานฺจ แปลตามฉบับพมา
๑

๒
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มีงอนทําดวยแกวอินทนิลและแกวมณี มีทูบทําดวยเงิน รถนั้นจัดเปน
รถทรง คือเปนเลิศแหงรถเหลานั้น.
บทวา ทุกูลสนฺทนานิ ไดแก มีผาทุกูลพัสตรเปนผาคลุมหลัง.*
บทวา กสูปธานานิ ไดแก ภาชนะสําหรับรีดนม ทําดวยเงิน.**
บทวา วตฺถโกฏิสหสฺสานิ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง
พระภูษาที่ราชบุรุษนําไป ในเวลาประทับยืนสรงสนานดวยคิดวา
พระองคจักทรงใชพระภูษานั้นตามพระราชประสงค.
บทวา ภตฺตาภิหาโร ไดแก พระกระยาหารที่พึงนําเขาไปเทียบ.
บทวา ยมห เตน สมเยน อชฺฌาวสามิ ความวา เราอยูใน
นครใด นครนั้นก็เปนนครแหงหนึ่งนั่นแล (ในบรรดานคร ๘๔,๐๐๐ นคร)
(สวน) ประยูรญาติที่เหลือ มีพระราชโอรสและพระราชธิดาเปนตน
และคนที่เปนทาส ก็อาศัยอยูดวย.
แมในปราสาทและเรือนยอดเปนตน ก็มีนัย (ความหมายเดียวกัน)
นี้แล. แมในพระราชบัลลังกเปนตน พระเจามหาสุทัสสนะ ก็ทรงใชเอง
เพียงพระราชบัลลังกเดียว บัลลังกที่เหลือ เปนของสําหรับพระราชโอรส
เปนตน ทรงใชสอย. บรรดาพระสนมทั้งหลาย ก็มีพระสนมคนเดียวเทานั้น
ที่ปรนนิบัติถวาย. ที่เหลือเปนเพียงบริวาร.
หญิงที่เกิดในครรภของนางพราหมณี (ผูเปนมเหสี) ของกษัตริย
ก็ดี หญิงที่เกิดในครรภของเจาหญิง (ผูเปนภรรยา) ของพราหมณก็ดี
ชื่อวา เวลามิกา.
๑. ปาฐะวา ทุกูลสนฺทนาติ ฉบับพมาเปน ทุกูลสนฺถรานิ แปลตามฉบับพมา.
๒.ปาฐะวา รชตฺมย โลหภาชนานิ ฉบับพมาเปน รชตมยโทหภาชนานิ แปลตามฉบับพมา.
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ดวยบทวา ปริทหามิ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เรานุงผา
คูเดียวเทานั้น ที่เหลือเปนของพวกราชบุรุษที่เที่ยวแวดลอม จํานวน
๑,๖๘๐,๐๐๐ คน.
ดวยบทวา ภฺุชามิ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เราเสวย
ขาวสุกประมาณ ๑ ทะนานเปนอยางสูง ที่เหลือเปนของราชบุรุษที่เที่ยว
แวดลอม จํานวน ๘๔,๐๐๐ คน.
ก็ขาวสุกถาดเดียว พอคน ๑๐ คนกินได. พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงแสดงสมบัติ เมื่อครั้งเปนพระเจามหาสุทัสสนะนี้อยางนี้แลว
บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงวา สมบัติ นั้นไมเที่ยง จึงตรัสคําวา อิติ โข ภิกขฺ ุ
เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปริณตา ไตแก (สังขารทั้งหลาย)
ถึงความเปนสภาพหาบัญญัติมิได เพราะละปกติ เปรียบเหมือน
ประทีปดับฉะนั้น.
บทวา เอว อนิจฺจา โข ภิกฺขุ สงฺขาร ความวา ที่ชื่อวาไมเที่ยง
เพราะหมายความวา มีแลวกลับไมมอี ยางนี้.
เปรียบเหมือน บุรุษพึงผูกบันไดไวที่ตนจําปาซึ่งสูงถึง ๑๐๐ ศอก
แลวไตขึ้นไปเก็บเอาดอกจําปา ทิ้งบันไดไตลงมาฉันใด พระผูมีพระภาคเจา
ก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน ดวยเหตุเพียงดังวาคือ เสด็จขึ้นสูสมบัติของ
พระเจามหาสุทัสสนะ ซึ่งกินเวลานานหลายแสนโกฏิป เปนเหมือน
ทรงผูกบันได (ไตขึ้นไป) ทรงถือเอาอนิจจลักษณะที่อยูในที่สุดแหง
สมบัติแลว เสด็จลงมาเหมือนทรงทิ้งบันได (ไตลงมา) ฉะนั้น.
บทวา เอว อธุวา ความวา เวนจากความเปนสภาพยั่งยืน
อยางนั้น เหมือนตอมน้ําเปนตนฉะนั้น.
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บทวา เอว อนสฺสาสิกา ความวา เวนจากความนายินดีอยางนั้น
เหมือนน้ําดื่มที่ดื่มในความฝน และเหมือนกระแจะจันทนที่ตนไมได
ลูบไลฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนิจจลักษณะไวในสูตรนี้ ดังพรรณนา
มานี้.
จบ อรรถกถาโคมยปณฑสูตรที่ ๔
๑

๕. นขสิขาสูตร
วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนแหงขันธ ๕
[๒๕๒] กรุงสาวัตถี. ที่พระเชตวนาราม. ภิกษุนั้นนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ จะมีหรือไม รูปบางอยางที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอ
กันไป ไมมคี วามแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง
เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?
จะมีหรือไม พระเจาขา เวทนาบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นเอง
เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?
จะมีหรือไม พระเจาขา สัญญาบางอยาง ฯลฯ สังขารบางอยาง
ฯลฯ วิญญาณบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป มีความ
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่ง
ที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?
๑. ปาฐะวา สุวินิเก ฉบับพมาเปน สุปนเก แปลตามฉบับพมา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ไมมีเลยภิกษุ รูปบางอยาง
ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา
จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย. ไมมีเลย
ภิกษุ เวทนาบางอยาง... สัญญาบางอยาง... สังขารบางอยาง...
วิญญาณบางอยาง ที่จะเปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป มีความ
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่
ยั่งยืนทั้งหลาย.
[๒๕๓] ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคเจาทรงใชปลายพระนขา
ชอนฝุนขึ้นนิดหนอย แลวไดตรัสคําดังนี้กะภิกษุนั้นวา :ดูกอนภิกษุ ไมมรี ูปแมประมาณเทานี้เลย ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้น
นั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุ ผิวา จักไดมีรูปแมเพียงเทานี้ ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร ก็จะไมปรากฏ
การอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อความสิ้นทุกขโดยถูกตอง. แตเพราะ
เหตุที่ไมมีรูป แมมีประมาณเทานี้แล ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป
มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา ฉะนั้นการอยูประพฤติพรหมจรรย
เพื่อความสิ้นทุกขโดยถูกตอง จึงปรากฏ.
ดูกอนภิกษุ ไมมีเวทนาแมมีประมาณเทานี้แล ที่เปนของเที่ยง
ยั่งยืน สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยู
อยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุ ผิวา จักไดมี เวทนาแมเพียงเทานี้ ที่เปนของเที่ยง
ยั่งยืน สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร ก็จะ
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ไมปรากฏการอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อความสิ้นทุกขโดยถูกตอง
แตเพราะเหตุที่ไมมีเวทนามีประมาณเทานี้ ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา ฉะนั้นการอยูประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยถูกตอง จึงปรากฏ.
ดูกอภิกษุ ไมมีสัญญาแมมีประมาณเทานี้แล... ไมมีสังขารทั้งหลาย
แมมีประมาณเทานี้แล ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่
ยั่งยืนทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุ ผิวา จักไดมีสังขารทั้งหลาย แมมีประมาณเทานี้
ซึ่งเปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
แลวไซร การอยูประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ
ก็จะไมปรากฏ แตเพราะเหตุที่ไมมีสังขารทั้งหลาย แมมีประมาณเทานี้
ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน ติดตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา
ฉะนั้นการอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความสิ้นทุกขโดยถูกตอง
จึงปรากฏ.
ดูกอนภิกษุ ไมมีวิญญาณแมมีประมาณเทานี้ ซึ่งจะเปนของเที่ยง
ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยู
อยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุ ผิวา จักไดมีวิญญาณมีประมาณเทานี้ เปนของเที่ยง
ยั่งยืน ติดตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร
ก็จักไมปรากฏการประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อความสิ้นไปแหงทุกข
โดยถูกตอง แตเพราะเหตุที่ไมมีวิญญาณแมมีประมาณเทานี้ ซึ่งจะเปน
ของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ฉะนั้น
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การอยูประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยถูกตอง จึงปรากฏ.
[๒๕๔] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ เธอจะสําคัญ
ความขอนี้เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. กราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ... เพราะเหตุนั้นแล อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้... รูช ัดวา... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ นขสิขาสูตรที่ ๔
อรรถกถานขสิขาสูตรที่ ๕
คําทั้งหมด ในนขสิขาสูตรที่ ๕ มีนัย (ความหมาย) ดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถานขสิขาสูตรที่ ๕
๖. สามุททกสูตร
วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนแหงขันธ ๕
[๒๕๕] กรุงสาวัตถี. เชตวนาราม. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคําดังตอไปนี้ กะพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ มีหรือไม รูปบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้น
นั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?
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มีอยูหรือไมพระเจาขา เวทนาบางอยาง... สัญญาบางอยาง...
สังขารทั้งหลายบางอยาง... วิญญาณบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน
สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงอยูอยางนั้น
นั่นแล เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไมมีเลยภิกษุ รูปบางอยางที่เปน
ของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา
จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.
ไมมีเลยภิกษุ เวทนาบางอยาง... สัญญาบางอยาง... สังขารทั้งหลาย
บางอยาง... วิญญาณบางอยาง ที่จะเปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป
มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง
เสมอดวยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย.
จบ สามุททกสูตรที่ ๖
อรรถกถาสามุททสกสูตรที่ ๖
สามุททกสูตรที่ ๖ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ตามอัธยาศัย
ของผูที่จะตรัสรูโดยประการนั้น.
จบ อรรถกถาสามุททกสูตรที่ ๖
๗. คัททูลสูตรที่ ๑
วาดวยอุปมาขันธ ๕ ดวยเสาลามสุนัข
[๒๕๖] กรุงสาวัตถี. ในพระเชตวันวิหาร. พระผูม -ี
พระภาคเจาตรัสวา กอนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้ มีที่สุดเบื้องตน
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ที่ใคร ๆ ตามไป รูไมไดแลว เงื่อนตน (ของสงสาร) ไมปรากฏ สําหรับ
สัตวทั้งหลาย ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องผูกไว
ทองเที่ยวไปมาอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยทีม่ หาสมุทรเหือดแหงไมมีน้ํา
ยังมีอยู แตเราตถาคต ไมกลาววา สัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องผูกไว ทองเที่ยวไปมาอยู จะกระทําที่สุด
แหงทุกขไดเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ภูเขาสิเนรุราช ถูกไฟไหมพินาศไป
ไมปรากฏ ยังมีอยู. แตเราตถาคตไมกลาววา สัตวทั้งหลาย ผูมี
อวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกมัด ทองเที่ยวไปมาอยู
จะทําที่สุดแหงทุกขไดเลย.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ผืนแผนดินใหญ ถูกไฟไหมพินาศไป
ไมปรากฏ ยังมีอยู. แตเราตถาคตไมกลาววา สัตวทั้งหลาย ผูมีอวิชชา
อวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว ทองเที่ยวไปมาอยูจะทําที่สุด
แหงทุกขไดเลย.
[๒๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาลามเชือกแลว ถูกลามไวที่เสาอันมั่นคง ยอมวิ่งวนหลักหรือเสานั้นเอง แมฉันใด ปุถชุ นผูไมไดสดับ
ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในอริยธรรม ฯลฯ ไมไดรับแนะนําใน
สัปปุริสธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา. ตาม
เห็นเวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ โดยความเปนอัตตา ตามเห็น
อัตตาวามีวิญญาณตามเห็นวิญญาณในอัตตาหรือตามเห็นอัตตาในวิญญาณ.
เขาจะแลนวนเวียน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู. เมื่อเขา
วนเวียน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู ก็จะไมพนจากรูป
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จากเวทนา จากสัญญา จากสังขาร จากวิญญาณ จะไมพน จาก ชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส. เราตถาคตกลาววา
เขาจะไมพนไปจากทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูฟงแลว ผูไดเห็นพระอริยเจา
ทั้งหลาย ฯลฯ ผูไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย จะไมตาม
เห็นรูปโดยเปนอัตตา. จะไมตามเห็นเวทนา... สัญญา... สังขาร...
จะไมตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนอัตตา ไมตามเห็นอัดตาวามีวิญญาณ
ไมตามเห็นวิญญาณในอัตตา ไมตามเห็นอัตตาในวิญญาณ เธอจะไมแลน
วนเวียนรูปอยู จะไมแลนวนเวียน เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ
อยู เธอเมื่อไมวิ่งวนเวียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู ก็จะ
พนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะพนจากชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เราตถาคตกลาววา เขาจะพน
ไปจากทุกข.
จบ คัททูลสูตรที่ ๑
อรรถกถาคัททูลสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัย ในคัททูลสูตรที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา ย มหาสมุทฺโท ความวา ในสมัยใด เมื่อพระอาทิตย
ดวงที่ ๕ อุทัยขึ้น มหาสมุทร (ทะเลหลวง) ก็จกั เหือดแหง.
บทวา ทุกขฺ สฺส อนฺตกิริย ความวา เราตถาคตไมกลาว
ถึงการกระทําที่สุด คือ การสิ้นสุด แหงวัฏฏทุกขของสัตบุรุษผูยังมิได
๑. ปาฐะวา วทามิ ฉบับพมาเปน น วทามิ แปลตามฉบับพมา
๑
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แทงตลอดอริยสัจจ ๔ แลว ถูกอวิชชารอยรัดไวแลว.
บทวา คทฺทูลพนฺโธ ไดแก สุนัขที่ถูกลามโซ.
บทวา ขีเล คือ ที่เสาใหญที่ยังไมไดตอกลงในแผนดิน.
บทวา ถมฺเภ คือ ที่เสา (เล็ก) ที่ฝงไว.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :คนพาลที่อาศัยวัฏฏะ พึงทราบวา เปรียบเหมือนสุนัข.
ทิฏฐิ พึงทราบวา เปรียบเหมือนโซตรวน.
สักกายะ พึงทราบวา เปรียบเหมือนเสา.
การหมุนไปตามสักกายะของปุถุชนผูถูกผูกติดไวที่กายของตน
ดวยทิฏฐิและตัณหา พึงทราบวา เหมือนการวิ่งวนรอบเสาของสุนัข ตัว
ที่ถูกลามโซและเชือกไวติดกับเสา.
จบ อรรคกถาคัททูลสูตรที่ ๑
๘. คัททูลสูตรที่ ๒
วาดวยอุปมาขันธ ๕ ดวยเสาลามสุนัข
[๒๕๘] กรุงสาวัตถี. ที่เชตวนาราม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้ มีที่สุดเบื้องตนอันบุคคลตามไปรูไมไดแลว เงื่อนตนแหง
สงสารจะไมปรากฏ แกสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น
มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว ทองเที่ยวไปมาอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สุนัขที่เขาลามเชือกแลว ถูกลามไวที่หลักหรือเสาอันมั่นคง. ถามันจะ
วิ่งไซร ก็จะวิ่งวนหลักหรือเสานั้น ถาจะยืนไซร ก็จะยืนชิดหลักหรือ
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เสานั้นนั่นเอง ถาจะนอนไซร ก็จะนอนชิดหลักหรือเสานั้นเอง แมฉันใด
กอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนไมไดสดับแลวก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมตาม
เห็นรูปวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ยอมตามเห็น
เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนอัตตาของเรา. แมหากเขาจะเดินไปไซร ก็จะเดินใกลปญจุปาทานขันธเหลานี้แหละ แมหากจะยืนไซร ก็จะยืนติดปญจุปทานขันธเหลานี้
แหละ แมหากจะนั่งไซร ก็จะนั่งติดปญจุปาทานขันธเหลานี้แหละ. เพราะ
ฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือง ๆ
อยางนี้วา จิตนี้เศราหมอง เพราะราคะ โทสะ โมหะ มาแลวตลอดกาลนาน.

วาดวยความเศราหมองและผองแผวแหงจิต
[๒๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย จะเศราหมองเพราะ
จิตเศราหมอง สัตวทั้งหลายจะผองแผว เพราะจิตผองแผว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นไหม จิตที่ชื่อวา จรณะ (จิตรกรรม) ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จรณจิต (จิตรกรรม) แมนั้นแล
จิตนั้นนั่นแหละคิดแลว. กอนภิกษุทั้งหลาย จิตนั่นเอง ยังวิจิตรกวา
จรณจิต (จิตรกรรม) แมนั้นแล. เพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือง ๆ วา จิตนี้ เศราหมอง เพราะ
ราคะ โทสะ โมหะ มานมนานแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
จะเศราหมอง เพราะจิตเศราหมอง จะผองแผว เพราะจิตผองแผว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็น สัตวอื่นแมเหลาเดียวที่จะวิจิตร
เหมือนสัตวเดียรัจฉานเหลานี้นะภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายสัตว
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เดียรัจฉานแมเหลานั้น วิจิตรแลว เพราะจิตนั่นเอง. จิตนั่นเอง ยังวิจิตร
กวา สัตวเดียรัจฉานแมเหลานั้นแล. เพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายควรพิจารณาวา จิตนี้เศราหมอง เพราะราคะ โทสะ โมหะ
มานมนานแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเศราหมอง เพราะ
จิตเศราหมอง ผองแผว เพราะจิตผองแผว. ดูกอนภิกษุท้งั หลาย
ชางยอมหรือชางเขียน เมื่อมีเครื่องยอมก็ดี ครั่งก็ดี ขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดี
สีแสดก็ดี พึงเขียนรูปสตรี หรือรูปบุรุษ มีองคาพยพครบทุกสวน
ลงที่แผนกระดาน หรือฝาผนัง ที่ขดั ดีแลว หรือแผนผาที่เขาจัดเตรียม
ไวดีแลว แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ก็ฉันนั้นแล
เมื่อจะใหเกิดขึ้น ก็จะใหรูปนั่นแหละเกิดขึ้น จะใหเวทนา... สัญญา... สังขาร...
วิญญาณ นั่นแหละเกิดขึ้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูช ดั วา... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมีดังนี้.
จบ คัททูลสูตรที่ ๒
อรรถกถาคัททูลสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในคัททูลสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่พาลปุถุชนผูติดอยูใน
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วัฏฏะ ผูอาศัยโซตรวนคือทิฏฐิจึงถูกผูกไวที่เสาคือ สักกายะ ดวยเชือก
คือตัณหา อาศัยขันธปญจกะเปนไปอยูในอิริยาบถทั้งปวง อีกอยางหนึ่ง
เพราะเหตุที่จิตนี้เศราหมองเพราะราคะ โทสะ โมหะ มานาน.

สัตวเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง
บทวา จิตฺตสงฺกิเลสา ความวา ก็สัตวทั้งหลายแมอาบน้ําดีแลว
ก็ชื่อวาเศราหมองเพราะจิตเศราหมองนั่นแล แตวาแมรางกายจะ
สกปรกก็ชื่อวาผองแผวไดเพราะจิตผองแผว.
ดวยเหตุนั้น โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา :พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงหาพระคุณ
อันยิ่งใหญมิไดตรัสไววา เมื่อรูปเศราหมอง สัตว
ทั้งหลายจึงชื่อวา เศราหมอง เมื่อรูปบริสทุ ธิ์ สัตว
ทั้งหลายจึงชื่อวา บริสุทธิ์.
(แต) พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงหา
พระคุณอันยิ่งใหญไดตรัสไววา เมื่อจิตเศราหมอง
สัตวทั้งหลายจึงชื่อวาเศราหมอง เมื่อจิตบริสุทธิ์
สัตวทั้งหลายจึงชื่อวาบริสุทธิ์ดวย.
บทวา จรณ นาม จิตฺต ไดแก วิจรณจิต (ภาพเขียน).
พราหมณผูเปนเจาลัทธิชื่อวา สังขา มีอยู พวกเขาใหสรางแผนผาแลว
ใหชางเขียนภาพแสดงสมบัติ และวิบัติ นานัปการ โดยเปนสวรรค เปน
นรก ลงในแผนภาพนั้น แสดง (ถึงผลของกรรม) วา ทํากรรมนี้แลว
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จะไดรับผลนี้ ทํากรรมนีแ้ ลว จะไดรับผลนี้ ถือเอาจิตรกรรมนั้นเที่ยวไป .
บทวา จิตฺเตเนว จินฺติต ความวา ชื่อวา อันจิตรกร (ชางเขียน)
ใหสวยงามแลวดวยจิต เพราะคิดแลวจึงเขียน .
บทวา จิตฺตฺเว จิตฺตตร ความวา จิตทีแ่ สวงหาอุบายของ
จิตนั้น วิจิตรกวาจิตที่ชื่อวา จรณะแมนั้น.
บทวา ติรจฺฉานคตา ปาณา จิตฺเตเนว จินฺติตา ความวา สัตว
ทั้งหลายเหลานั้นวิจิตรแลว เพราะจิตที่เปนเหตุใหทํากรรมนั่นเอง.
ก็สัตวทั้งหลายเหลานี้ มีนกกระจอกและนกกระทาเปนตน ที่จะชื่อวา
ประมวลเอาจิตที่เปนเหตุใหทํากรรมนั้นมาโดยคิดวา เราทั้งหลายจัก
วิจิตรอยางนี้ไมมีเลย. กรรมตางหากชักนําไปสูกําเนิด. การที่สัตว
เหลานั้นสวยงาม ก็โดยมีกําเนิดเปนมูล. จริงอยูสัตวทั้งหลายที่เขาถึง
กําเนิดแลว ยอมวิจิตรเหมือนกับสัตวที่เกิดอยูในกําเนิดนั้น ๆ บัณฑิต
พึงทราบวา ความวิจิตรสําเร็จมาแตกําเนิด กําเนิดสําเร็จมาแตกรรม
ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมดาวาจิตนี้ เปนสหชาตธรรม (ธรรมที่เกิด
รวมกัน) จึงพึงทราบวา มีอารมณอันวิจิตรกวาความวิจิตรของสัตว
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา นโข นาม พฺราหฺมณปาสณฺฑกิ า โหนฺติ เต ปน โกฏกกตฺวา ตตฺถ นานปฺปการา สุคติทุคฺคติวเสน สมฺปตฺติวิปตติโย ลิขาเปตฺวา อิท กมฺม กตฺวา อิท ปฏิลภติ อิทกตฺวา
อิทนฺติ ทสฺเสนฺโต ต จิตฺต คเหตฺวา วิจรติ. ฉบับพมาเปน สงฺขา นาม พฺราหฺมณปาสฺฑิกา โหนฺติ,
เต ปฏโกฏก กตฺวา ตตฺถ นานปฺปการา สุคติทุคฺคติวเสน สมฺปตฺติวิปตฺติโย เลขาเปตฺวา อิท
กมฺม กตฺวา อิท ปฏิลภติ อิท กตฺวาอทนฺติ ทสฺเสนฺตา ต จิตฺต คเหตฺวา วิจรติ. แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา จิตฺตกาเรน จินฺเตตฺวา เอกคฺคตาจิตฺเตน จินฺติต. ฉบับพมาเปน จิตฺตกาเรน
จินฺเตตฺวา กตตฺตา จิตฺเตน จินฺติต นาม. แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา จินฺติตา ฉบับพมาเปน จิตฺติตา แปสตามฉบับพมา.
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เดียรัจฉานทั้งหลาย เพราะวิจิตรดวยสหชาตธรรม (ธรรมที่เกิดรวมกัน)
เพราะวิจิตรดวยวัตถุ (ที่อาศัย) เพราะวิจิตรดวยทวาร เพราะวิจิตร
ดวยอารมณ ทั้งเพราะใหสําเร็จความวิจิตรเปนอเนก เชน เพศตาง ๆ กัน
สัญญาตาง ๆ กัน โวหารตาง ๆ กัน เปนตน ซึ่งมีกรรมชนิดตาง ๆ กัน
เปนมูล.
บทวา รชโก ไดแก ชางที่เขียนรูปดวยสี ลงในวัตถุทั้งหลาย
ก็ชางนั้น (ถา) ไมฉลาด ก็จะเขียนรูปไดไมนาพอใจ (แตถา) ฉลาด
ก็เขียนรูปได นาพอใจ สวยนาดูฉันใด. ปุถชุ นก็เปนอยางนั้นแหละ
คือยอมยังรูปที่ผิดปกติอันเวนจากคุณสมบัติ มีความถึงพรอมดวย
จักษุเปนตน ใหเกิดขึ้นดวยอกุศลจิต หรือดวยกุศลจิตที่เปนญาณวิปปยุต
ยอมยังรูปที่สวยงามอันถึงพรอมดวยคุณสมบัติ มีความถึงพรอมดวย
จักษุเปนตน ใหเกิดขึ้นดวยกุศลจิตที่เปนญาณสัมปยุต.
จบ อรรถกถาคัททูลสูตรที่ ๒
๙. นาวาสูตร
วาดวยความสิ้น และไมสิ้นไปแหงอาสวะ
[๒๖๐] กรุงสาวัตถี. ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต
กลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ของภิกษุผูรูอยู เห็นอยู ไมกลาว
ความสิ้นไป แหงอาสวะทั้งหลาย ของภิกษุผูไมรูอยู ไมเห็นอยู
ภิกษุทั้งหลายเมื่อรู เมื่อเห็นอะไร จึงมีความสิ้นอาสวะ ? เมื่อบุคคล
รูรูปอยางนี้ การเกิดขึ้นแหงรูปอยางนี้ ความดับสูญไปแหงรูปอยางนี้
เวทนาอยางนี้... สัญญาอยางนี้... สังขารอยางนี้... วิญญาณอยางนี้
ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณอยางนี้ ความดับสูญไปแหงวิญญาณอยางนี้
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(จึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะ) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยู
อยางนี้แล จึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
[๒๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ภาวนานุโยคอยู ถึงจะเกิดความปรารถนาวา ไฉนหนอ จิตของเราพึง
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่นก็จริง. แตที่แทจิตของเขา
ก็ไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยืดมั่นได ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ขอนั้น
พึงกลาวไดวา เพราะไมไดอบรมแลว. เพราะไมไดอบรมอะไร ?
เพราะไมไดอบรมสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ (และ) มรรคมีองค ๘. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ฟองไข
ของแมไก ๘ ฟองบาง ๑๐ ฟองบาง ๑๒ ฟองบาง ที่แมไกไมไดนอนทับ
ไมไดกก ไมไดฟก ถึงแมไกนั้น จะเกิดความปรารถนาอยางนี้ขึ้นวา
ไฉนหนอ ลูกของเรา จะพึงใชปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก เจาะ
กะเปาะฟอง ออกมาโดยสวัสดี ก็จริงแล แตทวา ไมควรที่ลูกไกเหลานั้น
จะใชปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก เจาะกะเปาะฟองออกมาโดยสวัสดี
ได. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวาฟองไข ของ
แมไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง แมไกไมไดนอนทับ ไมไดกก
ไมไดฟกเลย ฉันใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมไดประกอบเนือง ๆ
ซึ่งภาวนานุโยคอยู ก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล ถึงจะเกิดความปรารถนา
อยางนี้วา ไฉนหนอ จิตของเรา จะพึงพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะ
ไมยึดมั่น ก็จริงแล แตที่แท จิตของเธอจะไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไมยึดมั่นได. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ขอนั้นพึงกลาวไดวา เพราะ
ไมไดอบรมแลว. เพราะไมไดอบรมอะไร ? เพราะไมไดอบรมสติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และ
มรรคมีองค ๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุประกอบเนือง ๆ ซึ่ง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 349

ภาวนานุโยคอยู ถึงจะไมเกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา ไฉนหนอ
จิตของเรา จะพึงพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่นก็จริงแล
ถึงกระนั้น จิตของเธอก็จะหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม
ยึดมั่นได. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ขอนั้นพึงกลาวไดวา เพราะไดอบรมแลว.
เพราะไดอบรมอะไร ? เพราะไดอบรม สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และ มรรคมีองค ๘.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฟองไข ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ที่แมไก
นอนทับแลว กกแลว ฟกแลว ถึงแมแมไกนนั้ จะไมพึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ลูกของเรา จึงจะใชปลายเล็บเทา หรือ
จะงอยปาก ทําลายกะเปาะฟองออกมาโดยสวัสดี ก็จริงแล แตทวา
ลูกไกเหลานั้น ควรจะใชปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก ทําลายกะเปาะ
ฟองออกมาโดยสวัสดี. ขอนั้น เพราะเหตุไร ? เพราะวา ฟองไข ๘ ฟอง
๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง แมไกไดนอนทับ ไดกก ไดฟกมาแลวอยางนั้น
แมฉันใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ภาวนานุโยคอยู ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ถึงแมจะไมเกิดความปรารถนา
ขึ้นอยางนี้วา ไฉนหนอ จิตของเรา จะพึงพนจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไมยึดมั่นก็จริงแล แตจิตของเธอก็จะพนจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไมยึดมั่น. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ขอนั้นพึงกลาวไดวา เพราะ
ไดอบรมแลว. ถามวา เพราะไดอบรมอะไร ? แกวา เพราะไดอบรม
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
(และ) มรรคมีองค ๘
[๒๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รอยนิ้วมือ หรือรอยหัวแมมือ
ของชางไม หรือลูกมือของชางไม ยอมปรากฏ ดามมีดใหเห็น แดวา
ชางไม หรือลูกมือของชางไมนั้นหารูไมวา วันนี้ ดามมีดของเรา
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สึกไปเทานี้ วานนี้สึกไปเทานี้ วานซืนนี้สึกไปเทานี้ มีความรูแตเพียงวา
ดามมีดนั้นสึก ๆ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบเนือง ๆ
ซึ่งภาวนานุโยคอยู ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ถึงแมจะไมมีความรูอยางนี้วา
วันนี้ อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเทานี้ วานนี้สิ้นไปเทานี้ วานซืนนี้
สิ้นไปเทานี้ ก็จริง แตเธอก็รูวาสิ้นไปแลว ๆ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เรือเดินสมุทร ที่เขาผูกดวยเชือกผูกคือหวาย แชอยูในน้ํา ๖ เดือน
ในฤดูหนาว ลากขึ้นบก เชือกคือหวาย ทีถ่ ูกลมและแดดพัดเผา ถูก
เมฆฝนตกชะรด ก็จะเปอยผุไป โดยไมยากฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุประกอบเนือง ๆ ซึ่งภาวนานุโยคอยู ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน
สัญโญชนกจ็ ะเสื่อมสิ้นไปโดยไมยากเลย.
จบ นาวาสูตรที่ ๙
อรรถกถานาวาสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในนาวาสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุกฺกฏุ ิยา อณฺฑานิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุปมา ๒ ขอนี้ไว ดวยอํานาจธรรมที่เปนฝายดํา และ
ฝายขาว . บรรดาอุปมา ๒ ขอนั้น อุปมาวาดวยธรรมที่เปนฝายดํา
ยังไมใหสําเร็จประโยชน (แต) อุปมาวาดวยธรรมที่เปนฝายขาว
นอกนี้ทําใหสําเร็จประโยชนไดแล. พึงทราบเนื้อความของอุปมา
วาดวยธรรมฝายขาว อยางนี้.
บทวา เสยฺยถา เปนนิบาต ใชในความหมายเปนขออุปมา.
๑ ปาฐะวา คณฺหปกฺขสุกขฺ ปกฺขวเสน ฉบับพมาเปน กณฺหปกฺขสุกฺกปกฺขวเสน แปลตามฉบับ
๑

๒

พมา.
๒. ปาฐะวา สุกฺขปกฺขอุปมาย ฉบับพมาเปน สุกฺกปกฺขอุปมาย แปลตามฉบับพมา.
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บทวา อป ใชในความหมายวา สงเสริม. ดวยบททั้งสอง
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงวา เสยฺยถาป นาม ภิกฺขเว.
ก็ในบทนี้วา กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ อฏ วา ทส วา ทฺวาทส วา มี
อธิบายวา ฟองไขของแมไก ขาดไปบาง เกินไปบาง จากจํานวนมี
ประการดังกลาวแลว ก็จริง ถึงกระนั้น พระผูมพี ระภาคเจาก็ตรัสไว
อยางนั้น เพราะดวยคําสละสลวยดี และดวยคําที่สละสลวยในโลกก็มี
อยูอยางนี้.
บทวา ตานสฺสุ ตัดบทเปน ตานิ อสฺส.ุ (อสฺส)ุ คือ ภเวยฺยุ แปลวา
ฟองไขเหลานั้น พึงมี.
บทวา กุกฺกุฏิยา สมฺมาอธิสยิตานิ ความวา ฟองไขเหลานั้น
อันไกตัวเมียที่เปนแม กางปกออกแลวนอนทับอยูบนฟองไขเหลานั้น
ชื่อวา นอนทับดวยดี.
บทวา สมฺมาปริเสทิตานิ ความวา ฟองไขทั้งหลายที่แมไก
ใหไดรับไออุนตามกาลอันสมควร ชื่อวากก คือ ทําใหอบอุนดวยดี
คือ ทั่วถึง.
บทวา สมฺมาปริภาวิตานิ ความวา ฟองไขทั้ง หลายอันแมไกฟก
ดวยดี คือ ทัว่ ถึงตามกาลอันสมควร อธิบายวา ใหกลิ่นพอไกจับ
บทวา กิฺจาป ตสฺสา กุกฺกุฏยิ า ความวา แมไกตัวนั้นทําความ
ไมประมาทดวยการทํากิริยา ๓ อยางนี้แลว จะไมเกิดความปรารถนา
อยางนี้แมก็จริง.
บทวา อถ โข ภพฺพาว เต ความวา ถึงกระนั้น ลูกไกเหลานั้น
ก็สามารถที่จะเจาะ (ฟองไข) ออกมาไดโดยสวัสดี ตามนัยที่กลาวไวแลว.
๑ ปาฐะวา ปติสมฺภาวนตฺเถ ฉบับพมาเปน อปติ สมฺภาวนตฺเถ แปลตามฉบับพมา
๑
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ก็เพราะเหตุที่ฟองไขเหลานั้นอันแมไกตัวนั้นบริบาลอยู
โดยอาการ ๓ อยาง อยางนี้จึงไมเสีย และน้ําเมือกของฟองไขเหลานั้น
ก็เหือดแหงไป เปลือกไขบางปลายเล็บเทาและจะงอยปากเริ่มแข็ง
แกกลาไปเอง เพราะเปลือกไขบาง แสงสวางจากขางนอกจึงปรากฏ
เขาไปถึงขางใน ฉะนั้น ลูกไกเหลานั้น จึงอยากจะออกมา (ขางนอก)
ดวยคิดวา เรานอนตัวงออยูในที่แคบมานานแลวหนอ และแสงสวาง
ขางนอกนี้ ก็ปรากฏอยู บัดนี้เราทั้งหลายจักอยูอยางสุขสบายในที่นี้แหละ
ดังนี้แลว เอาเทากระเทาะเปลือกไข ยื่นคอออกมา ครั้นแลวเปลือกไขนั้น
ก็จะแตกออกเปน ๒ ซีก ทีนั้นลูกไกเหลานั้นก็จะออกมาสลัดปกสงเสียง
รองเจี๊ยบ ๆ และครั้นออกมาแลวก็จะเที่ยว (หากิน) ไป ทําใหคามเขตดู
สวยงาม.
บทวา เอวเมว โข นี้เปนบทรับรองขออุปมา บทรับรองขออุปมา
นั้นพึงทราบเทียบเคียงกับความหมายอยางนี้. อธิบายวา เวลาที่ภิกษุนี้
ประกอบการบําเพ็ญภาวนาพึงทราบวา เปรียบเหมือนการที่แมไกนั้น
ทํากิริยา ๓ อยางในฟองไข.
ความที่วิปสสนาญาณของภิกษุผูประกอบการบําเพ็ญภาวนา
ไมเสื่อมเพราะทําอนุปสสนา ๓ อยางใหถึงพรอม พึงทราบวาเปรียบ
เหมือนภาวะที่ฟองไขไมเนา เพราะแมไกทํากิริยา ๓ อยางใหถึงพรอม
การทีค่ วามสิเนหาคือความใครใจที่ติดอยูในภพทั้ง ๓ ของ
ภิกษุนั้นสิ้นไปเพราะทําอนุปสสนา ๓ อยางใหถึงพรอม พึงทราบวา
เปรียบเหมือนการที่ยางเหนียวของฟองไขทั้งหลายสิ้นไปเพราะแมไก
นั้นทํากิริยา ๓ อยาง.
การทีก่ ะเปาะฟองไขคืออวิชชาของภิกษุบาง พึงทราบวา
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เปรียบเหมือนการที่เปลือกฟองไขบาง
การทีว่ ิปสสนาญาณของภิกษุกลาแข็ง ผองใส และแกลวกลา
พึงทราบวา เปรียบเหมือนการที่ปลายเล็บเทา และจะงอยปากของ
ลูกไกทั้งหลายกลาแข็ง.
เวลาที่วิปสสนาญาณของภิกษุแกกลา เจริญไดที่ พึงทราบวา
เปรียบเหมือนเวลาที่ลูกไกทั้งหลายเจริญขึ้น.
เวลาที่ภิกษุนั้น ถือเอาวิปสสนาญาณไดแลว เที่ยว (จาริก) ไป
ไดฤดูเปนสัปปายะ โภชนะเปนสัปปายะ บุคคลเปนสัปปายะ หรือ
การฟงธรรมเปนสัปปายะ อันเกิดแตวิปสสนาญาณนั้น แลวนั่งอยูบน
อาสนะเดียวนั่นแล เจริญวิปสสนา ทําลายกะเปาะฟองคืออวิชชาดวย
อรหัตตมรรคที่บรรลุแลวตามลําดับ ปรบปกคืออภิญญา แลวสําเร็จเปน
พระอรหันตโดยสวัสดี พึงทราบวา เปรียบเหมือนเวลาลูกไก เอา
ปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก กะเทาะกะเปาะฟองไข กระพือปก
แหวกออกมาไดโดยสวัสดี.
อนึ่ง เปรียบเหมือนวา แมไกทราบวา ลูกไก เติบโตเต็มที่แลว
จึงจิกกะเปาะฟองไขฉันใด ฝายพระศาสดาก็ฉันนั้น ทรงทราบวา
ญาณของภิกษุเห็นปานนั้น แกเต็มที่แลว ก็ทรงแผแสงสวางไป แลว
ทําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชา ดวยคาถาโดยนัยเปนตนวา :จงถอนความเสนหาของตนขึน้ เสียเถิด
ใหเหมือนกับ ถอนดอกโกมุท ที่บานในฤดูสารทกาล
ดวยมือของตนฉะนั้น ขอเธอจงเพิ่มพูลทางแหง
สันติเถิด พระนิพพาน พระสุคตเจา ทรงแสดง
ไวแลว.
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เวลาจบคาถา ภิกษุนั้นทําลายกะเปาะฟองคืออวิชชาแลว ได
สําเร็จเปนพระอรหันต. ตั้งแตนั้นมา พระมหาขีณาสพแมนี้ ก็เขา
ผลสมาบัติที่มีนิพพานเปนอารมณ แลวทองเที่ยวไป ทําใหสังฆาราม
งดงาม เปรียบเหมือนลูกไกเหลานั้นทองเที่ยวไปทําใหคามเขต
งดงามฉะนั้น.
บทวา ผลภณฺฑสฺส ไดแก ชางไม. จริงอยู ชางไมนั้น เรียกกันวา
ผลภัณฑะ เพราะตีเสนบันทัด คือ โอสมนกะ แลวเปดปกไมออกไป.
บทวา วาสิชเฏ ไดแก ที่สําหรับจับของมีดที่มีดาม.
บทวา เอตฺตก วา เม อชฺช อาสวาน ขีณ มีอธิบายวา ก็อาสวะ
ทั้งหลายของบรรพชิต สิน้ อยูเปนนิตย เพราะอุทเทส เพราะปริปุจฉา
เพราะการทําไวในใจโดยแยบคาย และเพราะวัตตปฏิบัติ โดยสังเขปคือ
การบรรพชา. และเมื่ออาสวะเหลานั้นกําลังสิ้นไปอยูอยางนี้ ทานไมรู
อยางนี้ดอกวา วันนี้สิ้นไปเทานี้ เมือ่ วานสิ้นไปเทานี้ เมื่อวานซืน
สิ้นไปเทานี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอานิสงสของวิปสสนาไว
ดวยอุปมานี้.
บทวา เหมนฺติเกน ไดแก โดยสมัยแหงเหมันตฤดู.
บทวา ปฏิปสฺสมฺภนฺติ ไดแก เครื่องผูกคือหวายทั้งหลายยอม
เสื่อมสิ้นไปเพราะชราภาพ.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความ
ที่สังโยชนหยอนกําลังลงดวยอุปมานี้วา :ศาสนาพึงเห็นวา
เปรียบเหมือนมหาสมุทร
พระโยคาวจรพึงเห็นวา เปรียบเหมือนเรือ.
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การทีภ่ ิกษุนี้ทองเที่ยวไปในสํานักอุปชฌายอาจารยในเวลา
ที่มีพรรษายังไมครบ ๕ พึงเห็นวา เปรียบเหมือนการที่เรือลอยวน
อยูในทะเลหลวง.
ความที่สังโยชนทงั้ หลายของภิกษุเบาบางลง เพราะอุเทศ และ
ปริปุจฉา เปนตน นั่นเอง โดยสังเขปก็ไดแกบรรพชา พึงเห็นวา เปรียบ
เหมือนการที่เชือกผูกเรือถูกน้ําในทะเลหลวงกัดกรอนจนบาง.
เวลาที่ภิกษุผูเปนนิสัยมุตตกะเรียนกรรมฐานแลว (ไป) อยูในปา
พึงเห็นวา เปรียบเหมือนเวลาที่เรือถูกยกวางไวบนบก.
การทีเ่ สนหาคือตัณหาเหือดแหงไปเพราะวิปสสนาญาณ พึงเห็น
วา เปรียบเหมือนเชือกผูกเรือแหง เพราะถูกลมและแดดในตอนกลางวัน.
การทีจ่ ิตชุมชื่น เพราะปติ และปราโมทย อันอาศัยกรรมฐาน
เกิดขึ้น พึงเห็นวา เปรียบเหมือนการที่เรือชุมชื้น เพราะถูกน้ําอันเกิด
จากน้ําคาง ในตอนกลางคืน.
การทีภ่ ิกษุไดฤดูเปนสัปปายะเปนตนในวันหนึ่ง ในวิปสสนาญาณกรรมฐาน แลวมีสังโยชนเบาบางลงมากมาย เพราะปติและปราโมทย
อันเกิดแตวิปสสนาญาณ พึงเห็นวา เปรียบเหมือนเครื่องผูก (เรือ) แหง
ใน ตอนกลางวัน เพราะถูกลมและแดด และเปยกชื้นในตอนกลางคืน
เพราะน้ําเกิดจากน้ําคาง.
อรหัตตมรรคญาณ พึงเห็นวา เปรียบเหมือนเมฆฝน.
๑

๒

๑. ปาฐะวา เจว นาจะเปน เอว
๒. ปาฐะวา เอกา ปติปามุชฺเชหิ ฉบับพมาเปน วิปสฺสนาาณปติปาโมชฺเชหิ แปลตามฉบับพมา.
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การทีภ่ ิกษุผูเริ่มเรียนวิปสสนากรรมฐาน แลวเจริญวิปสสนา
โดยเปนรูปสัตตกะ (หมวด ๗ แหงรูป) เปนตน เมื่อกรรมฐานแจมชัด ๆ
เขา วันหนึ่งไดฤดูเปนสัปปายะเปนตน นั่งขัดสมาธิครั้งเดียว (ไมลุกขึ้นอีก)
แลวไดบรรลุอรหัตตผล พึงเห็นวา เปรียบเหมือนการที่เรือมีน้ําฝนเต็มลํา.
การทีภ่ ิกษุนั้น สิ้นสังโยชนแลวสําเร็จเปนพระอรหันต ยังไมได
อนุเคราะหมหาชน ดํารงอยูตราบอายุขัย พึงเห็นวาเปรียบเหมือนการ
ที่เรือซึ่งมีเชือกผูกเปอย แตก็ยังจอดอยูไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง.
เวลาที่พระขีณาสพปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
โดยการขัดสมาธิครั้งเดียว เพราะอุปาทินนกขันธแตกสลายไป (กิเลส
สิ้นแลว ปรินิพพานทันที) แลวเขาถึงความเปนผูหาบัญญัติมิได พึงเห็น
วา เปรียบเหมือนเวลาที่เรือมีเชือกผูกเปอย กรอนขาดไปทีละนอย
จนเขาถึงความเปนสภาพหาบัญญัติมิได (จนเรียกวาเชือกไมได).
จบ อรรถกถานาวาสูตรที่ ๙
๑๐. สัญญาสูตร
วาดวยการเจริญอนิจจสัญญา
[๒๖๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา
ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ครอบงํารูปราคะทั้งปวงได ครอบงํา
ภวราคะทั้งปวงได ครอบงําอวิชชาทั้งปวงได จะถอน อัสมิมานะ
ทั้งปวงขึ้นได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัย ชาวนา เมื่อจะใชไถไหญ
ไถนา ก็จะไถดะรากไม ที่แตกยื่นออกไป ทั้งหมดเสีย แมฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย อนิจจสัญญา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมาก
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แลว จะครอบงํา กามราคะ รูปราคะ ภวราคะ (และ) อวิชชา ทุก อยาง
จะถอนอัสมิมานะทั้งหมดขึ้น.
[๒๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเกี่ยวหญามุงกระตายเกี่ยวหญา
มุงกระตายแลว จะดาย จะฟาด จะสลัดทิ้ง แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อนิจจสัญญา ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวงมะมวงขาดตรงขั้ว มะมวง
ทั้งหลายที่ติดอยูกับขั้ว ก็จะหลุดออกไปตามขั้วนั้น แมฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย อนิจจสัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ฯลฯ.
[๒๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลอนเรือนของเรือนยอดทั้งหมด
ที่ชี้ตรงไปที่ยอด ชอนไปที่ยอด ไปรวมกันอยูที่ยอด ชาวโลกกลาววา
เปนเลิศกวากลอนเหลานั้น ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา ก็เชนนั้น
เหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลิ่นกะลําพัก ชาวโลกกลาววา
เปนเลิศกวากลิ่นที่เกิดจากรากทั้งหลาย แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
อนิจจสัญญา ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จันทนแดง ชาวโลกกลาววา
เปนเลิศกวาไมที่มีกลิ่นที่แกนทั้งหลาย แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
อนิจจสัญญา ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดอกมะลิ ชาวโลกกลาววา
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เปนเลิศกวาดอกไมที่มีกลิ่นที่ดอกทั้งหลาย แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
อนิจจสัญญา ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เจาประเทศราชทั้งหมดยอมตาม
เสด็จพระเจาจักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิ ชาวโลกกลาววา เปนเลิศ
กวาเจาประเทศราชเหลานั้น แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา
ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ทีภ่ ิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แสงสวางของดวงดาวทุกดวง
ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงแสงสวางของดวงจันทร แสงสวางของ
ดวงจันทร ชาวโลกกลาววา เปนเลิศกวาแสงสวางของดวงดาวเหลานั้น
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา ก็เชนนั้นเหมือนกันแล
ที่ภิกษุเจริญแลว ฯลฯ.
[๒๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัย เมื่อทองฟาบริสุทธิ์
แจมจํารัส ปราศจากเมฆหมอก พระอาทิตยอุทัยขึ้นสูทองงาจะสองแสง
แผดแสงผานอากาศ ผานความมืดทั้งหมดแลวเจิดจาอยู แมฉันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา ก็เชนนั้นเหมือนกัน ที่ภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว จะครอบงํา กามราคะ รูปราคะ ภวราคะ (และ) อวิชชา
ทุกอยาง จะถอนอัสมิมานะทั้งมวลได.
[๒๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแลว
อยางไร ทําใหมากแลวอยางไร จึงจะครอบงํากามราคะทั้งหมดได
ฯลฯ ถอนอัสมิมานะทั้งหมดขึ้นได ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปอยางนี้
ความเกิดขึ้นแหงรูปอยางนี้ ความดับสูญแหงรูปอยางนี้ เวทนาอยางนี้...
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สัญญาอยางนี้... สังขารอยางนี้... วิญญาณอยางนี้ ความเกิดขึ้นแหง
วิญญาณอยางนี้ ความดับสูญแหงวิญญาณอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้แล ทําใหมากอยางนี้ จะครอบงํา
กามราคะ รูปราคะ ภวราคะ (และ) อวิชชาทุกอยางได จะถอนอัสมิมานะ
ทั้งหมดขึ้นได.
จบ สัญญาสูตรที่ ๑๐
จบ ปุปผวรรคที่ ๕
อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อนิจฺจสฺา ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นแกภิกษุผูภาวนา
อยูวา ไมเที่ยง ไมเที่ยง.
บทวา ปริยาทิยติ ไดแก จักทําให (กามราคะ) ทั้งหมดสิ้นไป
บทวา สพฺพ อสฺมมิ าน ไดแก อัสมิมานะทั้ง ๙ อยาง.
บทวา มูลสนฺตานกานิ ไดแก รากไมที่แตกยื่นออกไป.
ก็ในที่นี้มีอุปมาเปรียบเทียบดังตอไปนี้ :อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนไถใหญ.
กิเลสทั้งหลาย เปรียบเหมือนรากไมที่แตกออกไปทั้งเล็กทั้งใหญ
พระโยคีผูเจริญอนิจจสัญญาทําลายกิเลสไดดวยญาณอันเกิดจาก
อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนชาวนาไถนาทําลายรากไมเหลานั้นไดดวยไถ.
บทวา โอธุนาติ แปลวา ดาย (กําจัดขางลาง)
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บทวา นิธุนาติ แปลวา ฟาด.
บทวา นิปฺโผเฏติ แปลวา สลัดทิ้ง.
แมในที่นี้ พึงอุปมาเปรียบเทียบดวยอรรถนี้วา อาลัยคือกิเลส
เปรียบเหมือนหญาปลอง ญาณอันเกิดจากอนิจจสัญญา เปรียบเหมือน
การสลัดทิ้ง.
บทวา วณฺฑจฺฉินนฺ าย ความวา (พวงมะมวง) ขั้วขาดเพราะ
ลูกธนูอันคม.
บทวา ตนฺวยานิ ภวนฺติ ความวา (มะมวงลูกอื่น ๆ) ยอมตก
ตามพวงมะมวงพวงนั้น. เมื่อมะมวงพวงนั้นตก มะมวง (ลูกอื่น) ก็พลอย
ตกลงพื้นดินดวย.
แมในที่นี้ มีอุปมาเปรียบเทียบดังนี้วา :กิเลสทั้งหลาย เปรียบเหมือนพวงมะมวง
อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนลูกธนูอันคม
เมื่ออวิชชาที่เปนรากเหงาของกิเลสทั้งหลายถูกตัดขาดไปดวย
ญาณอันเกิดจากอนิจจสัญญา กิเลสทั้งหมดก็พลอยถูกถอน (ถูกตัด)
ไปดวย เปรียบเหมือนเมื่อพวงมะมวงถูกตัดไปดวยคมธนู มะมวงทั้งหมด
(ในกานเดียวกัน) ก็พลอยหลนลงพื้นไปดวย.
บทวา กูฏงฺคมา แปลวา (กลอนทั้งหลาย) ไปถึงยอดเรือน.
บทวา กูฏนินฺนา แปลวา ชอนเขาไปในยอดเรือน โดยสอดเขาไป
สูยอดเรือน.
บทวา กูฏสโมสรณา แปลวา รวมลงอยูที่ยอดเรือน.
ในทีน่ ี้มีอปุ มาเปรียบเทียบดังนี้วา :-
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อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนยอดเรือน.
กุศลธรรมที่เปนไปภูมิ ๔ เปรียบเหมือนกลอนเรือน.
อนิจจสัญญาเปนยอดของกุศลธรรมทั้งหลาย เปรียบเหมือน
ยอดแหงกลอนทั้งหมด เปนยอดของกูฏาคาร.
ถามวา ก็อนิจจสัญญาเปนยอดของกุศลธรรมที่เปนโลกิยะ (เทานั้น)
มิใชหรือ ? (แลว) กลับมาเปนยอดของโลกุตตรธรรมไดอยางไร ?
ตอบวา อนิจจสัญญาพึงทราบวา เปนยอด (ของโลกุตตรธรรม
ทั้งหลาย) เพราะอรรถวาเปนเหตุใหไดโลกุตตรธรรมแมเหลานั้น.
พึงทราบขออุปมาเปรียบเทียบในอุปมาทั้งหมดโดยอุบายนี้
ก็ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงกิจของอนิจจสัญญาดวยอุปมา
๓ ขอแรก ตรัสพลังของอนิจจสัญญาดวยอุปมา ๓ ขอหลังแล.
จบ อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาปุปผวรรคที่ ๕
จบ มัชฌิมปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. นทีสูตร ๒. ปุปผสูตร ๓. เผณปณฑสูตร ๔. โคมยสูตร
๕. นขสิขาสูตร ๖. สามุททกสูตร ๗. คัททูลสูตรที่ ๑ ๘. คัททูลสูตรที่ ๒
๙. นาวาสูตร ๑๐. สัญญาสูตร.
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รวมวรรคทีม่ ีในมัชฌิมปณณาสกนั้นคือ
๑. อุปายวรรค ๒. อรทันตวรรค ๓. ขัชชนียวรรค ๔. เถรวรรค
๕. ปุปผวรรค จึงเรียกวาเปนทุติยปณณาสก ในขันธสังยุตตนั้น.
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จุลลปณณาสก
อันตวรรคที่ ๑
๑. อันตสูตร
วาดวยสวน คือ สักกายะ ๔ อยาง
[๒๗๔] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้น ฯลฯ. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนทั้งหลายเหลานี้มี ๔ อยาง ดังตอไปนี้
๔ อยางคืออะไร ? คือ สวนคือสักกายะ ๑ สวนคือความเกิดขึ้นแหง
สักกายะ ๑ สวนคือความดับแหงสักกายะ ๑ สวนคือขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงสักกายะ ๑.
[๒๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือสักกายะคืออะไร ?
สวนคือสักกายะนั้น มีคําที่จะพึงกลาววา คือ อุปาทานขันธ ๕. อุปาทานขันธ ๕ คืออะไร ? ไดแก อุปาทานขันธคือ รูป ๑ อุปาทานขันธคือ
เวทนา ๑ อุปาทานขันธคือ สัญญา ๑ อุปาทานขันธคือ สังขาร ๑
อุปาทานขันธคือ วิญญาณ ๑ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา
สวนคือสักกายะ.
[๒๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือความเกิดขึ้นแหงสักกายะ
คืออะไร ? คือตัณหานี้ที่ใหเกิดในภพใหม ไปดวยกันกับความกําหนัด
ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินนักในอารมณนั้น ๆ ไดแก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา
สวนคือความเกิดขึ้นแหงสักกายะ.
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[๒๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือความดับแหงสักกายะ
คืออะไร ? คือความดับโดยการสํารอกซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละไมมีเหลือ
การสละ การสลัดทิ้ง การปลอยไป การไมอาลัยใยดี ภิกษุทั้งหลาย
นี้เราตถาคตเรียกวา สวนคือความดับแหงสักกายะ.
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือขอปฏิบัติใหถงึ ความดับ
แหงสักกายะ คืออะไร ? คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้เอง ไตแก สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา สวนคือขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสักกายะ. ภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือสวน ๔ สวน.
จบ อันตสูตรที่ ๑
อรรถกถาจุลลปณณาสก
อรรถกถาอันตวรรค
อรรถกถาอันตสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในอันตสูตรที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา อนฺตา ไดแกสวนทั้งหลาย. สูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสตามอัธยาศัยของเวไนยสัตวผูจะตรัสรูได ดวยคําวา อนฺโต
โดยทรงประกอบขันธ ๕ เขากับอริยสัจ ๔.
จบ อรรถกถาอันตสูตรที่ ๑
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๒. ทุกขสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔
[๒๗๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจัก
แสดงทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดับทุกข และขอปฏิบัติใหถงึ ความดับแหงทุกข แกเธอทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงฟง.
[๒๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขคืออะไร ? ทุกขมีคําที่จะพึง
กลาววา คือ อุปาทานขันธ ๕. อุปาทานขันธ ๕ นั้นคืออะไร ? คือ
อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ภิกษุทั้งหลาย นี้
เราตถาคตเรียกวา ทุกข.
[๒๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเกิดแหงทุกขคืออะไร ?
คือตัณหานี้ ที่ใหเกิดในภพใหม ไปดวยกันกับความกําหนัดดวยอํานาจ
แหงความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินนักในอารมณนั้น ๆ ไดแก กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้ เราตถาคตเรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๒๘๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงทุกขคืออะไร ?
คือความดับโดยการสํารอกตัณหานั้น นั่นแหละไมมีเหลีอ การสละ การ
สลัดทิ้ง การปลอยไป
การไมอาลัยใยดี. ภิกษุทั้งหลาย
นี้เราตถาคตเรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๒๘๓ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขอปฏิบตั ิใหถึงความดับแหงทุกข
คืออะไร ? คืออริยมรรคมีองค ๘ นีเ้ อง ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ ทุกขสูตรที่ ๒
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อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :แมทุกขสูตรที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวตามอัธยาศัยของ
เวไนยสัตว ผูจะตรัสรู ดวยคําวา ทุกฺข โดยทรงประกอบขันธ ๕
เขากับอริยสัจ ๔.
จบ อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๒
๓. สักกายสูตร
วาดวยสักกายะ ตามแนวอริยสัจ ๔
[๒๘๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจัก
แสดงสักกายะ ความเกิดขึ้นแหงสักกายะ ความดับแหงสักกายะ และ
ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสักกายะ เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง.
[๒๘๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะ คืออะไร ?
สักกายะนั้นมีคําที่จะพึงกลาววา. คืออุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕
คืออะไร ? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา สักกายะ.
[๒๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กายสมุทัยคืออะไร ? คือ ตัณหา
ที่ใหเกิดในภพใหม ไปดวยกันกับความกําหนัดดวยอํานาจแหงความ
เพลิดเพลิน เพลิดเพลินนักในอารมณนั้น ๆ ไดแก กามตัณหา ภวตัณหาวิภวตัณหา. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา สักกายสมุทัย.
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[๒๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธคืออะไร ? คือ
ความดับโดยการสํารอกตัณหานั้นนั่นแหละไมมีเหลือ การสละ
การสลัดทิ้ง การปลอยไป การไมอาลัยใยดี. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคต
เรียกวา สักกายนิโรธ.
[๒๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา
คืออะไร ? คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้เอง ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคต เรียกวาสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สักกายสูตรที่ ๓
อรรถกถาสักกายสูตรที่ ๓
แมสูตรที่ ๓ ก็เหมือนกัน คือพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ตามอัธยาศัยของเวไนยสัตวผูจะตรัสรูได ดวยคําวา สกฺกาโย โดย
ทรงประกอบขันธ ๕ เขากับอริยสัจ ๔.
จบ อรรถกถาสักกายสูตรที่ ๓
๔. ปริญเญยยสูตร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู
[๒๘๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรม
ที่ควรกําหนดรู การกําหนดรู และบุคคลผูกําหนดรู ขอเธอทั้งหลาย
จงตั้งใจฟง.
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[๒๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทั้งหลายที่ควรกําหนดรู
คืออะไร ? ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรกําหนดรู คือรูป... คือเวทนา...
คือสัญญา... คือสังขาร. ธรรมที่ควรกําหนดรูคือวิญญาณ. ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหลานี้ เราตถาคตเรียกวา ปริญเญยยธรรม.
[๒๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกําหนดรูคืออะไร ? คือ
ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา ปริญญาธรรม.
[๒๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูก ําหนดรูคือใคร ?
บุคคลผูกําหนดรูนั้น ควรกลาววา คือพระอรหันต ซึ่งไดแกทานผูมีชื่อ
อยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ราตถาคตเรียกวา
ปริญญาตาวีบุคคล.
จบ ปริญเญยยสูตรที่ ๔
อรรถกถาปริญเญยยสูตรที่ ๔
พึงทราบวินิจฉัยในปริญเญยยสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา ปริฺเยฺเย ไดแก ธรรมทั้งหลาย ที่พึงกําหนดรู คือ
พึงกาวลวง.
บทวา ปริฺ ไดแก กําหนดรูด วยการกาวลวง.
บทวา ปริฺาตาวึ ไดแก บุคคลผูกําหนดรูแจงกาวลวงอยู
ดวยปริญญานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงพระนิพพาน ดวยบทวา
ราคกฺขโย เปนตน.
จบ อรรถกถาปริญเญยยสูตรที่ ๔
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๕. สมณสูตรที่ ๑
วาดวยผูไมควร และผูควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ
[๒๙๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธเหลานี้
มี ๕ อยาง. ๕ อยางคืออะไร ? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ
อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ไมทราบชัด คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออก
ของอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความจริง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณเหลานี้ นั้น จะไมไดรับการยกยองวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะทั้งหลาย จะไมไดรับการยกยองวาเปนพราหมณ ในหมู
พราหมณทั้งหลายเลย ทั้งทานเหลานั้น ก็จะไมกระทําใหแจง ซึ่ง
สามัญญผล หรือพรหมัญญผล ในปจจุบัน เพราะรูยิ่งดวยตนเอง
เขาถึงอยู.
[๒๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง รูชัด คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ
ทั้ง ๕ เหลานี้ ตามความจริง. ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานี้
นั้นแล จะไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะทั้งหลาย และไดรับ
ยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณทั้งหลาย ทั้งทานเหลานั้น
จะทําใหแจงสามัญญผล หรือพรหมัญญผล ในปจจุบันทีเดียว เพราะ
รูยิ่งดวยตนเอง เขาถึงอยู.
จบ สมณสูตรที่ ๑
๑. ปาฐะวา นเมเต สันนิษฐานวาจะเปน น โขเมเต
๒. ปาฐะวา เต จ ปนายสฺมนฺโต สันนิษฐานวาจะเปน เต จ นายสฺมนฺโต
๑

๒
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อรรถกถาสมณสูตรที่ ๑
ไมไดแกไวโดยเฉพาะเหมือนในสูตรอื่น ๆ แตแกรวมวา
"พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัจจะ ๔ ไวใน ๔ สูตร นับแตสูตรที่ ๕
มาถึงสูตรที่ ๘"
๖. สมณสูตรที่ ๒
วาดวยผูไมควร และผูควรยกยองวาเปนพราหมณ
[๒๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธเหลานี้ มี ๕ อยาง.
๕ อยางคืออะไร ? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรชู ัด
เหตุเกิด ความดับสูญ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออก แหง
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ฯลฯ ยอมรูช ัด ฯลฯ กระทําใหแจง ฯลฯ เพราะ
รูยิ่งดวยตนเอง เขาถึงอยู.
จบ สมณสูตรที่ ๒
๗. โสตาปนนสูตร ๑
วาดวยพระอริยสาวก ชั้นโสดาบัน
[๒๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธเหลานี้มี ๕ อยาง
๕ อยางคืออะไร ? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือ
วิญญาณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่อริยสาวกรูชัด เหตุเกิดขึ้น
๑. อรรถกถาแกรวมไวในสูตรที่ ๕
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ความดับสูญ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ ตามความเปนจริง. เราตถาคต เรียกอริยสาวกนี้วา โสดาบัน
(ผูถึงกระแส) ผูมีการไมตกต่ําเปนธรรมดา ผูเที่ยงแท (ทีจ่ ะบรรลุ
อรหัตตผล) ผูที่จะไดตรัสรูในภายหนา.
จบ โสตาปนนสูตรที่ ๗
๘. อรหันตสูตร

๑

วาดวยพระอริยสาวก ผูเปนอรหันตขีณาสพ
[๒๙๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธเหลานี้
มี ๕ อยาง. ๕ อยางคืออะไร ? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ภิกษุรูแจง
เหตุเกิด ความดับสูญ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธทั้ง ๕ เหลานี้ ตามความจริง. แลวเปนผูหลุดพน เพราะ
ไมยึดมั่นแล. เราตถาคตเรียกภิกษุนี้วา เปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนตนได
บรรลุแลวตามลําดับ มีภวสังโยชนสิ้นแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ.
จบ อรหันตสูตรที่ ๘
๙. ฉันทปหีนสูตร

๒

วาดวยการละความพอใจในขันธ ๕
[๒๙๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละฉันทะ

๑. อรรถกถาแกรวมไวในสูตรที่ ๕
๒. อรรถกถาแกรวมไวในสูตรที่ ๔
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(ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด) นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ตัณหา
(ความทะยานอยาก) ในรูป รูปนัน้ ที่เธอทั้งหลายละไดแลวอยางนี้
จักมีรากขาด ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมเปน มีการ
ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. เธอทั้งหลายจงละฉันทะ... ในเวทนา...
ในสัญญา... ในสังขาร... เธอทั้งหลายจงละฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ในวิญญาณ. วิญญาณนั้นที่เธอทั้งหลายละแลวอยางนี้ จักมีรากขาด
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมเปน มีการไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดา.
จบ ฉันทปหีนสูตรที่ ๑
๑๐. ฉันทปหีนสูตรที่ ๒
วาดวยการละความพอใจ ในขันธ ๕
[๒๙๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุบาย (การเขาถึง) อุปาทาน อันเปนที่ตั้ง
เปนที่อยูประจํา และที่อยูอาศัยแหงจิตในรูปเสีย รูปนั้นที่เธอทั้งหลาย
ละแลวอยางนี้ จักมีรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําใหไมมีไมเปน มีการไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. เธอทั้งหลาย
จงละ... ในเวทนา... ในสัญญา... เธอทั้งหลายจงละ ฉันทะ ราคะ นันทิ
ตัณหา อุบาย (การเขาถึง) อุปาทาน อันเปนที่ตั้ง เปนที่อยูป ระจํา
เปนที่อยูอาศัยแหงจิต ในสังขารทั้งหลายเสีย. สังขารทั้งหลายเหลานั้น
ที่เธอทั้งหลายละแลวอยางนี้ จักมีรากขาด ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําใหไมมีไมเปน มีการไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. เธอทั้งหลาย
จงละ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุบาย อุปาทาน อันเปนที่ตั้ง เปนที่อยู
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ประจํา เปนที่อยูอาศัย ในวิญญาณเสีย. วิญญาณนั้น ที่เธอทั้งหลาย
ละแลวอยางนี้ จักมีรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําให
ไมมีไมเปน มีการไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ฉะนี้แล.
จบ ฉันทปหีนสูตรที่ ๒
จบ อันตวรรค

รวมพระสูตรที่มาในวรรคนี้คือ
๑. อันตสูตร ๒. ทุกขสูตร ๓. สักกายสูตร ๔. ปริญเญยยสูตร
๕. สมณสูตรที่ ๑ ๖. สมณสูตรที่ ๒ ๗. โสตาปนนสูตร ๘. อรหันตสูตร
๙. ฉันทปหีนสูตรที่ ๑ ๑๐. ฉันทปหีนสูตรที่ ๒.
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ธรรมกถิกวรรคที่ ๒
๑. อวิชชาสูตร
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๐๐] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉน
หนอแล และบุคคลผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับ
ในโลกนี้ ไมรูชัดซึ่งรูป ไมรูชัดซึ่งความเกิดรูป ไมรูชัดซึ่งความดับรูป
ไมรูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับรูป ไมรชู ัดซึง่ เวทนา ฯลฯ ไมรชู ัด
ซึ่งสัญญา ฯลฯ ไมรูชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ ไมรูชัดซึ่งวิญญาณ ไมรูชัดซึ่ง
ความเกิดวิญญาณ ไมรูชดั ซึ่งความดับวิญญาณ ไมรูชัดปฏิปทาอันใหถึง
ความดับวิญญาณ ดูกอนภิกษุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลผูประกอบ
ดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ อวิชชาสูตรที่ ๑
อรรถกถาธรรมกถิกวรรค
อรรถกถาอวิชชาสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาสูตรที่ ๑ แหงธรรมกถิกวรรค
ดังตอไปนี้ :-
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บทวา เอตฺตาวตา จ อวิชฺชาคโต โหติ ความวา ดวยเหตุที่เปน
ประกอบดวยอวิชชา อันเปนความไมรูในสัจจะ ๔ นี้ ภิกษุจงึ ชื่อวา
ตกอยูในอวิชชา.
จบ อรรถกถาอวิชชาสูตรที่ ๑
๒. วิชชาสูตร
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๐๑] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรูปนัน้ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลผูประกอบดวย
วิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับ
แลวในโลกนี้ รูชัดซึ่งรูป รูช ัดซึ่งความเกิดรูป รูชัดซึ่งความดับรูป
รูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับรูป รูชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ รูช ดั ซึ่งสัญญา
ฯลฯ รูชัดซึง่ สังขาร ฯลฯ รูชัดซึ่งวิญญาณ รูช ัดซึ่งความเกิด
วิญญาณ รูช ัดซึ่งความดับวิญญาณ รูช ัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับ
วิญญาณ ดูกอนภิกษุ นี้เรียกวาวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ วิชชาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาวิชชาสูตรที่ ๒
แมในวิชชาสูตรที่ ๒ ก็มีนยั (ความหมายอยางเดียวกัน)
นี้แหละ
จบ อรรถกถาวิชชาสูตรที่ ๒
๓. ธรรมกถิกสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุที่เรียกวา พระธรรมกถึก
[๓๐๒] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรปู นั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนธรรมกถึก ดวยเหตุ
เพียงเทาไร ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมดวยเหตุเพียงเทาไร
ชื่อวาเปนผูบรรลุนิพพานในปจจุบัน ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา กอนภิกษุ หากวาภิกษุแสดง
ธรรมเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุธรรมกถึก
หากวาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา
ภิกษุผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม หากวา ภิกษุเปนผูหลุดพนแลว
เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูไดบรรลุ
นิพพานในปจจุบัน.
จบ ธรรมกถิกสูตรที่ ๑
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อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในธรรมกถิกสูตรที่ ๑ ดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระธรรมกถึก ดวยคําตอบที่ ๑
ตรัสถึง เสกขภูมิ ดวยคําตอบที่ ๒ ตรัสถึง อเสกขภูมิ ดวยคําตอบที่ ๓
รวมความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสภูมิ ๒ ขยายพระธรรมกถึก
ใหแตกตางกันออกไป ดวยคําถามที่ภิกษุทูลถามแลว.
จบ อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑
๔. ธรรมกถิกสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุที่เรียกวา พระธรรมกถึก
[๓๐๓] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนพระธรรมกถึกดวย
เหตุเพียงเทาไร ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมดวยเหตุ
เพียงเทาไร ชื่อวาเปนผูไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ หากวาภิกษุแสดง
ธรรม เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูธรรมกถึก
หากวาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา
ภิกษุผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม หากวาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว
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เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูไดบรรลุ
นิพพานในปจจุบัน.
จบ ธรรมกถิกสูตรที่ ๒
อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๒
ในธรรมกถิกสูตรที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสการวิสัชนา
คําถามทั้ง ๓ ไว ๓ ขอ.
จบ อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๒
๕. พันธนสูตร
วาดวยเครื่องจองจํา คือขันธ ๕
[๓๐๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมได
สดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ฯลฯ ไมไดรับแนะนํา
ในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา เห็นอัตตาวา
มีรูป เห็นรูปในอัตตา หรือเห็นอัตตาในรูป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา ปุถุชนผูไมไดสดับแลว เปนผูถูกเครื่องจําคือ รูป จําไวแลว
เปนผูถูกเครื่องจําทั้งภายในทั้งภายนอกจําไวแลว เปนผูมองไมเห็นฝงนี้
เปนผูมองไมเห็นฝงโนน ยอมแกทั้ง ๆ ทีถ่ ูกจํา ยอมตายทั้ง ๆ ที่ถูกจํา
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ยอมไปจากโลกนี้สูโลกหนาทั้ง ๆ ที่ถกู จํา ยอมตามเห็นเวทนา... ตาม
เห็นสัญญา... ตามเห็นสังขาร... ตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนอัตตา
เห็นอัตตาวามีวิญญาณ เห็นวิญญาณในอัตตา หรือเห็นอัตตาในวิญญาณ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ปุถชุ นผูไมไดสดับแลว เปนผูถ ูกเครื่องจํา
คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จําไวแลว เปนผูถูกเครื่องจําทั้ง
ภายในทั้งภายนอกจําไวแลว เปนผูมองไมเห็นฝงนี้ เปนผูมองไมเห็น
ฝงโนน ยอมแกทั้ง ๆ ทีถ่ ูกจํา ยอมตายทั้ง ๆ ที่ถูกจํา ยอมไปจากโลกนี้สู
โลกหนาทั้ง ๆ ทีถ่ ูกจํา.
[๓๐๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว
ไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ฯลฯ ไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม
ยอมไมพิจารณาเห็นรูป โดยความเปนอัตตา ไมเห็นอัตตาวามีรูป
ไมเห็นรูปในอัตตา หรือไมเห็นอัตตาในรูป ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดับแลว ไมเปนผูถูกเครื่องจํา คือ รูปจําไวแลว
ไมเปนผูถูกเครื่องจําทั้งภายในภายนอกจําไว เปนผูมองเห็นฝงนี้
เปนผูมองเห็นฝงโนน เราตถาคตกลาววา ภิกษุนั้นพนแลวจากทุกข
ยอมไมพิจารณาเห็นเวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ โดยความ
เปนอัตตา ไมเห็นอัตตาวามีวิญญาณ ไมเห็นวิญญาณในอัตตา ไมเห็น
อัตตาในวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อริยสาวก ผูไ ดสดับ
แลว ไมเปนผูถูกเครื่องจํา คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จําไว
ไมเปนผูถูกเครื่องจําทั้งภายในภายนอกจําไว เปนผูมองเห็นฝงนี้ เปน
ผูมองเห็นฝงโนน เราตถาคตกลาววา ภิกษุนั้นพนแลวจากทุกข.
จบ พันธนสูตรที่ ๕
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อรรถกถาพันธนสูตรที่ ๕
พึงทราบวินิจฉัยในพันธนสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อตีรทฺสสี ความวา วัฏฏะ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา ฝง (ใน) ปุถชุ นมองไมเห็นฝงนั้น.
บทวา อปารทสฺสี ความวา นิพพาน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา ฝง (นอก) ปุถุชนมองไมเห็นฝงนั้น.
บทวา พนฺโธ ความวา (ปุถชุ น) เปนผูถูกผูกดวยกิเลส จึง
เกิด แก ตาย และจากโลกนี้ไปสูโลกอื่น.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวัฏฏทุกขไวในสูตรนี้แล.
จบ อรรถกถาพันธนสูตรที่ ๕
๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑
วาดวยการพิจารณาเห็นขันธ ๕ เพื่อความหลุดพน
[๓๐๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? เธอทั้งหลายยอมพิจารณาเห็นรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา ดังนี้หรือ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
พิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นมิใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไม
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เปนอัตตาของเรา ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูช ัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปริมุจจิตสูตรที่ ๑
อรรถกถาปริมุจจิตสูตรที่ ๑
ถึง อุปาทานสูตรที่ ๙
สูตรทั้งหลาย มีปริมุจจิตสูตรที่ ๑ เปนตน งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาปริมุจจิตสูตรที่ ๑ เปนตน
๗. ปริมจุ จิตสูตรที่ ๒
วาดวยการพิจารณาเห็นขันธ ๕ เพื่อความหลุดพน
[๓๐๗] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทัง้ หลายพิจารณาเห็นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
อัตตาของเรา ดังนี้หรือ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้น พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น ดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตา
ของเรา ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี.

จบ ปริมุจจิตสูตรที่ ๒
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๘. สังโยชนสูตร
วาดวยสังโยชน และธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน
[๓๐๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
ธรรม เปนที่ตั้งแหงสังโยชน และสังโยชน เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน เปนไฉน ? สังโยชนเปนไฉน ?
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้งแหง
สังโยชน ความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนั้น ชื่อวา สังโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงสังโยชน นี้เรียกวา สังโยชน.
จบ สังโยชนสูตรที่ ๘
๙. อุปาทานสูตร
วาดวยอุปาทาน และธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
[๓๐๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลาย จงฟง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทานเปนไฉน ? อุปาทานเปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้งอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ใน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ชื่อวา อุปาทาน ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทาน.
จบ อุปาทานสูตรที่ ๙
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๑๐. สีลสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใสใจโดยแยบคาย
[๓๑๐] สมัยหนึ่งทานพระสารีบุตร และทานพระมหาโกฏฐิตะ
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏิฐิตะ ออกจากที่พักในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระสารีบุตร
ถึงที่อยู ฯลฯ ไดถามวา ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูมีศีล ควรกระทํา
ธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานโกฏฐิตะ ภิกษุผูมีศีล ควรกระทํา
อุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร เปนความคับแคน
เปนอาพาธ เปนอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนอนัตตา
อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน ?
คือ อุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑ อุปาทาน
ขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑
ทานโกฏฐิตะ ภิกษุผูมีศีล ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจ
โดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ
เปนดังลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนอื่น เปนของทรุดโทรม
เปนของสูญ เปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดคือ
ภิกษุผูมีศีล กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไวในใจโดยแยบคาย ฯลฯ
โดยเปนอนัตตา พึงกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
[๓๑๑] โก. ดูกอนทานสารีบุตร ภิกษุผูเปนโสดาบัน ควร
กระทําธรรมเหลาไหนไวในใจ โดยแยบคาย ?
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สา. ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบัน ก็ควรกระทํา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานีไ้ วในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โดยเปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือ
ภิกษุผูเปนโสดาบัน กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไวในใจโดย
แยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงทําใหแจง
ซึ่งสกทาคามิผล.
[๓๑๒] โก. ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนพระสกทาคามี
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจ โดยแยบคาย ?
สา. ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนพระสกทาคามี ก็ควรกระทํา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั่นแล ไวในใจ โดยแยบคาย โดยความเปน
ของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ ขอนี้ ก็เปนฐานะที่จะ
มีได คือ ภิกษุผูเปนสกทาคามี กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไวในใจ
โดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงทําใหแจง
ซึ่งอนาคามิผล.
[๓๑๓] โก. ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอนาคามีควรกระทํา
ธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย ?
สา. ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอนาคามี ก็ควรกระทํา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั่นแล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปน
ของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะ
มีไดคือ ภิกษุผูเปนอนาคามี กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจ
โดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงกระทํา
ใหแจงซึ่งอรหัตตผล.
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[๓๑๔] โก. ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนพระอรหันต
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย ?
สา. ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนพระอรหันต ก็ควรกระทํา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั่นแล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร เปนความ
คับแคน เปนอาพาธ เปนอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปน
อนัตตา ทานโกฏฐิตะ กิจที่จะพึงทําใหยิ่งขึ้นไป หรือการสัง่ สมกิจที่
กระทําแลว ยอมไมมีแกพระอรหันต และแมธรรมเหลานี้ที่ภิกษุผูเปน
พระอรหันตเจริญแลว กระทําใหมากแลว ก็เปนไปเพื่ออยูเปนสุขใน
ปจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะ.
จบ สีลสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาสีลสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในสีลสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :ในบทวา อนิจฺจโต เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อุปาทานขันธ ๕ ภิกษุพึงใสใจวาไมเที่ยง โดยอาการที่มีแลว
กลับไมมี (เกิดแลวดับ) พึงใสใจวาเปนทุกข โดยอาการที่เบียดเบียน
บีบคั้น พึงใสใจวาเปนโรค เพราะหมายความวา เจ็บปวย พึงใสใจวา
เปนฝี เพราะหมายความวา เสียอยูขา งใน พึงใสใจวา เชือดเฉือน
เพราะเปนปจจัยของฝเหลานั้น หรือเพราะหมายความวา ขุด พึงใสใจวา
โดยยาก เพราะหมายความเปนทุกข พึงใสใจวา เปนผูเบียดเบียน
เพราะหมายความวา เปนปจจัยใหเกิดอาพาธ อันมีมหาภูตรูปที่เปน
วิสภาคกันเปนสมุฏฐาน พึงใสใจวาเปนอื่น เพราะหมายความวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 386

ไมใชของตน พึงใสใจวาทรุดโทรม เพราะหมายความวา ยอยยับ
พึงใสใจวาวาง เพราะหมายความวา วางจากสัตว พึงใสใจวา เปนอนัตตา
เพราะไมมีอัตตา.
ในทีน่ ี้พึงทราบอธิบายเพิ่มเติมอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถึงการใสใจวาไมเที่ยง ดวยสองบทวา อนิจฺจโต ปโลกโต (ไมเที่ยง
แตกสลาย) ตรัสถึงการใสใจวา เปนอนัตตา ดวยสองบทวา สฺุโต
อนตฺตโต (วาง, เปนอนัตตา) ตรัสถึงการใสใจวาเปนทุกข ดวยบทที่เหลือ.
บทที่เหลือในพระสูตรนี้ มีความหมายงายแล.
จบ อรรถกถาสีลสูตรที่ ๑๐
๑. สุตวาสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใสใจโดยแยบคาย
[๓๑๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร และทานพระมหาโกฏฐิตะ
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ฯลฯ
ไดถามวา ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูไดสดับแลว ควรกระทําธรรม
เหลาไหนไวใจโดยแยบคาย ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานโกฏฐิตะ ภิกษุผูไดสดับแลว
ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน ?
อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ทานโกฏฐิตะ
ภิกษุผูไดสดับแลว ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจ
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โดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผไู ดสดับแลว กระทํา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานีไ้ วในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
[๓๑๖] โก. ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนพระโสดาบันเลา
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย ?
สา. ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบันก็ควรทําอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้นั่นแล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดย
เปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีไดคือ ภิกษุผูเปน
โสดาบัน กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงกระทําใหแจงซึ่ง
สกทาคามิผล ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตตผล.
[๓๑๗] โก. ทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอรหันตเลา
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย ?
สา. ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอรหันต ก็ควรทําอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้นั่นแล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนดังโรค เปนดังลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนอื่น
เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนอนัตตา ทานโกฏฐิตะ กิจที่จะพึง
ทําใหยิ่งขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่กระทําแลว ยอมไมมีแกพระอรหันต
และแมถึงธรรมเหลานี้ ที่ภิกษุผูเปนพระอรหันตเจริญแลว กระทําให
มากแลว ก็เปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะเทานั้น.
จบ สุตวาสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถาสุตวาสูตรที่ ๑๑
ในสุตวาสูตรที่ ๑๑ ก็เหมือนกัน คือ มีความหมายงาย. แตวา
ในสูตรที่ ๑๐ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสปาริสุทธิศีล ไวดวยบทวา
สีลวตา ในสูตรที่ ๑๑ นี้ ตรัสกรรมฐานไวดวยบทวา สุตวตา นี้แล
เปนขอที่แตกตางกัน.
จบ อรรถกถาสุตวาสูตรที่ ๑๑
๑๒. กัปปสูตรที่ ๑
วาดวยการรูการเห็น เปนเหตุไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย
[๓๑๘ ] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล ทานพระกัปปะเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอ ยูอยางไร เห็นอยู
อยางไรหนอแล จึงจะไมมี อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มี
ใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัปปะ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
มีอยูในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมใชนั่น
นั่นไมใชอัตตาของเรา ดูกอนกัปปะ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
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อยางนี้แล จึงไมมีอหังการ นมังการ และมานานุสัย ในกายทีม่ ีใจครองนี้
และในสรรพนิมิตภายนอก.
จบ กัปปสูตรที่ ๑
อรรถกถากัปปสูตรที่ ๑
กัปปสูตรที่ ๑ (มีเนื้อความ) เหมือนกับราหุโลวาทสูตรนั่นแล.
จบ อรรถกถากัปปสูตรที่ ๑
๑๓. กัปปสูตรที่ ๒
วาดวยการรูการเห็น เปนเหตุปราศจากอหังการ มมังการ และ
มานานุสัย
[๓๑๙] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล ทานพระกัปปะเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอ ยูอยางไร เห็นอยู
อยางไรหนอแล มนัสจึงจะปราศจาก อหังการ มมังการ และมานานุสัย
ในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี
สงบระงับ พนวิเศษแลว ?
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัปปะ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
มีอยูในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น ดวยปญญา
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อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมใชนั่น
นั่นไมใชอัตตาของเราอยางนี้แลว จึงหลุดพนเพราะไมถือมั่น ดูกอน
กัปปะ เมือ่ บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล มนัสจึงปราศจาก
อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิต
ภายนอก กาวลวงนานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว.
จบ กัปปสูตรที่ ๒
จบ ธรรมกถิกวรรค
อรรถกถากัปปสูตรที่ ๒
กัปปสูตรที่ ๒ (มีเนื้อความ) เหมือนกับราหุโลวาทสูตรนั่นแล.
จบ อรรถกถากัปปสูตรที่ ๒
จบ อรรถกถาธรรมกถิกวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. อวิชชาสูตร ๒. วิชชาสูตร ๓. ธรรมกถิกสูตรที่ ๑ ๔.
ธรรมกถิกสูตรที่ ๒ ๕. พันธนสูตร ๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑ ๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒ ๘. สังโยชนสูตร ๙. อุปาทานสูตร ๑๐. สีลสูตร ๑๑.
สุตวาสูตร ๑๒. กัปปสูตรที่ ๑ ๑๓. กัปปสูตรที่ ๒
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อวิชชาวรรคที่ ๓
๑. สมุทยธรรมสูตรที่ ๑
วาดวยความของอวิชชา และวิชชา
[๓๒๐] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว เธอไดนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล และ
บุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับ
แลวในโลกนี้ ยอมไมรชู ัดตามความเปนจริง ซึง่ รูปอันมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอมไมรูชดั ตาม
ความเปนจริง ซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา ยอมไมรชู ัดตามความเปนจริง ซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดขึ้น และความเสื่อมไป
เปนธรรมดา ยอมไมรูชดั ตามความเปนจริงซึ่งเวทนา... ยอมไมรูชัด
ตามความเปนจริงซึ่งสัญญา... ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
สังขาร...ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณ
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา. ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
วิญญาณอันมีความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณ
มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุ นี้เรียกวา

อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทานี้.
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[๓๒๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุนั้น
ทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีเ่ รียกวา
วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวย
วิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตอบวา ดูกอนภิกษุ อริยสาวกผูได
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งรูปอันมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอมรูชดั ตาม
ความเปนจริง ซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป อันมีความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
เปนธรรมดา ยอมรูช ัดตามความเปนจริงซึ่งเวทนา... ยอมรูช ัดตาม
ความเปนจริงซึ่งสัญญา... ยอมรูช ัดตามความเปนจริงซึ่งสังขาร...
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
วา วิญญาณมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
วิญญาณอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเสื่อมไป
เปนธรรมดา ยอมรูช ัดตามความเปนจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปเปนธรรมดา ดูกอ นภิกษุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปน
ผูประกอบไปดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สมุทยธรรมสูตรที่ ๑
หมายเหตุ อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๓ ตั้งแตสูตรที่ ๑ ถึงสูตรที่ ๑๐
ทานแกรวมกันไว โปรดดูตอนทายของวรรคนี้
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๒. สมุทยธรรมสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๒๒] สมัยหนึ่งทานพระสารีบุตร และทานพระมหาโกฏฐิตะ
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากที่พักในเวลาเย็น ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร
ถึงที่อยู ฯลฯ ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอ นทานพระสารีบุตร
ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชา เปนไฉนหนอแล และบุคคล
เปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ... ดูกอนทานผูมีอายุ
นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียร
เทานี้แล.
จบ สมุทยธรรมสูตรที่ ๒
๓. สมุทยธรรมสูตรที่ ๓
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๒๓] สมัยหนึง่ ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักในเวลาเย็น ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
ฯลฯ แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระสารีบุตรวา ดูกอ นทานพระสารีบุตร
ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปน
ผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
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ทานพระสารีบุตร ตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ... ดูกอนทานผูมีอายุ
นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สมุทยธรรมสูตรที่ ๓
๔. อัสสาทสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๒๔] เหตุเกิด (ของพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแหละ. ทาน
พระมหาโกฏฐิตะ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอนทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา
ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา
ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถชุ นผูไมไดสดับ
แลวในโลกนี้ ยอมไมรชู ัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ และอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร...
แหงวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปน
ผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ อัสสาทสูตรที่ ๑
๕. อัสสาทสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของวิชชา

[๓๒๕] เหตุเกิด (ของพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแหละ. ทานพระมหาโกฏฐิตะ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามทานพระสารีบุตร

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 395

วา ดูกอนทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉน
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระสารีบุตร ตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริง
ซึ่งคุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา...
แหงสังขาร... แหงวิญญาณ ดูกอ นทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา
และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ อัสสาทสูตรที่ ๒
๖. สมุทยธรรมสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๒๖] เหตุเกิด (ของพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแหละ. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกอนทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชา
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไ มไดสดับ
แลวในโลกนี้ ยอมไมรูชดั ตามความเปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป
คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความ
เปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร... แหงวิญญาณ
ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวย
อวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.

จบ สมุทยธรรมสูตรที่ ๑
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๗. สมุทยธรรมสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๒๗] เหตุเกิด (ของพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแล. ทาน
พระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกอนทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉน
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได
สดับแลวในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูชดั ตามความเปนจริงซึ่งความเกิดขึ้น
ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร... แหงวิญญาณ
ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวาวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สมุทยธรรมสูตรที่ ๒
๘. โกฏฐิตสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชา และวิชชา
[๓๒๘] สมัยหนึง่ ทานพระสารีบุตรและทานมหาโกฏฐิตะ
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตร
ออกจากที่พักในเวลาเย็น ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู
ฯลฯ แลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกอนทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา

อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล. และบุคคลเปนผูประกอบ
ดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
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ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมได
สดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และ
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ
โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา...
แหงสังขาร... แหงวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และ
บุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
[๓๒๙] เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา ดูกอนทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา วิชชา วิชชา
ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา
ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริง
ซึ่งคุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา...
แหงสังขาร... แหงวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวาวิชชา และ
บุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ โกฏฐิตสูตรที่ ๑
๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของอวิชชา - วิชชา
[๓๓๐] เหตุเกิด (แหงพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแล. ทานพระสารีบุตร
นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามทานพระมหาโกฏิฐิตะวา
ดูกอนทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉน
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หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมได
สดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความ
เปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออก
แหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร... แหงวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุ
นี้เรียกวาอวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียง
เทานี้แล.
[๓๓๑] เมื่อทานมหาโกฏิฐิตะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
จึงไดถามวา ดูกอนทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชา
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ อริยสาวก
ผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัด
ตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปน
เครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร... แหงวิญญาณ
ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวาวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ โกฏฐิตสูตรที่ ๒
๑๐. โกฏฐิตสูตรที่ ๓
วาดวยความหมายของอวิชชา และวิชชา
[๓๓๒] เหตุเกิด (แหงพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแหละ. ทาน-

พระสารีบุตร นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะ
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วา ดูกอนโกฏฐิตะ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล
และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?
ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถุชนผู
ไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งรูป ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงรูป
ยอมไมรูชัดซึ่งความดับแหงรูป ยอมไมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติ เครื่องใหถึง
ความดับแหงรูป ยอมไมรูชัดซึ่งเวทนา... ซึ่งสัญญา... ซึ่งสังขาร... ซึ่ง
วิญญาณ ยอมไมรูชัดซึง่ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ยอมไมรูชัดซึง่ ความดับ
แหงวิญญาณ ยอมไมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติ เครื่องใหถึงความดับแหงวิญญาณ
ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวย
อวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
[๓๓๓] เมื่อทานมหาโกฏฐิตะ กลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
จึงไดกลาวคํานี้ กะทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกอนทานโกฏฐิตะ
ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปน
ผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ? ทานพระมหาโกฏฐิตะ
ตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้
ยอมรูชัดซึ่งรูป ยอมรูช ัดซึ่งเหตุเกิดแหงรูป ยอมรูช ัดซึ่งความดับแหงรูป
ยอมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงรูป ยอมรูช ัดซึ่งเวทนา...
ซึ่งสัญญา...ซึ่งสังขาร...ซึ่งวิญญาณ ยอมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงวิญญาณ
ยอมรูชัดซึ่งความดับแหงวิญญาณ ยอมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึง
ความดับแหงวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุ นี้เรียกวาวิชชา และบุคคล
เปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ โกฏฐิตสูตรที่ ๓
จบ อวิชชาวรรค
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อรรถกถาอวิชชาวรรค
อรรถกถาสูตรที่ ๑ ถึงสูตรที่ ๑๐ เริม่ ดวยสมุทยธรรมสูตร
อวิชชาวรรค มีความหมายงายทั้งนั้น. ก็ในวรรคนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสัจจะ ๔ ไวในทุก ๆ สูตร (คือแตสูตรที่ ๑ - ถึง
สูตรที่ ๑๐) แล.
จบ อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. สมุทยธรรมสูตรที่ ๑ ๒. สมุทยธรรมสูตรที่ ๒ ๓. สมุทยธรรมสูตรที่ ๒ ๔. อัสสาทสูตรที่ ๑ ๕. อัสสาทสูตรที่ ๒ ๖. สมุทยธรรมสูตรที่ ๑ ๗. สมุทยธรรมสูตรที่ ๒ ๘. โกฏฐิตสูตรที่ ๑
๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒ ๑๐. โกฏฐิตสูตรที่ ๓.
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กุกกุฬวรรคที่ ๔
๑. กุกกุฬสูตร
วาดวยขันธ ๕ เปนของรอน
[๓๓๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป เปนของรอน
เวทนาเปนของรอน สัญญาเปนของรอน สังขารเปนของรอน วิญญาณ
เปนของรอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ยอมเบื่อหนายแม
ในสัญญา ยอมเบื่อหนายแมในสังขาร ยอมเบื่อหนายแมในวิญญาณ
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
จบ กุกกุฬสูตรที่ ๑
๒. อนิจจสูตรที่ ๑
วาดวยละฉันทะในสิง่ ที่เปนอนิจจัง
[๓๓๕] กรุงสาวัตถี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงละฉันทะในสิ่งที่ไมเที่ยงเสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่ไมเที่ยง ? รูปเปนสิ่ง
ที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย เวทนา... สัญญา...
สังขาร... วิญญาณเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน

วิญญาณนั้นเสีย.
จบ อนิจจสูตรที่ ๑
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๓. อนิจจสูตรที่ ๒
วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๓๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงละราคะในสิ่งที่ไมเที่ยงเสีย ก็อะไรเปนสิ่งที่ไมเที่ยง ? รูปเปนสิ่งที่
ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย เวทนา... สัญญา...
สังขาร... วิญญาณ เปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทัง้ หลายพึงละราคะใน
วิญญาณนั้นเสีย.
จบ อนิจจสูตรที่ ๒
๔. อนิจจสูตรที่ ๓
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๓๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
ละฉันทราราคะในสิ่งที่ไมเที่ยงเสีย ก็อะไรเปนสิ่งที่ไมเที่ยง ? รูปเปน
สิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย เวทนา...
สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ อนิจจสูตรที่ ๓
๕. ทุกขสูตรที่ ๑
วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนทุกข

[๓๓๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงละฉันทะในสิ่งที่เปนทุกขเสีย ก็อะไรเปนสิ่งที่เปนทุกข ? รูปเปนสิ่งที่
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เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย เวทนา... สัญญา...
สังขาร... วิญญาณ เปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน
วิญญาณนั้นเสีย.
จบ ทุกขสูตรที่ ๑
๖. ทุกขสูตรที่ ๒
วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่เปนทุกขเสีย
ก็อะไรเปนสิ่งที่เปนทุกข ? รูปเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึง
ละราคะในรูปนั้นเสีย เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เปนสิ่งที่
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ ทุกขสูตรที่ ๒
๗. ทุกขสูตรที่ ๓
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่เปนทุกข
เสีย ก็อะไรเปนสิ่งที่เปนทุกข ๆ. รูปเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึง
ละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ
เปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ ทุกขสูตรที่ ๓
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๘. อนัตตสูตรที่ ๑
วาดวยการละฉันทะในสิง่ ที่เปนอนัตตา
[๓๓๙] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งที่เปนอนัตตาเสีย ก็อะไรเปนสิ่งที่เปน
อนัตตา ? รูปเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย
เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ อนัตตสูตรที่ ๑
๙. อนัตตสูตรที่ ๒
วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
[๓๔๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงละราคะในสิ่งที่เปนอนัตตาเสีย ก็อะไรเปนอนัตตา ? รูปเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย เวทนา... สัญญา... สังขาร...
วิญญาณ เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ อนัตตสูตรที่ ๒
๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา

[๓๔๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงละฉันทราคะในสิ่งที่เปนอนัตตาเสีย ก็อะไรเปนอนัตตา ? รูปเปน
อนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย. เวทนา... สัญญา...
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สังขาร... วิญญาณ เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณ
นั้นเสีย.
จบ อนัตตสูตรที่ ๓
๑๑. กุลปุตตสูตรที่ ๑
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การอยูท ี่มากดวย
ความเบื่อหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณนี้
ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา ผูอยูมากดวย
ความเบื่อหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
ยอมกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส เราตถาคตกลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ กุลปุตตสูตรที่ ๑
๑๒. กุลปุตตสูตรที่ ๒
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพิจารณา
เห็นความไมเที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู
นี้ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบ วชดวยศรัทธา เมื่อพิจารณาเห็น

ความไมเที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู
ยอมกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยู ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เราตถาคตกลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ กุลปุตตสูตรที่ ๒
๑๓. กุลปุตตสูตรที่ ๓
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพิจารณา
เห็นความเปนทุกข ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยูนี้
ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา ฯลฯ เราตถาคต
กลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ กุลปุตตสูตรที่ ๓
๑๔. กุลปุตตสูตรที่ ๔
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพิจารณา
เห็นความเปนอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
อยูนี้ ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา เมื่อพิจารณา
เห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอม
กําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา
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สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เราตถาคตกลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ กุลปุตตสูตรที่ ๔
อรรถกถากุกกุฬวรรค
พึงทราบวินิจฉัยในกุกกุฬสูตรที่ ๑ แหงกุกกุฬวรรค ดังตอไปนี้ :บทวา กุกฺกุฬ แปลวารอน คือ ไฟติดโชน. ในสูตรนี้ พระผูม-ี
พระภาคเจา ตรัสลักษณะของทุกข ที่มีความเรารอนมากไววา
เหมือนกองเถา.
ในสูตรที่เหลือ พระผูมีพระภาคเจาแยกตรัสลักษณะเหลานี้
ทั้งหมดมีอนิจจลักษณะเปนตน ไวตามอัธยาศัยของบุคคลแล.
จบ อรรถกถากุกกุฬวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรทีม่ าในวรรคนี้คือ
๑. กุกกุฬสูตร ๒. อนิจจสูตรที่ ๑ ๓. อนิจจสูตรที่ ๒ ๔.
อนิจจสูตรที่ ๓ ๕. ทุกขสูตรที่ ๑ ๖. ทุกขสูตรที่ ๒ ๗. ทุกขสูตรที่ ๓
๘. อนัตตสูตรที่ ๑ ๙. อนัตตสูตรที่ ๒ ๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓ ๑๑. กุลปุตตสุตรที่ ๑ ๑๒. กุลปุตตสูตรที่ ๒ ๑๓. กุลปุตตสูตรที่ ๓ ๑๔.
กุลปุตตสูตรที่ ๔.
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ทิฏฐิวรรคที่ ๕
๑. อัชฌัตติกสูตร
วาดวยเหตุแหงสุขและทุกขภายใน
[๓๔๖] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร สุขและทุกขภายในจึง
เกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป สุขและ
ทุกขภายในจึงเกิดขึ้น เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขาร
มีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ สุขและทุกขภายในจึง
เกิดขึ้น.
[๓๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
สุขและทุกขภายในพึงบังเกิดขึ้น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
สุขและทุกขภายในพึงเกิดขึ้น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี .
จบ อัชฌัตติกสูตรที่ ๑
อรรถกถาทิฏฐิวรรคที่ ๕
อรรถกถาอัชฌัตติกสูตรที่ ๑
ทิฏฐิวรรคที่ ๕ สูตรที่ ๑ คําวา กึ อุปาทาย ไดแก เพราะ
อาศัยอะไร.
จบ อรรถกถาอัชฌัตติกสูตรที่ ๑
๒. เอตังมมสูตร
วาดวยเหตุแหงการยึดมัน่ วาเปนของเรา
[๓๔๘] กรุงสาวัตถี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
บุคคลจึงตามเห็นวา นัน่ ของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีรูปอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป บุคคลจึงตามเห็นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา เมือ่ เวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู...
เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ บุคคล
จึงตามเห็นวา นั่นของเรา เรา เปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
[๓๔๙] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
บุคคลพึงตามเห็นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ.
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
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บุคคลพึงตามเห็นวา นัน่ ของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ เอตังมมสูตรที่ ๒
อรรถกถาเอตังมมสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ คําวา กึ อภินิวสิ ฺส ไดแก เพราะยึดมั่นอะไร
อธิบายวา กระทําใหเปนปจจัย.
จบ อรรถกถาเอตังมมสูตรที่ ๒
๓. เอโสอัตตสูตร
วาดวยเหตุแหงสัสสตทิฏฐิ
[๓๕๐] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา. ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น
เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลง
เปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้น
ละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลง
เปนธรรมดา เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู...
เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมี
ทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปน
ผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา.
[๓๕๑] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว
จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไม
อาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา .
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา .
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา .
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
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พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว
จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ เอโสอัตตสูตรที่ ๓
อรรถกถาเอโสอัตตสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ เปนตน คําวา ทิฏฐิ เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสดวยอัธยาศัยของบุคคล.
จบ อรรถกถาเอโสอัตตสูตรที่ ๓
๔. โนจเมสิยาสูตร

๑

วาดวยเหตุแหงนัตถิกทิฏฐิ
[๓๕๒] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
๑. สูตรที่ ๔-๙ ไมมีอรรถกถาแก
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ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี บริขารของเราไมพึงมี
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู...
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมีและบริขารของเรา
ไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี
[๓๕๓] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ โนจเมสิยาสูตรที่ ๔
๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร
วาดวยเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิ
[๓๕๔] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ธรรมของขาพระองค
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู เพราะอาศัยรูป
เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู...
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ.
[๓๕๕] ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา .
ภ ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ มิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๕
๖. สักกายทิฏฐิสูตร
วาดวยเหตุแหงสักกายทิฏฐิ
[๓๕๖] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู...
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
[๓๕๗] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้.
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สักกายทิฏฐิสูตรที่ ๖
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๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร
วาดวยเหตุแหงอัตตานุทิฏฐิ
[๓๕๘] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่น
อะไร จึงเกิดอัตตานุทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู...
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ .
[๓๕๙] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา .
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา .
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา .
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา .
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา .
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี .
จบ อัตตานุทิฏฐิสูตรที่ ๗
๘. อภินิเวสสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุแหงความยึดมั่น
[๓๖๐] กรุงสาวัตถี. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น เมื่อเวทนา
มีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะ
อาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชน
และความยึดมั่น
[๓๖๑] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
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ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้น
บางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งไดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้น
บางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี .
จบ อภินิเวสสูตรที่ ๑
๙. อภินิเวสสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุแหงความยึดมั่น
[๓๖๒] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดความพัวพัน และความหมกมุนดวยสังโยชน และความยึดมั่น
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยืดมั่นรูป จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชนและ
ความยึดมั่น เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู...
เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิด
ความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น.
[๓๖๓] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดความพัวพัน และความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. มิใชเชนนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
พึงเกิดความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา .
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อภินิเวสสูตรที่ ๒
๑๐. อานันทสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนิจจังและมิใชของเรา
[๓๖๔] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนท เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ไดกราบ ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว
พึงเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
อยาเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
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อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
อา. เปนทุกข พระเจาขา .
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
ตัวตนของเรา.
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๓๖๕] ภ. ดูกอ นอานนท เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูใ นที่ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั้น
เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา เวทนา... สัญญา... สังขาร...
วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
อยูในที่ไกลก็ดี อยูในทีใ่ กลก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชตัวตนของเรา ดูกอนอานนท อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร
แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณ หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา
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ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อานันทสูตรที่ ๑๐
จบ ทิฏฐิวรรคที่ ๕
อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อุปสงฺกมิ ในอานันทสูตรที่ ๑๐.
พระอานนทเถระเห็นพวกภิกษุเหลาอื่น ยังพระศาสดาใหบอก
พระกรรมฐานขันธ ๕ ประกอบแลวสืบตอแลวบรรลุพระอรหัตต
แลวพยากรณพระอรหัตตในสํานักพระศาสดา จึงคิดวา แมเราก็จักยัง
พระศาสดาใหตรัสบอกพระกรรมฐานขันธ ๕ แลว ประกอบอยู
สืบตออยูบรรลุพระอรหัตตแลว จักพยากรณพระอรหัตต ดังนี้ จึง
เขาไปเฝา.
ก็พระศาสดาแมไมทรงเห็นการละกิเลสทั้งหลายอันมรรค
เบื้องบนพึงฆาของพระเถระ ในเวลาที่พระองคยังทรงพระชนมอยู
ก็ตรัสบอกดวยพระดําริวา เราจักกําหนดดูจิตของภิกษุนี้. ก็จิตของ
พระเถระแมนั้นฟงมนสิการพระกรรมฐานครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็พึง
ไปดวยคิดวา เวลานี้เปนเวลาอุปฐากพระพุทธเจา. พระอานนทเถระ
นั้น มีธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติ ยังจิตของทานใหราเริงอยู เปนผูประกอบ
เนือง ๆ ในพระกรรมฐาน เกิดแลว ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาทิฏฐิวรรคที่ ๕
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อัชฌัตติกสูตร ๒. เอตังมมสูตร ๓. เอโสอัตตสูตร ๔. โนจเมสิยาสูตร ๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร ๖. สักกายทิฏฐิสูตร ๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร
๘. อภินิเวสสูตรที่ ๑ ๙. อภินิเวสสูตรที่ ๒ ๑๐. อานันทสูตร.

รวมวรรคที่มีในจุลลปณณาสกนี้ คือ
๑. อันตวรรค ๒. ธรรมกถิกวรรค ๓. อวิชชาวรรค ๔. กุกกุฬวรรค
๕. ทิฏิฐิวรรคที่ ๕
จบ จุลลปณณาสก

รวมปณณาสกที่มีในขันธสังยุต ๓ ปณณาสก
จบ ขันธสังยุต
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๒. ราธสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. มารสูตร
วาดวยขันธมาร
[๓๖๖] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่สมควร สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญที่เรียกวา มาร มาร ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณ
เทาไรหนอแล จึงเรียกวามาร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ เมื่อรูปมีอยู มาร
(ความตาย) จึงมี ผูทําใหตายจึงมี ผูตายจึงมี เพราะฉะนั้นแหละราธะ
เธอจงพิจารณาเห็นรูปวา เปนมาร เปนผูทําใหตาย เปนผูตาย เปนโรค.
เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความทุกข เปนตัวทุกข บุคคลเหลาใดพิจารณา
เห็นรูปนั้นอยางนี้ บุคคลเหลานั้นชือ่ วายอมเห็นชอบ เมื่อเวทนามีอยู
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู
มารจึงมี ผูทําใหตายจึงมี ผูตายจึงมี เพราะฉะนั้นแหละราธะ เธอจง
พิจารณาเห็นวิญญาณวาเปนมาร เปนผูทําใหตาย เปนผูตาย เปนโรค
เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความทุกข เปนตัวทุกข บุคคลเหลาใดเห็น
วิญญาณนั้นอยางนี้ บุคคลเหลานั้นชือ่ วา ยอมเห็นชอบ.
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รา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเห็นชอบมีประโยชนอยางไร
พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนราธะ ความเห็นชอบมีประโยชนใหเบื่อหนาย.
รา. ความเบื่อหนายมีประโยชนอยางไร พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนราธะ ความเบื่อหนายมีประโยชนใหคลายกําหนัด.
รา. ก็ความคลายกําหนัดเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนราธะ ความคลายกําหนัดมีประโยชนใหหลุดพน.
รา. ความหลุดพนเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนราธะ ความหลุดพนมีประโยชนเพื่อนิพพาน.
รา. นิพพานเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา ?
ภ. ดูกอนราธะ เธอถามเลยปญหาไปเสียแลว เธอไมอาจถือเอา
ที่สุดของปญหาได ดูกอนราธะ อันพรหมจรรยเปนคุณชาติหยั่งลงสู
นิพพาน มีนิพพานเปนที่สุด อันกุลบุตรยอมอยูประพฤติแล.
จบ มารสูตร
อรรถกถาราธสังยุต
อรรถกถามารสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมารสูตรที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา มาโร วา อสฺส ความวา ความตายพึงมี.
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บทวา มาเรตา วา ความวา หรือสัตวผูถูกฆาตาย (พึงมี).
บทวา โย วา ปน มิยฺยติ ความวา ก็หรือวา ผูใดตาย.
บทวา นิพฺพิทตฺถ ไดแก เพื่อนิพพิทาญาณ.
บทวา นิพฺพานตฺถา ความวา ชื่อวาผลวิมุตตินี้มีอนุปาทานิพพาน
เปนผล อธิบายวา เพื่ออนุปาทานิพพาน.
บทวา อจฺจสา ความวา เธอลวงเลย (ปญหา) ไปแลว.
บทวา นิพฺพาโนคธ ความวา ตั้งอยูในนิพพาน อธิบายวา ชื่อวา
มรรคพรหมจรรยยอมเขาไปภายในนิพพาน หาลวงเลยนิพพานไปไดไม.
บทวา นิพฺพานปริโยสาน ความวา นิพพานเปนที่สุด คือ เปนผล
สําเร็จ ไดแก เปนที่จบลงของมรรคพรหมจรรยนนั้ .
จบ อรรถกถามารสูตร
๒. สัตตสูตร
วาดวยเหตุที่เรียกวาสัตว
[๓๖๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครัง้ นั้นแล
ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สัตว สัตว ดังนี้
ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล จึงเรียกวาสัตว ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ เพราะเหตุที่มี
ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปแล
เปนผูของในรูป เปนผูเกีย่ วของในรูปนั้น ฉะนั้นจึงเรียกวาสัตว เพราะ
เหตุที่มีความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ในวิญญาณ เปนผูของในวิญญาณ
เปนผูเกี่ยวของในวิญญาณนั้น ฉะนั้น จึงเรียกวาสัตว ดูกอนราธะ
เด็กชายหรือเด็กหญิงเลนอยูตามเรือนฝุนทั้งหลาย เปนผูยังไมปราศจาก
ความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก
ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความกระวนกระวาย
ไมปราศจากความทะยานอยากในการเลนขายของเหลานั้น อยูเ พียงใด
ยอมอาลัย ยอมอยากเลน ยอมหวงแหน ยอมยึดถือเรือนฝุนทั้งหลายอยู
เพียงนั้น ดูกอนราธะ แตวาในกาลใด เด็กชายหรือเด็กหญิง เปน
ผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก
ปราศจากความกระหาย ปราศจากความกระวนกระวาย ปราศจาก
ความทะยานอยากในการเลนขายของเหลานั้นแลว ในกาลนัน้ แล
เด็กชายหรือเด็กหญิงเหลานั้น ยอมรือ้ ยอมทําลาย ยอมกําจัด ยอมทํา
เรือนฝุนเหลานั้นใหเลนไมได ดวยมือและเทา ฉันใด ดูกอ นราธะ
แมเธอทั้งหลายก็จงรื้อ จงทําลาย จงกําจัด จงทํารูป ใหเปนของเลน
ไมได จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา จงรื้อ จงทําลาย จงกําจัด
จงทําเวทนา ใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา
จงรื้อ จงทําลาย จงกําจัด จงทําสัญญาใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติ
เพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา จงรื้อ จงทําลาย จงกําจัด จงทําสังขารให
เปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา จงรื้อ จงทําลาย
จงกําจัด จงทําวิญญาณใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไป
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แหงตัณหา ฉันนั้น นั่นเทียวแล ดูกอ นราธะ เพราะวา ความสิ้นไปแหง
ตัณหาเปนนิพพาน.
จบ สัตตสูตร
อรรถกถาสัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัตตสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา สตฺโต เปนคําถามถึงบุคคล.
บทวา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ความวา ผูติด คือ ผูของอยูใน
อุปาทานขันธนั้น.
บทวา ปสฺวาคารเกหิ แปลวา เรือนที่ทําดวยฝุน. (เรือนเลนขายของ)
บทวา กีฬายนฺติ แปลวา เลน.
บทวา ธนายนฺติ แปลวา สําคัญเรือนที่ทําดวยฝุนวาเหมือนทรัพย.
บทวา มมายนฺติ ไดแก ทําการยึดถือวา นี้ของเรา นี้ของเรา คือ
ไมยอมแมแตจะใหคนอื่นแตะตอง.
บทวา วิกีฬนิก กโรนฺติ ความวา เด็กชายหรือเด็กหญิงเหลานั้น
คิดวา การเลนเลิกแลว จึงทําลายทําใหใชเลนไมได.
จบ อรรถกถาสัตตสูตร
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๓. ภวเนตติสูตร
วาดวยกิเลสที่นําไปสูภพ
[๓๖๘] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ
กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ ดังนี้ กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพเปนไฉน ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ ความพอใจ
ความกําหนัด ความเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น
อันเปนที่ตั้ง เปนที่ยึดมั่น เปนอนุสัยแหงจิต ในรูป นี้เราตถาคตกลาววา
กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ เพราะความดับสนิทแหงกิเลสเหลานั้น
เราตถาคตกลาววา เปนธรรมเปนที่ดับสนิทแหงกิเลสเครื่องนําสัตว
ไปสูภพ ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน ความทะยานอยาก
ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้ง เปนที่ยึดมั่น เปนอนุสัยแหงจิต
ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ในวิญญาณ นี้เราตถาคตกลาววา
กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ เพราะความดับสนิทแหงกิเลสเหลานั้น
เราตถาคตกลาววา เปนธรรมเปนที่ดับสนิทแหงกิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ.
จบ ภวเนตติสูตร
อรรถกถาภวเนตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ภวเนตฺติ ไดแก ตัณหาเพียงดังเชือกผูกสัตวไวในภพ.
จบ อรรถกถาภวเนตติสูตร
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๔. ปริญเญยยสูตร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู
[๓๖๙] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะ ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราธะ
วา ดูกอนราธะ เราตถาคตจักแสดงปริญเญยยธรรม ธรรมอันบุคคลควร
กําหนดรู ปริญญา ความกําหนดรู และปริญญาตาวีบุคคล บุคคล
ผูกําหนดรู เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระราธะรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนราธะ ปริญเญยยธรรมเปนไฉน ? ดูกอนราธะ รูปแลเปน
ปริญเญยยธรรม เวทนาเปนปริญเญยยธรรม สัญญาเปนปริญเญยยธรรม
สังขารเปนปริญเญยยธรรม วิญญาณเปนปริญเญยยธรรม. ดูกอนราธะ
ธรรมเหลานี้ เราตถาคตกลาววา ปริญเญยยธรรม ดูกอนราธะ ปริญญา
เปนไฉน ? ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรา
ตถาคตกลาววา ปริญญา. ดูกอนราธะ ปริญญาตาวีบุคคลเปนไฉน ?
ผูที่เราพึงเรียกกันวา พระอรหันตคือ ทานผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้.
ดูกอนราธะ ผูนี้เราตถาคตกลาววา ปริญญาตาวีบุคคล.
จบ ปริญเญยยสูตร
อรรถกถาปริญเญยยสูตรที่ ๔
สูตรที่ ๔ งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาปริญเญยยสูตร
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๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วาดวยผูควรยกยอง และไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ
[๓๗๐] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราธะ
วา ดูกอนราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ?
ไดแก อุปาทานขันธ คือ รูป ๑ อุปาทานขันธ คือ เวทนา ๑
อุปาทานขันธ คือ สัญญา ๑ อุปาทานขันธ คือ สังขาร ๑ อุปาทานขันธ
คือ วิญญาณ ๑ ดูกอนราธะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูชัด ซึ่ง คุณ โทษ และธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ
๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอม
ไมไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับยกยองวา
เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึง่ ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ (อรหัตตผล) หรือประโยชนแหง
ความเปนพราหมณ (อรหัตตผล) ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึง
อยูไมไดเลย.
[๓๗๑] ดูกอนราธะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
รูชัดซึ่งคุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕
ประการ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล ยอมได
รับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยองวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ อนึ่งทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง
ความเปนสมณะ (อรหัตตผล) และประโยชนแหงความเปนพราหมณ
(อรหัตตผล) ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดวย.
จบ ปฐมสมณพราหมณสูตร
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อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัจจะ ๔ ไวในสูตร ๔ สูตร มีปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕ เปนตน (และ) ตรัสการละกิเลสไวในสูตร
๒ สูตร แล.
จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร
จบ ปฐมวรรคที่ ๑
๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร

๑

วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยอง วาเปนสมณพราหมณ
[๓๗๒] พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราธะวา
ดูกอนราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ?
ไดแก อุปาทานขันธ คือ รูป ฯลฯ อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ
ดูกอนราธะ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดเหตุเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕
ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมได
รับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับยกยองวาเปน
พราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น จะทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะ (อรหัตตผล) หรือประโยชนแหงความเปน
พราหมณ (อรหัตตผล) ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไมได
๑. สูตรที่ ๖ เปนตน แกไวรวม ๆ กัน ทายสูตรที่ ๕
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เลย ดูกอนราธะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัด
เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหง
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ยอมไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยอง
วาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึง่ ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ (อรหัตตผล) และประโยชนแหงความ
เปนพราหมณ (อรหัตดผล) ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดวย.
จบ ทุติยสมณพราหมณสูตร
๗. โสตาปนนสูตร
วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระโสดาบัน
[๓๗๓] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน
พระราธะวา ดูกอนราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ?
ไดแก อุปาทานขันธ คือ รูป ฯลฯ อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ
ดูกอนราธะ ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ
โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้
ตามความเปนจริง เมื่อนั้น อริยสาวกนี้ เราตถาคตกลาววา เปนโสดาบัน
ผูมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ โสตาปนนสูตร
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๘. อรหันตสูตร
วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระอรหันต
[๓๗๔] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระราธะ
วา ดูกอนราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ?
ไดแก อุปาทานขันธ คือ รูป ฯลฯ อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ
ดูกอนราธะ ในกาลใดแล ภิกษุรชู ัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปน
จริงแลว ยอมเปนผูหลุดพน เมื่อไมถือมั่น ดูกอ นราธะ ภิกษุนี้เรา
กลาววาเปนอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว ผูหมดสิ้นกิเลส
เครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว ผูห ลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ.
จบ อรหันตสูตร
๙. ปฐมฉันทราคสูตร
วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕
[๓๗๕] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน
พระราธะวา ดูกอนราธะ ขอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน
ความทะยานอยากในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนั้นจักเปนอันเธอละ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิน ความทะยานอยาก ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร...

ในวิญญาณเสีย ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนั้นจักเปนธรรมชาติอัน
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เธอละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําให
ไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา.
จบ ปฐมฉันทราคสูตร
๑๐. ทุติยฉันทราคสูตร
วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕
[๓๗๖] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน
พระราธะวา ดูกอนราธะ เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้ง ที่อยู
ที่อาศัยแหงจิต ในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนัน้ จักเปนของอันเธอ
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้ง
ที่อยู ที่อาศัยแหงจิต ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ในวิญญาณ
เสียดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนั้น จักเปนธรรมชาติอันเธอละไดแลว
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
อีกตอไปเปนธรรมดา
จบ ทุติยฉันทราคสูตร
จบ ปฐมวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร ๒. สัตตสูตร ๓. ภวเนตติสูตร ๔. ปริญเญยยสูตร
๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร ๗. โสตาปนน-

สูตร ๘. อรหันตสูตร ๙. ปฐมฉันทราคสูตร ๑๐. ทุติยฉันทราคสูตร

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 438

ทุติยวรรคที่ ๒
๑. มารสูตร
วาดวยขันธมาร
[๓๗๗] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มาร มาร ดังนี้ มารเปนไฉนหนอ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราธะ รูปเปนมาร เวทนาเปนมาร
สัญญาเปนมาร สังขารเปนมาร วิญญาณเปนมาร ดูกอนราธะ อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในสังขาร
ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัด ยอมหลุดพน ครั้นหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ มารสูตร
อรรถกถามารสูตร
ในมารสูตรที่ ๑ แหงทุติยวรรคที่ ๒ ดวยคําวา มาร พระราธเถระ
ยอมทูลถามถึงความตาย. ความวา ก็เพราะชือ่ วาความตายที่พนจาก
ขันธมีรูปเปนตนไมมี. เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแกพระเถระ

มีอาทิวา ดูกอนราธะ รูปแลเปนมาร.
จบ อรรถกถามารสูตร
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๒. มารธรรมสูตร
วาดวยธรรมของมาร
[๓๗๘] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
มารธรรม มารธรรม ดังนี้ มารธรรมเปนไฉนหนอ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนมารธรรม
เวทนาเปนมารธรรม สัญญาเปนมารธรรม สังขารเปนมารธรรม วิญญาณ
เปนมารธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูชัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ มารธรรมสูตร
อรรถกถามารธรรมสูตร
ในสูตรที่ ๒ คําวา มารธรรม ไดแก มรณธรรม. อรรถทั้งปวง
พึงทราบโดยอุบายนี้ ดังนี้.
จบ อรรถกถามารธรรมสูตร
๓. อนิจจสูตร

๑

วาดวยสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๗๙] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา

อนิจจัง อนิจจัง ดังนี้อะไรหนอ เปนอนิจจัง ?
๑. ตั้งแตสูตรที่ ๓ - ๑๒ ในทุติยวรรคนี้ ไมมีอรรถกถาแกไว
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนอนิจจัง
เวทนาเปนอนิจจัง สัญญาเปนอนิจจัง สังขารเปนอนิจจัง วิญญาณเปน
อนิจจัง ดูกอ นราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูชัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจสูตร
๔. อนิจจธรรมสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนิจจธรรม
[๓๘๐] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง
แลว ไดทลู ถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ที่เรียกวา อนิจจธรรม อนิจจธรรม ดังนี้ อะไรหนอ เปน อนิจจธรรม ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา รูปเปนอนิจจธรรม เวทนาเปน
อนิจจธรรม สัญญาเปนอนิจจธรรม สังขารเปนอนิจจธรรม วิญญาณเปน
อนิจจธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูชัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนิจจธรรมสูตร
๕. ทุกขสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนทุกข
[๓๘๑] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค

ผูเจริญ ที่เรียกวา ทุกข ทุกข ดังนี้ อะไรหนอเปนทุกข ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนทุกข เวทนา
เปนทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณเปนทุกข ดูกอนราธะ
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุกขสูตร
๖. ทุกขธรรมสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนทุกขธรรม
[๓๘๒] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา ทุกขธรรม ทุกขธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนทุกขธรรม ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนทุกขธรรม
เวทนาเปนทุกขธรรม สัญญาเปนทุกขธรรม สังขารเปนทุกขธรรม
วิญญาณเปนทุกขธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุกขธรรมสูตร
๗. อนัตตสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนัตตา
[๓๘๓] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค

ผูเจริญ ที่เรียกวา อนัตตา อนัตตา ดังนี้ อะไรหนอเปนอนัตตา ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนอนัตตา
เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณเปน
อนัตตา ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรู
ชัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนัตตสูตร
๘. อนัตตธรรมสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนัตตธรรม
[๓๘๔] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา อนัตตธรรม อนัตตธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปน
อนัตตธรรม ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนอนัตตธรรม
เวทนาเปนอนัตตธรรม สัญญาเปนอนัตตธรรม สังขารเปนอนัตตธรรม
วิญญาณเปนอนัตตธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูช ัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อนัตตธรรมสูตร
๙. ขยธรรมสูตร
วาดวยสภาพที่สิ้นสูญ
[๓๘๕] กรุงสาวัตถี. ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควรสวน

ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา ขยธรรม ขยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนขยธรรม ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนขยธรรม
เวทนาเปนขยธรรม สัญญาเปนขยธรรม สังขารเปนขยธรรม วิญญาณ
เปนขยธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูชัดวา กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ขยธรรมสูตร
๑๐. วยธรรมสูตร
วาดวยสภาพที่รูเสื่อมสลาย
[๓๘๖] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ที่เรียกวา วยธรรม วยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปน
วยธรรม ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนวยธรรม
เวทนาเปนวยธรรม สัญญาเปนวยธรรม สังขารเปนวยธรรม วิญญาณ
เปนวยธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายทั้งในรูป ฯลฯ รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ วยธรรมสูตร
๑๑. สมุทยธรรมสูตร
วาดวยสภาพที่รูเกิดขึ้น

[๓๘๗] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดทลู คํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ที่เรียกวา สมุทยธรรม สมุทยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปน
สมุทยธรรม ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนสมุทยธรรม
เวทนาเปนสมุทยธรรม สัญญาเปนสนุทยธรรม สังขารเปนสมุทยธรรม
วิญญาณเปนสมุทยธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ฯลฯ รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สมุทยธรรมสูตร
๑๒. นิโรธธรรมสูตร
วาดวยสภาพที่รูจักดับ
[๓๘๘] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดทลู คํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา นิโรธธรรม นิโรธธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปน
นิโรธธรรม ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราธะ รูปเปนนิโรธธรรม
เวทนาเปนนิโรธธรรม สัญญาเปนนิโรธธรรม สังขารเปนนิโรธธรรม
วิญญาณเปนนิโรธธรรม ดูกอนราธะ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ นิโรธธรรมสูตร
จบ ทุติยวรรคที่ ๒
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ทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. มารสูตร ๒. มารธรรมสูตร ๓. อนิจจสูตร ๔. อนิจจธรรมสูตร
๕. ทุกขสูตร ๖. ทุกขธรรมสูตร ๗. อนัตตสูตร ๘. อนัตตธรรมสูตร
๙. ขยธรรมสูตร ๑๐. วยธรรมสูตร ๑๑. สมุทยธรรมสูตร ๑๒. นิโรธธรรมสูตร
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อายาจนวรรคที่ ๓

๑

๑. มารสูตร
วาดวยการละความพอใจในขันธมาร
[๓๘๙] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส
ทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคฟงแลว จะพึง
เปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
อยูเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนมาร
เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนราธะ ก็อะไรเลาเปนมาร ? ดูกอนราธะ รูปเปนมาร
เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถ
ความพอใจในรูปนั้นเสีย เวทนาเปนมาร... สัญญาเปนมาร... สังขาร
เปนมาร... วิญญาณเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด
ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย ดูกอนราธะ
สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวย
สามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ มารสูตร
๑. อรรถกถาแกไขไวทายวรรคนี้
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๒. มารธรรมสูตร
วาดวยการละความพอใจในมารธรรม
[๓๙๐] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความพอใจ
ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ มารธรรมสูตร
๓. อนิจจสูตร
[๓๙๑] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจัง ฯลฯ.
จบ อนิจจสูตร
๔. อนิจจธรรมสูตร
[๓๙๒] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจธรรม ฯลฯ.
จบ อนิจจธรรมสูตร
๕. ทุกขสูตร
[๓๙๓] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนทุกข ฯลฯ.
จบ ทุกขสูตร
๖. ทุกขธรรมสูตร

[๓๙๔] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนทุกขธรรม ฯลฯ.
จบ ทุกขธรรมสูตร
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๗. อนัตตสูตร
[๓๙๕] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตา ฯลฯ.
จบ อนัตตสูตร
๘. อนัตตธรรมสูตร
[๓๙๖] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตธรรม ฯลฯ.
จบ อนัตตธรรมสูตร
๙. ขยธรรมสูตร
[๓๙๗] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนขยธรรม ฯลฯ.
จบ ขยธรรมสูตร
๑๐. วยธรรมสูตร
[๓๙๘] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนวยธรรม ฯลฯ.
จบ วยธรรมสูตร
๑๑. สมุทยธรรมสูตร
[๓๙๙] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนสมุทยธรรม ฯลฯ.
จบ สมุทยธรรมสูตร

๑๒. นิโรธธรรมสูตร

วาดวยการละความพอใจ ในสิ่งที่มีความดับ
[๔๐๐] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส
ทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว
พึงเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
อยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราธะ สิง่ ใดแลเปนนิโรธธรรม
เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนราธะ อะไรเปนนิโรธธรรม ? ดูกอนราธะ
รูปเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวย
สามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย เวทนาเปนนิโรธธรรม ฯลฯ สัญญา
เปนนิโรธธรรม ฯลฯ สังขารเปนนิโรธธรรม ฯลฯ วิญญาณเปนนิโรธธรรม
เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ นิโรธธรรมสูตร
จบ อายาจนวรรค
อรรถกถาอายาจนวรรคที่ ๓
ขอความตอไปนี้งายทั้งนั้น. แทจริงพระราธเถระนี้ ชื่อวาเปน
พระเถระผูเฉียบแหลม. เพราะทอดพระเนตรเห็นพระเถระนี้ เหตุการณ
ที่ละเอียดจึงปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงธรรมแกพระราธะนั้น โดยนัยตาง ๆ. เมื่อเปน
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เชนนี้ในราธสังยุตนี้ ๒ วรรคขางตน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว
ดวยอํานาจการถาม.
วรรคที่ ๓ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจการทูลขอ
จบ อรรถกถาอายาจนวรรค ที่ ๓

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้คือ
๑. มารสูตร ๒. มารธรรมสูตร ๓. อนิจจสูตร ๔. อนิจจธรรมสูตร
๕. ทุกขสูตร ๖. ทุกขธรรมสูตร ๗. อนัตตสูตร ๘. อนัตตธรรมสูตร
๙. ขยธรรมสูตร ๑๐. วยธรรมสูตร ๑๑. สมุทยธรรมสูตร ๑๒. นิโรธธรรมสูตร
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อุปนิสนิ นวรรคที่ ๔

๑

๑. มารสูตร
วาดวยการละความพอใจ ในสิ่งที่เปนมาร
[๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓] กรุงสาวัตถี. พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสกะ
ทานพระราธะวา ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ
ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย
ดูกอนราธะ สิ่งใดเลาเปนมาร ? ดูกอนราธะ รูปเปนมาร เธอพึงละ
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน
รูปนั้นเสีย ฯลฯ วิญญาณเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด
ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย ดูกอนราธะ
สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัด
ดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ มารสูตร
๒. มารธรรมสูตร
วาดวยการละความพอใจในมารธรรม
[๔๐๔, ๔๐๕, ๔๐๖ ] ดูกอนราธะ สิ่งใดเปนมารธรรม เธอพึงละ
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน
สิ่งนั้นเสีย. ฯลฯ
จบ มารธรรมสูตร

๑. อรรถกถาอุปนิสินนวรรคที่ ๔ นี้ แกไวทายวรรคนี้
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๓. อนิจจสูตร
[๔๐๗] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจัง ฯลฯ.
จบ อนิจจสูตร
๔. อนิจจธรรมสูตร
[๔๐๘] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจธรรม ฯลฯ.
จบ อนิจจธรรมสูตร
๕. ทุกขสูตร
[๔๐๙] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนทุกข ฯลฯ.
จบ ทุกขสูตร
๖. ทุกขธรรมสูตร
[๔๑๐] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนทุกขธรรม ฯลฯ.
จบทุกขธรรมสูตร
๗. อนัตตสูตร
[๔๑๑] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตา ฯลฯ.
จบ อนัตตสูตร

๘. อนัตตธรรมสูตร
[๔๑๒] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตธรรม ฯลฯ.
จบ อนัตตธรรมสูตร
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๙. ขยธรรมสูตร
[๔๑๓] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนขยธรรม ฯลฯ.
จบ ขยธรรมสูตร
๑๐. วยธรรมสูตร
[๔๑๔] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนวยธรรม ฯลฯ.
จบ วยธรรมสูตร
๑๑. สมุทยธรรมสูตร
วาดวยการละความพอใจ สิ่งที่รูเกิดขึน้
[๔๑๕] ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนสมุทยธรรม เธอพึงละ
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน
สิ่งนั้นเสีย ฯลฯ.
จบ สมุทยธรรมสูตร
๑๒. นิโรธธรรมสูตร
วาดวยการละความพอใจ ในสิ่งที่รูจกั ดับ
[๔๑๖] กรุงสาวัตถี. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะทานพระราธะ
วา ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความ

กําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนราธะ
ก็สิ่งใดเลาเปนนิโรธธรรม ? ดูกอนราธะ รูปแลเปนนิโรธธรรม เธอพึง
ละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน
รูปนั้นเสีย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนนิโรธธรรม เธอพึงละ
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ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน
วิญญาณนั้นเสีย ดูกอนราธะ สิ่งใดแลเปนนิโรธธรรม เธอพึงละ
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ นิโรธธรรมสูตร
จบ อุปสินนวรรค
อรรถกถาอุปนิสินวรรคที่ ๔
วรรคที่ ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจอุปนิสินนกถา.
แตวาราธสังยุตนี้แมทั้งสิ้นพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา
ดวยอํานาจธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติแกพระเถระ.
จบ อรรถกถาอุปนิสินนวรรค

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร ๒. มารธรรมสูตร ๓. อนิจจสูตร ๔. อนิจจธรรมสูตร
๕. ทุกขสูตร ๖. ทุกขธรรมสูตร ๗. อนัตตสูตร ๘. อนัตตธรรมสูตร
๙. ขยธรรมสูตร ๑๐. วยธรรมสูตร ๑๑. สมุทยธรรมสูตร
๑๒. นิโรธธรรมสูตร
จบ ราธสังยุต
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๓. ทิฏฐิสังยุต
โสตาปตติวรรคที่ ๑
๑. วาตสูตร
วาดวยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ
[๔๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน กรุงสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือไมตกลง
เปนของตั้งอยูมั่นคง เหมือนเสาระเนียด ดังนี้.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลพระผูมพี ระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบ มีพระผูมีพระภาคเจาเปน
ที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเนื้อความแหงพระสูตรนี้
จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงธรรมของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว จักทรงจําไว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราตถาคตจักกลาว. ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระพุทธดํารัสแลว พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด
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พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคง
เหมือนเสาระเนียด เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขาร
มีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ
ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือยอมไมตก
เปนของตั้งอยูมั่นคงเหมือนเสาระเนียด.
[๔๑๘] ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด
แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตย
ยอมไมขึ้น หรือไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคงเหมือนเสาระเนียดใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ
สังขารเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง. สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด
แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตย
ยอมไมขึ้นหรือไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคง เหมือนเสาระเนียดใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ เปนของเที่ยง หรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด
แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตย
ยอมไมขึ้น หรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคงเหมือนเสาระเนียดใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล พระอริยสาวกละความสงสัย
ในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อนั้น อริยสาวกนี้ เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความ
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูคุณเบื้องหนา.
จบ วาตสูตร
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อรรถกถาทิฏฐิสังยุต
โสตาปตติวรรคที่ ๑
๑. อรรถกถาวาตสูตร
พึงทราบวินิจฉัย ในทิฏฐิสังยุต ดังตอไปนี้ :ในบทวา น วาตา วายนฺติ เปนตน มีอธิบายวา ไดยินวา
ชนเหลานั้น มีความเห็นอยางนี้วา ลมที่พัดหักราญกิ่งไมเปนตน
ไมใชลม (ทีแ่ ทจริง) นั่นชื่อวา เปนเลส (อาการ) ของลม (ตางหาก)
สวนลมก็ยังคงอยู เหมือนเสาระเนียด และเหมือนยอดเขา.
อนึ่ง แมน้ําที่ไหลพัดพาหญา และไมเปนตน นั่นไมใชน้ําไหล
เปนเลส (อาการ) ของน้ํา (ตางหาก) สวนน้ําก็ยังคงอยู เหมือน
เสาระเนียด และเหมือนยอดเขา.
อนึ่ง หญิงมีครรภเหลาใด ที่กลาวกันวาคลอดลูก หญิงแมเหลานั้น
ถึงจะมีทองลดลง ก็จริง ถึงกระนั้น ก็ไมใชวา ครรภ (ของหญิงเหลานั้น)
จะออกมา นั่นชื่อวาเปนเลส (อาการ) ของครรภ (ตางหาก) สวนครรภ
ก็ยังคงอยู เหมือนเสาระเนียด และเหมือนยอดเขา.
อนึ่ง ดวงจันทรและดวงอาทิตย ขึ้นหรือตก ก็ไมใชวา มันขึ้น
(จริง) ไมใชวา มันตก (จริง) นั่นชื่อวาเปนเลส (อาการ) ของดวงจันทร
และดวงอาทิตย (ตางหาก) สวนดวงจันทรและดวงอาทิตย ก็ยังคงอยู
เหมือนเสาระเนียด และเหมือนยอดเขา.
จบ อรรถกถาวาตสูตร
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๒. เอตังมมสูตร
วาดวยเหตุแหงการถือมั่นวาของเรา
[๔๑๙] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ?
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู
เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึง เกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู
ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ
เพราะยึดมั่นวิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนอัตตาของเรา.
[๔๒๐] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนอัตตาของเรา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ สิง่ นั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนอัตตาของเรา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นขึ้นเลย พระเจาขา.
ภ. กอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยใน
ฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น อริยสาวกนี้
เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา
จบ เอตังมนสูตร
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๓. โสอัตตสูตร
[๔๒๑] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแลว
จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ดังนี้ ?
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปแล
มีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนั้น
โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความ
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ
เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมือ่ วิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น
เรานั้นละโลกไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลง
เปนธรรมดา.
[๔๒๒ ] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ ฯลฯ
มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ ฯลฯ
มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ สิง่ นั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็
อันนั้น เรานั้นละโลกไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความ
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ใชไหม ?
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ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยใน
ฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น อริยสาวกนี้
เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ โสอัตตสูตร
๔. โนจเมสิยาสูตร
[๔๒๓] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี
และบริขารของเราจักไมมี ดังนี้ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจา เปนรากฐาน ฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู
เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เราไมพึงมี
และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี
เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู
เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยืดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี และ บริขารของเรา
จักไมมี.
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[๔๒๔] ภ. กอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ เปนทุกข พระเจาขา.
ภิ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขาร
ของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขาร
ของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ สิง่ นั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขาร
ของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัย
ในฐานะ ๖ เหลานี้ ชือ่ วาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมใน
ทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวก นี้เราเรียกวา เปน พระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ โนจเมสิยาสูตร
อรรถกถาเอตังมมสูตรที่ ๒ ถึง
โนจเมสิยาสูตรที่ ๔
ในบทวา ทิฏ เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อารมณที่เห็นได (ทิฏ) ไดแก รูปายตนะ, อารมณที่ไดยินได
(สุต) ไดแก สัททายตนะ, อารมณที่ทราบได (มุต) ไดแก คันธายตนะ
รสายตนะ (และ) โผฏฐัพพายตนะ. ก็คันธายตนะ รสายตนะ (และ)
โผฏฐัพพายตนะ นั้นเรียกวา อารมณที่ทราบได (มุต) เพราะตอง (ให)
มาถึง (ปสาทรูป) กอนจึงจะรับได. อายตนะ ๗ ที่เหลือชื่อวา วิญญาณ
บทวา ปตฺต ไดแก อารมณที่แสวงหาหรือไมแสวงหาก็ตาม
(แต) ประจวบเขา.
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บทวา ปริเยสิต ไดแก อารมณที่แสวงหาแลว ที่มาประจวบเขา
หรือไมประจวบเขาก็ตาม.
บทวา อนุวิจริต มนสา ไดแก อารมณที่จิตตามเคลาแลว
จริงอยู อารมณในโลก แสวงหาแลว จึงประจวบเขาก็มี
แสวงหาแลว แตไมประจวบเขาก็มี ไมไดแสวงหา แตประจวบเขาก็มี
ไมไดแสวงหา แลวไมไดประจวบเขาก็มี.
บรรดาอารมณเหลานั้น อารมณที่แสวงหาจึงพบชื่อวา ปตฺต
(อารมณที่ประจวบเขา) แสวงหา แตไมพบ ชื่อวา ปริเยสิต (อารมณที่
แสวงหา) ไมไดแสวงหาแตพบก็ดี ไมไดแสวงหาแลวไมพบก็ดี ชื่อวา
มนสานุจริต (ตามใครครวญดวยใจ)
อีกอยางหนึ่ง อารมณที่แสวงหาแลว พบบาง ที่ไมไดแสวงหา
แตพบบาง ชื่อวา ปตฺต เพราะหมายความวาประจวบเขาแลว อารมณ
ที่แสวงหาแลว แตไมพบเลย ชื่อวา ปริเยสิต (อารมณที่แสวงหาแลว)
อารมณที่ไมไดแสวงหา ไมไดพบ ชือ่ วา มนสานุจริต (ตามใครครวญ
ดวยใจ) หรือวาอารมณทั้งหมดนี้ ชื่อวาตามใครครวญดวยใจทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒ ถึงสูตรที่ ๔
๑

๑. ปาฐะวา โลกสฺมึ หิ ปริเยสิตฺวา ปตฺตป ฯลฯ มนสานุจริต นาม
ฉบับพมาเปน :- โลกสฺมึ หิ ปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป อตฺถิ, ปริเยสิตฺวา โนปตฺตมป,
อปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป, อปริเยสิตฺวา โนปตฺตมฺป. ตตฺถ ปริเยสิตฺวา ปตฺต ปตฺต นาม, ปริเยสิตฺวา
โนปตฺต ปริเยสิต นาม. อปริเยสิตฺวา ปตฺตฺจ อปริเยสิตฺวา โนปตฺตยฺจ มนสานุวจิ ริต นาม.
อถวา ปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป อปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป ปตฺตฏเฐน ปตฺต นาม, ปริเยสิตฺวา โนปตฺตเมว
ปริเยสิต นาม, อปริเยสิตฺวา โน ปตฺต มนสานุวิจริต นาม สพฺพ วา เอต มนสา อนุวิจริตเมว.
แปลตามฉบับพมา
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๕. นัตถิทินนสูตร
[๔๒๕] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยืดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวง
ไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดี ทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี
มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวโอปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินชอบ
ปฏิบัติชอบกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งแลว
สอนผูอื่นใหรูแจง ไมมีในโลก คนเรานี้ เปนแตประชุมแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔
เมื่อใดทํากาลกิริยา เมื่อนั้น ธาตุดิน ก็ไปตามธาตุดิน ธาตุน้ําก็ไปตาม
ธาตุน้ํา ธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟ ธาตุลมก็ไปตามธาตุลม อินทรียท ั้งหลาย
ยอมเลื่อนลอยไปในอากาศ บุรุษ ๔ คน รวมเปน ๕ ทั้งเตียงที่หามเขาไป
รอยเทาปรากฏอยูเพียงแคปาชา (ตอมา) ก็กลายเปนกระดูกสีเทา
สีนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว
คําของคนบางพวกที่พูดวา มีผล ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ
เพราะกายสลาย ทั้งพาล ทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจาก
ตายไปยอมไมมี. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปน
รากฐาน ฯลฯ.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชา ไมมีผล ฯลฯ
เพราะกายสลาย ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจาก
ตายไป ยอมไมมี เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขาร
มีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยืดมั่นวิญญาณ
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จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ฯลฯ
เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจาก
ตายไป ยอมไมมี.
[๔๒๖] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชา
ไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น หลังจากตายไป ยอมไมมี ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล
การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น หลังจากตายไป ยอมไมมี ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ สิง่ นั้นเที่ยง หรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล
การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น หลังจากตายไป ยอมไมมี ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัย
ในฐานะ ๖ เหลานี้ ชือ่ วาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมใน
ทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น
อริยสาวกนี้เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ นัตถิทินนสูตร
อรรถกถานัตถิทินนสูตรที่ ๕
ในบทวา นตถิ ทินฺน เปนตน มีอธิบายดังตอไปนี้ :ดวยบทวา นตฺถิ ทินฺน บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายกลาว
หมายถึงวา ทานที่ใหแลวไมมีผล.
การบูชาใหญ เรียกวา ยิฏฐะ. ในบทวา หุต พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประสงคเอาลาภพักการะมาก. บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย ปฏิเสธ
บุญกรรมทั้งสองอยางนั้น โดยหมายเอาวา. ไมมีผลเลย.
บทวา สุกฏทุกกฺ ฏาน ไดแก แหงกรรมที่ทําดีและทําชั่ว อธิบาย
วา แหงกุศลกรรม และอกุศลกรรมทัง้ หลาย.
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บทวา ผล วิปาโก ความวา สิ่งใดที่เรียกวา ผล หรือวิบาก
บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ยอมกลาวสิ่งนั้นวา ไมมี.
บทวา นตฺถิ อย โลโก ความวา โลกนี้สําหรับผูอยูในปรโลก ไมมี.
บทวา ปรโลโก ความวา โลกอืน่ สําหรับผูที่อยูในโลกนี้ ก็ไมมี.
อุจเฉทวาทีบุคคล ยอมแสดงวา สรรพสัตวยอมขาดสูญ ในโลกนั้นนั่นแล.
อุจเฉทวาทีบุคคล กลาววา นตฺถิ มาตา ปตา (มารดาไมมี
บิดาไมมี) ดังนี้ เปนเพราะ (เขาถือวา) ไมมีผล การปฏิบัติชอบ และ
การปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหลานั้น.
อุจเฉทวาทีบุคคลกลาววา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา (สัตวทั้งหลาย
ผูเปนโอปปาติกะไมมี) ดังนี้ เพราะความเชื่อวา ชื่อวาสัตวที่จุติแลว
จะอุบัติขึ้น (อีก) ไมมี.
บทวา จาตุมฺมหาภูติโก ความวา เกิดมาจากมหาภูตรูป ๔
บทวา ปฐวี ปฐวีกาย ไดแก ปฐวีธาตุ ภายใน (ไปเปน) ปฐวี
ธาตุภายนอก.
บทวา อนุเปติ แปลวา เขาถึง. บทวา อนุปคจฺฉติ เปนไวพจนของ
บทวา อนุเปตินั้นนั่นแหละ หมายความวา แซกซึมเขาไปดังนี้บาง
ดวยบทแมทั้งสอง ผูเปนมิจฉาทิฏฐิยอมแสดงวา เขาถึง คือ
เขาไปถึง. ในธาตุที่เหลือ มีอาโปเปนตน ก็มนี ัย (ความหมาย)
อยางเดียวกันนี้แล.
บทวา อินฺทฺริยานิ ความวา อินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ ยอม
ลอยไปสูอากาศ.
๑. อรรถกถา อนุยาติ อนุคจฺฉตีติ ตสฺเสว เววจน อนุคจฺฉตีติ อตฺโถ. ฉบับพมาวา อนุเปตีติ
อนุยาติ อนุปคจฺฉตีติ ตสฺเสว เววจน อนุคจฺฉตีติป อตฺโถ. แปลตามฉบับพมา
๑
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บทวา อาสนฺทิปฺจมา ความวา (บุรุษ ๔ คน) กับทั้งเตียงที่
(คนตาย) นอน เปนที่ ๕. อธิบายวา เตียง และบุรุษ ๔ คน ผูยนื แบกเตียง
๔ ขา.
บทวา ยาว อาฬาหนา แปลวา จนกระทั่งถึงปาชา.
บทวา ปทานิ ความวา รอยเทา คือคุณความดี (และความชั่ว)
ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา ทานผูนี้ไดเปนผูมีศีลดีอยางนี้ ทานผูนี้ เปน
ผูทุศีลอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง รางกายนั่นเอง ทานประสงคเอาวา รอยเทาในที่นี้.
บทวา กาโปตกานิ แปลวา มีสีดังนกพิราบ อธิบายวา มีสีดัง
ปกนกพิราบ.
บทวา ภสฺสนฺตา คือ ภสฺมนฺตา (แปลวามีเถาเปนที่สุด) อีกอยางหนึ่ง
ภสฺมนฺตา นีแ้ ล คือ บาลี (เดิม).
บทวา อาหุติโย ความวา ทานที่บุคคลใหแลว แยกประเภทเปน
ของรับแขกและเครื่องสักการะ เปนตน ทั้งหมดลวนมีเถาเปนที่สุดทั้งนั้น
ไมไดผลยิ่งไปกวานั้น.
บทวา ทตฺตุปฺปฺตฺต คือ ทานพวกคนโงบัญญัติไว. มีคํา
อธิบายดังนี้วา พวกมิจฉาทิฏฐิแสดงวา ทานนี้พวกคนโง คือคนไมรู
บัญญัติไว หาใชคนฉลาดบัญญัติไวไม คนโงให(ทาน) คนฉลาดรับ (ทาน).
จบ อรรถกถานัตถิทินนสูตรที่ ๕
๑. พมาวา ปวตฺตานิ คุณาคุณปทานิ. แปลตามพมา. แตอรรถกถาวา ปวตฺตา คุณปทานิ.
๑
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๖. กโรโตสูตร
[๔๒๗] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอนื่ ทํา ตัดเอง ใชให
ผูอื่นตัด เดือดรอนเอง ทําผูอื่นใหเดือดรอน เศราโศกเอง ทําผูอื่นให
เศราโศก ลําบากเอง ทําผูอื่นใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําใหผูอื่นดิ้นรน
ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดทีต่ อ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลัง
เดียว ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว ทําชูภริยาเขา พูดเท็จ ผูท ําไมชื่อวาทําบาป
แมหากผูใดจะใชจักร ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตว
ในปฐพีนี้ ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มีการทําเชนนั้น
เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวา
แหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เดือดรอนเอง
ทําผูอื่นใหเดือดรอน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา
ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา
ใหทานเอง ใชผูอื่นใหให บูชาเอง ใชผูอื่นใหบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้น
เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บุญที่เนื่องดวยการใหทาน
การทรมานอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา
ไมมีบุญมาถึงเขา ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา
ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย การสํารวม การ
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กลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา เมื่อเวทนามีอยู...
เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่น
วิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมือ่ บุคคล
ทําเอง ใชผูอื่นใหทํา ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา.
[๔๒๘] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง
ใชใหผูอื่นทํา ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง
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ใชผูอื่นใหทํา ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ สิง่ นั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง
ใชใหผูอื่นทํา ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยใน
ฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น อริยสาวกนี้
เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ กโรโตสูตร
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อรรถกถาโรโตสูตรที่ ๖
บทวา กโรโต คือ ทําดวยมือของตนเอง.
บทวา การยโต คือ ใหเขาทําตามคําสั่ง (ใชใหทํา).
บทวา ฉินฺทโต คือ ตัดอวัยะทั้งหลาย มีมือเปนตน ของบุคคลอื่น.
บทวา เฉทาปยโต คือ เบียดเบียนดวยอาชญา.
บทวา โสจยโต ความวา ทําความเศราโศกแกบุคคลอื่นเองก็ดี
ใชใหผูอื่นทําก็ดี ดวยทุจริตกรรม มีลกั ของของบุคคลอื่นไปเปนตน.
บทวา กิลมโต ความวา ทําตัวเองใหลําบากก็ดี ทําผูอื่นใหลําบาก
ก็ดี ดวยการงดใหอาหาร และการถูกกักขังในเรือนจําเปนตน.
บทวา ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ความวา ในเวลาเบียดเบียน
บุคคลอื่นผูดิ้นรนอยู ชือ่ วาทั้งทําตัวเองใหดิ้นรน ทั้งทําใหบุคคลอื่น
แมนั้นดิ้นรนดวย.
บทวา ปาณมติปาตาปยโต ความวา ฆาสัตวเองก็ดี ใชใหผูอื่น
ฆาก็ดี.
ในทุกๆบท ก็พงึ ทราบความหมาย ดวยอํานาจเหตุแหงการ
กระทําอยางนี้แล.
บทวา สนฺธึ ไดแก ที่ตอของเรือน.
บทวา นิลฺโลป ไดแก การปลนสะดมใหญ.
บทวา เอกาคาริก ไดแก การลอมเรือนหลังเดียวแลวปลน.
บทวา ปริปนฺเถ ไดแก ดักอยูท ี่ทางหลวง เพื่อตีชิงผูคนที่ผาน
ไปผานมา
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ดวยบทวา กรโต น กรียติ ปาป อกิริยวาทีบุคคลทั้งหลาย
ยอมแสดงวา เมื่อบุคคลแมทําอยูดวยความสําคัญวา เราทําบาปอยางใด
อยางหนึ่ง บาปก็ไมเปนอันทํา บาปไมมี เปนแตวาสัตวทั้งหลายมีความ
สําคัญอยางนี้วา เราทํา.
บทวา ขุรปริยนฺเตน ความวา ดวยคมมีดโกน หรือดวยปลาย
(ที่คม) เชนกับคมมีดโกน.
บทวา เอก มสขล ไดแก กองเนื้อกองเดียวกัน.
บทวา ปฺุช เปนไวพจน ของบทวา มสขล นั้นนั่นแล.
บทวา ตโตนิทาน ไดแก มีการทําใหเปนลานเนื้อเดียวกันเปนเหตุ.
บทวา ทกฺขิณ ความวา มนุษยบนฝงขวาเปนคนโหดรายทารุณ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอามนุษยเหลานั้น จึงตรัสคําวา หนนฺโต
เปนตน. มนุษยบนฝงซาย เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส เปนพุทธมามกะ
ธรรมมามกะ สังฆมามกะ พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอามนุษย
เหลานั้น จึงตรัสคําวา ททนฺโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยชนฺโต ไดแก ทําการบูชาใหญ.
บทวา ทมน คือ ดวยการฝกอินทรีย ไดแก ดวยอุโบสถกรรม.
บทวา สยเมน คือ ดวยการรักษาศีล.
บทวา สจฺจวชฺเชน คือ ดวยการกลาวคําสัตย.
บทวา อาคโม แปลวา การมา อธิบายวา ความเปนไป.
อกิริยวาทีบุคคล ปฏิเสธการทําบุญและบาปอยางสิ้นเชิง.
จบ อรรถกถากโรโตสูตรที่ ๖
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๗. เหตุสูตร
[๔๒๙] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมอง
แหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอม
เศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมบริสุทธิ์เอง ไมมีกําลัง
ไมมีความเพียร ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไมมีความบากบั่นของบุรุษ
สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ลวนไมมีอํานาจ
ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามภาวะแหงความแนนอนและ
ความไมแนนอน ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอม
เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น เมื่อเวทนามีอยู...เมื่อสัญญา
มีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ
เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น.
[๔๓๐] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
ฯลฯ เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
ฯลฯ เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ สิง่ นั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 479

ฯลฯ เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยใน
ฐานะ ๖ นี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น อริยสาวกนี้
เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ เหตุสูตร
๗. อรรถกถาเหตุสูตรที่ ๗
บทวา ปจฺจโย ในบทนี้วา นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย เปนไวพจน
ของเหตุนั่นเอง.
อเหตุกวาทีบุคคล พากันปฏิเสธปจจัยแหงความเศราหมองแหง
สังกิเลสธรรมทั้งหลาย มีกายทุจริตเปนตน และปจจัยแหงความบริสุทธิ์
แหงโวทานธรรมทั้งหลาย มีกายสุจริตเปนตน ดวยบททั้งสอง (นตฺถิ
เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย).
สัตวทั้งหลายเหลานี้ ดํารงอยูในพลังของตนอันใด แลวจึงบรรลุ
ถึงความเปนเทวดาบาง ความเปนมารบาง ความเปนพรหมบาง
สาวกโพธิญาณบาง พระสัพพัญุตญาณบาง อเหตุกวาทีบุคคล
ปฏิเสธพลังนั้น ดวยบทวา นตฺถิ พล.
บทอื่นทั้งหมดมีอาทิคือ นตฺถิ วิริย เปนไวพจนของกันและกัน
ทั้งนั้น แตบทเหลานี้ที่จัดแยกกันไวตางหาก ก็โดยจะปฏิเสธคําพูดที่
เปนไปอยางนี้วา ผลนี้พึงบรรลุไดดวยความเพียรนั้น ผลนี้พึงบรรลุดวย
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เรี่ยวแรงของบุรุษ ผลนี้พงึ บรรลุดวยความบากบั่นของบุรุษ.
อเหตุกวาทีบุคคล หมายถึงสัตวทั้งหลายไมมีเหลือหลอ มี อูฐ
โค และฬาเปนตน ดวยบทวา สพฺเพ สตฺตา.
อเหตุกวาทีบุคคล กลาววา สพฺเพ ปาณา ดวยอํานาจจุดมุงหมาย
มีอาทิคือ สัตวมีอินทรียอยางเดียวกัน.
อเหตุกวาทีบุคคล กลาววา สพฺเพ ภูตา หมายเอาสัตวทั้งหลายที่
เกิดแลวในกระเปาะฟองไข และมดลูก.
อเหตุกวาทีบุคคล กลาววา สพฺเพ ชีวา หมายเอา พืชทั้งหลาย
มีขาวสาลี ขาวเหนียว และขาวละมานเปนตน
อธิบายวา ในสิ่งที่มีชีวิตเหลานั้น พืชเหลานั้นที่สําคัญกันวา
เปนชีวะ เพราะความที่มันงอกขึ้นได.
บทวา อวสา อพลา อวิริยา ความวา สิ่งที่มีชีวิตเหลานั้น
ไมมีอํานาจ พลัง หรือ วิรยิ ะของตนเอง.
ในบทวา นิจติสงฺคติภาวปริณตา นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นิยติ ไดแก ความเปนผูมีโชคดีและโชคราย.
บทวา สงฺคติ ไดแก การไปในอภิชาติ (กําเนิด) นั้นๆ บรรดา
อภิชาติ ๖ อยาง.
บทวา ภาโว ไดแก สภาวะนั่นเอง.
สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย แปรปรวนไป คือถึงภาวะนานาประการ
ตามสภาพแหงความมีโชคดี และโชคราย และสภาพแหงการไป
(ในอภิชาติตางๆ). แทจริง อเหตุกวาทีบุคคลแสดงวา ผูใดจะตองเปนไป
อยางใด ผูนั้นก็จะตองเปนไปอยางนั้นทีเดียว (แต) ผูใดจะไมเปนไป
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อยางใด ผูนั้นก็จะไมเปนอยางนั้น แนนอน.
ดวยบทวา ฉเสฺววาภิชาตีสุ อเหตุกวาทีบุคคลแสดงวา สิ่งที่มี
ชีวิตทั้งหลาย ดํารงชีวิต เสวยสุขและทุกขอยูในอภิชาติ ๖ เทานั้น
ไมมีถูมิสําหรับเสวยสุขและทุกขแหงอื่น.
จบ อรรถกถาเหตุสูตร
๘. มหาทิฏฐิสูตร
วาดวยมิจฉาทิฏฐิ
[๔๓๑] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอัน
ใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมีแบบอยางอันใครเนรมิต เปนสภาพไมมีผล
ตั้งอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น
ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันแลกัน ไมอาจใหเกิดสุข
หรือทุกขแกกันแลกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน ?
ไดแก กองดิน กองน้ํา กองไฟ กองลม สุข ทุกข ชีวะ. สภาวะ
๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมี
แบบอยางอันใครเนรมิต เปนหมัน ตั้งอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นคงดุจเสา
ระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียน
กันแลกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขแกกันแลกัน แมผูใดจะเอาศัสตรา
อยางคมตัดศีรษะกัน ไมชื่อวาใครปลงชีวิตใคร เปนแตศัสตราสอดเขา
ไปตามชอง ระหวางสภาวะ ๗ กอง เทานั้น อนึ่ง กําเนิดที่สําคัญมี
๑,๔๐๖,๖๐๐ กําเนิด, ๕๐๐ กรรม, ๕ กรรม, ๓ กรรม, กรรมสมบูรณ,
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กรรมครึ่งๆกลางๆ, ปฏิปทา ๖๒, อันตรกัลป ๖๒, อภิชาติ ๖,
ปุริสภูมิ ๘, อาชีวะ ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐
อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖, สัญญีครรภ ๗,
อสัญญีครรภ ๗, นิคัณฐครรภ ๗, สภาวทิพย ๗, มนุษย ๗, ปศาจ ๗,
สระ ๗, ปวุฏใหญ ๗, ปวุฏ ๗๐๐, เหวใหญ ๗, เหวนอย ๗๐๐,
มหาสุบิน ๗, สุบิน ๗๐๐, มหากัลป ๘๔๐,๐๐๐ เหลานี้ ทั้งพาลและ
บัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไปแลว จักทําที่สุดทุกขได ความหวังวา
เราจักอบรมกรรมที่ยังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตอง
กรรมที่อํานวยผลแลว จักทําใหสุดสิ้นดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ
หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมีในที่นั้น สุขทุกขที่ทําใหมีที่สุดได
เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้
เลย ไมมีความเสื่อมและความเจริญ ไมมีการเลื่อนขึ้นและลดลง
พาลและบัณฑิตเรรอนไป สิ้นสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคล
ขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป
เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมี
ใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป สิ้นสุข
และทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง
ฉะนั้น เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อ
วิญญาณมีอยู. เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิด
ทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอัน
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ใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป สิ้นสุขและทุกขเอง เหมือน
กลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้
ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป
สิ้นสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง
ฉะนั้น ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ...
เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้
ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป
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สิ้นสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง
ฉะนั้น ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. สิง่ ใดที่ไดเห็นแลว ไดยนิ แลว ไดทราบแลว รูแจงแลว
บรรลุแลว แสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้
ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป
สิ้นสุขแลทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง
ฉะนั้น ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยใน
ฐานะ ๖ นี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น อริยสาวกนี้
เราตถาคต เรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
[๔๓๓] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยง ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยง เมือ่ เวทนามีอยู... เมื่อ
สัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่น
วิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยง.
จบ มหาทิฏฐิสูตร
๙. สัสสตทิฏฐิสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกเที่ยง
[๔๓๔] ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. สิง่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยง ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยง ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. สิง่ ใดที่ไดเห็นแลว ไดยนิ แลว ไดทราบแลว รูแจงแลว
บรรลุแลว คนควาแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยง ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัย
ในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมใน
ทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น
อริยสาวกผูนี้ เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สัสสตทิฏฐิสูตร
๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกไมเที่ยง
[๔๓๕] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
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จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกไมเที่ยง ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู ฯลฯ เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ
เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู ฯลฯ
วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา ฯลฯ
ภ. เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกไมเที่ยง
ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. สิง่ ใดที่ไดเห็นแลว ไดยนิ แลว ไดทราบแลว รูแจงแลว
บรรลุแลว แสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยงเลา ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา ฯลฯ.
ภ. เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
โลกไมเที่ยง ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัย
ในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมใน
ทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสาวก
ผูนี้ เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ อสัสสตทิฏฐิสูตร
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๘-๑๐ อรรถกถามหาทิฏฐิสูตรเปนตน
ถึงสูตรที่ ๑๐
บทวา อกฏา คือ (กายทั้ง ๗) ไมมีใครสราง.
บทวา อกฏวิธา คือ ไมมีใครทําการจัดแจง (ใหสราง) อธิบายวา
แมที่ใคร ๆ ใหทําดวยบอกวา จงทําอยางนี้ ก็ไมมี.
บทวา อนิมมฺ ิตา คือ ไมมีใครเนรมิตแมดวยฤทธิ์.
บทวา อนิมฺมิตวิธา คือ การจัดแจง ไมมีใครเนรมิตแลว. อธิบาย
วา ไมใชที่ใคร ๆ ควรเนรมิตได ปาฐะวา อนิมฺมติ พฺพา ดังนี้บาง.
บทวา วฺฌา คือ ไมมีผล ไดแก ไมใหเกิดผลอะไร ๆ เหมือน
สัตวเลี้ยงที่เปนหมัน และตาลที่เปนหมัน (ตาลตัวผู) เปนตน
บทวา กูฏฏา ความวา ยืนหยัดอยูเหมือนยอดภูเขา (เพราะเหตุนั้น)
จึงชื่อวา กูฏัฏฐา
บทวา เอสิกฏฐายิฏฐิตา ตั้งอยู เปนเหมือนตั้งอยูดุจเสาระเนียด
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา เอสิกฏฐายิฏฐ ิตา อธิบายวา เสาระเนียดที่ฝงดี
แลว ตั้งมั่นไมหวั่นไหวฉันใด กายก็ตงั้ อยูฉันนั้น.
บทวา น อิฺชนฺติ ความวา ไมหวั่นไหว ตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด
ฉะนั้น
บทวา น วิปริณมนฺติ ความวา ไมละปกติ.
บทวา น อฺมฺ พฺยาเธนฺติ ความวา ไมเบียดเบียนกันและกัน.
บทวา นาล แปลวา ไมสามารถ.
๑. อรรถกถาเปน วชฺฌาติ ปสุวชฺฌา ตาลาทโย วิย. ฉบับพมาเปน วฺฌปสุวฺฌตาลาทโย
วิย.
บาลีเปน วฺฌา แปลตามฉบับพมา
๑
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ในบทวา ปฐวีกาโย เปนตน มีอธิบายวา ปฐวีนั่นแล ชื่อวา
ปฐวีกายะ (กองดิน) หรือปฐวีสมูหะ (มูลดิน).
บทวา สตฺตนฺน เตฺวว กายาน มีความวา ศัสตราที่ฟนลงไปใน
กองถั่วเขียวเปนตน ยอมแทรกเขาไปในระหวางถั่วเขียวเปนตน ฉันใด
ศัสตราก็แทรกเขาไปในระหวาง คือทางชอง ไดแก ทางที่วางของ
กายทั้ง ๗ ฉันนั้น.
ในการฆานั้น พวกมิจฉาทิฏฐิแสดงวา จะมีแตเพียงหมายรูอยู
อยางเดียวเทานั้นวา เราปลงผูนี้จากชีวิต (ฆาสัตว).
มิจฉาทิฏฐิกบุคคล (ผูนิยมในลัทธินี้) พากันแสดงการปลงใจ
เชื่อแบบไรประโยชน (ที่ไดมา) ดวยเหตุเพียงการตรึกแตเพียง
อยางเดียว (โดยใชหลักตักกวิทยาเพียงอยางเดียว) วา กําเนิดใหญ คือ
กําเนิดที่สําคัญ มี ๑,๔๐๐,๐๐๐ รวมกับกําเนิดอื่นอีก ๖,๖๐๐ และกรรม
อีก ๕๐๐ ดวยบทวา โยนิปมุขสตสหสฺสานิ.
แมในบทวา ปฺจ จ กมฺมานิ ตีณิ จ กมฺมานิ (กรรม ๕ และ
กรรม ๓) เปนตน ก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้.
ฝายอาจารยบางพวกกลาววา มิจฉาทิฏฐิกบุคคลทั้งหลาย
กลาวถึงกรรม ๕ ดวยอํานาจอินทรีย ๕ กลาวถึงกรรม ๓ ดวยอํานาจ
กายกรรม เปนตน.
สวนในบทวา กมฺเม จ อฑฺฒกมฺเม จ (กรรมและกรรมครึ่งหนึ่ง)นี้
มีอธิบายวา กายกรรมและวจีกรรมของเจาลัทธินั้น ไดชื่อวาเปนกรรม
มโนกรรม ไดชื่อวา เปนกรรมครึ่งหนึ่ง.
มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา ปฏิปทา มี ๖๒ ดวยบทวา ทวฏิปฏิปทา.
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บทวา ทฺวฏนฺตรกปฺปา ความวา ในกัปใหญกัปหนึ่ง มีกัปชื่อวา
อันตรกัป (กัปยอย) ๖๔ กัป.
แตวา เจาลัทธินี้ ไมรูกัปอื่นอีก ๒ กัป (สังวัฏฏฐายีกัป ๑
วิวัฏฏฐายีกัป ๑) จึงกลาวอยางนี้.
มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาวถึง อภิชาติ (กําเนิด) ๖ เหลานี้ คือ
กัณหาภิชาติ ๑ นีลาภิชาติ ๑ โลหิตาภิชาติ ๑ หลิททาภิชาติ ๑
สุกกาภิชาติ ๑ ปรมสุกกาภิชาติ ๑ ดวยบทวา ฉฬาภิชาติโย.
มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา บรรดากําเนิดทั้ง ๖ นั้น โอรัมภิกกําเนิด (การเกิดเปนนายพรานแกะ) สูกริกกําเนิด (การเกิดเปน
นายพรานสุกร) สากุณิกกําเนิด (การเกิดเปนนายพรานนก) มาควิกกําเนิด
(การเกิดเปนนายพรานเนื้อ) ลุทธกําเนิด (การเกิดเปนนายพราน)
มัจฉมาฏกกําเนิด (การเกิดเปนชาวประมง) โจรกําเนิด (การเกิดเปน
โจร) โจรฆาฏกําเนิด (การเกิดเปนเพชฌฆาต ฆาโจร) พันธนาคาริกกําเนิด (การเกิดเปนเจาหนาที่เรือนจํา) ก็หรือวา การงานที่ต่ําตอย
เหลาอื่นอยางใดอยางหนึ่ง นี้ ชื่อวา กัณหาภิชาติ (กําเนิดดํา).
กําเนิดภิกษุ มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา นีลาภิชาติ (กําเนิดเขียว)
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น ใสหนามลงไปในปจจัย ๔ แลวจึงฉัน (อาหาร)
และภิกษุทั้งหลายก็เลี้ยงชีวิตอยูดวยอาศัยหนาม ก็บาลีดังวามานี้
เปนบาลีของภิกษุนั้นนั่นแล.
อีกอยางหนึ่ง เขากลาวกันวา นักบวชทั้งหลาย เปนเหมือนอยู
ในดงหนาม จึงมีชื่ออยางนี้ (กณฺกวุตฺติกา)
เขากลาววา พวกนิครนถที่ใชผาผืนเดียว ชื่อวา ลหิตาภิชาติ
(กําเนิดแดง) วากันวา นิครนถพวกนี้บริสุทธิ์กวา ๒ พวกแรก.
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เขากลาววา สาวกของอเจลกะที่เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว
ชื่อวา หลิททฺ าภิชาติ (กําเนิดเหลือง) นิครนถทั้งหลาย ทําพวกสาวกที่
เปนคฤหัสถ ผูถวายปจจัยของตน ใหมีความสําคัญกวาพวกนิครนถ
ดวยกัน ดวยอาการอยางนี้.
เขากลาววา พวกอาชีวกผูชาย พวกอาชีวกผูหญิง นี้ชื่อวา
สุกกาภิชาติ วากันวา อาชีวกทั้งหญิงและชายเหลานั้นบริสุทธิ์กวา
๔ พวกแรก.
เขากลาววา เจาลัทธิ ชื่อ นันทะ วัจฉะ สังกิจจะ มักขลิโคสาล
ชื่อวา ปรมสุกกาภิชาติ. วากันวา เจาลัทธิเหลานั้น บริสุทธิ์กวาพวกอื่น
ทั้งหมด.
มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา ภูมิ (ระดับของการเจริญเติบโต)
ของคนมี ๘ ภูมิเหลานี้คือ มันทภูมิ ๑ ขิฑฑาภูมิ ๑ วีมังสกภูมิ ๑
อุชฺคตภูมิ ๑ เสขภูมิ ๑ สมณภูมิ ๑ ชานนภูมิ ๑ ปนนภูมิ ๑ ดวยบทวา
อฏฐ ปุริสภูมิโย.
บรรดาภูมิทั้ง ๘ นั้น ตลอด (เวลา) ๗ วัน จําเดิมแตวันเกิด
สัตวทั้งหลายนับวายังออนแอ โงเงา เพราะออกมาจากสถานที่คับแคบ
เขาวา นี้ชื่อวา มันทภูมิ.
สวนสัตวเหลาใดมาจากทุคคติ สัตวเหลานั้น ชอบรองไหบอยๆ
และรองดังดวย (สวน) สัตวเหลาใดมาจากสุคติ สัตวเหลานั้นหวนระลึก
ถึงสุคตินั้น แลวก็ชอบหัวเราะ นี้ชื่อวา ขิฑฑาภูม.ิ
การจับมือหรือเทาของมารดาบิดา (หรือ) จับเตียงหรือตั่งแลว
วางเทาลงเหยียบพื้น ชื่อวา วิมังสกภูมิ.
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เวลาที่สามารถเดินได ชื่อวา อุชุคตภูมิ
ระยะเวลาที่ศึกษาศิลปะ. ชื่อวา เสขภูม.ิ
เวลาที่ออกจากเรือนบวช ชื่อวา สมณภูมิ
เวลาที่มีความรูเพราะสองเสพ (ศึกษามาจาก) อาจารย ชื่อวา
ชานนภูมิ.
เขากลาวถึงสมณะผูไมฉลาดอยางนี้วา ก็ภิกษุเปนผูพลัดตก
(จากประโยชน) เสียแลว (เพราะ) พระชินเจา หาตรัสอะไรไวดวยไม
นี้ชื่อวา ปนนภูมิ.
บทวา เอกูนปฺาส อาชีวสเต ไดแก วิธีดําเนินชีวิต ๔,๙๐๐
บทวา ปริพฺพาชกสเต ไดแก การบวชเปนปริพพาชก ๑๐๐.
บทวา นาควาสสเต ไดแก นาคมณฑล ๑๐๐.
บทวา วีเส อินฺทฺริยสเต ไดแก อินทรีย ๒,๐๐๐
บทวา ตึเส นิรยสเต ไดแก นรก ๓,๐๐๐
มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาวหมายถึงหลังมือและหลังเทาเปนตน
ซึ่งเปนที่โปรยธุลลี ิง ดวยบทวา รโชธาตุโย.
กลาวหมายถึง อูฐ โค ฬา แพะ สัตวเลี้ยงเนื้อ และกระบือ ดวยบทวา
สตฺตสฺีคพฺภา.
กลาวหมายถึง ขาวสาลี ขาวเปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน
ขาวฟาง ลูกเดือย และหญากับแก ดวยบทวา อสฺีคพฺภา.
กลาวหมายถึง ตนออย ตนไผ และตนออเปนตน ซึ่งมีตน (ใหม)
งอกขึ้นที่ตา ดวยบทวา นิคณฺิคพฺภา.
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บทวา สตฺต ทิพฺพา ไดแก เทพจํานวนมาก ก็มิจฉาทิฏฐิกบุคคล
นั้น เรียก (เทพเหลานั้น) วาสัตว. แมมนุษยก็มีจํานวนมาก เขาก็เรียก
(มนุษยเหลานั้น) วาสัตว.
บทวา สตฺต ปสาจา ไดแก ปศาจจํานวนมากมาย มิจฉาทิฏฐิกบุคคล
ก็เรียก (ปศาจจํานวนมากเหลานั้น) วาสัตว
บทวา สรา ไดแก สระใหญ เขากลาวหมายถึงสระกัณณมุณฑะ
สระรถการะ สระอโนดาต สระสีหปปาตะ สระมณฑากินี สระมุจจลินท
และสระกุณาละ.
บทวา ปวุฏา ไดแก หวง
บทวา ปปาตา ไดแกเหว ใหญ
บทวา ปปาตสตานิ ไดแก เหวเล็ก ๗๐๐.
บทวา สุปนา ไดแก สุบินใหญ ๗.
บทวา สุปนสตานิ ไดแก สุบินเล็ก ๗.
บทวา มหากปฺปโน ไดแก มหากัปทั้งหลาย
ในขอนี้ เจาลัทธินั้นมีความเห็นดังนี้วา เมื่อบุคคลเอาปลายหญาคา
จุมน้ําออกจากสระใหญ ๑ สระ โดย ๑๐๐ ป ตอน้ํา ๑ หยด แลวทํา
สระนั้นใหแหงถึง ๗ ครั้ง (อยางนี้) จัดเปนมหากัป ๑. พาลและบัณฑิต
๑. อรรถกถาวา สตฺต ทิพฺพาติ พหุเทวา โสมนสตฺตาติ วทติ มนุสฺสาป อนนฺตา สตฺตาติ วท
ติ.
สตฺต ปสาจาติ มหนฺตมหนฺตา สตฺตาติ วทติ. ฉบับพมาเปน สตฺต เทวาติ พหู เทวา, โส
ปน
สตฺตาติ วทติ. มนุสฺสาป อนนฺตา, โส สตฺตาติ วทติ. สตฺต เปสาจาติ ปสาจา มหนฺตมหนฺ
ตา,
สตฺตาติ วทติ. แปลตามฉบับพมา.
๒. ฉบับพมาเปน ปวุฏาติ คณฺฐิตา. ปปาตาติ มหาปปาตา.
๑

๒

๒
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ปลอยใหมหากัปเห็นปานนี้ สิ้นไปได ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัป แลวก็
จะทําที่สุดทุกขได.
เชื่อกันวา ในระยะเวลาระหวางนั้น แมบณ
ั ฑิตก็ไมสามารถจะ
บริสุทธิ์ได ทั้งคนพาลก็ไมเลยจากนั้นไปได.
บทวา สีเลน วา ไดแก ดวยศีลของอเจลกะหรือดวยศีลอยางอื่น
ชนิดใดชนิดหนึ่ง แมดวยวัตรก็เชนนั้นเหมือนกัน.
บทวา ตเปน ความวา ผูใดคิดวา เราเปนบัณฑิต แลวบริสุทธิ์
ในระยะเวลาระหวาง (มหากัปเหลานั้น) ผูนนั้ ชื่อวาทํากรรมที่ยัง
ไมสุกงอม ใหสุกงอม ดวยการบําเพ็ญตบะ. ผูใดคิดวา เขาเปนพาล
ดังนี้แลว ลวงเลยเวลากําหนดดังกลาวแลวไป ผูน ั้นชื่อวาไดสัมผัสกรรม
ที่ยังไมสุกงอมแลวทําใหสิ้นสุดไปได.
บทวา เหว นตฺถิ คือ เอว นตฺถิ. ก็กรรมทั้งสองอยางนั้น เจาลัทธิ
แสดงวา ใครๆไมสามารถจะทําได.
บทวา โทณมิเต แปลวา เปนเหมือนตวงดวยทะนาน.
บทวา สุขทุกฺเข คือ สุขทุกฺข (แปลวา สุขและทุกข)
บทวา ปริยนฺตกเต คือ (สังสารวัฏ) ถูกทําใหมีที่สุดไดตาม
เวลามีกําหนดดังกลาวแลว.
บทวา นตฺถิ ทายนวฑฺฒเน คือไมมีความเสื่อมและเจริญ
อธิบายวา สังสารวัฏของบัณฑิตก็ไมเสื่อม (สิ้นสุดลง) ของคนพาล
ก็ไมเจริญ (ยืดออกไป).
บทวา อุกฺกสาวกเส นี้เปนไวพจนของความเสื่อมและความเจริญ
เหมือนกัน.
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บัดนี้ เมื่อจะใหความหมายนั้นสําเร็จดวยอุปมา พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสคําวา เสยฺยถาป นาม เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตฺตคุเฬ ไดแก กลุมดายที่กรอไว
กําลังคลี่คลายออกไปนั่นเอง.
ดวยบทวา ปเลติ เจาลัทธิแสดงวา กลุมดายที่วาง (เงื่อนหนึ่ง) ไว
บนภูเขา หรือบนยอดไม แลวขวางไป จะคลี่คลายไปตามขนาด
(ความยาว) ของดาย เมื่อดายหมดแลว ก็จะหยุดลงในที่นั้นแหละ
ไมไปตอ ฉันใด พาลและบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อแกไขไป
ก็จะสิ้นสุดความสุขความทุกขได ตามอํานาจกาลเวลา คือจะผานพน
สุขทุกขไปได ตามกาลเวลาดังกลาวแลว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘ ถึงสูตรที่ ๑๐.
๑๑. อันตวาสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกมีที่สุด
[๔๓๖] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกมีที่สุด. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมพี ระภาคเจา
เปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ อันตรวาสูตร
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๑๒. อนันตวาสูตร
วาดวยความเห็นวา โลกไมมีที่สดุ
[๔๓๗] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกไมมีทสี่ ุด ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมพี ระภาคเจา
เปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ อนันตวาสูตร
๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร
วาดวยความเห็นวา ชีพกับสรีระเปนอันเดียวกัน
[๔๓๘] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม-ี
พระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ ตังชีวังตังสรีรังสูตร
๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร
วาดวยความเห็นวา ชีพกับสรีระเปนคนละอยาง

[๔๓๙] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ชีพเปนอยางอื่น สรีระเปนอยางอื่น.
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน
เบื้องหนา.
จบ อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร
๑๕. โหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวา สัตวตายแลวเกิด
[๔๔๐] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน
เบื้องหนา.
จบ โหติตถาคตสูตร
๑๖. นโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวไมเกิด
[๔๔๑] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีก.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน

เบื้องหนา.
จบ นโหติตถาคตสูตร

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 498

๑๗. โหติจนจโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวา สัตวตายแลวเกิดบางไมเกิดบาง
[๔๔๒] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว เกิดอีกก็มี
ไมเกิดอีกก็มี. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ โหติจนจโหติตถาคตสูตร
๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวา สัตวตายแลวเกิดและไมเกิดก็หามิได
[๔๔๓] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็ไมใช
ไมเกิดอีกก็ไมเชิง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก
ก็ไมใช ไมเกิดอีกก็ไมเชิง ฯลฯ.

[๔๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
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ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. สิง่ ใดที่ไดเห็นแลว ไดยนิ แลว ไดทราบแลว รูแจงแลว
บรรลุแลว แสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยงเลา ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลว ยอมเกิดอีกก็ไมใช ยอมไมเกิดอีกก็ไมเชิง ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกละความสงสัยใน
ฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย
แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อนั้น อริยสาวกนี้
เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร
จบ โสตาปตติวรรค
จบ ไวยากรณ ๑๘
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๑๑-๑๘. อรรถกถาอันตวาสูตรเปนตน
ถึงสูตรที่ ๑๘
บทวา อนฺตวา โลโก ความวา ทิฏฐิที่เกิดขึ้นดวยการยึดถือนั้น
หรือดวยการตรึกวา โลกคือนิมิตที่ขยายไปไดดานเดียว (มีที่สดุ ).
บทวา อนนฺตวา ความวา ทิฏฐิที่เกิดขึ้นดวยการยึดถือนั้น
หรือดวยการตรึกวา โลกคือนิมิตที่กําหนดขนาดไมได ขยายไปทุกดาน
(ไมมีที่สิ้นสุด).
บทวา ต ชีว ต สรีร ไดแก ทิฏฐิที่เกิดขึ้นวา ชีพกับสรีระเปน
อยางเดียวกัน.
บทที่เหลือในทุกแหง มีความหมายงายทั้งนั้นแล.
อีกอยางหนึ่ง ไวยากรณะ เหลานี้ มี ๑๘ อยาง ดวยอํานาจ
โสตาปตติมรรคกอน นี้เปนการถึงครั้งที่ ๑.
จบ อรรถกถาโสตาปตติวรรคที่ ๑
ไวยากรณะ ๑๘ จบบริบูรณ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วาตสูตร ๒. เอตังมมสูตร ๓. โสอัตตสูตร ๔. โนจเมสิยาสูตร
๕. นัตถิทินนสูตร ๖. กโรโตสูตร ๗. เทตุสูตร ๘. มหาทิฏฐิสูตร
๙. สัสสตทิฏฐิสูตร ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร ๑๑. อันตวาสูตร ๑๒. อนันตวาสูตร ๑๒. ตังชีวังตังสรีรังสูตร ๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร
๑๕. โหติตถาคตสูตร ๑๖. นโหติตถาคตสูตร ๑๗. โหติจนจโหติ-

ตถาคตสูตร ๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร.
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ทิฏฐิสังยุต
ทุติยเปยยาลที่ ๒
๑. วาตสูตร
[๔๔๕] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้น หรือไมตก
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภิ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจ
เสาระเนียด เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมือ่ สัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู
ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจ
เสาระเนียด
[๔๔๖] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา ฯลฯ
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม ?
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ภิ ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด เวทนา ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทร
และพระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจ
เสาระเนียด. (ไวยากรณะตอนแรกอยางพิสดาร มี ๑๘)
จบ วาตสูตร
๑๘. เนวโหตินนโหติสูตร
วาดวยความเห็นวา สัตวตายแลวเกิดและไมเกิดก็หามิได
[๔๔๗] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยืดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวหลังจากตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ?
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภ. กอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวหลังจากตายไปแลว ยอมเกิดอีก
ก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู...
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวหลังจากตายแลว ยอมเกิดอีก
ก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได.
[๔๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวหลังจากตาย
แลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
สัตวหลังจากตายไปแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได
เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวหลังจากตายไป
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แลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
สัตวหลังจากตายไปแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได.
จบ เนวโหตินนโหติสูตร
๑๙. รูปอตั ตสูตร
วาดวยอัตตาที่มีรูป
[๔๔๙] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป หลังจากตายแลว
ยอมไมสลายไป เมื่อเวทนามีอยู... เมือ่ สัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู...
เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
[๔๔๐] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
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ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป หลังจาก
ตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป
หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร
ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มีรูปหลังจาก
ตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่มี
รูป หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
จบ รูปอัตตสูตร
อรรถกถาทุติยคมนาทิวรรค

๑

การถึงครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจทุกข
๑. พระสูตรเปน ทุติยเปยยาล
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แมในขอนั้น ไวยากรณะก็มี ๑๘ ตอจากไวยากรณะ ๑๘ นั้นไป
ก็มี ไวยากรณะ ๘ มีอาทิวา อัตตามีรูป ดังนี้. การถึงนั้น รวมกับ
ไวยากรณะเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวในไวยากรณะที่ ๒
ดังนี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูป ไดแก อารมณนั่นเอง คือ
ทิฏฐิที่ยึดถือ (อารมณ) วา เปนอัตตา.
จบ อรรถกถารูปอัตตสูตร
๒๐. อรูปอ ัตตสูตร
วาดวยอัตตาไมมีรูป
[๔๕๑] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีรูป หลังจากตายไปแลว ยอม
ไมสลายไป ฯลฯ
จบ อรูปอัตตสูตร
อรรถกถาอรูปอัตตสูตรที่ ๒๐
บทวา อรูป ไดแก ฌาน คือ ทิฏฐิที่ยึดถือฌานวาเปน อัตตา.
จบ อรรถกถาอรูปอัตตสูตร
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๒๑. รูปจอรูปจอัตตสูตร
วาดวยอัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป
[๔๕๒] กรุงสาวัตถี. อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป หลังจาก
ตายไปแลว ยอมไมสลายไป ฯลฯ
จบ รูปจอรูปจ อัตตสูตร
อรรถกถารูปขอรูปจอัตตสูตรที่ ๒๑
บทวา รูปจอรูปจ ไดแก อารมณและฌาน คือ ทิฏฐิทยี่ ึดถือ
(อารมณและฌาน) วา เปน อัตตา.
จบ อรรถกถารูปจอรูปจอัตตสูตร
๒๒. เนวรูปน ารูปอัตตสูตร
วาดวยอัตตาที่มีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได
[๔๕๓] ฯลฯ อัตตาที่มีรูปก็หามิได ไมมีรปู ก็หามิได หลังจาก
ตายไปแลว ยอมไมสลายไป ฯลฯ
จบ เนวรูปน ารูปอัตตสูตร
อรรถกถาเนวรูปนารูปอัตตาสูตรที่ ๒๒
บทวา เนวรูปนารูป ไดแก ทิฏฐิที่ยึดถือดวยเหตุเพียง ตักกะ

(การตรึก)
จบ อรรถกถาเนวรูปนารูปอัตตาสูตร
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๒๓. เอกันตสุขีสูตร
วาดวยอัตตาที่มีสุขโดยสวนเดียว
[๔๕๔] ฯลฯ อัตตาที่มีสุขโดยสวนเดียว หลังจากตายไปแลว
ยอมไมสลายไป. ฯลฯ
จบ เอกันตสุขีสูตร
อรรถกถาเอกันตสุขีสูตรที่ ๒๓
บทวา เอกนฺตสุขี ไดแก ทิฏฐิที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูไดฌาน
ผูใชตักกะ (เปนนักตักกวิทยา) และผูระลึกชาติได.
อธิบายวา ทิฏฐิอยางนี้ (อัตตามีสุขโดยสวนเดียว) ยอมเกิดขึ้น
แมแกบุคคลผูไดฌาน ใสใจถึงอัตตภาพที่มีสุขสวนเดียวในอดีต.
สําหรับบุคคลผูใชตักกะ ทิฏฐิยอ มเกิดขึ้น (อยางนี้) วา ในปจจุบัน
เรามีสุขโดยสวนเดียว. ฉันใด แมในอนาคต เราก็จักเปนผูมีสุขโดย
สวนเดียว ฉันนั้น.
ทิฏฐิอยางนี้ยอมเกิดขึ้น แมแกบุคคลผูระลึกชาติได คือระลึกถึง
ภาวะที่เปนสุขไดถึง ๗-๘ ภพ.
จบ อรรถกถาเอกันตสุขีสูตรที่ ๒๓
๒๔. เอกันตทุกขีสูตร
วาดวยอัตตาที่มีทุกขโดยสวนเดียว

[๔๕๕] อัตตาที่มีทุกขโดยสวนเดียว หลังจากตายไปแลว
ยอมไมสลายไป ฯลฯ.
จบ เอกันตทุกขีสูตร
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อรรถกถาเอกันตทุกขีสูตรที่ ๒๔
แมในบทวา เอกนฺตทุกฺขี เปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน
จบ อรรถกถาเอกันตทุกขีสูตร
๒๕. เอกันตสุขทุกขีสูตร
วาดวยอัตตาที่มีทั้งสุขและทั้งทุกข
[๔๕๖] ฯลฯ อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข หลังจากตายไปแลว
ยอมไมสลายไป ฯลฯ
จบ เอกันตสุขทุกขีสูตร
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร
วาดวยอัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข
[๔๕๗] อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอม
ไมสลายไป ฯลฯ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยืดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจาก
ตายไปแลว ยอมไมสลายไป เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ
เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมือ่ วิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข

หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
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[๔๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป เวทนา
ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล เมื่อทุกขมีอยู
เพราะถือมั่นทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
จบ อทุกขมสุขีสูตร
จบ ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาลที่ ๒
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ :๑๗ วาตสูตร ๑๘. เนวโหตินโหติสูตร ๑๙. รูปอัตตสูตร
๒๐. อรูปอัตตสูตร ๒๑. รูปจอรูปจอัตตสูตร ๒๒. เนวรูปนารูปอัตตสูตร
๒๓. เอกันตสุขีสูตร ๒๔. เอกันตทุกขีสูตร ๒๕. เอกันตสุขทุกขีสูตร
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร.
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ตติยเปยยาลที่ ๓

๑

๑. นวาตสูตร
วาดวยเหตุเกิด มิจฉาทิฏฐิ
[๔๕๙] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้น หรือยอมไมตก
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยู
มั่นคงดุจเสาระเนียด เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ
เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมือ่ วิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของ
ตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
๑. อรรถกถาเปยยาลที่ ๓ แกไวทายเปยยาลที่ ๓
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เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่งนั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด
พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้น หรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ
เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่งนั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ฯลฯ
(อีก ๒๔ สูตร เหมือนในวรรคที่ ๒)
จบ นวาตสูตร

๑

๑ สูตรอีก ๒๖ สูตร มีความพิสดารเหมือนนัยแหงสูตรนี้
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๒๖. อทุกขมสุขีสูตร
วาดวยอัตตาไมมีทุกข ไมมีสขุ
[๔๖๑] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลว
ยอมไมสลายไป ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจาก
ตายไปแลว ยอมไมสลายไป เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ
เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมือ่ วิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข
หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
[๔๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่งนั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่งนั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
จบ ทิฏฐิสังยุตติยเปยยาลที่ ๓
อรรถกถาตติยเปยยาลที่ ๓
เปยยาลที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยสูตรเหลานั้นนั่นแล
(รวม) ๒๖ สูตร ดวยอํานาจอนิจจัง ทุกขัง.
จบ อรรถกถาตติยเปยยาลที่ ๓
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จตุตถเปยยาลที่ ๔

๑

๑. นวาตสูตร
วาดวยเหตุเกิด มิจฉาทิฏฐิ
[๔๖๓] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้น หรือไมตก
เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู
เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด
ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อ
สัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่น
วิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด
ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด.
[๔๖๔] ภ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
๑ อรรถกถาเปยยาลที่ ๔ แกรวมไวทายเปยยาลที่ ๔
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ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา ?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๔๔๖] ภ. เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในทีใ่ กลรูป
ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ ไมใชอัตตาของเรา
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขาร
อยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
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และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลว. เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ฯลฯ (อีก ๒๔ สูตร เหมือนในวรรคที่ ๒)
จบ นวาตสูตร
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร
วาดวยอัตตาที่ไมมีทั้งทุกขและทั้งสุข
[๔๖๖] กรุงสาวัตถี. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว
ยอมไมสลายไป ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู
เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่
ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป เมื่อเวทนามีอยู
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะ
ถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.
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[๔๖๗] ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา ?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ภ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยงพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
ภิ. เปนทุกขพระเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปน
อัตตาของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๔๖๘] ภ. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในทีใ่ กล รูปทั้งหมดนั้น
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เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา เวทนาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง
ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา
แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี...
จบ ทิฏฐิสังยุต
อรรถกถาจตุตถเปยยาลที่ ๔
สวนเปยยาลที่ ๔ ตรัสไวดวยอํานาจปริวัฏฏ ๓ แล.
จบ อรรถกถาจตุตถเปยยาลที่ ๔
จบ อรรถกถาทิฏฐิสังยุต
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๔. โอกันตสังยุต
๑. จักขุสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๖๙] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จักไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา
หูไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา จมูกไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ลิ้นไมเที่ยง มีอันแปรปรวน
เปนอยางอื่นเปนธรรมดา กายไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่น
เปนธรรมดา ใจไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา
กอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไมหวั่นไหว ซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้
เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสู สัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ
ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาที่
ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้
ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้แกผูใด เราเรียกผูนี้วา
ธัมมานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน
ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลว พึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาที่ยังไมทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้
เรากลาวผูนี้วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ จักขุสูตร
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๒. รูปสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๗๐] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา
เสียงไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา กลิน่ ไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา รสไมเที่ยง มีอันแปรปรวน
เปนอยางอื่นเปนธรรมดา โผฏฐัพพะไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปน
อยางอื่นเปนธรรมดา ธรรมารมณไมเที่ยง มีอนั แปรปรวนเปน
อยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไมหวั่นไหวซึ่ง
ธรรมเหลานี้ อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม
กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลว
พึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ
ตราบเทาที่ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหลานี้ ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้แกผูใด
เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี กาวลงสูส ัมมัตตนิยาม กาวลงสูสปั ปุริสภูมิ
ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลว พึงเขาถึงนรก
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาที่
ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดรูเห็นธรรม
เหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ รูปสูตร
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๓. วิญญาณสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๑] กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปน
ธรรมดา โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ
กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่น
เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไมหวั่นไหวซึ่งธรรม
เหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายเหลานี้ ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้
แกผูใด เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดรูเห็น
ธรรมเหลานี้ อยางนี้ เรากลาวผูนี้วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ วิญญาณสูตร
๔. ผัสสสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๗๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส
ฯลฯ ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัสไมเที่ยง มีอัน
แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่น
ไมหวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ

เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ ผัสสสูตร
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๕. เวทนาสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๗๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสสชเวทนา
ไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา ไมเที่ยง มีอัน
แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่น
ไมหวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ เวทนาสูตร
๖. สัญญาสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๗๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญาไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา
ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา ไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใด
เชื่อมั่น ไมหวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี
ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สัญญาสูตร
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๗. เจตนาสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๗๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปสัญเจตนา
ไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา สัททสัญเจตนา ฯลฯ
คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา ไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมัน่ ไมหวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้ อยางนี้ เรา
กลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ เจตนาสูตร
๘. ตัณหาสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปตัณหาไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา
ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหาไมเที่ยง มีอัน
แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่น
ไมหวั่นไหว ซึ่งธรรมเหลานี้ อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ ตัณหาสูตร
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๙. ธาตุสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา อาโปธาตุ ฯลฯ เตโชธาตุ ฯลฯ
วาโยธาตุ ฯลฯ อากาสธาตุ ฯลฯ วิญญาณธาตุไมเที่ยง มีอันแปรปรวน
เปนอยางอื่นเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่น ไมหวั่นไหว
ซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่
จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ ธาตุสูตร
๑๐. ขันธสูตร
วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารีบคุ คล
[๔๗๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง
มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไมหวั่นไหว ซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้
เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ
ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาที่
ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดูกอ นภิกษุทั้งหลายธรรมเหลานี้
ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้แกผูใด เรากลาวผูนี้วา

ธัมมานุสารีกาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน
ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
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หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาที่ยังไมทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้
เรากลาวผูนี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ ขันธสูตร
จบ โอกกันตสังยุต
อรรถกถาโอกกันตสังยุต
อรรถกถาจักขุสุตตาทิสูตรที่ ๑-๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในโอกกันตสังยุตดังตอไปนี้ :บทวา อธิมุจฺจติ ไดแก ยอมได สัทธาธิโมกข
บทวา โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม ไดแก เขาไปสูอริยมรรค.
ดวยบทวา อภพฺโพว ตาว กาล กาตุ นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงถึงความไมเปนอันตราย (เครื่องกีดขวาง) ตอผล ในเมื่อ
มรรคเกิดขึ้นแลว. เพราะวาเมื่อมรรคเกิดขึ้นแลว ขึ้นชื่อวา
การทําอันตราย (เครื่องกีดขวาง) แกผล จะไมมี ดวยเหตุนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ก็บุคคลนี้ พึงเปนผูปฏิบัติเพื่อกระทําให
แจงซึ่งโสดาปตติผล และเวลาที่กัปจะถูกไฟไหม ก็คงมี (แตวา)
กัปนี้จะไมพึงถูกไฟไหม ตราบเทาที่บุคคลนี้ยังไมทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล บุคคลนี้ จึงถูกเรียกวา ผูดํารงอยูชั่วกัป.
๑

๑ อรรถกถาวา สทฺธาวิโมกข ฉบับพมาเปน สทฺธาธิโมกข แปลตามตนฉบับพมา
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บทวา มตฺตโส นิชฌ
ฺ าน ขมนฺติ ความวา ควรซึ่งการตรวจตราดู
โดยประมาณ.
บทที่เหลือในที่ทุกแหง มีความหมายงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาโอกกันตสังยุต
รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ
๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร ๓. วิพญาณสูตร ๔. ผัสสสูตร
๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร ๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร ๙. ธาตุสูตร
๑๐. ขันธสูตร.
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๕. อุปปาทสังยุต
๑. จักขุสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๗๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงจักษุ เปนความเกิดขึ้น
แหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและ
มรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงหู
ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงลิ้น ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ แหงใจ เปนความเกิดขึ้น
แหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความ
สงบระงับ ความดับสูญแหงจักษุ เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข
เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงหู ฯลฯ แหงจมูก
ฯลฯ แหงลิน้ ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ แหงใจ เปนความดับโดยไมเหลือ
แหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและ
มรณะ.
จบ จักขุสูตร
๒. รูปสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข

[๔๘๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูป เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
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เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงเสียง ฯลฯ
แหงกลิ่น ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ แหงธรรมารมณ เปน
ความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบ
ระงับ ความดับสูญแหงรูป เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงเสียง ฯลฯ
แหงกลิ่น ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ แหงธรรมารมณ
เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปน
ความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ รูปสูตร
๓. วิญญาณสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงจักขุวิญญาณ ฯลฯ แหง
โสตวิญญาณ ฯลฯ แหงฆานวิญญาณ ฯลฯ แหงชิวหาวิญญาณ ฯลฯ แหง
กายวิญญาณ ฯลฯ แหงมโนวิญญาณ เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
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[๔๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบ
ระงับ ความดับสูญแหงจักขุวิญญาณ ฯลฯ แหงโสตวิญญาณ ฯลฯ
แหงฆานวิญญาณ ฯลฯ แหงชิวหาวิญญาณ ฯลฯ แหงกายวิญญาณ
ฯลฯ แหงมโนวิญญาณ เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ วิญญาณสูตร
๔. ผัสสสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงจักขุสัมผัส ฯลฯ แหง
โสตสัมผัส ฯลฯ แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัส ฯลฯ แหงกายสัมผัส
ฯลฯ แหงมโนสัมผัส เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความ
สงบระงับ ความดับสูญแหงจักขุสัมผัส ฯลฯ แหงโสตสัมผัส ฯลฯ
แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัส ฯลฯ แหงกายสัมผัส ฯลฯ
แหงมโนสัมผัส เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ ผัสสสูตร
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๕. เวทนาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหง
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหง
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบ
ระงับ ความดับสูญแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
ฯลฯ แหงกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงมโนสัมผัสสชาเวทนา เปน
ความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปน
ความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ เวทนาสูตร
๖. สัญญาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูปสัญญา ฯลฯ แหง
สัททสัญญา ฯลฯ แหงคันธสัญญา ฯลฯ แหงรสสัญญา ฯลฯ แหง

โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ แหงธรรมสัญญา เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 533

[๔๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความ
สงบระงับ ความดับสูญแหงรูปสัญญา ฯลฯ แหงสัททสัญญา ฯลฯ
แหงคันธสัญญา ฯลฯ แหงรสสัญญา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ
แหงธรรมสัญญา เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สัญญาสูตร
เจตนาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูปสัญเจตนา ฯลฯ แหง
สัททสัญเจตนา ฯลฯ แหงคันธสัญเจตนา ฯลฯ แหงรสสัญเจตนา ฯลฯ
แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แหงธรรมสัญเจตนา เปนความเกิดขึ้น
แหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบ
ระงับ ความดับสูญแหงรูปสัญเจตนา ฯลฯ แหงสัททสัญเจตนา ฯลฯ แหง
คันธสัญเจตนา ฯลฯ แหงรสสัญเจตนา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา
ฯลฯ แหงธรรมสัญเจตนา เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ เจตนาสูตร
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๘. ตัณหาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา
ฯลฯ แหงคันธตัณหา ฯลฯ แหงรสตัณหา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ
แหงธรรมตัณหา เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความ
สงบระงับ ความดับสูญแหงรูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา ฯลฯ
แหงคันธตัณหา ฯลฯ แหงรสตัณหา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ
แหงธรรมตัณหา เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ ตัณหาสูตร
๙. ธาตุสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ
ฯลฯ แหงเตโชธาตุ ฯลฯ แหงวาโยธาตุ ฯลฯ แหงอากาสธาตุ ฯลฯ
แหงวิญญาณธาตุ เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
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[๔๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือความ
สงบระงับ ความดับสูญแหงปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ ฯลฯ
แหงเตโชธาตุ ฯลฯ แหงวาโยธาตุ ฯลฯ แหงอากาสธาตุ ฯลฯ แหง
วิญญาณธาตุ เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ ธาตุสูตร
๑๐. ขันธสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูป เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงเวทนา ฯลฯ
แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบ
ระงับ ความดับสูญแหงรูป เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. ความดับ
โดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา
ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข
เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ ขันธสูตร
จบ อุปปาทสังยุต
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อรรถกถาอุปปาทสังยุต
คําทั้งหมดในอุปปาทสังยุตชัดเจนแลวทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาอุปปาทสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุต นี้ คือ
๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร ๓. วิญญาณสูตร ๔. ผัสสสูตร
๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร ๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร ๙. ธาตุสูตร
๑๐. ขันธสูตร.
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๖. กิเลสสังยุต
๑. จักขุสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๔๙๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในจักษุ เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในหู เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในจมก เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในลิ้น เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในกาย เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความ
พอใจในใจ เปนอุปกิเลสแหงจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภิกษุละอุปกิเลสแหงใจในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปน
อันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว ยอมปรากฏวา
ควรแกการงาน ในธรรมอันพึงทําใหแจงดวยอภิญญา
จบ จักขุสูตรที่ ๑
๒. รูปสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในรูป เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในเสียง ฯลฯ ในกลิ่น ฯลฯ ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ฯลฯ

ในธรรมารมณ เปนอุปกิเลสแหงจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
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ภิกษุละอุปกิเลสแหงใจในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น จิตของเธอยอม
เปนอันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว ยอมปรากฏวา
ควรแกการงาน ในธรรมอันจะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ รูปสูตรที่ ๒
๓. วิญญาณสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในจักษุวิญญาณ เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัด
ดวยอํานาจความพอใจในโสตวิญญาณ ฯลฯ โนฆานวิญญาณ ฯลฯ
ในชิวหาวิญญาณ ฯลฯ ในกายวิญญาณ ฯลฯ ในมโนวิญญาณ เปน
อุปกิเลสแหงจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิต
ในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ
จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว ยอมปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมที่
จะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ วิญญาณสูตรที่ ๓
๔. ผัสสสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในจักขุสัมผัส เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัด

ดวยอํานาจความพอใจในโสตสัมผัส ฯลฯ ในฆานสัมผัส ฯลฯ ใน
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ชิวหาสัมผัส ฯลฯ ในกายสัมผัส ฯลฯ ในมโนสัมผัส เปนอุปกิเลสแหงจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได
เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะ
อบรมแลว ยอมปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมที่จะพึงทําใหแจง
ดวยอภิญญา.
จบ ผัสสสูตรที่ ๔
๕. เวทนาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในโสตสัมผัสสชาเวทนา
ฯลฯ ในฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
ในกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในมโนสัมผัสสชาเวทนา เปนอุปกิเลส
แหงจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตใน
ฐานะ ๖ นีไ้ ด เมื่อนัน้ จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ
จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว ยอมปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมที่
พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ เวทนาสูตรที่ ๕
๖. สัญญาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต

[๕๐๔ ] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในรูปสัญญา เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวย
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อํานาจความพอใจในสัททสัญญา ฯลฯ ในคันธสัญญา ฯลฯ ในรสสัญญา
ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ในธรรมสัญญา เปนอุปกิเลสแหงจิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได
เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะ
อบรมแลว ยอมปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมที่พึงทําใหแจงดวย
อภิญญา.
จบ สัญญาสูตรที่ ๖
๗. เจตนาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในรูปสัญเจตนา เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัด
ดวยอํานาจความพอใจในสัททสัญเจตนา ฯลฯ ในคันธสัญเจตนา ฯลฯ
ในรสสัญเจตนา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ในธรรมสัญเจตนา
เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลส
แหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปใน
เนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว ยอมปรากฏวาควรแกการงาน
ในธรรมที่พงึ ทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ เจตนาสูตรที่ ๗
๘. ตัณหาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต

[๕๐๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
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อํานาจความพอใจในรูปตัณหา เปนอุปกิเลสแหงจิต. ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในสัททตัณหา ฯลฯ ในคันธตัณหา ฯลฯ ในรสตัณหา
ฯลฯ ในโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ในธรรมตัณหา เปนอุปกิเลสแหงจิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได
เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะ
อบรมแลว ยอมปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมที่พึงทําใหแจงดวย
อภิญญา.
จบ ตัณหาสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในปฐวีธาตุ เปนอุปกิเลสแหงจิต. ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในอาโปธาตุ ฯลฯ ในเตโชธาตุ ฯลฯ ในวาโยธาตุ ฯลฯ
ในอากาสธาตุ ฯลฯ ในวิญญาณธาตุ เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น
จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะอบรม
แลว ยอมปรากฏวา ควรแกการงาน ในธรรมที่พึงทําใหแจงดวย
อภิญญา.
จบ ธาตุสูตรที่ ๙
๑๐. ขันธสูตร

วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวย
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อํานาจความพอใจในรูป เปนอุปกิเลสแหงจิต. ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในเวทนา เปนอุปกิเลสแหงจิต. ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในสัญญา เปนอุปกิเลสแหงจิต. ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจสังขาร เปนอุปกิเลสแหงจิต. ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในวิญญาณ เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้นแล จิตของเธอ
ยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว ยอม
ปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมที่พงึ ทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ ขันธสูตรที่ ๑๐
จบ กิเลสสังยุต
อรรถกถากิเลสสังยุต
พึงทราบวินิจฉัยในกิเลสสังยุต ดังตอไปนี้ :บทวา จิตฺตสฺเสโส อุปกฺกิเลโส ความวา (เปนอุปกิเลส)
ของจิตดวงไหน ?
(เปนอุปกิเลส) ของจิตที่เปนไปในภูมิ ๔.
ถามวา (ฉันทราคะเปนอุปกิเลส) ของจิตที่เปนไปในภูมิ ๓
นับวาถูกตอง (แต) (เปนอุปกิเลส) ของโลกุตตรจิตไดอยางไร ?
ตอบวา เปนไดเพราะหามการเกิดขึ้น (แหงโลกุตตรจิต)
อธิบายวา ฉันทราคะนั้น พึงทราบวาเปนอุปกิเลส เพราะไมให
โลกุตตรจิตนั้นเกิดขึ้น.
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บทวา เนกฺขมฺมนินนฺ  ไดแก (จิต) ที่นอมไปในโลกุตตรธรรม ๙.
บทวา จิตฺต ไดแก จิตที่เจริญสมถะ และจิตที่เจริญวิปสสนา
บทวา อภิฺา สจฺฉิกรณีเยสุ ธมฺเมสุ ความวา หรือเมื่อบุคคล
จะยึดถือธรรมอยางหนึ่ง ในบรรดาธรรมคืออภิญญา ขอที่ ๖ ทีพ่ ึงรู
แลวทําใหแจงดวยปจจเวกขณญาณ ก็พึงยึดถือวา เนกขัมมะ ก็คือ
พระนิพพานนั่นเอง.
บทที่เหลือในสูตรทั้งหมด มีความหมายงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถากิเลสสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร ๓. วิญญาณสูตร ๔. ผัสสสูตร
๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร ๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร ๙. ธาตุสูตร
๑๐. ขันธสูตร
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๗. สารีปตุ ตสังยุต
๑. วิเวกสูตร
วาดวยปฐมณาน
[๕๐๙] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น เปนเวลาเชา
ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปสูกรุงสาวัตถี
เพื่อบิณฑบาต ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว กลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัต เขาไปยังปาอันธวัน เพื่อพักกลางวัน ถึง
ปาอันธวันแลว นั่งพักกลางวัน ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น
ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักแลว เขาไปยังพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานพระอานนทไดเห็นทาน
พระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร
อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้
ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวก
อยู อาวุโส เรานั้นไมไดคิดอยางนี้วา เราเขาปฐมฌานอยู หรือวา
เขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจากปฐมฌานแลว แทจริง ทานพระสารีบุตร
ถอนทิฏฐิคืออหังการ ตัณหาคือมมังการ และอนุสัยคือมานะออกได
นานแลว ฉะนั้น ทานพระสารีบุตรจึงไมคิดอยางนี้วา เราเขาปฐมฌาน
อยู หรือวาเขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจากปฐมฌานแลว.
จบ วิเวกสูตรที่ ๑
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๒. อวิตักกสูตร
วาดวยทุติยฌาน
[๕๑๐] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร
มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรียของ
ทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตร
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาทุตยิ ฌาน
อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปต ิและสุขเกิดแตสมาธิอยู อาวุโส
เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาทุติยฌานอยู หรือวาเขาทุติยฌานแลว
หรือวาออกจากทุติยฌานแลว ฯลฯ.
จบ อวิตักกสูตรที่ ๒
๓. ปติสูตร
วาดวยตติยฌาน
[๕๑๑] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร
มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรียของ
ทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตร
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เรามีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌาน
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ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาตติยฌานอยู
หรือวาเขาตติยฌานแลว หรือวาออกจากตติยฌานแลว ฯลฯ
จบ ปติสูตรที่ ๓
๔. อุเปกขาสูตร
วาดวยจตุตถฌาน
[๕๑๒] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานสารีบุตร
มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรียของ
ทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตร
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาจตุตถฌาน
อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อาวุโส เรามิไดคิดอยางนี้วา
เราเขาจตุตถฌานอยู หรือวาเขาจตุตถฌานแลว หรือวาออกจาก
จตุตถฌานแลว ฯลฯ
จบ อุเปกขาสูตรที่ ๔
๕. อากาสานัญจายตนสูตร
วาดวยอากาสานัญจายตนฌาน
[๕๑๓] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร

มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรียของ
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ทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตร
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาอากาสา
นัญจายตนฌานดวยคํานึงวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา
เสียได เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมกระทําไวในใจซึ่ง
นานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู อาวุโส เรามิไดคิดอยางนี้วา
เราเขาอากาสานัญจายตนฌานอยู หรือวาเขาอากาสานัญจายตนฌาน
แลว หรือวาออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว ฯลฯ.
จบ อาสาสนัญจายตนสูตรที่ ๕
๖. วิญญาณัญจายตนสูตร
วาดวยวิญญาณัญจายตนฌาน
[๕๑๔] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร
มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรียของ
ทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตร
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขา
วิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึงวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะ
ลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงอยู. อาวุโส
เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานอยู. หรือวา
เขาวิญญาณัญจายตนฌานแลว หรือวาอออกจากวิญญาณัญจายตนฌาน
แลว ฯลฯ
จบ วิญญาณัญจายตนสูตรที่ ๖
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๗. อากิญจัญญายตนสูตร
วาดวยอากิญจัญญายตนฌาน
[๕๑๕] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร
มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรีย
ของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขา
อากิญจัญญาตนฌาน ดวยคํานึงวา สิ่งอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะ
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงอยู อาวุโส
เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาอากิญจัญญายตนฌานอยู หรือวา
เขาอากิญจัญญายตนฌานแลว หรือวาออกจากอากิญจัญญายตนฌาน
แลว ฯลฯ.
จบ อากิญจัญญายตนสูตรที่ ๗
๗. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร
วาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
[๕๑๖] กรุงสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร
มาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร อินทรียของ
ทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตร
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
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ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขา
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียได
โดยประการทั้งปวงอยู เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู หรือวาเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว
หรือวาออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ฯลฯ.
จบ เนวสัญญานาสัญญายตนสูตรที่ ๘
๙. สัญญาเวทยิตนิโรธสูตร
วาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ
[๕๑๗] สมัยหนึง่ ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา
ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยัง
กรุงสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว กลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัต เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ถึงปา
อันธวันแลว นั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น
ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักแลว เขาไปยังพระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานพระอานนทไดเห็น
ทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร
อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้
ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียไดโดย
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ประการทั้งปวงอยู อาวุโส เรามิไดคิดอยางนี้วา เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว หรือวาออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธแลว แทจริง ทานพระสารีบุตร ถอนอหังการ
มมังการ และมานานุสัยออกไดนานแลว ฉะนั้น ทานพระสารีบุตรจึง
มิไดคิดอยางนี้วา เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว หรือวาออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแลว.
จบ สัญญาเวทยิตนิโรธสูตรที่ ๙
๗. อรรถกถาสารีปุตตสังยุต
อรรถกถาสูตรที่ ๑-๙
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑ แหงสารีปุตตสังยุต ดังตอไปนี้ :บทวา น เอวํา โหติ ความวา เพราะทานละอหังการ
(ความสําคัญวาเรา) และมมังการ (ความสําคัญวาของเรา) ไดแลว
จึงไมมีความคิดอยางนี้.
แมในสูตรที่ ๒ เปนตน (จนถึงสูตรที่ ๙) ก็มีนัย (ความหมาย
อยางเดียวกัน) นี.้
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑-๙
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๑๐. สูจิมุขีสูตร
วาดวยความแตกตางการเลี้ยงชีวิตของสมณพราหมณ
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครัง้ นั้น เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตร
นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห เที่ยว
บิณฑบาต ตามลําดับตรอกในกรุงราชคฤห แลวอาศัยเชิงฝาแหงหนึ่ง
ฉันบิณฑบาตนั้น ครั้งนั้นนางปริพาชิกาชื่อสูจิมุขี เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา
ดูกอนสมณะ ทานกมหนาฉันหรือ ? ทานพระสารีบุตรตอบวา
ดูกอนนองหญิง เรามิไดกมหนาฉัน.
สู. ถาอยางนั้น ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ ?
สา. เรามิไดแหงนหนาฉันหรอกนองหญิง.
สู. ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ ?
สา. เรามิไดมองดูทิศใหญฉันหรอกนองหญิง.
สู. ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศนอยฉันหรือสมณะ ?
สา. เรามิไดมองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง.
สู. ดิฉันถามวา ดูกอนสมณะ ทานกมหนาฉันหรือ ทานก็
ตอบวา เรามิไดกมหนาฉันหรอกนองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น
ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิไดแหงนหนาฉันหรอก
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นองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ
ทานก็ตอบวา เราไมไดมองดูทิศใหญฉันหรอก นองหญิง ดิฉันถามวา
ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศนอยฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิได
มองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง ก็บัดนี้ ทานฉันอยางไรเลาสมณะ.
สา. ดูกอนนองหญิง ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูพื้นที่ สมณพราหมณ
เหลานี้เรียกวา กมหนาฉัน ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูดาว
นักษัตร สมณพราหมณเหลานี้เรียกวา แหงนหนาฉัน ดูกอนนองหญิง
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุประกอบ
การรับสงขาวสาสน สมณพราหมณเหลานี้เรียกวา มองดูทิศใหญฉัน
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เลี้ยงชีวิตดวย
มิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาทายองคอวัยวะ สมณพราหมณ
เหลานี้เรียกวา มองดูทิศนอยฉัน ดูกอนนองหญิง สวนเรานั้นมิได
เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาตรวจพื้นที่ มิไดเลี้ยง
ชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือวิชาดูดาวนักษัตร มิไดเลี้ยง
ชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการรับสงขาวสาสน มิไดเลี้ยงชีวิต
ดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาทายองคอวัยวะ (แต) เรา
แสวงหาภิกษาโดยชอบธรรม ครั้นแสวงหาไดแลวจึงฉัน.
ครั้งนั้น นางสูจิมุขีปริพาชิกาเขาไปในกรุงราชคฤห จาก
ถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่ง จากตรอกหนึ่งไปอีกตรอกหนึ่ง แลวประกาศ
อยางนี้วา ทานสมณศากยบุตรทั้งหลายยอมฉันอาหารอันประกอบ
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ดวยธรรม สมณศากยบุตรทั้งหลายยอมฉันอาหารอันหาโทษมิได
ขอเชิญทานทั้งหลายถวายบิณฑบาตแกสมณศากยบุตรทั้งหลายเถิด.
จบ สารีปุตตสังยุต
๑๐. อรรถกถาสูจิมุขีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา สูจิมขุ ี คือ นางปริพาชิกาผูมีชื่ออยางนี้
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา นางปริพาชิกานั้น เห็นพระเถระ
มีรูปสวย นาดู มีผิวพรรณงดงามดังทองคํา ชวนใหเกิดความเลื่อมใส
ตลอดเวลา จึงเขาไปหาดวยคิดวา เราจักทําการราเริงกับพระเถระนี้
คราทีนั้นเมื่อพระเถระปฏิเสธคําพูดนั้น นางจึงสําคัญอยูวา บัดนี้
เราจักโตวาทะกับพระเถระนั้น จึงกลาววา สมณะ ถาอยางนั้น
ทานก็แหงนหนาฉัน (แหงนหนาหากิน) ละซี ?
บทวา ทิสามุโข ไดแก หันหนาสูทิศทั้ง ๔. อธิบายวา
มองดูทั้ง ๔ ทิศ (ทิศใดทิศหนึ่ง).
บทวา วิทิสามุโข ไดแก มองดูทิศเฉียงทั้ง ๔ ทิศ.
บทวา วตฺถุวิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย ไดแก ดิรัจฉานวิชา
กลาวคือ วิชาตรวจดูพื้นที่. อุบายเครื่องรูถึงเหตุที่ทําใหพื้นที่ทั้งหลาย
มีพื้นที่ปลูก น้ําเตา ฟกเขียว และมัน เปนตน สมบูรณพูนผลชื่อวา
วิชาดูพื้นที่.
บทวา มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺติ ความวา เลีย้ งชีวิตดวย
มิจฉาชีพ กลาวคือดิรัจฉานวิชา ไดแก วิชาตรวจดูพื้นที่นั้นนั่นแล.
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อธิบายวา บริโภคปจจัยที่เหลาชนผูเลื่อมใส เพราะความสมบูรณ
พูนผลแหงพื้นที่เหลานั้นอยู.
บทวา อโธมุขา ความวา ชื่อวา กมหนาบริโภค (กมหนาหากิน)
ดวยอํานาจตรวจดูพื้นที่แลวบริโภค.
อีกอยางหนึ่ง ในบทเหลานี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นกฺขตฺตวิชา ไดแก วิชาที่เปนเหตุใหรูอยางนี้วา
วันนี้ ฤกษนี้ ควรไปดวยฤกษนี้ ไมควรไปดวยฤกษนี้ ควรทําสิ่งนี้
สิ่งนี้ ดวยฤกษนี้.
บทวา ทูเตยฺย ไดแก งานของทูต คือ การรับเอาสาสนของ
คนเหลานั้น ๆ ไปในที่นนั้ ๆ.
บทวา ปหิณคมน ไดแก การเขาไปยังตระกูลหนึ่ง ดวย
สาสนของอีกตระกูลหนึง่ ในหมูบานเดียวกันนั่นแล.
บทวา องฺควิชฺชา ไดแก วิชชาเปนเหตุใหรูองคสมบัติ
(ลักษณะอวัยวะที่ดี) ตามอิตถีลักษณะ และปุริสลักษณะ แลวทราบ
อยางนี้วา บุคคลจะไดสิ่งนี้ ดวยองคสมบัติอยางนั้น.
บทวา วิทิสามุขา ความวา เพราะวา วิชาตรวจดูอวัยวะ
ชื่อวาเปนไปในทิศเฉียงทั้งหลาย เพราะปรารภสวนของสรีระนั้น ๆ
เปนไป (การตรวจดูลักษณะตาง ๆ ตองหันหนาไปทั่วทุกทิศ)
เพราะเหตุนั้น บุคคลทัง้ หลายผูหากินเลี้ยงชีวิตดวยวิชานั้น จึงชื่อวา
หันหนาสูทิศเฉียงทั้งหลาย บริโภค (สายหนาหากิน).
บทวา เอวมาโรเจสิ ความวา นางปริพาชิกา เมื่อกลาวคํา
เปนตนวา ธมฺมิก สมณ ชื่อวา กลาว (สรรเสริญ) คุณของพระศาสนา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 555

วา เปนนิยยานิกธรรม.
ก็มนุษยทั้งหลาย ไดฟงกถานั้นแลว พากันเลื่อมใสในพระศาสนา
ประมาณ ๕๐๐ ตระกูล แล.
จบ อรรถกถาสูจิมุขีสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาสารีปุตตสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. วิเวกสูตร ๒. อวิตักกสูตร ๓. ปติสูตร ๔. อุเปกขาสูตร
๕. อากาสานัญจายตนสูตร ๖. วิญญาณัญจายตนสูตร ๗. อากิญจัญญายตนสูตร ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร ๙. สัญญาเวทยิตนิโรธสูตร ๑๐. สูจิมขุ ีสูตร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 556

๘. นาคสังยุต
๑. สุทธกสูตร
[๕๑๙] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน ?
คือ นาคที่เปนอัณฑชะ เกิดในไข ๑ นาคที่เปนชลาพุชะ เกิดในครรภ ๑
นาคที่เปนสังเสทชะ เกิดในเถาไคล ๑ นาคที่เปนอุปปาติกะ เกิดผุดขึ้น ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนี้แล.
จบ สุทธกสูตรที่ ๑
๘. อรรถกถานาคสังยุต
๑. อรรถกถาสุทธกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนาคสังยุต สูตรที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา อณฺฑชา แปลวา เกิดในฟอง.
บทวา ชลาพุชา แปลวา เกิดในมดลูก.
บทวา สเสทชา แปลวา เกิดในที่ชื้นแฉะ.
บทวา อุปปาติกา แปลวา เกิด (เร็ว) เหมือนผุดขึ้น
ก็แลสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพราะเปนเหตุเกิดของ
เรื่อง. เพราะวาภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา กําเนิดนาคมีเทาไรหนอแล?
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงอธิบายกําเนิดนาคใหแจมแจง
จึงตรัสสูตรนี้ เพื่อใหบุคคลทั้งหลายเบื่อหนายกําเนิดนาค
จบ อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
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๒. ปณีตตรสูตร
[๕๒๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของนาค ๔
จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ นาคที่เปนอัณฑชะ ๑ นาคที่เปน
ชลาพุชะ ๑ นาคที่เปนสังเสทชะ ๑ นาคที่เปนอุปปาติกะ ๑ ในนาค ๔
จําพวกนั้น นาคที่เปนชลาพุชะ สังเสทชะ และอุปปาติกะ ประณีตกวา
นาคที่เปนอัณฑชะ นาคที่เปนสังเสทชะและอุปปาติกะ ประณีตกวา
นาคที่เปนอัณฑชะและชลาพุชะ นาคที่เปนอุปปาติกะ ประณีตกวานาค
ที่เปนอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของ
นาค ๔ จําพวกนี้แล.
จบ ปณีตตสูตรที่ ๒
๓. อุโปสถสูตรที่ ๑
[๕๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเครษฐี กรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนอัณฑชะบางพวก
ในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ นาคบางพวกที่
เปนอัณฑชะในโลกนี้ มีความคิดอยางนี้วา เมือ่ กอน พวกเราเปน
ผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรานั้น กระทํา
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กรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริต
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เมื่อเปนอยางนี้ เมื่อตายไป พวกเรา
จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจเสียในบัดนี้เถิด ดูกอ นภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหนาคที่เปนอัณฑชะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและ
สละกายได.
จบ อุโปสถสูตรที่ ๑
๔. อุโปสถสูตรที่ ๒
[๕๒๒] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาค
ที่เปนชลาพุชะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโปสถและสละกายได ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ นาคบางพวกที่เปน
ชลาพุชะในโลกนี้ มีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอน พวกเราเปนผูกระทํา
กรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรานั้น กระทํากรรม
ทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติ
สุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เมื่อเปนอยางนี้ เมือ่ ตายไป
พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริต
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด ดูกอนภิกษุ ขอนี้แล
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เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนชลาพุชะบางพวกในโลกนี้
รักษาอุโบสถและสละกายได.
จบ อุโปสถสูตรที่ ๒
๕. อุโปสถสูตรที่ ๓
[๕๒๓] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนสังเสทชะบางพวกในโลกนี้
รักษาอุโบสถและสละกายได ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ นาคบางพวกที่
เปนสังเสทชะในโลกนี้ มีความคิดอยางนี้วา เมือ่ กอน พวกเราเปน
ผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรานั้นกระทํา
กรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติ
สุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เมื่อเปนอยางนี้ เมื่อตายไป
พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริต
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด ดูกอนภิกษุ ขอนี้แล
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนสังเสทชะบางพวกในโลกนี้
รักษาอุโบสถและสละกายได.
จบ อุโปสถสูตรที่ ๓
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๖. อุโปสถสูตรที่ ๔
[๕๒๔] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนอุปปาติกะบางพวกในโลกนี้
รักษาอุโบสถและสละกายได ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ นาคบางพวกที่เปน
อุปปาติกะในโลกนี้ มีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอน พวกเราไดเปน
ผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรานั้นกระทํา
กรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติ
สุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อเปนอยางนี้ เมื่อตายไป พวกเรา
จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด ดูกอนภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ
เปนปจจัยใหนาคที่เปนอุปปาติกะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถ
และสละกายได.
จบ อุโปสถสูตรที่ ๔
๗. สุตสูตรที่ ๑
[๕๒๕] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทุลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปเขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา ?
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พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกนาคที่เปนอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ ครัน้ ตายไป เขายอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ ดูกอ นภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ.
จบ สุตสูตรที่ ๑
๘. สุตสูตรที่ ๒
[๕๒๖] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหดุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ พระเจาขา ?
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกนาคที่เปนชลาพุชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ ครั้นตายไป เขายอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ ดูกอนภิกษุ
ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ.
จบ สุตสูตรที่ ๒
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๙. สุตสูตรที่ ๓
[๕๒๗] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกนาคที่เปนสังเสทชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึง
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ ครั้นตายไป
เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ ดูกอนภิกษุ
ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ.
จบ สุตสูตรที่ ๓
๑๐. สุตสูตรที่ ๔
[๕๒๘] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
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พวกนาคที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก.
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ ครั้นตายไป เขายอมเขา
ถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ ดูกอนภิกษุ ขอนี้แล
เปนเหตุเปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ.
จบ สุตสูตรที่ ๔
๑๑-๒๐ ทานูปการสูตรที่ ๑
[๕๒๙] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกนาคที่เปนอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก เขาจึง
มีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีป และ อุปกรณแหง
ประทีป ฯลฯ เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค
ที่เปนอัณฑชะ ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ.
จบ ทานูปการสูตรที่ ๑
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๒๑-๔๐. ทานูปการสูตรที่ ๒-๔
[๕๓๐] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขายอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ... ของพวกนาคที่เปน
สังเสทชะ... ของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกนาคที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึง
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ เขาจึงใหขาว น้ํา
ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก ประทีป และ
อุปกรณแหงประทีป
เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหาย
ของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของ
พวกนาคที่เปนอุปปาติกะ.
จบ ทานูปการสูตรที่ ๒๑-๕๐
(พรอมไปยาลนี้ ขยายได ๑๐ สูตร ทําเปนไวยากรณะได
๔๐ ไวยากรณะ ในกําเนิดทั้ง ๔ (แตละกําเนิดไดถวายทานวัตถุ
๑๐ อยาง แตละอยาง ๆ) ๑๐ สูตรกับไวยากรณะ ๔๐ จึงรวมเปน
๕๐ สูตร)
จบ นาคสังยุต
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อรรถกถาสูตรที่ ๒ เปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๒ เปนตน ดังตอไปนี้ :บทวา โวสฺสฏกายา คือ ปลอยกายโดยไมคํานึงถึงอันตราย
ที่เกิดจากหมองู.
บทวา ทฺวยการิโน แปลวา ผูมีปกติทําทั้งสองอยาง อธิบายวา
มีปกติทําทั้งกุศลและอกุศล.
บทวา สจชฺช มย ความวา ถาวา วันนี้เราทั้งหลาย.
บทวา สหพฺยต อุปปชฺชติ ความวา ถึงความเปนผู (อยู)
รวมกัน (สหภาพ). อกุศลเปนปจจัยใหบุคคลนั้นเกิดขึ้นในกําเนิดนาคนั้น
(สวน) กุศลเปนปจจัยใหนาคทั้งหลายที่เกิดมาแลวสมบูรณ.
บทวา อนฺน ไดแก ของเคี้ยวของกิน.
บทวา ปาน ไดแก น้ําดื่มทุกชนิด.
บทวา วตฺถ ไดแก ผานุง ผาหม.
บทวา ยาน ไดแก ปจจัยที่ชวยในการเดินทาง ทุกชนิด
เริ่มตั้งแตรม และรองเทา.
บทวา มาล ไดแก ดอกไมทุกชนิด เชน ดอกมะลิเปนตน.
บทวา คนฺธ ไดแก เครื่องลูบไลทุกชนิด เชนแกนจันทน
เปนตน.
บทวา เสยฺยาวสถปทีเปยฺย ความวา ใหที่นอนมีเตียงและตั่ง
เปนตน ใหที่อยูอาศัยมีเรือนชั้นเดียวเปนตน (และ) ใหอุปกรณประทีป
มีไสและน้ํามันเปนตน.
๑. ปาฐะวา....ปทีปการณ ฉบับพมาเปน....ปทีปูปรณ แปลตามฉบับพมา
๑
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ก็การที่นาคเหลานั้น ทําความปรารถนาเพื่อใหมีอายุยืน
มีผิวพรรณสวยงาม และมากไปดวยสุขเอาไว แลวใหทานทั้ง ๑๐ อยางนี้
จึงบังเกิดในภพนาคนั้น ก็เพื่อเสวยสมบัตินั้นแล.
บทที่เหลือในทุกสูตร ก็มีความหมายงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถานาคสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร ๒. ปฌีตตรสูตร ๓. อุโปสถสูตรที่ ๑ ๔.
อุโปสถสูตรที่ ๒ ๕. อุโปสถสูตรที่ ๓ ๖. อุโปสถสูตรที่ ๔ ๗.
สุตสูตรที่ ๑ ๘. สุตสูตรที่ ๒ ๙. สุตสูตรที่ ๓ ๑๐. สุตสูตรที่ ๔
๑๑-๒๐. ทานูปการสูตรที่ ๑ ๒๑-๔๐. ทานูปการสูตรที่ ๒-๔
(รวม ๕๐ สูตร)
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๙. สุปณณสังยุต
๑. สุทธกสูตร
[๕๓๑] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของครุฑ ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ครุฑที่เปนอัณฑชะ ๑ ครุฑที่เปนชลาพุชะ ๑
ครุฑที่เปนสังเสทชะ ๑ ครุฑที่เปนอุปปาติกะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กําเนิดของครุฑ ๔ จําพวกนี้แล.
จบ สุทธกสูตรที่ ๑
๙. อรรถกถาสุปณณสังยุต
อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในสุปณณสังยุต ดังตอไปนี้ :ครุฑทั้งหลายเรียกวา สุบรรณ เพราะปกมีสีสวย. สูตรที่ ๑
แมในสุปณณสังยุตนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวในเพราะเปนเหตุเกิด
ของเรื่องตามนัยแรกนั่นเอง.
จบ อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
๒. หรติสูตร
[๕๓๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของครุฑ ๔
จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ครุฑที่เปนอัณฑชะ ๑ ครุฑที่เปน
ชลาพุชะ ๑ ครุฑที่เปนสังเสทชะ ๑ ครุฑที่เปนอุปปาติกะ ๑ ในครุฑ
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น ครุฑที่เปนอัณฑชะ ยอมนํานาคที่เปนอัณฑชะไปได
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นํานาคที่เปนชลาพุชะ สังเสทชะ อุปปาติกะไปไมได ครุฑที่เปน
ชลาพุชะ ยอมนํานาคที่เปนอัณฑชะและชลาพุชะไปได นํานาคที่
เปนสังเสทชะ อุปปาติกะไปไมได ครุฑที่เปนสังเสทชะ ยอมนํานาค
ที่เปนอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะไปได นํานาคที่เปนอุปปาติกะไป
ไมได ครุฑที่เปนอุปปาติกะ ยอมนํานาคที่เปนอัณฑชะ ชลาพุชะ
สังเสทชะ และอุปปาติกะไปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของครุฑ
มี ๔ จําพวกนี้แล.
จบ หรติสูตรที่ ๒
อรรถกถาหรติสูตรที่ ๒
บทวา หรนฺติ แปลวา เฉี่ยวเอาไป. ก็แลครุฑเหลานั้น
เมื่อจะเฉี่ยว ก็จะสามารถเฉี่ยวแตพวกนาคที่ไมเทาเทียมกับตน หรือ
ที่เทากับตน (เทานั้น) (แต) ไมสามารถเฉี่ยวพวกนาคที่ประณีตกวาตน
ขึ้นไปได.
ก็ชื่อวานาคที่ครุฑเฉี่ยวเอาไปไมได มี ๗ จําพวก คือ นาคที่
ชาติสูงกวา พวกหนึ่ง นาคกัมพลอัสสดร พวกหนึ่ง นาคธตรฐ พวกหนึ่ง
นาคที่อยูในมหาสมุทรสัตตสีทันดร พวกหนึ่ง นาคที่อยูบนแผนดิน
พวกหนึ่ง นาคที่อยูที่ภูเขา พวกหนึ่ง นาคที่อยูในวิมาน พวกหนึ่ง.
บรรดานาคเหลานั้น นาคที่เปนชลาพุชะกําเนิดเปนตนสูงกวา
นาคที่เปนอัณฑชะกําเนิดเปนตน นาคที่เปนชลาพุชะกําเนิดเปนตน
เหลานั้นอันครุฑเหลานั้นเฉี่ยวเอาไปไมได. สวนนาคพวกกัมพลอัสสดร
เปนนาคเสนาบดี ครุฑทุกตัวเห็นนาคเหลานั้นในที่ใดที่หนึ่งแลวก็
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ไมสามารถจะเฉี่ยวเอาไปได. นาคธตรฐ เปนนาคราชา แมนาค
ธตรฐเหลานั้น ครุฑตัวไหนก็ไมสามารถจะเฉี่ยวเอาไปได.
สวนนาคเหลาใด อยูในมหาสมุทร สัตตสีทันดร ครุฑตัวไหน
ก็ไมสามารถจะเฉี่ยวเอานาคเหลานั้นไปได เพราะเหตุที่ใคร ๆ
ไมสามารถจะทําใหหวั่นไหวไดในที่ไหน ๆ (ในมหาสมุทรสัตตสีทันดรนั้น).
สําหรับพวกนาคที่อยูตามพื้นดินเปนตน จะมีโอกาสที่หลบซอน
อยู ฉะนั้นครุฑจึงไมสามารถจะเฉี่ยวเอานาคแมเหลานั้นไปได.
สวนนาคเหลาใดอยูบนหลังละลอกคลื่นในมหาสมุทร ครุฑลางตัว
ที่ทัดเทียมกันหรือประณีตกวา จะไมสามารถเฉี่ยวเอานาคเหลานั้นไปได.
บทที่เหลือ มีนัย (ความหมาย) ดังกลาวแลวในนาคสังยุตนั่นแล.
จบ อรรถกถาหรติสูตรที่ ๒
จบ อรรถกถาสุปณณสังยุต
๓. ทวยการีสูตรที่ ๑

๑

[๕๓๓] กรุงสาวัตถี. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคับพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา ?
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
๑. สูตรที่ ๓ เปนตนไป ไมมีอรรถกถาแกไว
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พวกครุฑที่เปนอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึง
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ ครั้นตายไป
เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ ดูกอนภิกษุ
ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ.
จบ ทวยการีสตู รที่ ๑
๔-๖ ทวยการีสตู รที่ ๒-๔
[๕๓๔] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนชลาพุชะ... ของพวกครุฑที่เปน
สังเสทชะ... ของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ ครั้นตายไป เขายอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ ดูกอนภิกษุ
ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ.
จบ ทวยการีสูตรที่ ๒-๔
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๗-๙. ทานูปการสูตรที่ ๑
[๕๓๕] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกครุฑที่เปนอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึง
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ เขาจึงใหขาว น้ํา ผา
ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณ
แหงประทีป
เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกครุฑที่เปนอัณฑชะ ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคล
บางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
ที่เปนอัณฑชะ
จบ ทานูปการสูตรที่ ๑
๑๐. ทานูปการสูตรที่ ๒-๔
[๕๓๖] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนชลาพุชะ... ของพวกครุฑที่เปน
สังเสทชะ... ของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะพระเจาขา ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา
พวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหง
ประทีป
เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
ที่เปนอุปปาติกะ ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคล
บางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
ที่เปนอุปปาติกะ.
(พระสูตร ๔๖ สูตร พึงประมวลมาอยางนี้)
จบ ทานูปการนูปกสูตรที่ ๒-๔
จบ สุปณณสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร ๒. หรติสูตร ๓. ทวยการีสูตร ๔ สูตร
๔. ทานูปการสูตร ๔ สูตร.
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๑๐. คันธัพพกายสังยุต
๑. สุทธกสูตร
[๕๓๗ ] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ทีน่ ั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องใน
หมูคนธรรพเปนไฉน ? พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีร่ ากก็มี
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกนก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพี้ก็มี สิงอยูที่
ตนไมมีกลิ่นที่เปลือกก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่สะเก็ดก็มี สิงอยูที่
ตนไมมีกลิ่นที่ใบก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอกก็มี สิงอยูที่ตนไม
มีกลิ่นที่ผลก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รสก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่นก็มี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกนี้เราเรียกวา พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู
คนธรรพ.
จบ สุทธกสูตรที่ ๑
๑๐. อรรถกถาคันธัพพกายสังยุต
อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในคันธัพพกายสังยุต ดังตอไปนี้ :บทวา มุลคนฺเธ อธิวตฺถา ความวา ตนไมใดมีกลิ่นอยูที่ราก
เทวดาอาศัยตนไมนั้นบังเกิด. ก็ตนไมแมทั้งหมดนี้ยอมสําเร็จ
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ประโยชนแกเทวดาเหลานั้น. แมในบทที่เหลือ ก็มีนัย (ความหมาย)
อยางเดียวกัน นี้แล.
บทวา คนฺธคนฺเธ ไดแก ที่กลิ่น บรรดากลิ่นมีกลิ่นเกิดจาก
รากเปนตน
ก็สวนแมทั้งหมด มีรากเปนตน ของตนไมใดมีกลิน่ ตนไมนั้น
ชื่อ คันธะ ในที่นี้ ที่กลิน่ ของตนไมที่มีกลิ่นนั้น. เทวดาสิงอยูที่ตนไม
ที่มีกลิ่นนั้น. ในที่นี้ สวนทั้งหมดมีรากเปนตน ยอมสําเร็จประโยชน
แกเทวดาเหลานั้นแล.
จบ อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
๒. สุจริตสูตร

๑

[๕๓๘] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่อง
ในหมูคนธรรพ พระเจาขา ?
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึ่งนับเนื่อง
ในหมูคนธรรพ มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความ
ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ ครั้นตายไป เขายอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ
๑. ไมมีอรรถกถาแกไว
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ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่อง
ในหมูคนธรรพ.
จบ สุจริตสูตรที่ ๒
๓. มูลคันธทาตาสูตร
[๕๓๙] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิง
อยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไม มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก เขาเปน
ผูใหทานตนไมมีกลิ่นที่ราก เมื่อตายไปเขายอมเขาถึงความเปนสหาย
ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก.
จบ มูลคันธทาตาสูตรที่ ๓
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อรรถกถามูลคันธทาตาสูตรที่ ๓
บทวา ดส ทาตา โหติ มูลคนฺธาน ความวา เขาเปนผูใหทาน
กลิ่นรากไม มีกลิ่นกระลําพัก เปนตน.
พึงทราบความหมายใน
ทุกบทอยางนี้.
ก็เทวดาทั้งหลาย (เมื่อครั้งเปนมนุษย) ใหทานที่มีผลเชนเดียวกัน
กับสิ่งที่ใหแลว ตั้งความปรารถนา (ที่จะไดมารับผลทานนี้) ไว ดวย
ประการดังพรรณนามาฉะนี้. เพื่อจะแสดงแมทานที่ใหผลไมเหมือนกับ
สิ่งที่ใหนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวัตถุทาน ๑๐ อยางไว มีอาทิวา
โส อนฺน เทติ (เขาใหขาว). บททีเ่ หลือในทุกสูตร ก็มีความหมาย
งายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถามูลคันธทาตาสูตรที่ ๓
จบ อรรถกถาคันธัพพกายสังยุต
๔-๑๒ สารคันธาทิทาตาสูตร

๑

(รวม ๙ สูตร)

๒

[๕๔๐] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
๑. ตั้งแตสูตรที่ ๔ เปนตนไป ไมมีอรรถกถาแกไว
๒. เทวดาทั้งหมดมี ๙ จําพวก ๆ ละ ๑ สูตร จึงเปน ๙ สูตร
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ความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน... ของพวก
เทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพี้... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่
ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่
สะเก็ด... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีใ่ บ... ของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีด่ อก... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่น
ที่ผล... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส... ของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ ลิ่น ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไม มีกลิ่นที่แกน... ที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ ะพี้... ที่ตนไมมีกลิ่น
ที่ดอก... ที่ตน ไมมีกลิ่นทีผ่ ล... ที่ตนไมมีกลิ่นที่รส... ที่ตนไมมกี ลิ่นที่กลิ่น
มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้
วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีแ่ กน... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไม
มีกลิ่นที่กะพี้... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก...
ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่สะเก็ด... ของพวกเทวดาซึ่ง
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ใบ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอก...
ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ผล... ของพวกเทวดาซึ่งสิง
อยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น
เขาจึงใหสิ่งของอันมีกลิ่นที่แกน... มีกลิ่นที่กะพี้... มีกลิ่นทีเ่ ปลือก...
มีกลิ่นที่สะเก็ด... มีกลิ่นที่ใบ... มีกลิน่ ที่ดอก... มีกลิ่นที่ผล... มีกลิ่นที่รส...
มีกลิ่นที่กลิ่น เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีแ่ กน... ดูกอ นภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย
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ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน...
จบ สารคันธาทิทาตาสูตรที่ ๔-๑๒
๑๓-๒๒ มูลคันธทานูปการสูตร
(รวม ๑๐ สูตร)

๑

[๕๔๑] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก. พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไม มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก เขาจึงใหขาว
น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและ
อุปกรณแหงประทีป เมือ่ ตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก.
จบ มูลคันธทานูปการสูตรที่ ๑๓-๒๒
๑. เทวดา ๑ จําพวก ใหวัตถุทาน ๑ อยางเปน ๑ สูตร วัตถุทาน ๑๐ อยาง จึงเปน ๑๐ สูตร
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๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร
(รวม ๙๐ สูตร)

๑

[๕๔๒ ] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน... สิงอยู
ที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพี้... สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก... สิงอยูที่ตนไม
มีกลิ่นที่สะเก็ด... สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ใบ... สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอก...
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ผล... สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส... สิงอยูที่ตนไม
มีกลิ่นที่กลิ่น พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา...
พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น มีอายุยืน มีวรรณะงาม...
มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป
ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่น
ที่กลิ่น เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความ
เปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ ลิ่น ดูกอ นภิกษุ
๑. เทวดา ๑ จําพวก ใหวัตถุทาน ๑๐ อยาง นับเปน ๑ สูตร เทวดา ๙ จําพวก แตละพวกให
วัตถุทาน ๑๐ อยาง จึงรวมเปน ๙๐ สูตร
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ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ ลิ่น.
จบ สารคันธาทิทานูปการสูตรที่ ๒๓-๑๓๒
จบ คันธัพพกายสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร ๒. สุจริตสูตร ๓. มูลคันธทาคาสูตร ๔-๑๒.
สารคันธาทิทาตาสูตร ๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ๒๓-๑๒๒.
สารคันธาทิทานูปการสูตร ๙๐ สูตร (รวม ๑๑๒ สูตร)
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๑๑. วลาหกสังยุต
๑. เทสนาสูตร
[๕๔๓] กรุงสาวัตถี. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหกแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาซึ่ง
นับเนื่องในหมูวลาหกเปนไฉน ? พวกเทวดาที่เปนสีตวลาหกก็มี
ที่เปนอุณหวลาหกก็มี ที่เปนอัพภวลาหกก็มี ที่เปนวาตวลาหกก็มี
ที่เปนวัสสวลาหกก็มี ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกนี้เราเรียกวา พวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก.
จบเทสนาสูตรที่ ๑
๑๑. อรรถกถาวลาหกสังยุต
อรรถกถาเทสนาสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในวลาหาสังยุต ดังตอไปนี้ :บทวา วลาหกกายิกา ไดแก เทวดาที่ลองลอยไปในอากาศ
ซึ่งเกิดขึ้นในหมูเทพ นามวา พลาหกะ.
บทวา สีตวลาหกา ไดแก เทวดาพลาหก (เทวากอนเมฆ)
ที่ทําใหเกิดความเย็น.
แมในบทที่เหลือ ก็มีนัย (ความหมาย) อยางเดียวกันนี้แล.
จบ อรรถกถาเทสนาสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 582

๒. สุจริตสูตร
[๔๔๔] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคลบางคนใน
โลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่อง
ในหมูวลาหก พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวก
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก เขาจึงใหขาว
น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและ
อุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก ?
จบ สุจริตสูตรที่ ๒
๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสูตร
(รวม ๑๐ สูตร)

๑

[๕๔๕ ] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว

๑. เทวดา ๑ จําพวก ใหวัตถุทาน ๑๐ อยาง นับเปน ๑ สูตร ใหวัตถุทาน ๑๐ อยาง จึงเปน ๑๐ สูตร
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ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปนสีตวลาหก พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา
ที่เปนสีตวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก เขาจึงมี
ความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความ
เปนสหายของพวกเทวดาที่เปนสีตวลาหก เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหง
ประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา
ที่เปนสีตวลาหก. ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน
สีตวลาหก.
จบ สีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๓-๑๒
๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร
(รวม ๔๐ สูตร)
[๕๔๖] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปนอุณหวลาหก... ?
[๕๔๗] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน
อัพภวลาหก ... ?
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[๕๔๘] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน
วาตวลาหก ... ?
[๕๔๙] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน
วัสสวลาหก ... ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวก
เทวดาที่เปนวัสสวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก เขาจึงมี
ความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหาย ของพวกเทวดาที่เปนวัสสวลาหก เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหง
ประทีป เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน
วัสสวลาหก. ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน
วัสสวลาหก.
อรรถกถาสูตรที่ ๑๓-๕๒
บทวา เจโตปณิธิมนฺวาย ความวา อาศัยการตั้งจิต.
บทวา สีต โหติ ความวา ความเย็นใดมีในวัสสานฤดู และ
เหมันตฤดู ความเย็นนั้นมีฤดูเปนสมุฏฐานทั้งนั้น. สวนความเย็น
ที่เย็นมากกวาความเย็นทั้งหลาย และความเย็นที่เกิดขึ้นในคิมหันตฤดู
อันใด ความเย็นนั้น จัดเปนความเย็นที่บังเกิดขึ้นดวยอานุภาพของเทวดา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๓-๕๒
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๕๓. สีตวลาหกสูตร
[๕๕๐] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหความหนาวมีในบางคราว พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ พวกเทวดาชื่อวา
สีตวลาหกมีอยู เมื่อใด เทวดาพวกนั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ความหนาวยอมมี
เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น ดูกอนภิกษุ ขอนั้นแลเปน
เหตุ เปนปจจัย ใหความหนาวมีในบางคราว.
จบ สีตวลาหกสูตรที่ ๕๓
อรรถกถาสูตรที่ ๕๓
บทวา อุณฺห โหติ ความวา ความรอนในคิมหันตฤดูใด
ความรอนนั้นเปนความรอนปกติ (ธรรมดา) นั่นเอง มีฤดูเปนสมุฏฐาน
สวนความรอนจัดที่มีแมในหนารอน และความรอนที่มีในหนาหนาว
ชื่อวา เปนความรอนที่บังเกิดขึ้นดวยอานุภาพของเทวดา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕๓
๕๔. อุณหวลาหกสูตร
[๕๕๑] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหความรอนมีในบางคราว พระเจาขา ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ พวกเทวดาชื่อ
อุณหวลาหกมีอยู เมื่อใด เทวดาพวกนั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ความรอนยอมมี เพราะ
อาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหความรอนมีในบางคราว.
จบ อุณหวลาหกสูตรที่ ๕๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕๔
บทวา อพฺภ โหติ ความวา มีมณฑปเมฆ (กลุมเมฆ).
แมในสูตรนี้ เมฆที่กอตัวขึ้น ในวัสสานฤดู (ฤดูฝน) และในสิสิรฤดู
(ฤดูหนาว) เปนเมฆตามปกติ (ธรรมดา) นั่นเอง มีฤดูเปนสมุฏฐาน.
สวนเมฆหนา ในฤดูมีเมฆนั่นแหละ ทีบ่ ดบังพระจันทรและ
พระอาทิตย ทําใหมืดมิดหมด เปนเวลาถึง ๗ สัปดาห และเมฆใน
เดือด ๕ เดือน ๖ ชื่อวาเมฆที่เกิดขึ้นดวยอานุภาพของเทวดา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕๔
๑

๕๕. อัพภวลาหกสูตร
[๕๕๒] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหเมฆหมอกมีในบางคราว พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ พวกเทวดาชื่อวา
อัพภวลาหกมีอยู เมื่อใด เทวดาพวกนั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ
๑. ปาฐะวา อพฺภ ฉบับพมาเปน อภิอพฺภ แปลตามฉบับพมา.
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พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น เมฆหมอกยอมมี เพราะ
อาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัยใหเมฆหมอกมีในบางคราว.
จบ อัพภวลาหกสูตรที่ ๕๕
อรรถกถาสูตรที่ ๕๕
บทวา วาโต โหติ ความวา ลมตามปกติที่พัดมา
จากทิศเหนือ และจากทิศใตเปนตน ที่มีในฤดูนนั้ นี้เปนลมมีฤดูเปน
สมุฏฐานนั่นเอง สวนลมแรงที่พัดทําลายตนไมเปนตน และลมที่เกิดขึ้น
ผิดฤดูกาล อยางอื่นนี้ชื่อวา ลมที่เกิดดวยอานุภาพเทวดา.
จบ อรรถกถาอัพภวลาหกสูตรที่ ๕๕
๕๖. วาตวลาหกสูตร
[๕๕๓] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนนั้ นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัยใหลมมีในบางคราว พระเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ พวกเทวดาชื่อวา
วาตวลาหกมีอยู เมื่อใด เทวดาพวกนั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ลมยอมมี เพราะอาศัย
ความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น ดูกอนภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหลมมีในบางคราว.
จบ วาตวลาหกสูตรที่ ๕๖
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อรรถกถาวาตวลาหกสูตรที่ ๕๖
บทวา เทโว วสฺสติ ความวา ฝนที่ตกตลอด ๔ เดือน ที่เปน
ฤดูฝน มีอุตุเปนสมุฏฐานทั้งนั้น. สวนฝนชุกที่ตกในฤดูฝน และฝนใน
เดือน ๕ เดือน ๖ ชื่อวา เกิดขึ้นดวยอานุภาพเทวดา.
ในขอนั้น มีเรื่องนี้เปนตัวอยาง :เลากันวา วัสสพลาหกเทพบุตรตนหนึ่ง ไปหาพระเถระ
ผูขีณาสพ ซึ่งจําพรรษาอยูในกุฏิไมกฤษณา แลวไดยืนอยูขางนอก.
"พระเถระถามวา ทานเปนใคร ?"
"กระผมคือ วัสสพลาหกเทพบุตร ขอรับ."
"ทราบวา ดวยอํานาจจิตของทาน ทําใหฝนตกไดหรือ ?"
"ถูกแลว ขอรับ"
"พวกอาตมา อยากเห็น"
"ทานจักเปยก นะครับ"
"เคาเมฆใหญ หรือเสียงฟารอง ไมปรากฏเลย พวกเราจัก
เปยกไดอยางไร ?"
"ทานขอรับ อํานาจจิตของผมทําใหฝนตกได ขอนิมนตทาน
เขาบรรณศาลาเถิด"
"ดีแลว เทพบุตร" พระเถระรับคําแลวลางเทา เขาสูบรรณศาลา.
เมื่อพระเถระนั้นกําลังเขาไป เทพบุตรก็ขับเพลงขับบทหนึ่ง แลวยกมือ
ขึ้น. ไดมีกอ นเมฆกอนหนึ่ง รอบ ๆ สถานที่ประมาณ ๓ โยชน
(ทําใหเกิดฝนตก) พระเถระเปยกครึ่งตัว เขาไปสูบรรณศาลา.
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อนึ่ง ชื่อวาฝนนี้ จะหยุดตกก็เพราะเหตุ ๘ ประการ คือ เพราะ
อานุภาพของนาค ๑ เพราะอานุภาพของครุฑ ๑ เพราะอานุภาพของ
เทวดา ๑ เพราะมีอุตุเปนสมุฏฐาน ๑ เพราะมารบันดาล ๑ เพราะ
พลังฤทธิ์ ๑ เพราะเมฆประลัยกัลป (เมฆที่ยังกัปใหพินาศ) ๑
จบ อรรถกถาวาตวลาหกสูตรที่ ๕๖
๕๗. วัสสวลาหกสูตร

๑

[๕๕๔] กรุงสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุเปนปจจัย ใหฝนมีในบางคราว พระเจาขา ?
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ พวกเทวดาชื่อวา
วัสสวลาหกมีอยู เมื่อใด เทวดาพวกนั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ฝนยอมมี เพราะ
อาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น ดูกอนภิกษุ ขอนั้นแลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหฝนมีในบางคราว.
จบ วัสสวลาหกสูตรที่ ๕๗
จบ วลาหกาสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. เทสนาสูตร ๒. สุจริตสูตร ๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสูตร
๑๐ สูตร ๑๓-๕๒. อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร ๕๓. สีตวลาทกสูตร
๕๔. อุฌหวลาหกสูตร ๕๕. อัพภวลาหกสูตร ๕๖. วาตวลาหกสูตร
๕๗. วัสสวลาหกสูตร
๑. สูตรที่ ๕๗ ไมมีอรรถกถาแกไว
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๑๒. วัจฉโคตตสังยุต

๑

๑. รูปอัญญาณสูตร
[๕๕๕] สมัยหนึง่ . พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น
ปริพาชกชื่อวาวัจฉโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย
ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง
โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นบาง
ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยางอื่นบาง สัตวหลังจากตายแลว
ยอมเกิดอีกบาง สัตวหลังจากตายแลวยอมไมเกิดอีกบาง สัตวหลังจาก
ตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีบาง สัตวหลังจากตาย
แลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ?
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะความไมรูในรูป
ในเหตุเกิดแหงรูป ในความดับแหงรูป ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ
แหงรูป จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ขึ้นในโลกอยางนี้วา โลกเที่ยง
บาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา
มิไดบาง ดูกอนวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยาง
เหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลว
ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
๑. อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุต แกรวมไวทายสังยุตนี้

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาที่ 591

๒. เวทนาอัญญาณสูตร
[๕๕๖] กรุงสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม
ไมเกิดอีกหามิไดบาง ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะความไมรู
ในเวทนา ในเหตุเกิดแหงเวทนา ในความดับแหงเวทนา ในปฏิปทาที่
จะใหถึงความดับแหงเวทนา พึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ขึ้นในโลก
อยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกอนวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ
สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
๓. สัญญาอัญญาณสูตร
[๕๕๗] กรุงสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะความไมรูใน
สัญญา ในเหตุเกิดแหงสัญญา ในความดับแหงสัญญา ในปฏิปทาที่จะ
ใหถึงความดับแหงสัญญา จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ขึ้นในโลก
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อยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกอนวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหทิฏฐิหลายอยางเกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจาก
ตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
๔. สังขารอัญญาณสูตร
[๕๕๘] กรุงสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะความไมรูใน
สังขารทั้งหลาย ในเหตุเกิดแหงสังขาร ในความดับแหงสังขาร
ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
เหลานี้ขึ้นในโลกอยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลว
ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกอนวัจฉะ ขอนี้แล
เปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
๕. วิญญาณอัณญาณสูตร
[๕๕๙] กรุงสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอ

เปนเหตุเปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
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โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะความไมรูใน
วิญญาณ ในเหตุเกิดแหงวิญญาณ ในความดับแหงวิญญาณ ใน
ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ขึ้น
ในโลกอยางนี้วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีก
ก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกอนวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง
ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก
ก็หามิไดบาง.
๖-๑๐. รูปอทัสสนาทิสูตร
[๕๖๐] กรุงสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเห็นในรูป
ฯลฯ ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงรูป ทิฏฐิหลายอยางเหลานี้
จึงเกิดขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ฯลฯ.
[๕๖๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเห็นในเวทนา... .
[๕๖๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเห็นในสัญญา... .
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[๕๖๓ ] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเห็นในสังขาร
ทั้งหลาย....
[๕๖๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอ นวัจฉะ เพราะไมเห็นในวิญญาณ... .
๑๑-๑๕. รูปอนภิสมยาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๖๕]
[๕๖๖]
[๕๖๗]
[๕๖๘]
ทั้งหลาย.....
[๕๖๙]

กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในรูป... .
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในเวทนา... .
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสัญญา... .
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสังขาร
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในวิญญาณ... .

๑๖-๒๐. รูปอนนุโพธาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๗๐]
[๕๗๑]
[๕๗๒]
[๕๗๓]
ทั้งหลาย....
[๕๗๔]

กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมรูตามในรูป... .
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมรูตามในเวทนา... .
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมรูตามในสัญญา... .
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมรูตามในสังขาร
กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมรูตามในวิญญาณ... .
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๒๑- ๒๕. รูปอัปปฏิเวธาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๗๕ ] กรุงสาวัตถี. ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยง ฯลฯ
เพราะไมแทงตลอดในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ.
๒๖-๓๐. รูปอสัลลักขณาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๗๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมกําหนดในรูป ฯลฯ
ในวิญญาณ ฯลฯ.
๓๑-๓๕. รูปอนุปลักขณาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๗๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเขาไปกําหนด
ในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ.
๓๖-๔๐. รูปอสมเปกขณาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)

[๕๗๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเพงในรูป ฯลฯ
ในวิญญาณ ฯลฯ.
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๔๑-๔๕. รูปอัปปจจเวกขณาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๗๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมพิจารณาในรูป
ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ.
๔๖-๕๐. อัปปจจุปลักขณาทิสูตร
(รวม ๕ สูตร)
[๕๘๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมเขาไปกําหนด
เฉพาะในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ.
๕๑-๕๔. รูปอัปปจจักขกัมมาทิสูตร
(รวม ๔ สูตร)
[๕๘๑] กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น วัจฉโคตรปริพาชก ไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม
อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลก
วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวัจฉะ เพราะกรรมคือการ
ไมเห็นประจักษในรูป ในเหตุเกิดแหงรูป ในความดับแหงรูป
ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงรูป ฯลฯ.
[๕๘๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็น
ประจักษในเวทนา ฯลน.
[๕๘๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็น
ประจักษในสัญญา ฯลฯ.
[๕๘๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็น
ประจักษในสังขารทั้งหลาย ฯลฯ.
๕๕. วิญญาณอัปปจจักขกัมมสูตร
[๕๘๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็น
ประจักษในวิญญาณ ในเหตุเกิดแหงวิญญาณ ในความดับแหงวิญญาณ
ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
เหลานี้ขึ้นในโลกอยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวหลังจากตาย
แลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกอ นวัจฉะ
ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา
โลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ บาง ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยางอื่น
บาง สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกบาง สัตวหลังจากตายแลวยอม
ไมเกิดอีกบาง สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็บาง
สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
จบ วัจฉโคตตสังยุต
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อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุต
พึงทราบวินิจฉัยในวัจฉโคตตสังยุต ดังตอไปนี้ :บทวา อฺาเต แปลวา เพราะไมรู.
พึงทราบความหมายในทุกบทดวยอํานาจเปนตติยาวิภัตติ
เหมือนกับดังพรรณนามาฉะนี้. ก็บทเหลานี้ทุกบทเปนไวพจนของกัน
และกันนั่นเองแล.
ก็แลในสังยุตนี้พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสูตรไว
๑๑ สูตร ตรัสไวยากรณะไว ๕๕ ไวยากรณะ.
จบ อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุต

รวมพระสูตรในสังยุตนี้ คือ
๑. อัญญาณสูตร ๕ สูตร ๖-๑๐. อทัสสนสูตร ๕ สูตร
๑๑- ๑๕. อนภิสมยสูตร ๕ สูตร ๑๖-๒๐. อนนุโพธสูตร ๕ สูตร
๒๑-๒๕. อัปปฏิเวธสูตร ๕ สูตร ๒๖-๓๐. อสัลลักขณสูตร ๕ สูตร
๓ -๓๕. อนุปลักขณสูตร ๕ สูตร ๓๖-๔๐. อสมเปกขณสูตร ๕ สูตร
๔๑-๔๕. อัปปจจเวกขณสูตร ๕ สูตร ๔๖-๕๐. อัปปจจุปลักขณสูตร
๕ สูตร ๕๑-๕๔. อัปปจจักขกัมมสูตร ๔ สูตร ๕๕. วิญญาณอัปปจจักขกัมมสูตร.
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๑๓. สมาธิสังยุต
๑. สมาธิสมาปตติสูตร
[๕๘๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคนฉลาดใน
การเขาในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเขาในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและ
ฉลาดในการเขาในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิด
จากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจาก
เนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใสในจํานวนนั้น หัวเนยใสเขากลาววา
เปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดใน
การเขาในสมาธิ ก็นับวาเปนผูเลิศประเสริฐที่สุด เปนประธานสูงสุด
และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ สมาธิสมาปตติสูตรที่ ๑
อรรกถาสมาธิสังยุต
อรรถกถาสมาธิสมาปตติสูตรที่ ๑
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑ แหงสมาธิสังยุต ดังตอไปนี้ :-
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บทวา สมาธิกุสโล ความวา เปนผูฉลาดในการกําหนดองค
อยางนี้คือ ปฐมฌานมีองค ๕.
บทวา น สมาปตฺติกุสโล ความวา ไมสามารถทําจิตให
ราเริงใหสามารถแลวเขาฌานได.
พึงทราบบทที่เหลือโดยนัยนี้.
จบ อรรถกถาสมาธิสมาปตติสูตรที่ ๑
๒. ฐิติสูตร
[๕๘๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในการตั้งอยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการตั้งอยูใน
สมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการ
ตั้งอยูในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่น
ในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธานสูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใส
เกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ในจํานวนนั้น หัวเนยใสเขา
กลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ
และฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ก็นบั วาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น ฉันนั้น
เหมือนกัน.
จบ ฐิติสูตรที่ ๒
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อรรถกถาฐิติสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๒ เปนตน ดังตอไปนี้ :บทวา น สมาธิสฺมึ ิติกุสโล ความวา ไมฉลาดที่จะหยุดฌาน
ไวได คือไมสามารถจะหยุดฌานไวไดชั่ว ๗-๘ ลัดนิ้วมือ.
จบ อรรถกถาฐิติสูตรที่ ๒
๓. วุฏฐานสูตร
[๕๘๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการออกจาก
สมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการ
ออกจากสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่น
ในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
จบ วุฏฐานสูตรที่ ๓
อรรถกถาวุฏฐานสูตรที่ ๓
บทวา น สมาธิสฺมึ วุฏานกุสโล ความวา ไมฉลาดจะออก
จากฌาน คือ ไมสามารถจะออกไดตามเวลาที่กําหนดไว

จบ อรรถกถาวุฏฐานสูตรที่ ๓
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๔. กัลลิตสูตร
[๕๘๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ บางคน
ฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในความเปน
ผูฉลาดในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดใน
ความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับวาเปน
ผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
จบ กัลลิตสูตรที่ ๔
อรรถกถากัลลิสูตรที่ ๔
บทวา น สมาธิสฺมึ กลฺลิตกุสโฺ ล ความวา ไมฉลาดที่จะยังจิต
ใหราเริงแลวทําใหสามารถ.
จบ อรรถกถากัลลิตสูตรที่ ๔
๕. อารัมมณสูตร
[๕๙๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด

ในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคน
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ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาด
ในอารมณในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิด
จากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
จบ อารัมมณสูตรที่ ๕
อรรถกถาอารัมมณสูตรที่ ๕
บทวา น สมาธิสมฺ ึ อารมฺมณกุสโล ความวา ไมฉลาดใน
อารมณคือกสิณ
จบ อรรถกถาอารัมมณสูตรที่ ๕
๖. โคจรสูตร
[๕๙๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดใน
โคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาด
ในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคน
ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ ใน ๔
จําพวกนั้น ผูที่ไดฌานฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในโคจร
ในสมาธิ นับวาเปนผูเลศประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา
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ผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสม
เกิดจากนมสด ฯลฯ.
จบ โคจรสูตรที่ ๖
อรรถกถาโคจรสูตรที่ ๖
บทวา น สมาธิสฺมึ โคจรกุสโล ความวา ไมฉลาดในอารมณ
ของกรรมฐาน และในที่โคจรเพื่อภิกษาจาร.
จบ อรรถกถาโคจรสูตรที่ ๖
๗. อภินหี ารสูตร
[๕๙๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ บางคน
ฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นใน
สมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดใน
การบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ
และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่
ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ
นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด
ฯลฯ.
จบ อภินีหารสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอภินีหารสูตรที่ ๗
บทวา น สมาธิสฺมึ อภินีหารกุสโล ความวา ไมฉลาดที่จะนํา
กรรมฐานใหสูงขึ้นไป.
จบ อรรถกถาอภินีหารสูตรที่ ๗
๘. สักกัจจการีสูตร
[๕๙๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑ บางคน
กระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมกระทําความเคารพ
ในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทําความ
เคารพในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่น
ในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
จบ สักกัจจการีสูตรที่ ๘
อรรถกถาสักกัจจการีสูตรที่ ๘
บทวา น สมาธิสฺมึ สกฺกจฺจการี ความวา ไมใชผูมีปกติทํา
โดยเคารพเพื่อทําฌานใหบรรลุอัปปนา.
จบ อรรถกถาสักกัจจการีสูตรที่ ๘
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๙. สาตัจจการีสูตร
[๕๙๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑
บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และ
ไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทํา
ความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธาน สูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สาตัจจการีสูตรที่ ๙
อรรถกถาสาตัจจการีสูตรที่ ๙
บทวา น สมาธิสฺมึ สาตจฺจการี ความวา ไมใชผมู ีปกติ
ทําอยางติดตอเพื่อออกจากฌาน คือ ทําเปนบางครั้งบางคราวเทานั้น.
จบ อรรถกถาสาตัจจการีสูตรที่ ๙
๑๐. สัปปายการีสูตร
[๕๙๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ

ตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑ บางคนกระทํา
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ความสบายในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทําความสบายใน
สมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ
และกระทําความสบายในสมาธิ นับวาเปนเลิศประเสริฐที่สุด เปน
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๕๙๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการ
ตั้งอยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดใน
การเขาสมาธิ และไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดใน
การเขาสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น
ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และที่ฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ
นับวาเปนเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ.
[๕๙๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาด ในการ
เขาสมาธิ แตไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการ
ออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดใน
การเขาสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในการเขาสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น
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ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ
นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ.
[๕๙๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดใน
ความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศประเสริฐที่สุด เปนประธานสูงสุด
และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๕๙๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในอารมณ
ในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดในการเขา
สมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ
และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดใน
การเขาสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ
ที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
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[๖๐๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในโคจรใน
สมาธิ แตไมฉลาดการเขาสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ
และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ
และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด
ในการเขาสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ
ที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโคนมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๐๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในการบริหารจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการ
บริหารจิตไปในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน
สูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจาก
แมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๐๒] กรุงสาวัตถี. กอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จาพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑ บางคนกระทําความ
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เคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดใน
การเขาสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในการเขาสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น
ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ
นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด
ฯลฯ.
[๖๐๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
เขาสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑ บางคน
กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑
บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมกระทําความเพียรเปนไป
ติดตอในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการเขาสมาธิและกระทําความเพียร
เปนไปติดตอในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการ
เขาสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ นับวาเปน
ผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๐๔] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดใน
การเขาสมาธิ แตไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑ บางคนกระทํา
ความสบายในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาด
ในการเขาสมาธิ และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในการเขาสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น
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ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ
นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ.
[๖๐๕] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน ? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ตั้งอยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการออกในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดใน
การออกในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑ บางคนไม
ฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ และไมฉลาดในการออกในสมาธิ ๑ บางคน
ฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ และฉลาดในการออกในสมาธิ ๑ ใน
๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ และฉลาดใน
การออกในสมาธิ นับวาเปนเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด
และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๐๖] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
ออกในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการออกในสมาธิ ๑
บางคนไมฉลาดในการออกในสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาด
ในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการออกในสมาธิ และฉลาดในความ
เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการออก
ในสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
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[๖๐๗] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในความ
เปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
ในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณใน
สมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ
และฉลาดในอารมณในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปน
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๐๘] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดใน
อารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดใน
โคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดใน
อารมณในสมาธิ และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดใน
อารมณในสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น
ผูไดฌานที่ฉลาดในอารมณในสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ
นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ.
[๖๐๙] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในโคจร
ในสมาธิ แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ บางคนฉลาด
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ในการบริหารจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑ บางคน
ไมฉลาดในโคจรในสมาธิ และไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑
บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในโคจรในสมาธิ และฉลาดในการ
บริหารจิตไปในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจาก
เเมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๑๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการ
บริหารจิตไปในสมาธิ แตไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑ บางคน
กระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑
บางคนไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ และไมกระทําความ
เคารพในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ และ
กระทําความเคารพในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด
ในการบริหารจิตไปในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ นับวา
เปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ.
[๖๑๑] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําความ
เคารพในสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑
บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมกระทําความ
เคารพในสมาธิ ๑ บางคนไมกระทําความเคารพในสมาธิ และ
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ไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑ บางคนกระทํา
ความเคารพในสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่กระทําความเคารพในสมาธิ และกระทํา
ความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.
[๖๑๒] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํา
ความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑
บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปนไป
ติดตอในสมาธิ ๑ บางคนไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ
และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑ บางคนกระทําความเพียร
เปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวก
นั้น ผูไดฌานที่กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทํา
ความสบายในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด
และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌาน
ที่กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายใน
สมาธิ ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา
ผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
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ภิกษุเหลานั้นดีใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ สัปปายการีสูตร
(สูตรอีก ๕๐ สูตร พึงใหพิสดารโดยนัยนี้)
จบ สมาธิสังยุต
อรรถกถาสัปปายการีสูตรที่ ๑๐
บทวา น สมาธิสฺมึ สปฺปายการี ความวา ไมสามารถจะ
ทําธรรมที่เปนสัปปายะ คือเปนอุปการะแกสมาธิใหบริบูรณได.
จบ อรรถกถาสัปปายการีสูตรที่ ๑๐
ตอจากนี้ไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสจตุกกะไว (โดย) ประกอบ
เขากับบททั้งหลาย มีสมาบัติเปนตน. เนื้อความของจตุกกะเหลานั้น
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. สวนสมาธิสังยุตในวรรคนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเปนโลกิยฌานเทานั้นแล
จบ อรรถกถาสมาธิสังยุต

อรรถกถาขันธวารวรรค คัมภีรส ังยุตตนิกาย
ชื่อสารัตถปกาสินี จบบริบูรณดวยประการฉะนี้
จบ อรรถกถาสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
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รวมพระสูตรทีม่ ีในสังยุตนี้ คือ
๑. สมาธิสมาปตติสูตร ๒. ฐิติสูตร ๓. วุฏฐานสูตร ๔. กัลลิตสูตร
๕. อารัมมณสูตร ๖. โคจรสูตร ๗. อภินหี ารสูตร ๘. สักกัจจการีสูตร
๙. สาตัจจการีสูตร ๑๐. สัปปายการสูตร.
จบ ขันธวารวรรคสังยุต

รวมวรรคที่มีในขันธวารวรรคสังยุตนี้ คือ
๑. นกุลปตุวรรค ๒. อนิจจวรรค ๓. ภารวรรค ๔. นตุมหากวรรค
๕. อัตตทีปวรรค รวม ๕ วรรค เรียกวามูลปณฌาสก ๖. อุปายวรรค
๗. อรหันตวรรค ๘. ขัชชนียวรรค ๙. เถรวรรค ๑๐. ปุปผวรรค
รวม ๕ วรรค พระสัมพุทธเจาผูฉลาดทรงประกาศวา เปนมัชฌิมปณณาสก
๑๕. อันตวรรค ๑๒. ธรรมกถิกวรรค ๑๓. อวิชชาวรรค ๑๔. กุกกุฬวรรค
๑๕. ทิฏฐิวรรครวม ๕ วรรค ทานเรียกวา จุลลปณณาสก และเรียกวา
เปนนิบาต.

ในขันธวารวรรคมี ๑๓ สังยุต คือ
๑. ขันธสังยุต ๒. ราธสังยุต ๓. ทิฏฐิสังยุต ๔. โอกกันติสังยุต
๕. อุปปาทสังยุต ๖. กิเลสสังยุต ๗. สารีปุตตสังยุต ๘. นาคสังยุต
๙. สุปณณสังยุต ๑๐. คันธัพพกายสังยุต ๑๐. วลาหกสังยุต ๒. วัจฉโคตตสังยุต ๑๓. สมาธิสังยุต ฉะนีแ้ ล.

