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พระสุตตันตปฎก
อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต

เลมที่ ๑ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

เอกธัมมาทิปาลิ
บาลีแหงเอกธรรมเปนตน

รูปาทิวรรคที่ ๑
วาดวยสิ่งที่ครอบงําจิตใจบุรุษและสตรี
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสวา
[๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนรูปสตรีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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รูปสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู.
[๓] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนเสียงสตรีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เสียงสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู.
[๔] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนกลิ่นสตรีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กลิ่นสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู.
[๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนรสสตรีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รสสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู.
[๖] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฎฐัพพะอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่จะครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนโผฎฐัพพะสตรีเลย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โผฎฐัพพะสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู.
[๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนรูปบุรุษเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู.
[๘] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนเสียงบุรุษเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เสียงบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู.
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[๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนกลิ่นบุรุษเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กลิ่นบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู.
[๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนรสบุรุษเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รสบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู.
[๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฎฐัพพะอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนโผฎฐัพพะบุรุษเลย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โผฎฐัพพะของบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู.
จบ รูปาทิวรรคที่ ๑
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มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย
อรรถกถาเอกนิบาต
อารัมภกถา
ขาพเจา (พระพุทธโฆสาจารย) ขอไหว
พระสุคต ผูหลุดพนจากคติ ผูมีพระทัยเยือกเย็น
ดวยพระกรุณา ผูมีมืดคือโมหะ อันแสงสวาง
แหงปญญาขจัดแลว ผูเปนครูของชาวโลก
พรอมทั้งมนุษยและเทวดา
พระพุทธเจาทรงเจริญและทําใหแจงคุณ
เครื่องเปนพระพุทธเจา เขาถึงธรรมใดอัน
ปราศจากมลทิน ขาพเจาขอไหวธรรมนั้น อัน
ยอดเยี่ยม.
ขาพเจาขอไหว ดวยเศียรเกลาซึ่งพระ
อริยสงฆทั้ง ๘ ผูเปนโอรสของพระตถาคตเจา
ผูย่ํายีเสยซึ่งกองทัพมาร.
บุญใดสําเร็จดวยการไหวพระรัตนตรัย ของขาพเจาผูมีจิต
เลื่อมใสดังกลาวมาฉะนี้ ขาพเจาเปนผูที่อานุภาพแหงบุญนั้น ชวยขจัด
อันตรายแลว จักถอดภาษาสีหลออกจากคัมภีรอรรถกถา ซึ่งพระ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 5

อรหันตผูเชี่ยวชาญ ๕๐๐ องคสังคายนามาแตตน และสังคายนาตอ ๆ
มา แนภายหลัง ทานพระมหินทเถระนํานายังเกาะสีหล จัดทําไวเปน
ภาษาสีหล เพื่อใหเปนประโยชนแกชาวเกาะ แลวยกขึ้นสูภ าษาที่นา
รื่นรมย ควรแกนัยแตงพระบาลี คือทําเปนภาษามคธ ไมใหขัดแยง
ลัทธิสมัยซึ่งปราศจากโทษของเหลาพระเถระประทีปแหงเถรวงศ ผูอยู
ในมหาวิหาร ซึ่งมีวินิจฉัยละเอียดดี ละเวนขอความความที่ซ้ําซาก
เสียแลว ประกาศเนื้อความแตงคัมภีรอังคุตตรนิกายอันประเสริฐ อัน
ประดับดวยเอกนิบาต ทุกนิบาต ติกนิบาต เปนตน เพื่อใหอรรถ
แจมแจง สําหรับใหเกิดปฏิภาณอันวิจิตร แกเหลาพระธรรมกถึกที่ดี
ซึ่งขาพเจาเมื่อกลาวเนื้อความ แหงคัมภีรทีฆนิกาย และคัมภีรมัชณิม
นิกาย ภายหลังจึงพรรณนาเรื่องราวของพระนครทั้งหลาย มีกรุงสาวัตถี
เปนตน ใหสาธุชนยินดี และเพื่อใหพระธรรมตั้งอยูยั่งยืน ไดยินวา
เรื่องเหลาใด ที่กลาวไวในคัมภีรทั้งสองนั้น (ทีฆ, มัชฌิม) พิสดารใน
คัมภีรอังคุตตรนิกายนี้ ขาพเจาจักไมกลาวเรื่องเหลานั้นใหพิสดาร
ยิ่งขึ้นไปอีก แตสําหรับสูตรทั้งหลาย เนื้อความเหลาใด เวนเรื่องราว
เสีย จะไมแจมแจง ขาพเจาจักกลาวเรื่องราวทั้งหลายไว เพื่อความ
แจมแจงแตงเนื้อความเหลานั้น.
พระพุทธวจนะนี้ คือ ศีลกถา ธุดงคธรรม กรรมฐานทั้งหมด
ความพิสดารของฌานและสมาบัติ ที่ประกอบดวยวิธีปฏิบัติ อภิญญา
ทั้งหมด คําวินิจฉัยทั้งสิ้นอันเกี่ยวดวยปญญา ขันธ ธาตุ อายตนะ
อินทรีย อริยสัจ ๔ ปจจยาการเทศนา มีนัยอันหมดจดละเอียด ซึ่ง
ไมพนจากแนวพระบาลี และวิปสสนาภาวนา แตเพราะเหตุที่พระ
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พุทธวจนะที่กลาวมาแลวทั้งหมด ขาพเจากลาวแลว ในวิสุทธิมรรค
อยางหมดจดดี ฉะนั้นในที่นี้ขาพเจาจักไมวิจารณเรื่องทั้งหมดนี้ ใหยิ่ง
ขึ้นไป เพราะปกรณพิเศษ ชื่อวาวิสุทธิมรรคนี้ ที่ขาพเจารจนาไว
แลวนั้น ดํารงอยูทามกลางแหงนิกายทั้ง ๔ จักประกาศขอความตาม
ที่ไดกลาวไวในนิกายทั้ง ๔ นั้น ฉะนั้นขอสาธุชนทั้งหลาย จงถือเอา
ปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรคนั้น พรอมดวยอรรถกถานี้ แลวจักทราบ
ขอความตามที่อางอิงคัมภีรอังคุตตรนิกายแล.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 7

อรรถกถารูปาทิวรรคที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๑
ในคัมภีรเหลานั้น คัมภีร ชื่อวา อังคุตตรนิกาย มี ๑๑ นิบาต คือ
เอกนิบาต ทุกนิบาต ติกนิบาต จตุกกนิบาต ปญจกนิบาต ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต อัฎฐกนิบาต นวกนิบาต ทสกนิบาต เอกาทสกนิบาต
วาโดยสูตร อังคุตตรนิกาย มี ๙,๕๕๗ สูตร บรรดานิบาต
แหงอังคุตตรนิกายนั้น เอกนิบาต เปนนิบาตตน บรรดาสูตร จิตตปริยายสูตร เปนสูตรตน คํานิทานแมแหงสูตรนั้นมีวา เอวมฺเม สุต
เปนตน ทานพระอานนทกลาวไว ในกาลมหาสังคีติครั้งแรกเปนตน
มหาสังคีติครั้งแรกนี้นั้น กลาวไวพิสดารแลวในเบื้องตนแหงอรรถกถา
ทีฆนิกาย ชือ่ วา สุมังคลวิลาสินี เพราะฉะนั้น มหาสังคีติ ครั้งแรกนั้น
พึงทราบโดยพิสดารในอรรถกถาทีฆนิกายนั้นนั่นแล.
ก็บทวา เอว ในคํานิทานวจนะวา เอวมฺเม สุต เปนตน เปนบท
นิบาต บทวา เม เปนบทนาม บทวา วิ ในบทวา สาวตฺถิย วิหรติ นี้
เปนบทอุปสรรค. บทวา หรติ เปนบทอาขยาต. พึงทราบการจําแนก
บทโดยนัยนีก้ อน.
แตเมื่อวาโดยอรรถ กออื่น เอว ศัพทมีอรรถหลายประเภท
อาทิเชน อุปมา เปรียบเทียบ. อุปเทส แนะนํา, สัมปหังสนะ ยกยอง,
ครหณะ ติเตีนน, วจนสัมปฏิคคหณะ รับคํา, อาการะ อาการ,
นิทัสสนะ ตัวอยาง, และอวธารณะ กันความอื่น, จริงอยางนั้น เอว
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ศัพทนั้น มาในอุปมาเปรียบเทียบ ในคําเปนตนอยางนี้วา เอว ชาเตน
มจฺเจน กตฺตพฺพ กุสล พหุ สัตวผูเกิดมาแลวควรทํากุศลใหมากฉันนั้น.
มาใน อุปเทสะ แนะนําในคําเปนตนวา เอวนฺเต อภิกฺกมิตพฺพ เอว
ปฏิกฺกมิตพฺพ ทานพึงกาวไปอยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้. มาใน
สัมปหังสนะ ยกยอง ในคําเปนตนวา เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนั้นเปนอยางนั้น ขาแตพระสุคตขอนั้นเปน
อยางนั้น. มาในครหณะ ติเตียน ในคําเปนตนอยางนี้ เอวเมว ปนาย
วสลี ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา ตสฺส มุณฑ
ฺ กสฺส วณฺณ ภาสติ (ก็หญิงถอยนี้
ยอมกลาวคุณของสมณะโลน ไมวาในที่ไร ๆ อยางนี้ทีเดียว.) มาใน
วจนสัมปฏิคคหณะ รับคํา ในคําเปนตนวา เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ
ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา
อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
มาในอาการะอาการ ในคําเปนตนวา เอว พฺยา โข อห ภนฺเต
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ทานขอรับกระผมรูทั่งถึงธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจาแสดงแลวดวยอาการอยางนี้.
มาใน นิทัสสนะ ตัวอยาง ในคําเปนตนวา เอทิ ตฺว มาณวก
ฯ เป ฯ เอวฺจ วเทหิ สาธุ กิร ภว อานนฺโท เยน สุภสฺส มาณวสฺส
โตเทยฺยปุตฺตสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทาย มาเถิด
มาณพ ทานจงเขาไปหาพระสมณะอานนท ถึงทีอ่ ยู ครั้นแลว จงถาม
ความมีอาพาธนอย ความมีโรคนอย ความคลองแคลว กําลังวังชา การอยู
ผาสุก กะพระสมณะอานนท ตามคําของเราวา สุภมาณพ โตเทยยบุตร
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ถามถึงความมีอาพาธนอย ความมีโรคนอย ความคลองแคลว กําลังวังชา
การอยูผาสุก ก็ทานพระอานนท และจงกลาวอยางนี้วา ดีละ ขอทาน
พระอานนท โปรดอาศัยความกรุณา เขาไปยังนิเวสน ของสุภมาณพ
โตเทยยบุตร เถิด.
มาในอวธารณะ กันความอื่น ในคําเปนตนวา ต กึ มฺถ
กาลามา ฯเปฯ เอว โน เอตฺถ โหติ ดูกอนชาวกาลามะทั้งหลาย
ทานสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเหลานี้เปนกุศล หรือ
อกุศล ? เปนอกุศล พระเจาขา มีโทษ หรือไมมีโทษ ? มีโทษ
พระเจาขา วิญูชนติเตียน หรือสรรเสริญ ? วิญูชนติเตียน
พระเจาขา. บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อไมเปน
ประโยชน เพื่อทุกข หรือไมเปนไป หรือในขอนั้นเปนอยางไร ?
พระเจาขา อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อไมเปน
ประโยชนเพื่อทุกข, ในขอนี้พวกขาพระองคเห็นอยางนี้.
เอว ศัพทนี้นั้นในที่นี้พึงเห็นวาใชในอรรถวา อาการะ นิทัสสนะ
และ อวธารณะ
บรรดาอรรถ ๓ อยางนั้น ดวยเอวศัพท มีอาการะเปนอรรถ
พระเถระแสดงถึงอรรถนีว้ า พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
ละเอียดดวยนัยตาง ๆ มีอัธยาศัยเปนอันมากเปนสมุฎฐาน สมบูรณ
ดวยอรรถและพยัญชนะ มีปาฏิหาริยตาง ๆ ลึกโดยธรรม, อรรถ,
เทศนา, และปฏิเวธ มาปรากฏทางโสตทวารแหงสรรพสัตว ตาม
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สมควรแกภาษาของตน ๆ ใครเลา จะสามารถทราบไดโดยอาการ
ทั้งปวง แตขาพเจาทําความอยากฟงใหเกิดขึ้นแลวดวยเรี่ยวแรง
ทุกอยาง ไดฟงมาแลวดวยอาการอยางนี้ คือ ขาพเจาเองไดฟงมาแลว
ดวยอาการอยางหนึ่ง
ดวย เอว ศัพท มีนิทัสสนะเปนอรรถ พระเถระเมื่อจะเปลื้อง
ตนวา ขาพเจาไมใชพระสยัมภู พระสูตรนี้ ขาพเจามิไดทําใหแจง
จึงแสดงสูตรทั้งสิ้น ที่จะควรกลาวในบัดนี้วา เอวมฺเม สุต แปลวา
แมขาพเจาก็ไดสดับแลวอยางนี้.
ดวยเอว ศัพท อันมีอวธารณะ เปนอรรถ พระเถระเมื่อจะ
แสดงกําลังแหงความทรงจําของตน อันสมควรแกความเปนผูมีพระผูมี
พระภาคเจาสรรเสริญแลวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวก
ผูพหูสูต ของเรา อานนทเปนเลิศ บรรดาภิกษุสาวก ของเรา ผูมี
สติ ผูมีคติ ผูมีธิติ ผูอุปฏฐาก อานนทเปนเลิศ และเปนผูที่พระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรสรรเสริญวา ทานอานนท เปนผูฉลาดในอรรถ
ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนิรุกติ ฉลาดในอนุสนธิ
เบื้องตนและเบื้องปลาย จึงยังความเปนผูใครเพื่อจะฟงของสัตวทั้งหลาย
ใหเกิดวาเราไดฟงมาแลวอยางนี้ ก็สตู รนั้นแล ไมขาดไมเกิน โดยอรรถ
หรือโดยพยัญชนะ พึงเห็นอยางนี้แหละ ไมพึงเห็นโดยประการอื่น.
เม ศัพท ปรากฏในอรรถ ๓ อยาง จริงอยางนั้น เม คัพทนั้น
มีอรรถวา มยา (อันเรา) ในคําเปนตนวา คาถาภิคีต เม อโภชนีย
โภชนะที่ไดมาเพราะขับคํารอยกรอง อันเราไมควรบริโภค. เม ศัพท
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มีอรรถวา มยฺห (แกเรา) ในคําเปนตนวา สาธุ เม ภนฺเต ภควา
สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ขาแตพระองคผูเจริญ สาธุ ! ขอพระผูมี
พระภาคเจา โปรดทรงแสดงธรรมโดยยอ แกขาพระองคเถิด. เม ศัพท
มีอรรถวา มม (ของเรา) ในคําเปนตนวา ธมฺมทายาทา เม ภิกฺขเว ภวถ
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนธรรมทายาท ของเรา. แตในที่นี้ ใช
ในอรรถทั้ง ๒ คือ มยา สุต อันขาพเจาฟงมาแลว และวา มม สุต
การฟงของขาพเจา.
ศัพทวา สุต ในบทวา สุต นี้ ทั้งที่มีอุปสรรค และทั้งที่ไมมีอุปสรรค
มีประเภทแหงอรรถเปนอันมาก เชน คมนะ ไป, วิสุตะ ปรากฏ,
กิลินนะ ชุม, อุปจิตะ สํารวม, อนุยุตฺตะ ขวนขวาย, โสตวิญเญยยะ
เสียงที่รูดวยโสต, และโสตทวารานุสสารวิญญา รูทางโสตทวาร
เปนตน
จริงอยางนั้น สุต ศัพทนั้น มีอรรถวา ไป ในคําเปนตนวา
เสนาย ปสุโต ไปในกองทัพ. เมือ่ อรรถวาเปนธรรมปรากฏแลว
ในคําเปนตนวา สุตฺธมฺมสฺส ปสฺสโต ผูมีธรรมปรากฏแลว เห็นอยู.
อรรถวา ภิกษุณีผูชุมดวยราคะตอบุรุษผูชุมดวยราคะในคําเปนตนวา
อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ภิกษุณีผูกําหนัดดวยราคะ ตอบุรุษผูกําหนัดดวย
ราคะ อรรถวา สั่งสม ในคําเปนตนวา ตุมฺเหหิ ปฺุ ปสุต อนปฺปก
ทานสั่งสมบุญไวมิใชนอย. อรรถวาขวนขวายในฌาน ในคําเปนตนวา
เย ฌานปสุตา ธีรา นักปราชญเหลาใด ผูขวนขวายในฌาน อรรถวา
เสียงที่รูดวยโสต ในคําเปนตนวา ทิฏ สุต มุต รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน
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อารมณที่รู, อรรถวา ทรงความรูตามกระแสโสตทวาร ในคําเปนตนวา
สุตธโร สุตสนฺนิจฺจโย ผูทรงความรูสั่งสมความรู. แตในที่นี้ สุต ศัพท มี
อรรถวา อุปธาริต ทรงไวทางโสตทวาร หรือวา อุปธารณ ความทรงจํา.
จริงอยู เมื่อ เม ศัพท มีอรรถวา มยา ความวา ขาพเจาไดฟงมาแลว
อยางนี้ คือ เขาไปทรงจํา ตามกระแสแหงโสตทวารก็ถูก. เมื่อมีอรรถ
วา มม ความวา การฟงของขาพเจาอยางนี้ คือ การทรงจํา ตาม
กระแสแหงโสตทวาร ก็ถูก.
บรรดาบททั้ง ๓ นัน้ ดังวามานี้ บทวา เอว เปนบทแสดงกิจ
คือหนาที่ของวิญญาณ มีโสตวิญญาณเปนตน บทวา เม เปนบทแสดง
บุคคลที่พรั่งพรอมดวยวิญญาณดังกลาวแลว บทวา สุต เปนบท
แสดงถึงการถือเอา ไมขาด ไมเกิน ไมวิปริต เพราะปฏิเสธ
ภาวะที่ไมไดยิน อนึ่ง บทวา เอว เปนบทประกาศวาวิญญาณวิถี ที่เปนไปแลวตามกระแสแหงโสตทวารนั้น เปนไปในอารมณ
โดยประการตาง ๆ. บทวา เม เปนบทประกาศตน. บทวา สุต เปน
บทประกาศธรรม. ก็ในที่นี้ มีความสังเขปดังนี้วา ขาพเจาไมกระทํา
กิจอยางอื่น แตกิจนี้ขาพเจาทําแลว ธรรมนี้ ขาพเจา ฟงมาแลว โดย
วิญญาณวิถี ที่เปนไปในอารมณ โดยประการตาง ๆ.
อนึ่ง บทวา เอว เปนบทประกาศอรรถที่จะพึงชี้แจง. บทวา
เม เปนบทประกาศบุคคล. บทวา สุต เปนบทประกาศกิจของบุคคล.
ทานอธิบายไววา ขาพเจาชี้แจงพระสูตรใด พระสูตรนั้น ขาพเจา
ฟงมาแลวอยางนี้.
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อนึ่ง ศัพทวา เอว แสดงอาการตาง ๆ ของจิตสันดาน ทีถ่ ือ
เอาอรรถและพยัญชนะตาง ๆ เพราะจิตสันดานเปนไปตาง ๆ กัน
จริงอยู ศัพทวา เอว นี้ แสดงถึงบัญญัติ คือ การรูโ ดยอาการ. ศัพทวา
เม แสดงถึงผูทํา. ศัพทวา สุต แสดงอารมณ. ดวยคําเพียงเทานี้
การตกลงโดยยึดเอาผูทําอารมณ ของทานผูพรั่งพรอมดวยจิตสันดาน
นั้น เปนอันกระทําแลวดวยจิตสันดาน อันเปนไปโดยประการตาง ๆ.
อีกอยางหนึ่ง เอว ศัพท แสดงกิจของบุคคล สุต ศัพท แสดงกิจ
ของวิญญาณ เม ศัพท แสดงบุคคลผูประกอบกิจทั้ง ๒ ก็ในที่นี้
มีความสังเขปดังนี้วา ขาพเจาเปนบุคคลผูพรั่งพรอมดวยวิญญาณ
ซึ่งมีกิจคือการฟง ไดฟงมาแลว โดยโวหารวา กิจคือการฟงที่ไดมา
เนื่องดวยวิญญาณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว และบทวา เม เปนอวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งที่ไมมีอยู ดวยสามารถแหงสัจฉิกัฎฐ และ
ปรมัตถ จริงอยูในที่นี้ คําที่จะพึงไดนิเทศวา เอว หรือวา เม เมื่อวา
โดยปรมัตถ จะมีอยูดวยหรือ บทวา สุต เปนวิชชมานบัญญัติ บัญญัติ
สิ่งที่มีอยู คือ ในที่นี้สิ่งที่ไดมาดวยโสตวิญญาณนั้นมีอยูโดยปรมัตถ.
บทวา เอว และวา เม เปนปาทายบัญญัติเพราะอาศัยสิ่งที่ไดมา
ดวยโสตะนั้น ๆ กลาวโดยประการนั้น. บทวา สุต เปนอุปนิธายบัญญัติ
(บัญญัติในการตั้งไว) เพราะเก็บเอาสิ่งที่เห็นแลวเปนตนมากลาว
อนึ่งบรรดาคําทั้ง ๒ นั้น ดวยคําวา เอว ทานพระอานนทแสดงถึงความ
ไมหลง จริงอยู ผูหลง ยอมไมสามารถจะเขาใจไดโดยประการตาง ๆ.
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ดวยคําวา สุต ทานพระอานนทแสดงความไมลืมขอที่ฟงแลว. จริงอยู
ผูใดฟงแลวแตลืมเสีย ตอมาผูนั้นก็รับรองไมไดวา ขาพเจาฟงมาแลว
ดังนั้นพระอานนทนั้น ชื่อวาสําเร็จดวยปญญา เพราะความไมหลง
ชื่อวาสําเร็จดวยสติ เพราะความไมลืม บรรดาปญญา และสตินั้น
ความที่สติซึ่งมีปญญาเปนตัวนํา สามารถจะทรงจําพยัญชนะได
ความที่ปญญาซึ่งมีสติเปนตัวนํา สามารถเขาใจอรรถได ชื่อวา
สําเร็จดวยความเปนธรรมภัณฑาคาริก เพราะสามารถอนุรักษ
คลังธรรม ซึ่งสมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ เพราะประกอบดวย
ความสามารถทั้ง ๒ อยางนั้น.
อีกนัยหนึ่ง ก็ดวยคําวา เอว ทานพระอานนทแสดงความใสใจ
โดยแยบคาย เพราะเมื่อใสใจโดยไมแยบคาย ก็ไมเขาใจโดย
ประการตาง ๆ ได ก็ดวยคําวา สุต ทานพระอานนทแสดงถึง
ความไมฟุงซาน แมเขาจะพูดโดยถูกตองทุกอยาง ก็กลาววา
ขาพเจาไมไดยิน ทานจงกลาวอีก ก็ดวยการใสใจโดยแยบคาย
ในขอนี้ ยอมใหสําเร็จอัตตสัมมาปณิธิ ความตั้งตนไวชอบ และ
ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูมีบุญอันไดทําไวในปางกอน เพราะผู
ที่ไมตั้งตนไวชอบ และไมกระทําบุญไวในปางกอน
ก็เปน
อยางอื่นคือไมมีโยนิโสมนสิการ ดวยความไมฟุงซาน ก็ใหสําเร็จ
สัทธัมมัสสวนะ การฟงพระสัทธรรม และสัปปุริสูปสังสยะ การเขา
ไปคบหาสัตบุรุษ. เพราะผูที่มีจิตฟุงซานไมอาจฟง และเมื่อไมเขาไป
หาสัตบุรุษ การฟงก็ไมมีแล.
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อีกนัยหนึ่ง เพราะเหตุที่กลาวมาแลววา ศัพทวา เอว แสดงอาการ
ตาง ๆ ของจิตสันดาน ที่ถือเอาอรรถและพยัญชนะตาง ๆ เพราะ
จิตตสันดานเปนไปตาง ๆ กัน และจิตตสันดานนั้น ก็คืออาการอันงาม
อยางนี้ ยอมไมมีแกผูไมตั้งตนไวชอบ หรือแกผูไมกระทําบุญไวใน
ปางกอน ฉะนั้น ดวยคําวา เอว นีท้ านพระอานนทแสดงสมบัติ คือ
จักรธรรม ๒ ขอหลังของตนดวยอาการอันงาม แสดงสมบัติ คือ
จักรธรรม ๒ ขอแรกโดยประกอบการฟงดวยบทวา สุต. เพราะผูอยู
ในประเทศอันไมสมควร
และผูเวนจากการเขาไปคบหาสัตบุรุษ
การฟงก็ไมมี
ดังนั้น ทานพระอานนทนั้น จึงสําเร็จอาสยสุทธิ
ความหมดจดแหงอาสยะ เพราะความสําเร็จแหงจักรธรรม ๒ ขอหลัง
สําเร็จปโยคสุทธิ ความหมดจดแหงการประกอบ เพราะความสําเร็จ
แหงจักรธรรม ๒ ขอขางตน และทานพระอานนท สําเร็จความ
เชี่ยวชาญในอาคม (นิกายทั้ง ๕ ) ก็เพราะอาสยสุทธิ ความหมดจด
แหงอาสยะนั้น. สําเร็จความเชี่ยวชาญในอธิคม (มรรคผล) ก็เพราะ
ปโยคสุทธิ ความหมดจดแหงประโยค ดังนั้น คําของพระอานนท ผู
หมดจดดวยประโยค การประกอบและ อาสยะอัธยาศัย ผูถึงพรอม
ดวยอาคมและอธิคม จึงควรจะเปนเบื้องตน (ตัวนํา) แหงพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนอรุณขึ้นเปนเบื้องตนของอาทิตยอุทัย
และเหมือนโยนิโสมนสิการ เปนเบื้องตนแหงกุศลกรรมฉะนั้น เพราะ
ฉะนั้น ทานพระอานนทเมื่อตั้งนิทานวจนะ คําเริ่มตนในฐานที่ควร
จึงกลาวคําเปนตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง ทานพระอานนทแสดงสภาวะแหงสมบัติ คือ
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อรรถปฎิสัมภิทาและปฎิภาณปฎิสัมภิทาของตน ดวยคําอันแสดงถึง
ความรูแจงดวยประการตาง ๆ ดวยคําวา เอว นี.้ แสดงสภาวะแหง
สมบัติคือ ธรรมปฏิสัมภิทา และนิรตุ ติสัมภิทา ดวยคําอันแสดง
ความถึงความรูแจงประเภทแหงธรรมที่ควรฟงดวยคําวา สุต นี้.
พระเถระเมื่อกลาวถึงคําอันแสดงโยนิโสมนสิการนี้วา เอว ยอมแสดง
วา ธรรมเหลานี้ เราเพงพินิจแลวดวยใจ ขบคิดดีแลวดวยทิฏฐิ พระ
เถระเมื่อกลาวถึงคําอันแสดงการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการฟงนี้วา
สุต ยอมแสดงวา ธรรมเปนอันมาก เราฟงแลว ทรงจําแลว คลองปาก
แลว แมดวยคําทั้ง ๒ นั้น พระเถระเมื่อแสดงความบริบูรณ แหงอรรถ
และพยัญชนะ จึงทําใหเกิดความเอื้อเฟอในการฟง. จริงอยู บุคคล
เมื่อไมฟงธรรมที่บริบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ ดวยความเอื้อเฟอ
ยอมเหินหางจากประโยชนเกื้อกูลเปนอันมาก เพราะฉะนั้น ควร
ทําความเอื้อเฟอใหเกิดแลว ฟงธรรมโดยความเคารพเถิด.
อนึ่งดวยคําทั้งสิ้นวา เอวมฺเม สุต นี้ ทานพระอานนท เมื่อไมตั้ง
ธรรมที่ตถาคตประกาศแลวไวกับตน ชื่อวากาวลวงภูมิอสัตบุรุษ
เมื่อปฎิญญาความเปนพระสาวก ชื่อวาหยั่งลงสูภูมิสัตบุรุษ. อนึ่ง
ทําจิตใหออกจากอสัทธรรม ชื่อวา ตั้งจิตไวในสัทธรรม. เมื่อแสดงวา
อางอิงพระดํารัสของพระชินเจา ชื่อวา ดํารงธรรมเนตติไว (เนตติ
คือ ชักนําสัตวในประโยชนโลกนี้ ประโยชนโลกหนา และปรมัตถประโยชน ตามควร)
อีกนัยหนึ่ง ทานพระอานนทเมื่อไมปฏิญาณวาธรรมนั้นตนทํา
ใหเกิดขึ้น จึงไขคําเบื้องตนวา เอวมฺเม สุต กําจัดความไมมีศรัทธา
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ทําสัทธาสมบัติใหเกิดขึ้นในธรรมนี้ แกเทวดาและมนุษยทุกเหลาวา
พระดํารัสนี้เรารับแลว ในที่เฉพาะพระพักตร ของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ผูแกลวกลาดวยเวสารัชชญาณ ๔ ผูทรงไวซึ่งพลญาณ
ผูดํารงอยูในฐานะอันประเสริฐ. ผูบันลือสีหนาท ผูสูงสุดกวาสัตว
ทั้งปวง ผูเปนใหญในธรรม ผูเปนพระธรรมราชา เปนธรรมาธิบดี ผูมี
ธรรมเปนปทีป ผูมีธรรมเปนที่พึง ผูหมุนลอคือพระสัทธรรมอัน
ประเสริฐ ผูต รัสรูเองโดยชอบ จึงไมควรทําความสงสัยหรือความ
เคลือบแคลงในอรรถ ธรรม บท หรือพยัญชนะ ในคํานี้ เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวคํานี้ไววา
วินาสยติ อสฺสทฺธ สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน
เอวมฺเม สุตมิจฺเจว วท โคตมสาวโก
สาวกของพระโคดม เมือ่ กลาวอยางนี้วา
เอวมฺเม สุต ชื่อวาทําความไมมีศรัทธาใหพินาศ
ทําศรัทธาในพระศาสนาใหเจริญ
ศัพทวา เอก แสดงการกําหนดจํานวน ศัพทวา สมย
แสดงกาลที่กําหนดไวแลว คําวา เอก สมย เปนคําแสดงเวลาไม
แนนอน สมยศัพท ในคําวา เอก สมย นัน้ ใชในสมวายะ
พรอมเพรียง ๑ ขณะ ๑ กาล ๑ สมุหะ ชุมนุม ๑ เหตุ ๑ ทิฏฐิ
ความเห็น ๑ ปฏิลาภะ การไดเฉพาะ ๑ ปหานะ การละ ๑ ปฏิเวธ
การแทงตลอด ๑.
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จริงอยางนั้น สมย ศัพท มีอรรถวา สมวายะ พรอมเพรียง
ในคํามีอาทิอยางนี้วา อปฺเปว นาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาลฺจ
สมยฺจ อุปาทาย ถากระไร แมพรุงนี้ เราทั้งหลาย พึงอาศัยกาละ
และความพรอมเพรียงกันเขาไป.
มีอรรถวา ขณะ ในคํามีอาทิอยางนี้วา เอโก จ โข ภิกฺขเว
ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสาย ภิกษุทั้งหลาย ขณะ และสมัยหนึ่ง
มีเพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยแล.
มีอรรถวา กาล ในคํามีอาทิอยางนี้วา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย
คราวรอน คราวกระวนกระวาย.
มีอรรถวา สมุหะ ประชุม ในคํามีอาทิอยางนี้ มหาสมโย
ปวนสฺมึ ประชุมใหญในปาใหญ. มีอรรถวา เหตุ ในคํามีอาทิอยางนี้วา
สมโย ป โข เต ฯ เป ฯ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ แมเหตุแล ไดเปนเหตุ
ที่เธอไมรูแจงวา แมพระผูมีพระภาคเจาแล เสด็จอยูในกรุงสาวัตถี.
แมพระองคจักทรงทราบเราวา ภิกษุชื่อภัททาลิ มิใชผูมีปกติทําให
บริบูรณ ดวยสิกขาในศาสนาของพระศาสดา ดูกอนภัททาลิ เหตุ
แมนี้แลไดเปนเหตุที่เธอไมรูแจงแลว.
มีอรรถวา ลัทธิ ในคํามีอาทิอยางนี้วา เตน โข ปน สมเยน
ฯ เป ฯ สมยปฺปวาทเก ติณฺฑุกาจิเร เอกสาลเก มลฺลิกาย อาราเม
ปฏิวสติ ก็สมัยนั้นแล ปริพาชก ชือ่ อุคคาหมานะ บุตรของสมณ
มุณฑิกา อาศัยอยูในอารามของพระนางมัลลิกา มีศาลาหลังเดียว
มีตนมะพลับเรียงราย อันเปนที่สอนลัทธิ.
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มีอรรถวาไดเฉพาะ ในคํามีอาทิอยางนี้วา
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก อตฺถาภิสมายา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
ผูมปี ญญาเปนเครื่องทรงจํา เราเรียกวาบัณฑิต
เพราะการไดเฉพาะซึ่งประโยชนทั้งภพนี้และ
ภพหนา.
มีอรรถวา ปหานะ ละ ในคํามีอาทิอยางนี้วา สมฺมามานาภิสมยา
อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส ภิกฺนี้ไดกระทําที่สุดทุกข เพราะละมานะ
โดยชอบ.
มีอรรถวา ปฏิเวธ แทงตลอด ในคํามีอาทิอยางนี้วา ทุกขฺ สฺส
ปฬนฏโ ฯลฯ วิปริณามฏโ อภิสมยฏโ ทุกข มีอรรถวาบีบคั้น
ปรุงแตง เรารอน แปรปรวน แทงตลอด.
แตในที่นี้ สมยศัพทนั้น มีอรรถวา กาล.
ดวยคํานั้น พระเถระแสดงวา สมัยหนึ่ง ในบรรดาสมัยทั้งหลาย
อันเปนประเภทแหงกาล เปนตนวา ป ฤดู เดือน กึ่งเดือน กลางคืน
กลางวัน เชา เที่ยง เย็น ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม และครู.
ในคําวา เอก สมย นั้น บรรดาสมัย มีปเปนตนเหลานั้น พระสูตรใด ๆ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวในป ฤดู เดือน ปกษ สวนแหง
ราตรี สวนแหงวันไร ๆ ทั้งหมดนั้น พระเถระรูดีแลว กําหนดดีแลว
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ดวยปญญาแมโดยแท ถึงอยางนั้น เมื่อพระเถระกลาวไวอยางนี้วา
ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา ในปโนน ฤดูโนน เดือนโนน ปกษ
โนน กาลอันเปนสวนแหงราตรีโนน สวนแหงวันโนน ใคร ๆ ก็ไม
สามารถจะทรงจําไดหรือแสดงได หรือใหผูอื่นแสดงไดโดยงาย
และเปนเรื่องที่ตองกลาวมาก ฉะนั้นทานจึงประมวลเนื้อความนั้น
ไวดวยบทเดียวเทานั้น แลวกลาววา เอก สมย ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ทานพระอานนทยอมแสดงวา สมัยของพระผู
มีพระภาคเจา เปนประเภทของกาลมิใชนอยที่เดียว ที่ปรากฏมากมาย
ในหมูเทวดาและมนุษยทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้ คือ สมัยเสด็จกาวลง
สูพระครรภ สมัยประสูติ สมัยทรงสลดพระทัย สมัยเสด็จออกผนวช
สมัยทรงบําเพ็ญทุกกรกิรยิ า สมัยทรงชนะมาร สมัยตรัสรู สมัย
ประทับเปนสุขในทิฏฐธรรม สมัยตรัสเทศนา สมัยเสด็จปรินิพพาน
เหลานี้ใด ในบรรดาสมัยเหลานั้น สมัยหนึ่ง คือสมัยตรัสเทศนา
อนึ่ง ในบรรดาสมัยแหงญาณกิจ และกรุณากิจ สมัยแหง
กรุณากิจนี้ใด ในบรรดาสมัยทรงบําเพ็ญประโยชนพระองคและ
ทรงบําเพ็ญประโยชนผอู ื่น สมัยทรงบําเพ็ญประโยชนอื่นนี้ใด
ในบรรดาสมัยแหงกรณียะทั้งหลายแกผูประชุมกัน สมัยตรัสธรรมีกถานี้ใด ในบรรดาสมัยแหงเทศนาและปฏิบัติ สมัยแหงเทศนานี้ใด
ทานพระอานนทกลาววา สมัยหนึ่ง ดังนี้ หมายถึงสมัยใดสมัยหนึ่ง
ในบรรดาสมัยทั้งหลายแมเหลานั้น.
ถามวา ก็เหตุไร ในพระสูตรนี้ทานจึงทํานิเทศดวยทุติยาวิภัตติวา เอก สมย ไมการทําเหมือนอยางในพระอภิธรรม ซึ่ง
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ทานไดทํานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติวา ยสฺมึ สมเย กามาวจร และใน
สุตบทอื่น ๆ จากพระอภิธรรมนี้ ก็ทานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติวา
ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมทิ สวนในพระวินัยทานทํา
นิเทศดวยตติยาวิภัตติวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ?
ตอบวา เพราะในพระอภิธรรมและพระวินัยนั้น มีอรรถเปน
อยางนั้น สวนในพระสูตรนี้มีอรรถเปนอยางอื่น.. จริงอยู บรรดา
ปฎกทั้ง ๓ นั้น ในพระอภิธรรมและในสุตตบทอื่นจากพระอภิธรรมนี้
ยอมสําเร็จอรรถแหงอธิกรณะและอรรถแหงการกําหนดภาวะดวย
ภาวะ. ก็อธิกรณะ. คือสมัยที่มีกาลเปนอรรถและมีประชุมเปนอรรถ
และภาวะแหงธรรมมีผัสสะเปนตน ทานกําหนดดวยภาวะแหงสมัย
กลาวคือขณะความพรอมเพรียงและเหตุแหงธรรมมีผัสสะเปนตน
ที่ตรัสไวในพระอภิธรรมและสุตตบทอื่นนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเพื่อสอง
อรรถนั้น ทานจึงทานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติในพระอภิธรรมและใน
สุตตบทอื่นนั้น. สวนในพระวินัย ยอมสําเร็จอรรถแหงเหตุแลอรรถ
แหงกรณะ. จริงอยู สมัยแหงการทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นใด แม
พระสาวกมีพระสารีบุตรเปนตน ก็ยังรูยาก โดยสมัยนั้นอันเปนเหตุ
และเปนกรณะ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบททั้งหลาย
และทรงพิจารณาถึงเหตุแหงการทรงบัญญัติสิกขาบท ไดประทับ
อยูในที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น เพื่อสองความขอนั้น ทานจึงทํานิเทศ
ดวยตติยาวิภัตติในพระวินัยนั้น. สวนในพระสูตรนี้และพระสูตรอื่น
ที่มีกําเนิดอยางนี้ ยอมสําเร็จอรรถแหงอัจจันตะสังโยคะ จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงพระสูตรนี้ หรือพระสูตรอื่น ตลอด
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สมัยใด เสด็จประทับอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูคือกรุณา ตลอด
สมัยนั้นทีเดียว. เพราะฉะนั้นเพื่อสองความขอนั้น ทานจึงทํานิเทศ
ดวยทุติยาวิภัตติในพระสูตรนี้. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถา
ประพันธไวดังนี้วา
ทานพิจารณาอรรถนั้น ๆ กลาวสมยศัพท
ในปฎกอื่นดวยสัตตมีวิภัตติและตติยาวิภัตติ แต
ในพระสุตตันตปฎกนี้ กลาวสมยศัพทนั้นดวย
ทุติยาวิภัตติ.
ก็พระโบราณาจารยทั้งหลายพรรณนาไววา นี้ตางกันแตเพียง
โวหารวา ตสฺมึ สมเย บาง เตน สมเยน บาง ต สมย บาง ในที่
ทุกแหง มีอรรถเปนสัตตมีวิภัติทั้งนั้น เพราะฉะนั้น แมทานกลาววา
เอก สมย ก็พึงทราบเนื้อความวา เอกสฺมึ สมเย (ในสมัยหนึ่ง)
บทวา ภควา เปนคํากลาวดวยความเคารพ. จริงอยู คนทั้งหลาย
เรียกครูในโลกวา ภควา. ก็พระผูมีพระภาคเจานี้ เปนครูของสัตว
ทั้งปวง เพราะเปนประเสริฐพิเศษโดยคุณทั้งปวง เพราะฉะนั้น
พึงทราบพระองควา ภควา. แมพระโบราณาจารยทั้งหลายก็กลาวไววา
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐ คําวา ภควา
เปนคําสูงสุด พระผูมีพระภาคเจานั้น ผูควรแก
ความเคารพโดยฐานครู เพราะเหตุนั้น บัณฑิต
จึงขนานพระนามวา ภควา.
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อีกอยางหนึ่ง บัณฑิตพึงทราบความแหงบทนั้น โดยพิสดาร
ดวยอํานาจแหงคาถานี้วา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปนผูมีโชค ทรง
หักกิเลส ทรงประกอบดวยภคธรรม ทรงจําแนก
แจกธรรม ทรงนาคบ และทรงคายกิเลสเปน
เครื่องไปในภพทั้งหลายเสียได เพราะเหตุนั้น
ทรงพระนามวา ภควา
เนื้อความนั้น กลาวไวแลว โดยพิสดารในพุทธานุสสตินิเทศ
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแล.
ก็ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระเถระเมื่อแสดงธรรมตามที่ฟงมา
จึงกระทําพระสรีระคือพระธรรม ของพระผูมีพระภาคเจาใหประจักษ
ดวยคําวา เอวมฺเม สุต ในสูตรนี้. ดวยคํานั้น พระเถระชื่อวา ปลอบโยน
คนผูรันทด เพราะไมไดเห็นพระศาสดาวา ปาพจน (ธรรม และวินัย)
นี้ ชื่อวามีศาสดาลวงไปแลวหามิได พระธรรมวินัยนี้ เปนศาสดา
ของทานทั้งหลาย. ดวยคําวา เอก สมย ภควา พระเถระ เมื่อจะแสดงวา
พระผูมีพระภาคเจา ไมมีอยูในสมัยนั้น ชื่อวายกการปรินิพพาน ทาง
รูปกายใหเห็น ดวยคํานั้น พระเถระจึงทําผูมัวเมา เพราะความเมา
ในชีวิตใหเกิดความสังเวช และทําใหคนนั้นเกิดความอุตสาหะ ในพระสัทธรรมวา พระผูมีพระภาคเจานั้น ผูทรงไวซึ่งทศพลญาณ มีพระ
วรกายเสมอดวยรางเพชร ผูทรงแสดงอริยธรรม ชื่ออยางนี้ ยังปริ-
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นิพพาน คนอื่นใครเลาจะพึงใหเกิดความหวังในชีวิต และพระเถระเมื่อ
กลาววา เอว ชื่อวาชี้เทศนาสมบัติ (สมบัติคือการแสดง). กลาววา
เม สุต ชื่อวาชี้ถึงสาวกสมบัติ (สมบัติของสาวก). กลาววา เอก สมย
ชื่อวาชี้ถึงกาลสมบัติ (สมบัติคือเวลา) กลาววา ภควา ชือ่ วาชี้ถึง
เทสกสมบัติ (สมบัติคือผูแสดง).
บทวา สาวตฺถิย ไดแก ใกลนครชื่ออยางนี้. ก็คําวา สาวตฺถิยุ
นี้ เปนสัตตมีวิภัติ ใชในอรรถวาใกล. บทวา วิหรติ นี้ เปนบทแสดง
ความพรั่งพรอมแหงการอยูอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาอิริยาบถวิหาร ทิพวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร โดยไมแปลกกัน. แต
ในที่นี้แสดงการประกอบพรอมดวยอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
อิริยาบถ ตางโดย ยืน เดิน นั่ง ละนอน ดวยบทวา วิหรติ นั้น พระผูมี
พระภาคเจาประทับยืนก็ดี เดินก็ดี นัง่ ก็ดี บรรทมก็ดี บัณฑิตพึงทราบ
วาประทับอยูทั้งนั้น. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงตัดขาด
ความลําบากแหงอิริยาบถหนึ่ง ดวยอิริยาบถหนึ่ง ทรงนําไปคือทํา
อัตภาพใหเปนไป ไมใหทรุดโทรม เพราะเหตุนั้น ทานพระอานนท
จึงกลาววา วิหรติ (ประทับอยู).
บทวา เชตวเน ไดแก ในสวนของพระราชกุมาร พระนามวา
เชต สวนนั้น พระราชกุมารพระนามวา เชต นั้น ไดปลูกตนไมให
เจริญงอกงาม รักษาไวอยางดี และพระองคไดเปนเจาของสวนนั้น
เพราะฉะนั้น สวนนั้น จึงนับวา เชตวัน.ในพระเชตวันนั้น.
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บทวา อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ความวา อารามอันนับวา
ของทานอนาถบิณฑิกะ เพราะเปนอารามที่คฤหบดีนามวา อนาถบิณฑิกะ มอบถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน โดย
บริจาคทรัพยเปนเงิน ๕๔ โกฏิ ก็ในที่นี้ ความสังเขปมีเพียงเทานี้.
สวนความพิสดาร กลาวไวแลวในอรรถกถาสัพพาสวสูตร
อรรถกถามัชฌิมนิกาย ชือ่ ปปญจสูทนี ในขอนั้น หากมีคําถามสอด
เขามาวา ถาพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่กรุงสาวัตถีกอน.
พระเถระก็ไมควรกลาววา พระวิหารชื่อวา เชตวัน ถาพระองค
ประทับอยูในพระเชตวันนั้น ก็ไมควรกลาววา ใกลกรุงสาวัตถี.
ความจริง ใคร ๆ ไมอาจจะอยูไดในที่ ๒ แหง พรอมคราวเดียวกัน
แกวา ขอนั้น ไมพึงเห็นอยางนั้น ขาพเจาทั้งหลาย ไดกลาวไวแลว
มิใชหรือวา คําวา สาวตฺถิย เปนสัตตมีวิภัติ ใชในอรรถวาใกล
เพราะฉะนั้น แมในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระวิหาร
ชื่อวาเชตวัน ที่อยูใกลกรุงสาวัตถี ทานพระอานนทกลาววา ประทับ
อยูในพระวิหารชื่อวา เชตวัน ใกลกรุงสาวัตถี เหมือนฝูงโคเที่ยว
หากินใกลแมน้ําคงคา และแมน้ํายมุนา เปนตน เขาก็เรียกวา เที่ยว
หากินใกลแมน้ําคงคา ใกลแมน้ํายมุนา ฉะนั้น. จริงอยู การกลาวถึง
กรุงสาวัตถี ของทานพระอานนทนั้น ก็เพื่อแสดงโคจรคาม การกลาว
ถึงสถานที่ที่เหลือ ก็เพื่อแสดงสถานที่เปนที่อาศัย อันสมควรแก
บรรพชิต ในคําเหลานั้น ดวยคําวา สาวตฺถิย ทานพระอานนท แสดง
การที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําการอนุเคราะหแกคฤหัสถ.
แสดงการกระทําอนุเคราะหแกบรรพชิต ดวยการระบุถึงพระเชตวัน
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อนึ่งพระเถระแสดงการเวนอัตตกิลมถานุโยค เพราะการรับปจจัย
ดวยคําตน แสดงอุบายเปนเครื่องเวนกามสุขัลลิกานุโยค เพราะวัตถุ
กาม ดวยคําหลัง. อนึ่ง แสดงการประกอบพระธรรมเทศนา ดวย
คําตน แสดงการนอมไปเพื่อวิเวก ดวยคําหลัง. แสดงการมีพระกรุณา
ดวยคําตน แสดงการมีพระปญญา ดวยคําหลัง แสดงวาทรงนอมไป
ในอันใหสําเร็จหิตสุขแกเหลาสัตว ดวยคําตน แสดงวาไมทรงติด
ในการทําหิตสุขแกผูอื่น ดวยคําหลัง แสดงการทีท่ รงอยูผาสุก ดวย
การสละสุขที่ชอบธรรมเปนนิมิต ดวยคําตน แสดงการทรงประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งธรรมอันยิ่งของมนุษยเปนนิมิต ดวยคําหลัง แสดงการ
ที่ทรงเปนผูมีอุปการะมากแกมนุษยทั้งหลาย ดวยคําตน เสดงการ
ที่ทรงเปนผูมีอุปการะมากแกเทวดาทั้งหลาย ดวยคําหลัง แสดงการ
ที่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลวเจริญพรอมในโลก ดวยคําตน แสดงการ
ที่ไมทรงเขาไปติดในโลก ดวยคําหลัง. แสดงทรงทําประโยชนที่
เสด็จอุบัติใหสําเร็จเรียบรอย ดวยคําตน โดยพระบาลีวา "ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเอก เมื่ออุบัติขนึ้ ในโลก ยอมอุบัติขึ้นเพือ่ เกื้อกูล
แกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคล
เอกคือบุคคลชนิดไหน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา".
แสดงการที่ทรงอยูสมควรแกสถานที่เปนที่อุบัติ ดวยคําหลัง. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติในปา ทั้งนั้น
ดวยอุบัติทั้งที่เปน
โลกิยะและโลกุตตระ คือ ครั้งแรก ที่ลุมพินีวนั ครั้งที่ ๒ ที่โพธิมัณฑสถาน เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงแสดงที่ประทับอยูของพระองค
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ในปา ทั้งนัน้ . ในสูตรนี้ พึงทราบการประกอบความโดยนัยดังกลาว
มาแลวเปนตน ฉะนี้.
บทวา ตตฺร แสดงเทสะ และกาละ. ก็บทวา ตตฺร นั้น พระเถระ
แสดงวา ในสมัยที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู และในอารามที่
ประทับอยู หรือแสดงเทสะ และกาละ อันควรจะกลาวถึง. จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสธรรมในประเทศหรือในกาลอันไมสมควร . ก็คําวา
"ดูกอนพาหิยะ นี้เปนกาลไมสมควรกอน" เปนขอสาธกในเรื่องนี้.
ศัพทวา โข เปนอวธารณะ ใชในอรรถเพียงทําบทใหเต็มหรือเปน
นิบาต ใชในอรรถวา กาลเบื้องตน. บทวา ภควา แสดงความที่ทรง
เปนครูของโลก.
๑

บทวา ภิกฺขุ เปนคําแสดงถึงบุคคลควรฟงพระดํารัส. อีก
อยางหนึ่ง ในบทวา ภิกษุ นี้พึงทราบอรรถแหงคํามีอาทิวา ชื่อวา
ภิกษุ เพราะเปนผูขอ หรือชื่อวา ภิกษุ เพราะเขาถึงการเที่ยวขอ.
บทวา อามนฺเตสิ แปลวา เรียก คือ กลาว ไดแก ปลุกใหตื่น. ในบทวา
อามนฺเตสิ นี้มีใจความดังนี้. แตในที่อื่นใชในอรรถวาใหรูกม็ ี. เหมือน
อยางตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกเธอทั้งหลายใหทราบ ขอ
เตือนเธอทั้งหลาย. ใชในอรรถวา เรียก ก็มี เหมือนอยางที่ตรัสไววา
มานี่แนะภิกษุ เธอจงเรียกสารีบุตรมา ตามคําของเรา.
๑. ปาฐะวา อยุตฺตเทเส วา ธมฺม ภาสติ พมาเปน อยุตเฺ ต เทเสวา กาเลวา ธมฺม ภาสติ.
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บทวา ภิกฺขโว แสดงอาการเรียก. ก็บทนั้น ตรัสเพราะสําเร็จ
ดวยการประกอบดวยคุณ คือความเปนผูขอโดยปกติ. ผูรูสัททศาสตร
ยอมสําคัญวา ก็ภิกษุผปู ระกอบดวยคุณคือความเปนผูขอเปนปกติ
ก็มี ประกอบดวยคุณคือความเปนผูขอเปนธรรมดาก็มี ประกอบดวยคุณ
คือความเปนผูมีปกติการทําดีในการขอก็มี. พระผูมีพระภาคเจาจะ
ทรงประกาศความประพฤติที่ชนเลวและชนดีเสพแลว จึงทรงทําการ
ขมความเปนคนยากไรที่ยกขึ้น ดวยพระดํารัสนั้น ที่สําเร็จดวยการ
ประกอบดวยคุณมีความเปนผูขอเปนปกติเปนตน ของภิกษุเหลานั้น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงการทําภิกษุเหลานั้น ใหหันหนาตรง
พระพักตรของพระองค ดวยพระดํารัสที่ทรงทอดพระนัยนาลง ดวย
พระหฤทัยที่แชมชื่น แผไปดวยพระกรุณาเปนเบื้องหนาวา ภิกขฺ โว
นี้ ทรงทําใหภิกษุเหลานั้นเกิดความอยากจะฟง ดวยพระดํารัสอัน
แสดงพุทธประสงคจะตรัสนั้นนั่นแหละ. และทรงชักชวนภิกษุเหลานั้น
ไว แมในการใสใจฟงดวยดี ดวยพระดํารัสนั้นอันมีอรรถวา ปลุกให
ตื่นนั้นนั่นเอง. จริงอยู พระศาสนาจะสมบูรณได ก็เพราะการใสใจ
ในการฟงดวยดี.
หากมีคําถามวา เมื่อเทวดาและมนุษยแมเหลาอื่นก็มีอยู
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกเฉพาะภิกษุเหลานั้น.
แกวา เพราะภิกษุเหลานั้นเปนผูเจริญที่สุด ประเสริฐที่สุด อยูใกลชิด
และเปนผูอยูประจํา. จริงอยู พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
ยอมทั่วไปแกคนทั้งปวง. แตภิกษุทั้งหลาย ชือ่ วาเปนผูเจริญที่สุด
ของบริษัท ก็เพราะเปนผูเกิดกอน. และชื่อวา เปนผูประเสริฐที่สุด

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 29

ก็เพราะเปนผูดําเนินตามพระจรรยาของพระศาสดา ตั้งตนแตเปนผู
ไมครองเรือน และเพราะเปนผูรับพระศาสนาทั้งสิ้น ชื่อวาเปนผู
ใกลชิด เพราะเมื่อเธอนั่งในที่นั้น ๆ ก็ใกลพระศาสดาทั้งนั้น ชื่อวา
อยูประจํา ก็เพราะขลุกงวนอยูแตในสํานักพระศาสดา. อีกอยางหนึ่ง
ภิกษุเหลานั้น ชื่อวา เปนภาชนะรองรับพระธรรมเทศนา เพราะเกิด
ดวยการปฏิบัติตามที่ทรงพร่ําสอน แมเพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัส
เรียกภิกษุเหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ก็เพื่อประโยชนอะไร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง
แสดงธรรม จึงตรัสเรียกภิกษุเสียกอน ไมทรงแสดงธรรมเลยทีเดียว.
แกวา เพื่อใหเกิดสติ. ความจริง ภิกษุทั้งหลาย คิดเรื่องอื่นอยูก็มี มีจิต
ฟุงซานก็มี พิจารณาธรรมอยูก็มี นั่งมนสิการกรรมฐานอยูก็มี
ภิกษุเหลานั้น เมื่อไมตรัสเรียกใหรู (ตัว) ทรงแสดงธรรมไปเลย
ก็ไมสามารถจะกําหนดไดวา เทศนานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน
ปจจัย พระองคทรงแสดง เพราะอัตถุปปตติ (เหตุเกิดเรื่อง) อยางไหน ?
จะพึงรับเอาไดยาก หรือไมพึงรับเอาเลย. เพื่อใหภิกษุเหลานั้นเกิดสติ
ดวยพระดํารัสนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกเสียกอน แลวจึง
ทรงแสดงธรรมภายหลัง.
บทวา ภทนฺเต นี้ เปนคําแสดงความเคารพ หรือเปนการถวาย
คําตอบ (คือขานรับ) แดพระศาสดา. อีกอยางหนึ่ง ในที่นี้ พระผูมี
พระภาคเจาเมื่อตรัสวา ภิกฺขโว ชื่อวา เรียกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อทูลวา ภทนฺเต ชื่อวา ขานรับพระผูมีพระภาคเจาใน
ภายหลัง. อนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกวา ภิกฺขโว. ภิกษุ
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ทั้งหลาย กราบทูลในภายหลังวา ภทนฺเต. พระผูมีพระภาคเจา รับสั่ง
ใหภิกษุตอบ พระดํารัสทีว่ า ภิกฺขโว. ภิกษุถวายคําตอบวา ภทนฺเต.
บทวา เต ภิกฺขู ไดแก เหลาภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียก. บทวา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ความวา ภิกษุทั้งหลายไดฟงเฉพาะ
พระดํารัสตรัสเรียกของพระผูมีพระภาคเจา. อธิบายวา หันหนามาฟง
คือรับ ไดแก ประคองรับ. บทวา ภควา เอตทโวจ ความวา พระผูมี
พระภาคเจา ไดตรัสคํานั้น คือพระสูตรทั้งสิ้นที่จะพึงกลาวในบัดนี้.
ก็ดวยคําเพียงเทานี้
คําเริ่มตนอันใด อันประกอบดวย
กาล, ผูแสดง, เทสะ, บริษัท และประเทศ ทานพระอานนทกลาวแลว
เพื่อกําหนดเอาพระสูตรนี้ไดโดยสะดวก. การพรรณนาเนื้อความแหง
คําเริมตนนั้นจบบริบูรณแลว แล.
บัดนี้มาถึงโอกาสพรรณนาพระสูตร ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตั้งไว โดยนัยเปนตนวา นาห ภิกฺขเว อฺเอวร สมนุปสฺสามิ
ดังนี้แลว.
ก็การพรรณนาความนี้นั้น เพราะเหตุที่กําลังกลาววิจารณ
เหตุตั้งแหงพระสูตรปรากฏอยู ฉะนัน้ บัณฑิตพึงทราบการวิจารณ
เหตุตั้งแหงพระสูตรกอน.
จริงอยู เหตุตั้งแหงพระสูตร มี ๔ อยาง คือ เกิดเพราะ
อัธยาศัยของตน ๑ เกิดเพราะอัธยาศัยของผูอื่น ๑ เกิดดวยอํานาจ
คําถาม ๑ เกิดเพราะเหตุเกิดเรื่อง ๑. ในเหตุทั้ง ๔ อยางนั้น พระสูตร
เหลาใด พระผูมีพระภาคเจาอันผูอื่นมิไดอาราธนา ตรัสโดยพระ
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อัธยาศัยของพระองคอยางเดียว เชน อากังเขยยสูตร, วัตถสูตร เปนตน
สูตรเหลานั้น ชื่อวา มีเหตุตั้งเกิดจากอัธยาศัยของพระองค.
อนึ่ง สูตรเหลาใดที่พระองคทรงสํารวจดู อัธยาศัย ความชอบใจ
ใจ บุญเกา และความตรัสรู แลวตรัสโดยอัธยาศัยของผูอื่นอยางนี้วา
ธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติของพระราหุล แกกลาแลว ถากระไร เราพึง
แนะนําในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะยิ่ง ๆ ขึ้นไปแกพระราหุล เชน ราหุโลวาทสูตร ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตน สูตรเหลานั้น ชื่อวา มีเหตุตั้ง
เกิดจากอัธยาศัยของผูอื่น.
ก็เทวดาและมนุษยเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวถามปญหา โดยประการตาง ๆ พระผูมีพระภาคเจา ถูกเทวดา
และมนุษยเหลานั้น ทูลถามแลว ตรัสสูตรใด มีเทวตาสังยุต และ
โพชฌังคสังยุต เปนตน. สูตรเหลานั้น ชื่อวา มีเหตุตั้งเกิดโดยอํานาจ
คําถาม.
อนึ่งสูตรเหลาใด พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพราะอาศัยเหตุเกิด
ขึ้น เชนธัมมทายาทสูตร และปุตตมังสูปมสูตรเปนตน สูตรเหลานั้น
ชื่อวา มีเหตุตั้งโดยเหตุเกิดเรื่องขึ้น.
ในเหตุตั้งสูตรทั้ง ๔ นี้ สูตรนี้ชื่อวามีเหตุตั้งเกิดจากอัธยาศัย
ของผูอื่นอยางนี้. จริงอยู สูตรนี้ตั้งขึ้นดวยอํานาจอัธยาศัยของผูอื่น.
ถามวา ดวยอัธยาศัยของคนพวกไหน ? แกวา ของบุรุษ ผูหนักในรูป.
ในบทเหลานั้น น อักษร ในคําวา นาห ภิกขฺ เว เปนตน มี
ปฏิเสธเปนอรรถ. ดวยบทวา อห แสดงอางถึงพระองค. พระผูมี
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พระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นวา ภิกฺขเว. บทวา อฺ ความวา
ซึ่งรูปอื่น จากรูปหญิงที่พึงกลาวในบัดนี้. บทวา เอกรูปปป แปลวา
รูปแมอยางหนึ่ง. บทวา สมนุปสฺสามิ ความวา สมนุปสสนา ๒ อยาง
คือญาณสมนุปสสนา ๑ ทิฏฐิสมนุปสสนา ๑. ในสองอยางนั้น
อนุปสสนาวา ภิกษุเห็นโดยเปนของไมเที่ยง ไมใชเห็นโดยเปนของ
เที่ยง นี้ชื่อวา ญาณสมนุปสสนา. สวนอนุปสสนามีอาทิวา ภิกษุ
พิจารณาเห็นรูปโดยเปนอัตตา ชื่อวาทิฏฐิสมนุปส สนา. ในสองอยาง
นั้น ในที่นี้ ทานประสงคเอาญาณสมนุปสสนา. พึงทราบการเชื่อม
บทนี้ดวย น อักษร. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
เราแมเมื่อตรวจดู ดวยสัพพัญุตญาณ ก็มองไมเห็น แมรปู อื่นสัก
อยางหนึ่ง.
บทวา ย เอว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏ ติ ความวา รูปใด
เกาะกุมทํากุศลจิตอันเปนไปในภูมิ ๔ ของบุรุษผูหนักในรูป
ใหสิ้นไปตั้งอยู. จริงอยู การยึดถือ ชือ่ วา การยึดมั่น ไดในคําวา
ยึดมั่นกายหญิงทั้งหมด เปนตน. ชือ่ วา ใหสิ้นไป ไดในคํามีอาทิวา
ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ทํา
กามราคะทั้งปวงใหสิ้นไป. ใน ที่นี้ ก็ถูกทั้งสองอยาง. ในการยึดถือและ
การใหสิ้นไปทั้งสองอยางนั้น รูปนี้เมือ่ ถือเอากุศลจิตอันเปนไปในภูมิ ๔
๑

๑. ปาฐะวา อิธ อิท รูป จตุภูมิก กุสลจิตฺต ภณฺหนฺต นีลุปฺปลกลาป ปุริโส วิย หตฺเถน

คณฺหาติ นาม ฯ เขปยมาน อคฺคิ วิย อ ทฺธเน อุทก สนฺตาเปตฺวา เขเปติ ฯ พมาเปน ตตฺถ
อิท รูป
จตุภูมถกุสลจิตฺต คณฺหนฺต น นีลุปฺปลกลาป ปุริโสวิย หตฺเถ คณฺหาติ, นาป เขปยามาน
อคฺคิ วิย อุทธเน อุทก สนฺตาเปตฺวา เขเปติ. (แปลตามพมา)
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ชื่อวาถือเอา เหมือนบุรุษเอามือถือกําอุบลบัวขาบ ก็หามิได เมื่อทําให
สิ้นไป ชื่อวาทําใหสิ้นไป เหมือนไฟที่ทําน้ําบนเตาไฟ ใหรอ นแลวให
สิ้นไป ก็หามิได อนึ่ง รูปที่หามการเกิดขึ้นแหงกุศลจิตนั้น นั่นแหละ
พึงทราบวา ชื่อวายึดและทํากุศลจิตอันแมที่เปนไปในภูมิ ๔ ใหสิ้นไป.
ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ (ยึดจิตของบุรุษตั้งอยู)
๑

บทวา ยถยิท ตัดเปน ยถา อิท. บทวา อิตฺกีรูป แปลวา รูป
ของหญิง. ในคําวา รูป นั้น พึงทราบอรรถแหงคํา และสามัญลักษณะ
แหงรูป ตามแนวแหงสูตรวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกลาวรูปอะไร ?
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติใดยอมแตกสลาย เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้น
จึงเรียกวารูป. รูปยอมแตกสลายไปเพราะเหตุอะไร ? ยอมแตกสลาย
ไปเพราะเย็นบาง ยอมแตกสลายไปเพราะรอนบาง.
ก็ศัพทวา รูป นี้ ยอมไดในอรรถหลายอยาง เชน ขันธ, ภพ,
นิมิต, ปจจัย, สรีระ, วัณณะ, สัณฐาน เปนตน. จริงอยู ศัพทวา รูปนี้
ใชในอรรถวาไปขันธ ในประโยคนี้วา รูปขันธอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปน
อดีต อนาคต และปจจุบัน. ใชในอรรถวารูปภพ ในประโยคนี้วา เจริญ
มรรคเพื่ออุปบัติในรูปภพ. ใชในอรรถวา กสิณนิมิต ในประโยคนี้วา
กําหนดอรูปภายใน เห็นรูปกสิณภายนอก. ใชในอรรถวาปจจัย ใน
ประโยคนี้วา อกุศลธรรมอันลามกทั้งที่มีรูป และไมมีรูป ยอมเกิดขึ้น.
๑. ปาฐะวา อุปฺปตฺติฺจสฺส นิวาริยมานเมว จตุภมู ิก กุสลจิตฺต คณฺหาติ เจว เขเปติ จ

เวทิตพฺพ ฯ พมาเปน อุปปฺ ตฺติฺจสฺส นิวารยมานเมว จตุภูมกมฺป กุสลจิตฺต คณฺหาติ เจว
เขเปฺติ จาติ เวทตพฺพ. (แปลตามพมา)
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ใชในอรรถวาสรีระ ในประโยคนี้วา อากาศที่ลอ มรอบตัวก็เรียกวา
สรีรรูปเหมือนกัน. ใชในอรรถวาวรรณะ ในประโยคนี้วา อาศัยจักษุ
และวรรณรูปเกิดจักขุวิญญาณ. ใชในอรรถวาสัญฐาน ในประโยคนี้วา
ผูถอประมาณในรูปสัญฐาน เลื่อมใสในรูปสัณฐาน. พึงสงเคราะหรูป มีอาทิ
วา ปยรูป สาตรูป อรสรูโป (รูปนารัก รูปนาชื่นใจ ผูมีรูปไมนายินดี)
ดวย อาทิ ศัพท. แตในทีน่ ี้ รูปศัพทนนั้ ใชในอรรถวา วรรณะ กลาวคือ
รูปายตนะ อันมีสมุฏฐาน ๔ ของหญิง. อีกอยางหนึ่ง วรรณะ (สี)
อยางใดอยางหนึ่งที่เนื่องดวยกายของหญิง ไมวาผาที่นุง เครื่องประดับ
กลิ่นหอม และผิวพรรณเปนตน หรือเครื่องประดับและระเบียบดอกไม
ยอมสําเร็จเปนอารมณแหงจักขุวิญญาณของชาย. ทั้งหมดนั้น พึง
ทราบวา เปนรูปแหงหญิง เหมือนกัน.
บทวา อิตฺถีรูป ภิกขฺ เว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ นี้
ตรัสไว เพื่อทําคําที่ตรัสมากอนนั่นแลใหหนักแนน. หรือคํากอนตรัสไว
ดวยอําหาอุปมาอยางนี้วา ยถยิท ภิกขฺ เว อิตฺถีรูป (เหมือนรูปหญิง
นี้นะ ภิกษุทั้งหลาย). แตคํานี้ตรัสดวยอํานาจการชี้ภาวะแหงการยึดถือ.
ในการที่รูปหญิงครอบงํานั้นมีเรื่องสาธกดังตอไปนี้ :ไดยินวา พระราชาทรงพระนามวา มหาทาฐิกนาค ใหสราง
พระสถูปใหญ ทีถ่ ้ํา อัมพัฏฐะ ใกลเจติยคิรีวิหาร กระทําคิริภัณฑวาหนบูชา (บูชาดวยนําของที่เกิด ณ ภูเขามา) มีหมูนางสนมแวดลอม
เสด็จไปยังเจติยคิรีวิหาร ถวายมหาทาน แกภิกษุสงฆ ตามกาลอัน
สมควร. ธรรมดาวา สถานที่ชนเปนอันมากประชุมกัน ชนทั้งหมด
ไมมีสติที่จะตั้งมั่นอยูได. พระอัครมเหสีของพระราชา ทรงพระนามวา
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ทมิฬเทวี ทรงตั้งอยูในวัยสาว นาชม นาพิศมัย. ครั้งนั้นพระเถระ
รูปหนึ่งชื่อจิตตะ ผูบวชเมื่อแก แลดูโดยทํานองที่ไมสํารวม ยึดเอานิมิต
ในรูปารมณของพระอัครมเหสีนั้นเปนดังคนบา. เที่ยวพูดไปในที่ ๆ
ตนยืนและนั่งวา เชิญสิ แมทมิฬเทวี เชิญสิ แมทมิฬเทวี. ตั้งแตนั้นมา
ภิกษุหนุมและสามเณร ตั้งชื่อไวเรียกทานวา พระอุมมัตตกจิตตเถระ
(พระจิตบา). ตอไมนานนัก พระเทวีนั้นก็ทิวงคต. เมื่อภิกษุสงฆไป
เยี่ยมในปาชาแลวกลับมา ภิกษุหนุมและสามเณรไดไปยังสํานักของ
ทานกลาวอยางนี้วา ทานพระจิตเถระ ขอรับ ทานพร่ําเพอถึง
พระเทวีพระองคใด พวกผมไปเยี่ยมปาชาของพระเทวีพระองคนั้น
กลับมาแลว ถึงภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลายจะพูดอยางนั้น ทาน
ก็ไมเชื่อ ไดแตพูดดังคนบาวา พวกทานไปเยี่ยมใคร ๆ ก็ไดในปาชา
หนาของพวกทานจึงมีสีเหมือนควันไฟ. รูปแหงหญิงนี้ไดครอบงํา
จิตของพระจิตตเถระ ผูเปนบาตั้งอยูดวยประการฉะนี้.
อีกเรื่องหนึ่ง เลากันวา วันหนึ่งพระมหาราชา ทรงพระนามวา
สัทธาติสสะ มีหมูนางสนมแวดลอมเสด็จมายังวิหาร. ภิกษุหนึง่ รูป
หนึ่ง ยืนอยูที่ซุมประตูแหงโลหปราสาท ตั้งอยูในความไมสํารวม
แลหญิงคนหนึ่ง. ฝายหญิงนั้นก็หยุดดูภิกษุหนุมรูปนั้น. ทั้งสอง
ถูกไฟคือ ราคะ ที่ตั้งขึ้นในทรวงแผดเผาไดตายไปดวยกัน. รูปแหง
หญิงไดครอบงําจิตของภิกษุหนุมตั้งอยู ดวยประการอยางนี้.
อีกเรื่องหนึ่ง เลากันมาวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง จากกัลยาณิยมหาวิหาร ไปยังประตูบานกาฬทีฆวาปคาม เพื่อแสดงพระปาติโมกข
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เสร็จการแสดงพระปาฏิโมกขแลว เมื่อไมเธอถือคําพูดของผูปรารถนา
ดี คิดวา ในที่ ๆ ไปแลว เราถูกภิกษุหนุม และสามเณรถามแลว
ควรจักบอกอาการที่เราอาศัยหมูบานอยู ดังนี้แลว จึงไปเที่ยว
บิณฑบาตในบาน ยึดเอานิมิต ในวิสภาคารมณ (อารมณที่เปน
ขาศึก) แลวไปยังที่อยูของตน จําผาที่นางนุงได พลางถามวา ทาน
ขอรับ ทานไดผานี้มาอยางไร ? รูวานางตายแลว คิดวา หญิงชื่อเห็น
ปานนี้ตายเพราะเรา ดังนี้ ถูกไฟคือราคะที่ตั้งขึ้นแผดเผาก็สิ้นชีวิตไป.
บัณฑิตพึงทราบวา รูปของหญิงครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู แมดวย
อาการอยางนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
สูตรที่ ๒ เปนตน ทานกลาวแลว ดวยอํานาจแหงบุคคลผูหนักในเสียง
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตฺถีสทฺโท ไดแก เสียงพูด ขับรอง
และประโคม อันมีจิตเปนสมุฏฐานของหญิง. อีกอยางหนึ่ง เสียงพิณ,
ขลุย, สังข, บัณเฑาะวเปนตน ที่สาํ เร็จดวยการประกอบของหญิง
ที่มีเครื่องนุงหมบาง ที่มีเครื่องประทับบาง พึงทราบวา เสียงของหญิง
ทั้งนั้น. จริงอยู เสียงหญิงทั้งหมดนั้น ยอมครองงําจิตของบุรุษตั้ง
อยู ฉะนี้แล. ในสูตรนั้น พึงทราบเรื่องปูทอง นกยูงทอง และภิกษุ
หนุมเปนตน.
ดังไดสดับมาโขลงพระยาชาง โขลงใหญ อาศัยซอกเขาอยู.
และในที่ไมไกลซอกเขานั้น มีสระขนาดใหญสําหรับใชสอย. ในสระ
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นั้น มีปูทองตัวล่ําสัน ทองนั้นเอากามจับเทาสัตวที่พากันมาลงสระนั้น
เหมือนจับดวยคีมแลวใหอยูในอํานาจของมันแลวทําใหตาย. พระยาชาง
จองคอยโอกาสปูทองนั้น ตั้งชางใหญเชือกหนึ่งใหเปนหัวหนาเที่ยวไป.
วันหนึ่ง ปูนั้นจับพระยาชางนั้นได. พระยาชางผูสมบูรณดวยกําลัง
และสติ คิดวา ถาเราจักรองเพราะกลัวไซร ชางทั้งหมดจะไมเลน
ตามความชอบใจ จักหนีไปเสีย จึงไดยืนนิ่งอยูนั่นเอง ครั้นรูวาชาง
ขึ้นหมดแลว จึงรองเพื่อใหภรรยาของตนรูวา ตนถูกปูทองจับไว จึง
กลาวอยางนี้วา
ก็ปูสีดังทอง มีตาโปน มีกระดองแทนหนัง
อาศัยอยูในน้ํา ไมมขี น เราถูกมันหนีบ รองไหน
ขอความสงสาร เจาอยาละทิง้ ขา ผูปานชีวิต
ภรรยาไดฟงดังนั้น รูวาสามีถกู ปูหนีบ จึงเจรจากับชางบาง
กับปูบาง เพื่อใหสามีพนจากภัยนั้น จึงไดกลาวอยางนี้วา
พอเจาเอย ขาจักไมละเจาผูเปนกุญชรชาติ
มีอายุ ๖๐ ป เจาเปนที่รักยิ่งของขา บนแผนดิน
ซึ่งมีทวีปทั้ง ๔ เปนขอบเขต ปูเหลาใดอยูใน
สมุทร ในแมน้ําคงคา และในแมน้ํายมุนา ทานเปน
สัตวเกิดในน้ําผูประเสริฐสุดของปูเหลานั้น โปรด
ปลอยสามีของฉันผูซึ่งรองไหอยู.
ปูคลายการหนีบใหเพลาลง พรอมกับไดยินเสียงของหญิง.
ลําดับนั้นพระยาชาง คิดวา นี้แล เปนโอกาสชองวางของมัน จึงยัน
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เทาขางหนึ่งไว โดยอาการที่ถูกหนีบอยูนั่นแล ยกเทาที่ ๒ ขึ้น เหยียบ
กระดองหลังปูนั้น ทําใหแหละละเอียด กระชากปูนั้นเหวี่ยงขึ้นบนฝง.
ลําดับนั้น ชางทั้งหมดชุมนุมกันทําปูนั้นใหแหลกละเอียดดวยคิดวา
มันเปนไพรีของพวกเรา. เสียงของหญิง ครอบงําจิตของปูทองดวย
ประการฉะนี้กอน.
ฝายนกยูงทอง เขาไปยังปาหิมพานต อาศัยชัฏแหงภูเขาใหญอยู
แลดูดวงอาทิตย ในเวลาที่พระอาทิตยขึ้นตลอดกาลเปนนิตย เมื่อจะ
กระทําการรักษาตนจึงกลาวอยางนี้วา
พระอาทิตย เปนดวงตาโลก เปนราชาเอก
มีสีเหลืองดังทอง ทําพื้นแผนดินใหสวางไสว
อุทัยขึน้ มา ดวยเหตุนั้น ขาพเจา ขอนอมนอม
พระอาทิตยนั่นซึ่งมีสีเหลืองดังทอง ทําพืน้
แผนดินใหสวางไสว ขาพเจาทั้งหลายเปนผู
อันทานคุมครองแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุข
ตลอดวัน พราหมณทั้งหลายเหลาใด ผูจบเวท
ในธรรมทั้งปวง ขาพเจา ขอนอบนอมพราหมณ
เหลานั้น และพราหมณทั้งหลายเหลานั้น โปรด
รักษาขาพเจาดวย ความนอบนอมของขาพเจา จง
มีแดพระพุทธเจาทั้งหลาย ความนอบนอมของ
ขาพเจา จงมีแดพระโพธิญาณ ความนอบนอม
ของขาพเจา จงมีแดทานผูหลุดพนแลว ความ
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นอบนอมของขาพเจา จงมีแดวิมุตติ (ธรรมเครื่อง
หลุดพน).
นกยูงนั้น ไดกระทําปริตร อันนี้แลว จึงเที่ยวแสวงอาหาร.
นกยูงทองนั้น เทีย่ วหากินตลอดวัน ในเวลาเย็นจึงเขาไปที่อยู
จึงแลดูดวงพระอาทิตย ซึ่งอัสดงคต ไดกลาวชมเชยอยางนี้วา
พระอาทิตยเขนดวงตาโลก เปนราชาเอก มีสี
เหลืองดังทอง ทําพื้นแผนดินใหสวางไสว ยอม
อัสดงคตไป ดวยเหตุนั้น ขาพเจาขอนอบนอม
พระอาทิตยนั้น ซึ่งมีสีเหลืองดังสีทอง ทําพื้น
แผนดินใหสวางไสว ขาพเจาทั้งหลายเปนผูอัน
ทานคุมครองแลว ในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอด
คืน พราหมณเหลาใด ผูจบแวทในธรรมทั้งปวง
ขาพเจาขอนอบนอม พราหมณเหลานั้น และ
พราหมณเหลานัน้ โปรดรักษาขาพเจาดวย
ความนอบนอมของขาพเจาจงมีแดพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ความนอบนอมของขาพเจาจงมีแดพระโพธิญาณ ความนอบนอมของขาพเจา จงมีแด
ทานผูหลุดพนแลวทั้งหลาย ความนอบนอมของ
ขาพเจา จงมีแดวิมุตติ (ธรรนเครื่องหลุดพน)
นกยูงนั้นไดกระทําปริตรนี้แลวจึงสําเร็จการอยูแล.
นกยูงนั้น ยับยั้งอยูตลอด ๗๐๐ ป โดยทํานองนี้นั้นแล อยูมาวันหนึ่ง
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ไดยินเสียงนางนกยูง กอนแตการกระทําปริตร ไมยอมระลึกการ
กระทําปริตร จึงติดบวงของนายพราน ที่พระราชาสงไป เสียงของ
หญิง ครอบงําจิตของนกยูงทองตั้งอยู ดวยประการฉะนี้แล. ไดยินวา
ภิกษุหนุมผูอยูที่ฉาตกบรรพต และภิกษุหนุมผูอยูที่สุธามุณฑกวิหาร
ไดยินเสียงของหญิงยอยยับไปแลว แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :- บทวา อิตฺถิคนฺโธ ไดแก
คันธายตนะ ของหญิงมีสมุฏฐาน ๔. กลิ่นกายของหญิงนี้นั้น ยอมเหม็น
แตกลิ่นเครื่องประเทืองผิวเปนตนภายนอก ทีช่ โลมกายทานประสงค
เอาในที่นี้. จริงอยูหญิงบางคนมีกลิ่นเหมือนกลิ่นมา บางคนมีกลิ่น
เหมือนกลิ่นแพะ บางคนมีกลิ่นเหมือนเหงื่อไคล บางคนมีกลิ่นเหมือน
กลิ่นเลือด คนโงบอดบางคน รักใครในหญิงเห็นปานนั้น นัน่ แล. สวน
กลิ่นจันทน ฟุงออกจากกาย และกลิ่นดอกอุบลฟุงออกจากปากของ
หญิง นางแกวของพระเจาจักรพรรดิ์ กลิ่นนี้ไมมีแกหญิงทุกจําพวก
เฉพาะกลิ่นเครื่องประเทืองผิวเปนตนภายนอก ทานประสงคเอาในที่นี้
สวนสัตวเดียรัจฉาน มีชาง มา และโคเปนตน ยอมเดินไปไดสิ้นทาง ๑
โยชน ๒ โยชน ๓ โยชน และ ๔ โยชน ตามกลิ่นระดูของสัตว
เดียรัจฉานตัวเมีย. ไมวากลิ่นกายหญิง หรือกลิ่นเครื่องนุงหมที่หญิงนุง
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เครื่องประเทืองผิวที่หญิงลูบไล เครือ่ งประดับและระเบียบดอกไม.
เปนตน ของหญิงก็ตามที ทั้งหมด พึงทราบวา กลิ่นหญิงทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- บทวา อิตฺถิรโส ไดแก
รสายตนะของหญิง มีสมุฏฐาน ๔ ก็พระจูฬาภยเถระ ผูทรงพระไตรปฎก กลาววา รสนี้ใดจะเปนรสแหงการฟง หรือรสแหงการบริโภค
ดวยอํานาจการรับใชเปนตนของหญิง รสนี้ ชือ่ วารสของหญิง.
ก็รสน้ําลายที่เปอนเนื้อริมฝปากเปนตนของหญิง แมแตรสแหงขาวตม
และขาวสวยเปนตน ที่เธอใหแกสามี ทั้งหมดนี้พึงทราบวารสแหง
หญิงเหมือนกัน. จริงอยู สัตวเปนอันมากถือเอาของอยางใดอยางหนึ่ง
ที่หญิงแมบานใหดวยมือของตนเทานั้น วาเปนของอรอย ถึงความ
พินาสไปแลว แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :- บทวา อิตฺถิโผฏพฺโพ
ความวา สัมผัสกายของหญิง สัมผัสแมของผา เครื่องประดับ และ
ระเบียบดอกไมเปนตน ที่อยูกับตัวหญิง พึงทราบวาโผฏฐัพพะหญิง
ทั้งนั้น. ก็ผัสสะ ทั้งหมดนั้น ยอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู เหมือน
ผัสสะที่เปนวิสภาคารมณ (อารมณที่เปนขาศึก) ของภิกษุหนุมผู
กําลังสาธยายเปนคณะอยูที่ลานแหงมหาเจดีย.
ดังนั้น พระศาสดา จึงถือเอาอารมณมีรูปารมณเปนตนอยาง
หนึ่ง ดวยอํานาจแหงอาสยะ (อัธยาศัย) และอนุสัย (กิเลศที่นอนเนื่อง
ในสันดาน) ของสัตวทั้งหลาย จึงตรัสวา เรามองไมเห็น อารมณอื่นเชนนี้.
เหมือนอยางวา รูปหญิงยอมเขาถึงจิตตุปบาทของบุรุษผูหนักในรูป
ยอมพัวพัน ใหเมา ใหมัวเมา ใหหลง ใหลุมหลง ฉันใด เสียงเปนตน
ที่เหลือ หาเปนฉันนั้นไม. อนึ่ง เสียงเปนตน ยอมเขาถึงจิตตุปบาทของ
บุรุษผูหนักในเสียงเปนตน ฉันใด อารมณมีรูปเปนตนหาเปนฉันนั้นไม
เพราะบรรดาอารมณมีรูปารมณเปนตน อารมณเดียวเทานั้น ยอม
ครอบงําจิตของบุรุษบางคน. สําหรับบุรุษบางคน ๒ อารมณบาง
๓ อารมณบา ง ๔ อารมณบาง ๕ อารมณบาง ครอบงําจิต. ดังนั้น
๑

๑. ปาฐะวา ตถา เสสา สทฺทาทโย ฯ ยถา จ สทฺทาทิครุกาน สทฺทาทโย ตถา รูปาทีนิ
อารมฺมณหิ พมาเปน น ตถา เสสา สทฺทาทโย. ยถา จ สทฺทาทิครุกาน สทฺทาทโย, น ตถา
รูปาทีนิ อารมฺมณานิ. แปลตามพมา
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สูตรทั้ง ๕ สูตรนี้ พระองคตรัสแลว ดวยอํานาจบุคคลผูหนักในอารมณ
๕ อยาง ไมตรัสดวยอํานาจปญจครุกชาดก. สวนปญจครุกชาดก ก็ควร
นํามากลาว เพื่อเปนพยาน. จริงอยู ในชาดกนั้น เมื่อพวกอมนุษยพากัน
จัดรานตลาดกลางทางกันดาร บรรดาสหาย ๕ คนของมหาบุรุษ
สหายผูหนักในรูป ติดอยูในอารมณ ถึงความยอยยับ ผูหนักในเสียง
เปนตน ติดอยูในสัททารมณเปนตน ก็ถึงความยอยยับ. เรื่องที่เปน
อดีต ควรนํามากลาวเพื่อเปนพยาน
ก็พระสูตรทั้ง ๕ นี้ พระองคตรัสดวยอํานาจบุคคลผูหนัก
ในอารมณ ๕ อยางเทานั้น ก็เพราะเหตุที่ไมใชแตผูชายอยางเดียว
เทานั้น เปนผูหนักในอารมณทั้ง ๕ แมหญิงก็เปนผูหนักเหมือนกัน
ฉะนั้น พระองคจงตรัส พระสูตร ทัง้ ๕ อีก ดวยอํานาจหญิงผูหนัก
ในอารมณแมเหลานั้น. เนื้อความแหงพระสูตรแมนั้น พึงทราบโดย
นัยที่กลาวแลวนั่นแล.
แมบรรดาเรื่องทั้งหลาย ในสูตรที่ ๑ พึงทราบเรื่องของสนม
ของมหาราชา ผูมองดูภิกษุหนุม ซึง่ ยืนอยูที่ประตูแหงโลหปราสาท
แลวก็ตายไป เรื่องนั้นกลาวไวพิสดารแลวตอนตนนั่นแล.
ในสูตรที่ ๒ พึงทราบเรื่องหญิงผูอาศัยรูปเลียงชีพในกรุง
สาวัตถี. เลากันมาวา นักดีดพิณ ชื่อวา คุตติละ ไดสงทรัพย ๑,๐๐๐
ไปใหหญิงคนหนึ่ง นางกลับเยยหยัน ไมปรารถนาจะรับ เขาคิดวา
เราจักทําสิ่งที่ควรทําในเรื่องนี้ เวลาจวนจะเย็น จึงแตงตัวนั่งที่ประตู
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แหงหนึ่งตรงหนาเรือนของนาง ขึ้นสายพิณเหมาะเจอะดีแลว จึงขับรองคลอ
ไปกับเสียงพิณ. หญิงนั้นไดยินเสียงเพลงขับของเขา คิดวา เราจัก
ไปหาเขาทางหนาตางที่เปดไว ดวยความสําคัญวา ประตู ก็พลัดตก
ลงไปถึงสิ้นชีวิต.
ในสูตรที่ ๓ พึงทราบ กลิ่นจันทนฟุงออกจากพระกาย และ
กลิ่นอุบลฟุงออกจากพระโอษฐของพระเจาจักรพรรดิ์ เรื่องนี้ควร
นํามาแสดง ก็ในขอนี้พึงทราบเรื่อง ดังตอไปนี้ :เลากันมาวา สามีของธิดาแหงกุฏมพีผูหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา คิดวา เราเปนคฤหัสถ ไม
สามารถจะบําเพ็ญธรรมนี้ได จึงบวชในสํานักของพรูปณฑปาติก
เถระ (พระเถระผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร) รูปหนึ่ง. ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงทราบภรรยาของเขาวา หญิงผูนี้ไมมีสามี จึงโปรดให
คนนํามาอยูในพระราชวัง วันหนึ่ง ทรงถือเอากําดอกอุบลบัวขาบกําหนึ่ง
เสด็จเขาไปในพระราชวัง โปรดใหประทานดอกอุบลแกหญิงคนละดอก.
เมื่อแบงกันอยู ดอกอุบล ๒ ดอก ไดถึงมือของหญิงนั้น. หญิงนั้น แสดง
อาการราเริง สูดมแลวก็รา่ํ ไห. พระราชาทรงเห็นอาการทั้ง ๒ ของนาง
จึงรับสั่งใหเรียกนางมาตรัสถาม. ฝายนางกราบทูลเหตุที่ตนยินดี และรองไห
ใหทรงทราบ. แมเมื่อนางกราบทูลถึงครั้งที่ ๓ พระราชาไมทรงเชื่อ วัน
รุงขึ้น จึงรับสั่งใหคนขนเอาของหอม ที่มีกลิ่นอยางดี มีระเบียบดอกไม
และเครื่องลูบไลเปนตนทุกอยาง ในพระราชนิเวสนออกไป ใหปู
อาสนะสําหรับภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ถวายมหาทาน
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แดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ในเวลาเสร็จภัตกิจ ตรัส
ถามหญิงนั้นวา พระเถระรูปไหน เมื่อนางกราบทูลวา รูปนี้ ทรงทราบ
แลวถวายบังคมพระศาสดา แลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ภิกษุสงฆจงไปกับพระองค พระเถรรูปโนน ของขาพระองคจัก
กระทําอนุโมทนา. พระศาสดาเวนภิกษุรูปนั้นไว แลวเสด็จไปยัง
พระวิหาร. พอพระเถระเริ่มกลาวอนุโมทนา ทั่วพระราชนิเวสน
เปนเหมือนเต็มไปดวยกลิ่นหอม. พระราชาทรงเลื่อมใสวา นางพูด
จริงทีเดียว วันรุงขึ้นจึงถามถึงเหตุนั้นกะพระศาสดา. พระศาสดา
ตรัสบอกวา ในอดีตกาล ภิกษุรูปนีฟ้ งธรรมกถา เปลงสาธุการวา
สาธุ สาธุ ไมขาดสาย ไดฟงโดยเคารพ ดูกอนมหาบพิตร ภิกษุนั้น
ไดอานิสงสนี้มีการเปลงสาธุการนั้นเปนมูล
ในเวลาฟงแสดงพระสัทธรรม เมื่อภิกษุนั้น
กลาววา สาธุ สาธุ กลิ่นหอมเกิดจากปาก ฟุงไป
เหมือนกลิ่นดอกอุบล ฉะนั้น.
คําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้นแล ในวรรคนี้ทานกลาวแต
เรื่องทั้งนั้น. บาลีวาดวยรูปจบ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
จบ อรรถกถารูปาทิวรรคที่ ๑
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นีวรณปหานวรรคที่ ๒
วาดวยเหตุเกิดนิวรณ ๕
[๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุเกิดขึ้นแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเปนไปเพื่อ
ความยิ่งใหญขึ้นแหงกามฉันทะที่เกิดแลวก็ดี เหมือนดังสุภนิมิต
(นิมิตงานคืออารมณชวนกําหนัด ) นีเ้ ลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
บุคคลทําในใจโดยไมแยบคายซึ่งสุภนิมิตเขา กามฉันทะที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้นดวย กามฉันทะที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความยิ่งใหญ
ขึ้นดวย.
[๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเปนไปเพื่อ
ความยิ่งใหญขึ้นแหงพยาบาทที่เกิดแลวก็ดี เหมือนดังปฏิฆนิมิต
(นิมิตกระทบใจ คืออารมณชวนขัดเคือง) นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
บุคคลทําในใจโดยไมแยบคายซึ่งปฏิฆนิมิต พยาบาทที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้นดวย พยาบาทที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความยิ่งใหญ
ขึ้นดวย.
[๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเปนไปเพื่อ
ความยิ่งใหญขึ้นแหงถีนมิทธะที่เกิดแลวก็ดี เหมือนดังความไมยินดี
(ในอธิกุศล) ความคราน ความบิดกาย (ดวยความเกียจคราน) ความ
เมาอาหาร และความหดหูแหงจิตนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
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บุคคลมีจิตหดหูแลว ถีนมิทธะยังไมเกิดยอมเกิดขึ้นดวย ถีนมิทธะที่
เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความยิ่งใหญขึ้นดวย.
[๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุเกิดขึ้นแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเปนไปเพื่อ
ความยิ่งใหญขึ้นแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดแลวก็ลี เหมือนดัง
เจตโสอวูปสมะ (ความไมเขาไปสงบแหงจิตดวยสมถะและวิปสสนา)
นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตไมเขาไปสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลวยอมเปน
ไปเพื่อความยิ่งใหญขึ้นดวย.
[๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุเกิดขึ้นแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเปนไปเพื่อ
ความยิ่งใหญขึ้นแหงวิจิกิจฉาที่เกิดแลวก็ดี เหมือนดังอโยนิโสมนสิการ
(ความทําในใจโดยไมแยบคาย คือคิดไมถูกทาง) นี้เลย ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลทําในใจโดยไมแยบคาย วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้นดวย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความยิ่งใหญ
ขึ้นดวย.
วาดวยเหตุไมใหนิวรณ ๕ เกิดขึ้น
[๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุไมเกิดขึ้นแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเสื่อมหาย
ไปแหงกามฉันทะที่เกิดแลวก็ดี เหมือนดังอสุภนิมิต (นิมิตไมงาม คือ
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อสุภ ๑๐ ) นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคาย
ซึ่งอสุภนิมิต กามฉันทะที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้นดวย กามฉันทะ
ที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมหายไปดวย.
[๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุไมเกิดขึ้นแหงพยาบาทที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเสื่อมหาย
ไปแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวก็ดี เหมือนดังเมตตาเจโตวิมุตติ นี้เลย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ บุคคลทําในใจโดยแยบคายซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติอยู พยาบาทที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้นดวย พยาบาทที่เกิดขึ้น
แลวยอมเสื่อมหายไปดวย.
[๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุไมเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเสื่อมหาย
ไปแหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลวก็ดี เหมือนดังอารัมภธาตุ (ธาตุคือ
ความเพียรริเริ่ม) นิกกมธาตุ (ธาตุคือความเพียรพยายาม) ปรักกมธาตุ (ธาตุคือความเพียรบากบั่น) นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
บุคคลมีความเพียรอันเริ่มแลว ถีนมิทธะที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้นดวย
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมหายไปดวย.
[๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุไมเกิดขึ้นแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุ
เสื่อมหายไปแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลวก็ดี เหมือนดังเจตโสวูปสมะ (ความเขาไปสงบแหงจิตดวยสมถะและวิปสสนา) นี้เลย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตเขาไปสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะ
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ที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลวยอม
เสื่อมหายไปดวย.
[๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นสักอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุไมเกิดขึ้นแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดก็ดี เปนเหตุเสื่อมหาย
ไปแหงวิจิกิจฉาที่เกิดแลวก็ดี เหมือนดังความทําในใจโดยแยบคาย
นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคายอยู วิจิกิจฉา
ที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้นดวย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมหาย
ไปดวย.
จบ นีวรณปหานวรรคที่ ๒
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อรรถกถามีวรณปหานวรรคที่ ๒

๑

อรรถกถาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๒ สูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา เอกธมฺมป นี้ พึงทราบธรรมดวยอรรถวา มิใชสัตว
เหมือนในคํามีอาทิวา ก็ในสมัยนั้นแล ธรรมทั้งหลายยอมมี. เพราะ
ฉะนั้นในบทวา เอกธมฺมป นี้ มีใจความดังนี้วา แมสภาวะอันหนึ่ง
มิใชสัตว. ก็ วา ศัพท ในบทวา อนุปฺปนฺโน วา นี้ มีสมุจจัยเปนอรรถ
ไมใชมีวิกัปเปนอรรถ เหมือน วา ศัพทในประโยคอยางนี้วา ภูตาน
สตฺตาน ิติยา สมฺภเวสีน วา อนุคคฺ หาย ยาวตา ภิกขฺ เว สตฺตา
อปทา วา ทฺวิปทา วา เพื่อดํารงอยูแหงสัตวผูเกิดแลวดวย เพื่อ
อนุเคราะหพวกสัตวสัมภเวสีดวย. ภิกษุทั้งหลาย เหลาสัตวไมมีเทา
และสัตว ๒ เทา มีประมาณเพียงใด ดังนี้. ก็ในขอนี้มีใจความดังนี้วา
กามฉันท ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไป
เพื่อไพบูลยเจริญเต็มที่ดวยธรรมใด เรามองไมเห็นธรรมนั้นอยางอื่น
เหมือนศุภนิมิตเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุปฺปนฺโน ความวาไมเกิด ไม
เกิดพรอม ไมปรากฏ ไมเปนไป. บทวา กามฉนฺโท ไดแก กามฉันทนิวรณ ที่กลาวไวพิสดารแลว โดยนัยมีอาทิวา ความพอใจในกาม
ความกําหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกาม ความอยากในกาม อันใด
๑. วรรคที่ ๒ นี้ บาลีมิไดแบงออกเปนสูตร ๆ แตอรรถกถาแบงไว ๑๐ สูตร
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บทวา อุปฺปชฺชติ ไดแกบังเกิด ปรากฏ. ก็กามฉันทนี้นั้น
พึงทราบวา ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ดวยอํานาจความฟุงขึ้น หรือ
ดวยอารมณที่ยังไมไดเสวย. จริงอยู เมื่อวาโดยประการอื่น กามฉันท
ชื่อวาไมเกิดขึ้นในสงสารอันไมปรากฏเบื้องตนและเบื้องปลาย
ยอมไมมี. ในขอนั้น กิเลสยอมไมฟุงขึ้น แกภิกษุบางรูป ดวยอํานาจ
วัตร ยอมไมฟงขึ้นแกภิกษุบางรูป ดวยอํานาจ คันถะ, ธุดงค,
สมาธิ, วิปสสนา, และงานนวกรรม ที่เธอทําแลว อยางใดอยางหนึ่ง
จริงอยู ภิกษุบางรูป เปนผูสมบูรณดวยวัตร เมื่อภิกษุนั้นกระทํา
ขุททกวัตร ขอวัตรเล็ก ๘๒ มหาวัตร ขอวัตรใหญ ๑๔ เจติยังคณวัตร โพธิยงั คณวัตร ปานียมาฬกวัตร อุโปสถาคารวัตร อาคันตุกวัตร และคมิกวัตร กิเลสยอมไมไดโอกาส. แตครั้นยอมา เมื่อเธอ
สละวัตร มีวัตรแตกแลวเที่ยวไป อาศัยการใสใจโดยไมแยบคาย
และการปลอยสติ กิเลสยอมเกิดขึ้น แมเมื่อเปนเชนนั้น กิเลสยังไม
เกิดขึ้นเพราะยังไมฟุงขึ้น ก็ชื่อวายอมเกิดขึ้น.
บางรูปเปน
ผูประกอบดวยคันถะ เรียน ๑ นิกายบาง ๒ นิกายบาง ๓ นิกายบาง
๔ นิกายบาง ๕ นิกายบาง เมื่อเธอเรียน ทองบน บอก แสดง
ประกาศพุทธพจน คือปฎก ๓ ดวยอํานาจอรรถ ดวยอํานาจบาลี
ดวยอํานาจอนุสนธิ ดวยอํานาจอักษรเบื้องตน เบื้องปลาย กิเลสยอม
ไมไดโอกาส. ตอมาเมื่อละการเลาเรียน เกียจคราน เที่ยวไปอยู
อาศัยอโยนิโสมนสิการ สละการปลอยสติ กิเลสยอมเกิดขึ้น. แมเมื่อ
เปนอยางนี้ กิเลสที่ยังไมเกิดขึ้น เพราะยังไมฟุงขึ้น ก็ชื่อวา
ยอมเกิดขึ้น.
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แตบางรูปเปนผูทรงธุดงค สมาทานธุดงคคุณ ๑๓ ประพฤติอยู
ก็เมื่อเธอปริหาร คือรักษาธุดงคคุณอยู กิเลสยอมไมไดโอกาส.
แตตอมา เมื่อเธอสละธุดงคเวียนมาเพื่อความมักมากประพฤติอยู
อาศัยอโยนิโสมนสิการ และการปลอยสติ กิเลสยอมเกิดขึ้น. แม
เมื่อเปนอยางนี้ กิเลสที่ยงั ไมเกิดขึ้นเพราะยังไมฟุงขึ้น ก็ชื่อวายอม
เกิดขึ้น. บางรูป มีความชํานาญที่สั่งสมไวในสมาบัติ ๘. เมื่อเธอ
ประกอบเนือง ๆ ในปฐมฌานเปนตนอยู ดวยอํานาจวสีมีอาวัชชวสี
ชํานาญเขาสมาบัติเปนตน กิเลสยอมไมไดโอกาส แตตอ มาเมื่อเธอ
เสื่อมฌานหรือสลัดฌานเสียแลว ประกอบเนือง ๆ ในกิจมีชอบคุย
เปนตน อาศัยอโยนิโสมนสิการ และการปลอยสติ กิเลสยอมเกิดขึ้น
แมเมื่อเปนอยางนี้ กิเลสที่ยังไมเกิดเพราะยังไมฟุงขึ้น
ชื่อวา
ยอมเกิดขึ้น.
อนึ่ง บางรูป เปนผูเจริญวิปสสนากระทํากิจในอนุปสสนา ๗
และมหาวิปสสนา ๑๘ อยู. เมื่อเธอเปนอยูอยางนี้ กิเลสยอมไมได
โอกาส แตตอมา เมื่อเธอละกิจในวิปสสนา มุงไปในการทํารางกาย
ใหแข็งแรง อาศัยอโยนิโสมนสิการ และการปลอยสติ กิเลสยอม
เกิดขึ้น แมเมื่อเปนอยางนี้
กิเลสที่ยังไมเกิดขึ้นเพราะยังไม
ตั้งขึ้น ก็ชื่อวายอมเกิดขึ้น.
บางรูปเปนผูประกอบงานนวกรรม ใหสรางโรงอุโบสถ
และโรงฉันเปนตน เมื่อเธอกําลังคิดถึงเครื่องอุปกรณ ของโรงอุโบสถ
เปนตนเหลานั้นอยู กิเลสยอมไมไดโอกาส ครั้นตอมา เมื่องาน
นวกรรมของเธอเสร็จแลว หรือทอดทิ้งเสีย อาศัยอโยนิโสมนสิการ
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และการปลอยสติ กิเลสก็เกิดขึ้น แมเมื่อเปนอยางนี้ กิเลสที่ยังไม
เกิดขึ้นเพราะยังไมฟุงขึ้น ชื่อวายอมเกิดขึ้น.
อนึ่งบางรูป มาแตพรหมโลก เปนสัตวบริสุทธิ์, เพราะตน
ไมมีการสองเสพมากอน กิเลสจึงไมไดโอกาส แตครั้นยอมาไดการ
สองเสพ อาศัยอโยนิโสมนสิการ และการปลอยสติ กิเลสยอมเกิดขึ้น
แมเมื่อเปนอยางนี้ กิเลสที่ยงั ไมเกิดขึ้น
เพราะยังไมฟุงขึ้น
ก็ชื่อวายอมเกิดขึ้น พึงทราบความเกิดขึ้นแหงกิเลสที่ยังไมเกิดขึ้น
เพราะยังไมฟุงขึ้น ดวยประการอยางนี้กอน.
กิเลสทีเ่ กิดขึ้นเพราะอารมณที่ยังไมเคยเสวยเปนอยางไร ?
ภิกษุบางรูป ยอมไดอารมณ มีรูปารมณ ที่นาชอบใจ และไมนา
ชอบใจเปนตน ที่ตนเคยไดเสวย อาศัยอโยนิโสมนสิการ และการ
ปลอยสติไปในอารมณนั้น ราคะยอมเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น เมื่อเปนอยางนี้
กิเลสที่ยังไมเกิดเพราะอารมณที่ยังไมเคยเสวย ชื่อวา ยอมเกิดขึ้น.
บทวา อุปฺปนฺโน ไดแก เกิดแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว
บังเกิดยิ่งแลว ปรากฏแลว บทวา ภิยโฺ ยภาวาย ไดแก เพื่อเกิดมีบอย ๆ
บทวา เวปุลฺลาย ไดแก เพื่อความไพบูลยคือ เพื่อความเปนกอง.
ในขอนั้น ขอที่วากามฉันทเกิดขึ้นคราวเดียวจักไมดับ หรือดับไป
คราวเดียวจักไมเกิดขึ้นอีก นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. ก็เมือกามฉันท
อยางหนึ่งดับไปแลว กามฉันทเมื่อเกิดสืบ ๆ ไป ในอารมณนั้น หรือ
อารมณใดอารมณหนึ่ง ชื่อวา ยอมเปนไปเพื่อมียิ่งขึ้น เพื่อ
ความไพบูลย.
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บทวา สุภนิมิตฺต ไดแกอารมณอันเปนที่ตั้งแหงราคะ จริงอยู
บทวา นิมิตฺต เปนชื่อแหงปจจัย ไดในคํานี้วา ภิกษุทั้งหลาย อกุศล
บาปธรรม ที่มีปจจัยยอมเกิดขึ้น ทีไ่ มมีปจจัยหาเกิดขึ้นไม. บทวา
นิมิตฺต เปนชื่อแหงเหตุ ไดในคํานี้วา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งอธิจิต พึงมนสิการถึงเหตุทั้ง ๕ ตามกาลอันควร บทวา
นิมิตฺต เปนชื่อของสมาธิ ไดในคํานี้วา โส ต นินิตฺต อาเสวติ ภาเวติ
ความวา ภิกษุนั้น ยอมเสพ ยอมเจริญสมาธินั้น. บทวา นิมิตฺต
เปนชื่อแหงวิปสสนา ไดในคํานี้วา เมื่อภิกษุอาศัยวิปสสนาใด มนสิการวิปสสนาใด อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไปเรื่อย ๆ. แตในที่นี้
ธรรมอันเปนอิฎฐารมณ ซึ่งเปนที่ตั้งแหงราคะ. ทานประสงคเอา
สุภนิมิต.
บทวา อโยนิโส มนสิกโรโต ความวา เมื่อภิกษุใสใจโดยมิใช
อุบาย ดวยอํานาจการใสใจนี้วา บรรดาการใสใจเหลานั้น การใสใจ
โดยไมแยบคายเปนไฉน ? การใสใจโดยไมแยบคาย คือการใสใจ
ไปนอกทาง ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข
ในสิ่งที่ไมเปนอัตตาวาเปนอัตตา ในสิ่งที่ไมงามวางาม หรือการรําพึง
ถึง การคํานึงถึงเนือง ๆ การผูกใจ การประมวลจิต ดวยสิ่งอันเปน
ปฏิกูลที่ปราศจากความจริง แมนี้เรียกวาการใสใจโดยไมแยบคายแล
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
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อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พฺยาปาโท ไดแก ความวิบัติ ความละปกติแหงจิต
เหมือนความวิบัติแหงอาหาร (อาหารบูด). บทวา พฺยาปาโท นี้เปน
ชื่อแหงพยาปาทนิวรณ ที่กลาวไวพิสดารแลว อยางนี้วา ในนิวรณ
เหลานั้น พยาปาทนิวรณเปนไฉน ? คือความอาฆาตเกิดขึ้นวา ผูนี้
ไดทําความฉิบหายแกเรา.
บทวา ปฏิฆนิมิตตฺ  ไดแก นิมิตที่ไมนาปรารถนา คําวา
ปฏิฆนิมิตฺต นี้ เปนชื่อของปฏิฆจิต ความแคนเคืองก็มี เปนชื่อของอารมณ
ที่ทําใหแคนเคืองก็มี สมจริงดังคําที่พระอรรถกถาจารย กลาวไวใน
อรรถกถาวา แมปฏิฆจิต ก็ชื่อวา ปฏิฆนิมิต แมธรรมที่เปนอารมณของ
ปฏิฆจิต ก็ชอื่ วา ปฏิฆนิมิต คําที่เหลือในที่นี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาว
ในกามฉันทนั่นแล. ในปฏิฆนิวรณนี้ฉันใด แมในนิวรณอื่นจากนี้
ก็ฉันนั้น. ก็ในสูตรนั้น ๆ ขาพเจาจักกลาวเพียงขอแปลกกันเทานั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ถีนมิทฺธ ไดแก ถีนะ และมิทธะ ใน ๒ อยางนั้น ภาวะ
ที่จิตไมควรแกการงานชื่อวา ถีนะ คําวา ถีนะ นี้ เปนชื่อของความเกียจ
คราน. ภาวะที่ขันธทั้ง ๓ ไมควรแกการงาน ชือ่ วา มิทธะ. คําวา
มิทธะ นี้ เปนชื่อของความโงกงวง ดุจความโงกงวงของลิง เปน
ธรรมชาติกลับกลอก. พึงทราบความพิสดารแหงถีนะและมิทธะ
ทั้ง ๒ นั้น โดยนัยเปนตนวา ในถีนะและมิทธะทั้ง ๒ นั้น ถีนะ
เปนไฉน ? ภาวะที่จิตไมเหมาะไมควรแกการงาน หยอนยาน ทอแท
ชื่อวา ถีนะ ในถีนะและมิทธะทั้ง ๒ นั้น มิทธะเปนไฉน ? ภาวะที่กาย
ไมเหมาะ ไมควรแกการงาน โงกงวง ชื่อวา มิทธะ
บทวา อรติ เปนตน พึงทราบโดยนัยที่จําแนกไวแลวในวิภังค
นั่นแล สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา บรรดาธรรมเหลานั้น อรติ
เปนไฉน ? ความไมยินดี ภาวะที่ไมยินดี ความไมยินดียิ่ง ความไม
อภิรมย ความเอือมระอา ความหวาด ในเสนาสนะอันสงัด หรือ
ในอธิกุศลธรรมอยางอื่น ๆ นี้เรียกวา อรติ บรรดาธรรมเหลานั้น
ตนฺทิ ความเกียจครานเปนไฉน ? ความเกียจ ความคราน ความ
ใสใจในความคราน ความเกียจคราน กิริยาที่เกียจคราน ภาวะแหง
ผูเกียจคราน นี้ทานเรียกวา ตันทิ บรรดาธรรมเหลานั้น ความบิดกายเปนไฉน ? ความบิด ความเอี้ยว ความนอมไป ความโนมมาคอมไป
คอมมา ความบิดเบี้ยว นี้ เรียกวา วิชมั ภิกา. บรรดาธรรมเหลานั้น
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ความเมาอาหาร เปนไฉน ? ผูมักบริโภค มึนในอาหาร ลําบากใน
อาหาร ออนเปลี้ยในกาล นี้เรียกวา ความเมาในอาหาร. บรรดา
ธรรมเหลานั้น ความที่จิตหดหูเปนไฉน ? ภาวะที่จิตไมเหมาะ ไม
ควรแกการงาน ความยอหยอน ความยนยอ ความทอแท ความ
ทอถอย ภาวะทอแทแหงจิตนี้ เรียกวา ความทอแทแหงจิต ก็บรรดา
ธรรมเหลานี้ ธรรม ๔ ขางตน เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ ทั้ง
โดยสหชาตปจจัย ทั้งโดยอุปนิสสยปจจัย อนึ่งภาวะที่ยอหยอน
ยอมไมเปนสหชาติปจจัยโดยตนของตนเอง แตยอมเปนสหชาตปจจัย
ในที่สุดแหงอุปนิสสยปจจัย.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุทฺธจฺจกุกฺกจุ จ ไดแก อุทธัจจะ และกุกกุจจะ. ใน ๒
อยางนั้น อาการที่จิตฟุงซาน ชื่อวา อุทธัจจะ ความเดือดรอน
ของบุคคลผูไมไดกระทําคุณความดี ทําแตความชั่ว เพราะขอนั้น
เปนปจจัย ชื่อวา กุกกุจจะ บทวา เจตโส อวูปสโม นี้ เปนชือ่ ของ
อุทธัจจะ และกุกกุจจะ นั่นเอง. บทวา อวูปสนฺตจิตฺตสฺส ไดแกผูมีจิต
ไมสงบดวยฌานและวิปสสนา ก็ความไมสงบนี้ เปนปจจัยแกอุทธัจจะ
และกุกกุจจะ ในที่สุดแหงอุปนิสสยปจจัย.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา วิจิกิจฺฉา ไดแก วิจิกิจฉานิวรณ ที่กลาวไวพิสดารแลว
โดยนัยมีอาทิวา ยอมสงสัยในพระศาสดา ความใสใจโดยไมแยบคาย
มีลักษณะดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๖
ในสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนุปฺปนฺโนว กามฉนฺโท นุปฺปชฺชติ ความวา กามฉันทะ
ที่ไมเกิดขึ้นดวยเหตุ ๒ อยางเทานั้นคือ ดวยความไมฟุงขึ้น หรือดวย
อารมณที่ไมเคยเสวย ก็ไมเกิดขึ้น. กามฉันทะนั้น เปนอันภิกษุขมได
แลวอยางนั้น ยอมไมไดเหตุหรือปจจัยอีก. แมในที่นี้บัณฑิตพึงทราบ
ความไมฟุงขึ้นดวยอํานาจวัตรเปนตน. จริงอยู เมื่อภิกษุบางรูป
ประกอบอยูในวัตร กระทําวัตรอยูนั่นเอง โดยนัยดังกลาวแลว กิเลส
ยอมไมไดโอกาส เพราะฉะนั้น กามฉันทะนั้น เปนอันชื่อวาภิกษุขม
ไวไดดวยอํานาจวัตร ภิกษุนั้นการทํากามฉันทะนั้นใหเปนอันตนขม
ไวไดอยางนั้น แลวเวนขาดยอมยืดเอาพระอรหัตได เหมือนพระ
มาลกติสสเถระฉะนั้น.
ไดยินวา ทานพระมาสกติสสะ บังเกิดในครอบครัวพรานในที่
ภิกขาจาร แหงคเมณฑวาสีวิหาร ในโรหณชนบท เจริญวัยแลวก็
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ครองเรือน คิดวาจักเลี้ยงบุตรและภรรยา วางงาทับเหวไว ๑๐๐ คัน
ดักบวงไว ๑๐๐ บวง ฝงหลาวไว ๑๐๐ แหง สรางสมบาปไวเปน
อันมาก วันหนึ่งถือเอาไฟและเกลือจากเรือน ไปปา ฆาเนื้อที่ติดบวง
กินเนื้อที่สุกดวยถานเพลิง กระหายน้ํา ก็เขาไปคเมณฑวาสีวิหาร
ไมไดดื่มน้ําแมเพียงบรรเทาความกระหาย ในหมอน้ําประมาณ ๑๐
หมอ ในโรงน้ําดื่ม เริ่มยกโทษวา อะไรกันนี่ ในที่อยูภิกษุมีประมาณ
เทานี้ ไมมนี ้ําดื่มเพียงบรรเทาความกระหาย สําหรับผูมาเพื่อหวัง
จะดื่ม พระจูฬบิณฑปาติกติสสเถระ ฟงถอยคําของเขาแลว จึงไป
หาเขา เห็นหมอน้ําดื่ม ประมาณ ๑๐ หมอเต็มน้ําในโรงดื่ม คิดวา
สัตวนี้ชะรอยจักเปนชีวมานเปรต จงกลาววา อุบาสก ถาทานกระหาย
น้ํา ก็จงดื่มเถิด ดังนี้แลว ยกหมอขึ้นรดลงที่มือของเขา เพราะอาศัย
กรรมของเขา น้ําดื่มที่ดื่มแลว ๆ กระเหยไปเหมือนใสลงในกระเบื้องรอน
เมื่อเขาดื่มน้ําในหมอทั้งหมด ความกระหายก็ไมหายขาด ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาวกะเขาวา กอนอุบาสก ก็ทานทํากรรมหยาบชา
เพียงไรไว ทานจึงเกิดเปนเปรตในปจจุบันทีเดียว วิบากจักเปนเชนไร ?
เขาฟงคําของพระเถระแลว ไดความสังเวช ไหวพระเถระ
แลวรื้อเรื่องประหารมีฟาทับเหวเปนตนเหลานั้นเสีย รีบไปเรือน
ตรวจดูบุตรและภรรยาแลวทําลายหอก ทิ้ง ประทีป เนื้อ และ
นกไวในปา กลับไปหาพระเถระขอบรรพชา พระเถระกลาววา ผูมี
อายุ บรรพชาเปนกิจที่ทําไดยาก ทานจักบวชไดอยางไร ? เขา
กลาววาทานเจริญ กระผมเห็นเหตุแจงประจักษอยางนี้ จักไมบวช
ไดอยางไร พระเถระใหตจปญจกกรรมฐานแลวใหเขาบวช ทานเริ่ม
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วัตรปฏิบัติ
ยินดีเรียนเอาพุทธพจน วันหนึง่ ไดฟงฐานะนี้ใน
เทวทูตสูตรวา ภิกษุทั้งหลาย พวกนายนิรยบาล ยอมใสสัตวตัวผู
เสวยกองทุกข มีประมาณเทานี้ เขาในมหานรกอีก จึงกลาววา
นายนิรบาล ใสสัตวผูเสวยกองทุกข มีประมาณเทานี้แลวลงในมหานรก
อีก โอ มหานรก หนักนะขอรับ พระเถระตอบวา เออ ผูมี
อายุ หนัก ทานถามวา ผมอาจจะมองเห็นไหมขอรับ พระเถระ
กลาววา ทานไมอาจมองเห็น (แต) เราจักแสดงเหตุอยางหนึ่ง เพื่อ
จะกระทําใหเหมือนกับที่มองเห็นแลว กลาววา เธอจงชักชวนพวก
สามเณรทํากองไมสด บนหลังแผนหินสิ ทานไดกระทําเหมือนอยางนั้น
พระเถระนั่งอยูตามเดิม สําแดงฤทธิ์ นําเสก็ดไฟประมาณเทาหิ่งหอย
จากมหานรก ใสลงไปทีก่ องฟนของพระเถระนั้น ผูกําลังดูอยูนั่นแล
การที่เสก็ดไฟนรก ตกลงไปในกองฟนนั้น แลการที่กองฟนไหมเปน
เถา ปรากฏไมกอนไมหลังกันเลย.
ทานเห็นเหตุนั้นแลวถามวา ทานผูเจริญ ชื่อวาธุระในพระ
ศาสนานี้มีเทาไร ? พระเถระตอบวา ผูมีอายุ มี ๒ คือ วาสธุระ
(วิปสสนาธุระ) และคันถธุระ ทานกลาววา ทานผูเจริญ ชื่อวา
คันถะ เปนภาระของผูสามารถ แตศรัทธาของกระผมอาศัยทุกข
เปนเหตุ กระผมจักบําเพ็ญวาสธุระ ขอทานจงใหกรรมฐานแก
กระผมเถิด ไหวแลวก็นั่ง พระเถระตั้งอยูในขอวัตรปฏิบัติ ดวยคิดวา
ภิกษุตองเปนผูสมบูรณอยูดวยวัตร แลวจึงบอกกรรมฐานแกทาน
ทานรับกรรมฐานแลวกระทํากรรมในวิปสสนา และบําเพ็ญวัตร
กระทําวัตรที่จิตตลบรรพตมหาวิหารวันหนึ่ง, ทําที่คาเมณฑ-
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วาสีมหาวิหารวันหนึ่ง, ทําที่โคจรคามมหาวิหารวันหนึ่ง พอถีนมิทธะ
ครอบงํา จึงทําใบไมใหชุมน้ําวางไวบนศีรษะ นัง่ เอาเทาแชน้ํา เพราะ
กลัววัตรจะเสื่อม วันหนึง่ ทําวัตรตลอด ๒ ยาม ที่จิตตลบรรพตวิหาร
เมื่อเริ่มจะหลับ ในเวลาใกลรุงจึงนั่งวางใบไมสดไวบนศีรษะ เมื่อ
สามเณร กําลังทองบนอรุณวติสูตรอยู ณ ขางเขาดานตะวันออก
ไดยินฐานะนี้วา
อารภถ นิกขฺ มถ
ธุนาถ มจฺจุโน เสน
โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
ปหาย ชาติสสาร

ยุชฺ ถ พุทฺธสาสเน
นฬาคารว กฺุชโร
อปฺปมฺโต วิหริสฺสติ
ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺ ติ.

จงพากเพียร พยายาม บากบั่น ในพระ
พุทธศาสนา จงกําจัดกองทัพ ของมฤตยู เหมือน
กุญชรกําจัดเรือนไมออฉะนัน้ ผูใดไมประมาท
ในพระธรรมวินัยนี้อยู จักละชาติสงสาร ทํา
ที่สุดทุกขได
จึงเกิดปติขึ้นวา คํานี้จักเปนคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสโปรด
ภิกษุผูปรารภความเพียรเชนกับเรา ดังนี้แลวทํางานใหบังเกิด กระทํา
ฌานนั้นนั่นแล ใหเปนบาทแลว ดํารงอยูในอนาคามิผล พยายามสืบ ๆ ไป
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา แมในเวลาปรินิพพาน เมื่อ
แสดงเหตุนั้นนั่นแหละ จึงกลาวคาถาอยางนี้วา
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อลฺลปลาสปฺุชาห สิเรนาทาย จงฺกมิ
ปตฺโตสฺมิ ตติยฏาน นตฺถิ เม เอตฺถ สสโย
เราเอาศีรษะเทินฟอนใบไมสดเดินจงกรม เรา
เปนผูถึงฐานที่ ๓ (อนาคามิผล) เราไมมีความ
สงสัยในเรื่องนี้.
กิเลสทีข่ มไวดวยอํานาจแหงวัตรของภิกษุเห็นปานนี้ ชือ่ วา
ยอมเปนอันขมไวอยางนั้นเทียว เมือ่ ภิกษุบางรูปขวนขวายในคันถะ
(คัมภีรพุทธวจนะ) เรียน แสดง และประกาศ คันถะ โดยนัยที่กลาว
แลวนั่นแล กิเลสยอมไมไดโอกาส เปนอันขมไวไดดวยอํานาจคันถะ
นั่นแล ทานกระทํากิเลสนั้นใหเปนอันขมได อยางนั้นนั่นแล คลาย
กําหนัดได แลวก็ยืดเอาพระอรหัตไวได เหมือนพระมาลิยเทวเถระ ฉะนั้น.
ไดยินวา ทานพระมาลิยเทวเถระผูมีอายุนั้น เรียนอุเทศและ
ทําวิปสสนากรรมฐาน ที่มณฑลารามวิหาร ในกัลลคาม ในเวลา
เปนภิกษุได ๓ พรรษา ครั้นวันหนึ่ง เมื่อทาน เที่ยวภิกษาจาร
ในกัลลคาม อุบาสิกาคนหนึ่ง ถวายขาวยาคูกะบวยหนึ่ง เกิดความ
สิเนหาเหมือนดังบุตร ใหพระเถระนั่งภายในนิเวศน ถวายโภชนะอัน
ประณีตแลว ถามวา ทานเปนชาวบานไหนละพอ ? ทานตอบวา
อุบาสิกา อาตมาทํากิจกรรม คือการเชนนั้น ในมณฑลาราม
วิหาร อุบาสิกากลาววา ถาเชนนั้น พอจงรับภิกษาเปนประจํา
ในที่นี้แหละ ตราบเทาที่เรียนคันถะ ทานรับคํานั้นแลว รับภิกษา
ในที่นั้นเปนประจํา ในเวลาเสร็จภัตกิจ เมื่อจะทําอหโมทนา จึง
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กลาวเฉพาะ ๒ บทวา สุข โหตุ ทุกขฺ า มุจฺจตุ (ขอทานจงเปนสุข จงพน
จากทุกข) แลวก็ไปการทําการสงเคราะหแกนางนั้นนั่นแล ตลอด ๓
เดือน ภายในพรรษา การทําความยําเกรงตอบิณฑบาต ในวันมหาปวารณาก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา. พระมหาเถระผูเปน
เจาถิ่น กลาววา ทานมหาเทวะ วันนี้ มหาชน จักประชุมกันในวิหาร ทาน
จงใหธรรมทานแกมหาชนนั้น พระเถระก็รับคําเชิญ ภิกษุหนุมและสามเณร
ไดใหสัญญาแกอุบาสิกาวา วันนี้ บุตรของทานจักแสดงธรรม ทานพึงไป
วิหารฟงธรรม อุบาสิกากลาววา พอทั้งหลาย ชนทั้งหมดไมรูธรรมกถา
บุตรของดิฉันแสดงแกดิฉันตลอดกาลมีประมาณเทานี้ แสดงเฉพาะ
๒ บทเทานั้นวา ขอทานจงมีความสุข ขอทานจงพนจากทุกข ทาน
อยาเยยหยันเลย ภิกษุหนุมและสามเณร กลาววา อุบาสิกา ทาน
จะรับรูหรือไมรับรู ก็จงไปวิหารฟงธรรมเทานั้น อุบาสิกาถือเอา
สักการะ มีของหอมและดอกไมเปนตน ไปบูชาแลวนั่งฟงธรรมอยู
ทายบริษัท พระธรรมกถึกและภิกษุผูสวดสรภัญญะตอนกลางวัน
รูความพอดีของตนก็ลุกกลับไป ลําดับนั้นพระมาลิยเทวเถระ นั่งบน
ธรรมาสน จับพัดวิชนีกลาวบุรพกถาแลวคิดวา เราทําอนุโมทนา
แกมหาอุบาสิกขา ดวย ๒ บทมาตลอด ๓ เดือน วันนี้เราจักจับเอา
(ขอความ) จากพระไตรปฎกแลวกลาว ความหมายของบททั้ง ๒
นั้นตลอดทั้งคืน จึงเริ่มแสดงธรรมเทศนา ตลอดคืนยังรุง ในเวลา
จบเทศนา อรุณขึ้น มหาอุบาสิกา ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล.
พระเถระอีกรูปหนึ่ง นามวา ติสสภูตเถระ ในวิหารนั้นนั่นเอง
เรียนพระวินัย เขาไปภายในบานในเวลาภิกขาจาร ไดแลเห็นวิสภา-
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คารมณ ทานเกิดความโลภขึ้น ทานทําเทาที่ยืนอยูอยางนั้น ไมให
เคลื่อนไปไหน เทขาวยาคูในบาตรของตนลงในบาตรของภิกษุหนุมผู
เปนอุปฎฐาก คิดวา ความวิตกนี้ เมือ่ เพิ่มมากขึ้นจักทําเรา ใหจมลง
ในอบาย ๔ จึงกลับจากที่นั้น ไปยังสํานักของอาจารย ไหวแลว
ยืนอยูณะที่ควรสวนขางหนึ่ง กลาววา พยาธิอันหนึ่งเกิดขึ้น ก็ผมแลว
ผมไมสามารถจะเยียวยามันได จึงมาหา ไมไดมาโดยเรื่องนอกนี้เลย
ขอทานจงโปรดตรวจดูกระผมตั้งอุเทศกลางวันแลวและอุเทศตอนเย็น
แตอยาตั้งอุเทศในเวลาใกลรุงเลย ครั้นกลาวอยางนี้แลว ไดไปยัง
สํานักของพระมัลลยวาสิมหารักขิตเถระ พระเถระกําลังทําการลอม
รั้วบรรณศาลาของตน ไมมองดูทาน กลาววา ทานผูมีอายุ จงเก็บงํา
บาตรและจีวรของทานเสีย ภิกษุนั้นกลาววา ทานผูเจริญ กระผม
มีพยาธิอยูอยางหนึ่ง ถาทานสามารถเยียวยามันไดไซร กระผมจึง
จักเก็บงํา พระเถระกลาววา ผูมีอายุ คุณมายังสํานักของทาน ผู
สามารถเยียวยาโรคที่เกิดขึ้นแลว คุณจงเก็บงําเสียเถิด ภิกษุเปนผู
วางาย คิดวา อาจารยของพวกเรา ไมรู คงไมกลาวอยางนั้น แลววาง
บาตรและจีวรแสดงวัตรแกพระเถระไหวแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระเถระรูวา ผูนี้เปนราคจริต จึงไดบอกอสุภกรรมฐาน ทาน
ลุกขึ้นคลองบาตรและจีวรไวบนบา ไหวพระเถระไหวแลวไหวอีก
พระเถระถามวา ทานมหาภูติ ทําไม คุณจึงแสดงอาการ
เคารพนบนอบเกินไป ทานกลาววา ทานผูเจริญ ถากระผมจักทํา
กิจของตนไดไซร ขอนั้นเปนการดี ถาไมไดเชนนั้น การเห็นครั้งนี้
จะเปนการเห็นครั้งสุดทายของผม พระเถระกลาววา ทานมหาภูติ
ไปเถิด ฌานก็ดี วิปสสนาก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี กุลบุตรผูป ระกอบ
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ความเพียรเชนนั้น ไดไมยากดอก ภิกษุนั้นฟงถอยคําของพระเถระ
แสดงอาการนอบนอมแลวไปสูโคนกอไมมะลื่น อันรมที่ตนกําหนด
หมายตาไวในตอนมา นั่งขัดสมาธิ ทําอสุภกรรมฐานใหเปนบาท
เริ่มตั้งวิปสสนา ดํารงอยูในพระอรหัต ทันแสดงปาติโมกข ในเวลา
ใกลรุง ภิกษุเห็นปานนี้ ขมกิเลสไดดวยอํานาจคันถะ เปนอันชื่อวา
ขมไดดวยประการนั้นเหมือนกัน
ก็เมื่อภิกษุบางรูป บริหารธุดงคโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล
กิเลสยอมไมไดโอกาส กิเลสนั้นเปนอันทานขมไดดวยอานาจธุดงค
ทานทํากิเลสนั้น ใหเปนอันขมไดแลวนั่นแล คลายกําหนัดไดแลว ยึดพระ
อรหัตไวได เหมือนทานพระมหาสิวเถระ ผูอยูที่เงื้อมเขาใกลบาน.
ไดยินวา พระมหาสิวเถระ อยูใ นติสสมหาวิหาร ใกลมหาคาม
สอนพระไตรปฎก กะภิกษุคณะใหญ ๑๘ คณะ ทั้งโดยอรรถ ทั้งโดย
บาลี ภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูป ตั้งอยูในโอวาทของพรเถระบรรลุพระอรหัต
แลว บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งปรารภธรรมที่ตนไดแทงตลอดแลว
เกิดโสมนัสขึ้น คิดวา ความสุขนี้มีแกอาจารยของเราบางไหมหนอ ภิกษุนั้น
เมื่อคํานึงอยูก็รูวา พระเถระยังเปนปุถุชน คิดวา เราจักใหความ
สังเวชเกิดขึ้นแกพระเถระดวยอุบายนี้ จึงจากที่อยูของตนไปยังสํานัก
ของพระเถระ ไหวแสดงวัตรแลวนั่ง. ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะ
ภิกษุนั้นวา ทานปณฑปาติกะ มาทําไม ภิกษุนั้นกลาววา ทานขอรับ
กระผมมาดวยหวังวา ถาทานจักกระทําโอกาสแกกระผม กระผมก็
จักเรียนธรรมบท ๆ หนึง่ พระเถระกลาววา ผูมีอายุ ภิกษุเปนอัน
มากเรียนกัน ทานจักไมมโี อกาสดอก, ภิกษุนั้นเมื่อไมไดโอกาส ในสวน
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กลางคืนและกลางวัน จึงกลาววา เมื่อโอกาสไมมีอยางนั้น ทานจัก
ไดโอกาสแหงมรณะอยางไร ? เวลานั้นพระเถระคิดวา ภิกษุนี้
ไมมาเพื่อเรียนอุเทศ แตเธอมาเพื่อทําความสังเวชใหเกิดแกเรา
แมภิกษุนั้น กลาววา ทานผูเจริญ ธรรมดาวา ภิกษุ พึงเปน
ผูเชนเรา ดังนี้ แลวไหวพระเถระ เหาะไปในอากาศอันมีสีดังแกวมณี.
พระเถระเกิดความสังเวช ตั้งแตเวลาที่ภิกษุนั้นไปแลว บอก
อุเทศตอนกลางวันและในตอนเย็น วางบาตรและจีวรไวใกลหัตถบาส
ในเวลาใกลรงุ จึงเรียนอุเทศ ถือบาตรและจีวรลงไปกับภิกษุผูกําลัง
ลงไปอยู อธิษฐานธุดงคคุณ ๑๓ ใหบริบูรณแลว ไปยังเสนาสนะที่
เงื้อมเขาใกลบาน ปดกวาดเงื้อมเขาแลวใหยกเตียงและตั่งขึ้น ผูกใจวา
เรายังไมบรรลุพระอรหัต จักไมเหยียดหลังบนเตียง จึงลงสูที่จงกรม
เมื่อทานพยายามอยูดวยหวังใจวา เราจักบรรลุพระอรหัตในวันนี้ เราจัก
บรรลุพระอรหัตในวันนี้ วันปวารณาก็มาถึง เมื่อใกลวันปวารณา ทาน
คิดวา เราจักละความเปนปุถุชน ปวารณาเปนวิสุทธิปวารณา ก็ลําบาก
อยางยิ่ง ทานเมื่อไมสามารถจะทํามรรคหรือผลใหเกิดในวันปวารณา
นั้นได จึงกลาววา ผูปรารภวิปสสนาแมเชนเราก็ยังไมได พระอรหัตนี้
ชางเปนคุณอันไดยากจริงหนอ จึงเปนผูมากไปดวยการยืนและการเดิน
โดยทํานองนี้แล กระทําสมณธรรมตลอด ๓๐ ป เห็นพระจันทรเพ็ญ
ลอยเดนอยูในทามกลางดิถีวันมหาปวารณา คิดวา ดวงจันทรบริสุทธิ์
หรือศีลของเราบริสุทธิ์ รําพึงวา ในดวงจันทรยังปรากฏมีลกั ษณะ
เปนรูปกระตาย แตรอยดําหรือจดดางในศีลของเรา ตั้งแตเราอุปสมบท
จนถึงทุกวันนี้ไมมี เกิดโสมนัส ขมปติเพราะมีญาณแกกลา บรรลุพระ-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 67

อรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา ภิกษุเห็นปานนี้ ขมกิเลสไดดวยอํานาจ
ธุดงค เปนอันชื่อวา ขมกิเลสไดแลว โดยประการนั้นนั่นแล.
เพราะภิกษุบางรูป มากไปดวยการเขาปฐมฌานเปนตน โดย
นี้ยังกลาวแลวนั่นแล กิเลสยอมไมไดโอกาส เปนอันขมไดดวย
อํานาจสมาบัติ ทานกระทํากิเลสใหเปนอันขมไดโดยประการนั้น
นั่นแล คลายกําหนัดไดแลว ยอมยึดพระอรหัตไวได เหมือนพระมหาติสสเถระฉะนั้น.
ไดยินวา พระมหาติสสเถระไดสมาบัติ ๘ ตั้งแตเวลาที่มี
พรรษา ๘ ทานกลาวธรรมไดใกลเคียงอริยมรรค ดวยอํานาจเรียน
และการสอบถาม เพราะกิเลสที่ถูกขมไวดวยสมาบัติไมฟุงขึ้น แม
ในเวลาที่ทานมีพรรษา ๖๐ ก็ไมรูตวั วา ยังเปนปุถุชน ครั้นวันหนึ่ง
ภิกษุสงฆ จากติสสมหาวิหาร ในบานมหาคาม ไดสงขาวแก
พระธัมมทินนเถระ ผูอยูที่หาดทรายวา ขอพระเถระจงมากลาวธรรมกถา
แกพวกกระผม พระเถระรับคําแลว คิดวา ภิกษุผูแกกวา ไมมีใน
สํานักของเรา แตพระมหาติสสเถระเลา ก็เปนอาจารยผูบอกกรรมฐาน
แกเรา เราจะตั้งทานใหเปนพระสังฆเถระแลวจักไป ทานอันภิกษุ
สงฆแวดลอมแลว ไปยังวิหารของพระเถระ แสดงวัตรแกพระเถระ
ในที่พักกลางวันแลว นัง่ ณะที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถระกลาววา
ธัมมทินนะ. ทานมานานแลวหรือ ? พระธัมมทินนเถระกลาววา
ทานผูเจริญขอรับ ภิกษุสงฆสงขาวสาสนจาติสสมหาวิหาร
มาถึงกระผม ลําพังกระผมผูเดียวก็จักไมมา แตกระผมปรารถนา
จะไปกับทานจึงไดมา ทานกลาวสาราณิยกถาถวงเวลาใหชา ๆ
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แลวถามวา ทานผูเจริญ ทานบรรลุธรรมนี้เมื่อไร ? พระเถระกลาววา
ทานธัมมทินนะ ประมาณ ๖๐ ป พระธัมมทินนเถระกลาววา ทาน
ผูเจริญ ทานใชสมาธิหรือ พระเถระกลาววาขอรับทาน พระธัมมทินนเถระกลาววา ทานผูเจริญ ทานเนรมิตสระโปกขรณีสระหนึ่ง
ไดไหม พระเถระกลาววา ทาน ขอนั้นไมหนักเลย แลวเนรมิต
สระโปกขรณีขึ้นในที่ตอหนา และถูกทานกลาววา ทานจงเนรมิต
กอปทุม กอหนึ่งในสระนี้ ก็เนรมิตกอปทุมแมนั้น พระธัมมทินนเถระ
กลาววา บัดนี้ ทานจงสรางดอกไมใหญในกอปทุมนี้ พระเถระก็
แสดงดอกไมแมนั้น ถูกกลาววา ทานจงแสดงรูปหญิงมีอายุประมาณ
๑๖ ป ในดอกไมนี้ ก็แสดงรูปหญิงแมนั้น ลําดับนั้น พระธัมมทินนะ
กลาวกะพระเถระนั้นวา ทานผูเจริญ ทานจงใสใจถึงรูปหญิงนั้น
บอย ๆ โดยความงาม พระเถระแลดูรูปหญิงที่ตนเนรมิตขึ้น เกิด
ความกําหนัดขึ้นในเวลานั้น จึงรูตัววายังเปนปุถุชน จึงกลาววา
ทานสัปปุรุษ ขอทานจงเปนที่พึ่งของผม แลวนั่งกระโหยงในสํานัก
ของอันเตวาสิก พระธรรมทินนะ กลาววา ทานผูเจริญ กระผมมา
เพื่อประโยชนนี้เอง แลวบอกกรรมฐานเบา ๆ เนื่องดวยอสุภแก
พระเถระ แลวออกไปขางนอกเพื่อใหโอกาสแกพระเถระ พระเถระ
มีสังขารอันปริกรรมไวดแี ลว พอพระธัมมทินนะนั้น ออกไปจาก
ที่พักกลางวันเทานั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
ลําดับนั้น พระธัมมทินนเถระ กระทําทานใหเปนพระสังฆเถระ
ไปยังมหาติสสวิหาร แสดงธรรมกถาแกสงฆ กิเลสอันพระเถระเห็น
ปานนั้นขมแลว ก็เปนอันขมแลวโดยประการนั้นนั่นแล
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แตสําหรับพระภิกษุบางรูป กระทําวิปสสนากรรมฐาน โดยนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล กิเลสยอมไมไดโอกาส เปนอันขมกิเลสไดดวย
อํานาจวิปสสนานั้นแล ภิกษุนั้นกระทํากิเลสใหเปนอันขมได ดวย
ประการนั้น คลายกําหนัดไดแลวยอมยึดพระอรหัตไวได เหมือนภิกษุ
ผูเจริญวิปสสนา ประมาณ ๖๐ รูปในครั้งพุทธกาล
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น รับพระกรรมฐานในสํานักพระ
ศาสดาแลวเขาไปปา อันเงียบสงัด กระทํากรรมในวิปสสนา (แต)
ไมกระทําความพยายามเพื่อประโยชนแกมรรคผล ดวยสําคัญวา
เราบรรลุมรรคผลแลว เพราะกิเลสไมฟุงขึ้น คิดวาเราจักกราบทูล
ถึงธรรมที่เราแทงตลอดแลวแดพระทสพล จึงมาเถิดพระศาสดา
แตกอนที่ภิกษุเหลานั้นจะมาถึง พระศาสดาไดตรัสกะพระอานนทเถระวา อานนท ภิกษุผูบําเพ็ญเพียร จะมาพบเราในวันนี้ เธออยาให
โอกาสแกภิกษุเหลานั้นเพื่อจะพบเรา พึงสงไปวา พวกทานจงไป
ปาชาทิ้งศพดิบ ทําภาวนาอสุภสด พระเถระบอกขาวที่พระศาสดา
สั่งไวแกภิกษุที่มาแลวเหลานั้น ภิกษุเหลานั้นคิดวา พระตถาคต
ไมทรงทราบแลวคงไมตรัส ชะรอยจักมีเหตุในขอนี้เปนแน ดังนี้แลว
จึงไปยังปาชาศพดิบ ตรวจดูอสุภสดก็เกิดความกําหนัดขึ้น เกิดความ
สังเวชขึ้นวา ขอนี้ พระสัมมาสัมพุทธคงจักทรงเห็นแลวเปนแน
จึงเริ่มกรรมฐานเทาที่ตนไดตั้งแตตน พระศาสดาทรงทราบวา ภิกษุ
เหลานั้นเริ่มวิปสสนา ประทับนั่งที่พระคันธกุฎีนั่นแล ไดตรัสโอภาส
คาถาวา
ยานีมานิ อปตฺถานิ อลาพูเนว สารเท
กาโปตกานิ อฏีนิ ตานิ ทสฺวาน กา รติ
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จะยินดีไปใย เพราะไดเห็นกระดูกที่มสี ีดังนก
พิลาปที่ใคร ๆไมปรารถนา เหมือนน้าํ เตาใน
สารทกาล ฉะนั้น
ในเวลาจบคาถา ภิกษุเหลานั้น ก็ดํารงอยูในพระอรหัตตผล
ภิกษุเห็นปานนี้ ขมกิเลสไดแลว ดวยอํานาจแหงวิปสสนา เปนอัน
ชื่อวา ขมไดแลวโดยประการนั้นนั่นแล
เมื่อภิกษุบางรูปกระทํานวกรรม โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล
กิเลสยอมไมในโอกาส เปนอันชื่อวา ทานขมกิเลสไดดวยอํานาจ
นวกรรม ทานกระทํากิเลสนั้นใหเปนอันขมไวแลวอยางนั้น คลาย
กําหนัดไดแลวยอมยึดพระอรหัตไวได เหมือนพระติสสเถระ ในจิตตลบรรพต ฉะนั้น.
ไดยินวา ในเวลาทีพ่ ระติสสเถระนั้นได ๘ พรรษา เกิดความ
อยากสึก ทานไมอาจบรรเทาความอยากสึกนั้นได ซักยอมจีวรปลงผม
แลว ไหวพระอุปชฌายยืนอยู ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะทานวา
ทานมหาติสสะ อาการของทาน เหมือนไมยินดีหรือ ? ภิกษุนั้น
ตอบวา ขอรับทาน กระผมอยากสึก กระผมบรรเทามันไมได พระ
เถระตรวจอัธยาศัยของทาน เห็นอุปนิสัยพระอรหัต จึงกลาวโดยความ
เอ็นดูวา ผูมีอายุ พวกเรา เปนคนแก ทานจงสรางสถานที่อยู สําหรับ
พวกเราสักหลังหนึ่ง ภิกษุไมเคยจกใครพูดเปนคําที่ ๒ จึงรับวาดีละ
ขอรับ ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา มีอายุเมื่อทาน
กําลังทํานวกรรม ก็อยาไดสละแมแตอุเทศ จงมนสิการพระกรรมฐาน
และจงกระทําบริกรรมกสิณตามกาลอันสมควร ภิกษุนั้น กลาววา
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กระผมจักกระทําอยางนั้นขอรับ ไหวพระเถระแลว ตรวจดูทอี่ ันเปน
เงื้อมเห็นปานนั้น คิดวา ตรงนี้ทําได จึงนําฟนมาเผาชําระ (ที่) ให
สะอาด แลวกออิฐ ประกอบประตูและหนาตาง ทําที่เรนเสร็จ พรอม
ทั้งกออิฐบนพื้นที่จงกรมเปนตน แลวตั้งเตียงและตั่งไวแลว ไปยังสํานัก
พระเถระไหวแลวกลาววา ทานขอรับ ที่เรนเสร็จแลว โปรดจงอยูเถิด
พระเถระกลาววา ผูมีอายุ ทานทํางานนี้ไดโดยยาก วันนี้ทานอยูในที่นี้
เสียวันหนึ่ง ภิกษุนั้นกลาววา ดีละขอรับ ลางเทาแลว เขาไปยังที่เรน
นั่งสมาธิ รําลึกถึงกรรมที่คนทํา เมื่อทานคิดวา การทําการขวนขวาย
ดวยกายอนเปนที่ถูกใจ เรากระทําแกพระอุปชฌายแลว ปติเกิดขึ้น
ในภายใน ทานขมปตินั้นไดแลว เจริญวิปสสนา ก็บรรลุพระอรหัต
อันเปนผลเลิศ ภิกษุเห็นปานนี้ ขมกิเลสไดดวยอํานาจนวกรรม เปนอัน
ชื่อวา ทานขมไดแลวโดยประการนั้นเหมือนกัน
สวนภิกษุบางรูป มาจากพรหมโลก เปนสัตวบริสุทธิ์ กิเลส
ไมฟุงขึ้น เพราะทานไมมีอาเสวนะ (คือการทําจนคุน) เปนอันชื่อวา
ทานขมไดดวยอํานาจภพ ทานเวนขาดกิเลสนั้น อันขมไดแลวโดย
ประการนั้น ยึดพระอรหัตไวได เหมือนทานพระมหากัสสปะ ฉะนั้น
จริงอยู ทานพระมหากัสสปะนั้น ไมบริโภคกามทั้งที่อยู
ครองเรือน ละสมบัติใหญ ออกบวช เห็นพระศาสดาเสด็จมา เพื่อ
ตอนรับในระหวางทาง วายบังคมแลว ไดอุปสมบทดวยโอวาท ๓ ขอ
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ในอรุณที่ ๘ ภิกษุเห็นปานนี้
ขมกิเลสไดดวยอํานาจภพ เปนอันชื่อวาขมกิเลสได อยางนั้นเหมือนกัน
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อนึ่ง ภิกษุใด ไดอารมณมีรูปารมณเปนตน ซึ่งไมเคยไดเสวย
เริ่มตั้งวิปสสนา ในอารมณนั้นนั่นเอง คลายกําหนัดไดแลวยอมยึด
พระอรหัตไวได กามฉันท ที่ไมเกิดขึ้น ดวยอํานาจอารมณที่ไมเคย
เสวย ก็ชื่อวาไมเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้
บทวา อุปฺปนฺโน ในคําวา อุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท ปหียติ
นี้ ไดแก เกิดแลว มีแลว ฟุงขึ้นแลว
บทวา ปหียติ ความวา ทานละไดดวยปหานะ ๕ เหลานี้ คือ
ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน สมุจเฉทปหาน ปสสัทธิปหาน นิสสรณปหาน อธิบายวา ไมเกิดขึ้นอีก ในปหาน ๕ อยางนั้น กิเลส
ที่ทานละไดดวยวิปสสนา ดวยอํานาจตทังคปหาน เพราะเหตุนั้น
วิปสสนา พึงทราบวา ตทังคปหาน สวนสมาบัติยอมขมกิเลสได
เพราะฉะนั้น สมาบัตินั้นพึงทราบวา วิกขัมภนปหาน ละไดดวยการขม
มรรค ตัดกิเลสไดเด็ดขาดก็เกิดขึ้น ผลสงบระงับเกิดขึ้น พระนิพพาน
สลัดออกจากกิเลสทั้งปวง มรรคผลนิพพาน ทั้ง ๓ ดังวามานี้ ทาน
เรียกวา สมุจเฉทปหาน ปสสัทธิปหาน และนิสสรณปหาน อธิบายวา
กิเลส ทานละดวยปหาน ๕ อันเปนโลกิยะ และโลกุตตระเหลานี้
บทวา อสุภนิมิตฺต ไดแกปฐมฌานพรอมทั้งอารมณเกิดขึ้น
ในอสุภ ๑๐ ดวยเหตุนั้น พระโปราณาจารยทั้งหลายจึงไดกลาววา
อสุภนิมิตมีในอสุภ ธรรมทั้งหลายอันมีอสุภเปนอารมณ ชื่อวาอสุภนิมิต
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บทวา โยนิโส มนสิกโรโต ความวา ผูใสใจอยูดวยอํานาจมนสิการ
โดยอุบายดังกลาวแลว โดยนัยมีอาทิ ดังนี้วา ในธรรมเหลานั้น
โยนิโสมนสิการเปนไฉน ? คือ มนสิการในสิ่งที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยง
บทวา อนุปปฺ นฺโน เจว กามจฺฉนฺโท นุปฺปชฺชติ ไดแก กามฉันท
ที่ยังไมฟุงก็ไมฟุงขึ้น บทวา อุปฺปนฺโน กามจฺฉนฺโท ปหียติ ความวา
กามฉันทะฟุงขึ้นแลว ทานละไดดวยปหานทั้ง ๕
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้ง ๖ เปนไปเพื่อละกามฉันทะ คือ การ
เรียนอสุภนิมิต การประกอบเนือง ๆ ในอสุภภาวนา ความเปนผู
คุมครองทวารในอินทรีย ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ ความ
เปนผูมีกัลยาณมิตร การกลาวถอยคําแตที่เปนสัปปายะ จริงอยู
เมื่อภิกษุเรียนเอาอสุภนิมิตทั้ง ๑๐ ก็ดี เจริญอสุภภาวนาอยูก็ดี
คุมครองในอินทรียก็ดี รูจักประมาณในโภชนะ เพราะเมื่อมีโอกาส
กลืนกินได ๔-๕ คํา ก็ดื่มน้ําเสียแลว ยังอัตภาพใหเปนไปเปนปกติ
ก็ดี ทานยอมละกามฉันทนิวรณได ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
จตฺตาโร ปฺจอาโลเป อภุตฺวา อุทก ปเว
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺ ฺสฺส ภิกฺขุโน
ภิกษุไมพึงบริโภคคําขาวเสีย ๔ - ๕ คํา แลวดื่มน้ํา
(แทน) ก็พออยูเปนผาสุก สําหรับภิกษุผูมีจิตอัน
สงบ.
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ภิกษุ คบหากัลยาณมิตร ยินดีในอสุภภาวนา เชนกับพระ
ติสสเถระ ผูบําเพ็ญอสุภกรรมฐาน ยอมละกามฉันทได ดวย
อสัปปายกถา อันอาศัยอสุภ ๑๐ ในการยืนและนั่งเปนตนก็ละกามฉันท
ได. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันท.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๗
ในสูตรที่ ๗ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เมตตาเจโตวิมุตฺติ ไดแก เมตตาที่แผประโยชนเกื้อกูล
ไปในสัตวทุกจําพวก ก็เพราะเหตุที่จิตประกอบดวยเมตตานั้น ยอม
หลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึกมีนิวรณเปนตน ฉะนั้น เมตตานั้น
ทานจงเรียกวา เจโตวิมุตติ. อีกอยางหนึ่ง วาโดยพิเศษ เมตตานั้น
พึงทราบวา ชื่อวา เจโตวิมุตติ เพราะหลุดพนจากกิเลสเครื่องกลุมรุมคือ
พยาบาททั้งหมด. ดวยคําเพียงเทานี้วา เมตตาในคําวา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ นั้น แมปฏิปทาเปนสวนเบื้องตนก็ใชได. แตเพราะทานกลาววา
เจโตวิมุตติ ในที่นี้ทานประสงคเอาเมตตา เฉพาะที่เปนอัปปนา โดย
อํานาจติกฌานและจตุกกฌานเทานั้น. บทวา โยนิโส มนสิกาโร
ความวา มนสิการอยู ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตตินั้น ดวยมนสิการ โดย
อุบายซึ่งมีลักษณะดังกลาวแลว.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 75

อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ เปนไปเพื่อละพยาบาท คือการ
เลาเรียนเมตตานิมิต การประกอบเนือง ๆ ในเมตตาภาวนา การพิจารณา
ความที่สัตวมีกรรมเปนของตน ความเปนผูมากไปดวยการพิจารณา ความ
เปนผูมีกัลยาณมิตร การกลาวถอยคําแตที่เปนสัปปายะ. จริงอยู
เมื่อภิกษุถือเมตตาดวยการแผไป โดยเจาะจงและไมเจาะจง ก็ยอม
ละพยาบาทได เมื่อพิจารณาถึงความที่ตนและบุคคลอื่น เปนผูมีกรรม
เปนของ ๆ ตน อยางนี้วา ทานโกรธเขาแลวจักทําอะไรเขา จักทําศีล
เปนตนของเขาใหพินาศไดหรือ ทานมาดวยกรรมของตน แลวก็ไป
ดวยกรรมของตนเทานั้นมิใชหรือ ชือ่ วา การโกรธผูอื่น ยอมเปน
เหมือน จับถานเพลิงที่ปราศจากเปลวไฟ ซี่เหล็กที่รอน และคูถ
เปนตน แลวประสงคประหารผูอื่น คนผูโกรธตอทานแมคนนี้ จัก
กระทําอะไรได จักอาจทําศีลเปนตน ของทานใหพินาศหรือ เขามา
ดวยกรรมของตนแลวจักไปดวยกรรมของตนเทานั้น ความโกรธนั้น
จักตกบนกระหมอมของนั้นเทานั้น เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญ ที่
ไมมีอะไรปดกั้นไว และเหมือนกําธุลีซัดไปทวนลมฉะนั้น ดังนี้ก็ดี
ผูพิจารณาความที่เขาทั้ง ๒ เปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตน แลวตั้ง
อยูในการพิจารณาก็ดี คบหากัลยาณมิตร ผูยินดีในการเจริญภาวนา
เหมือนกับพระอัสสคุตตเถระก็ดี ยอมละพยาบาทได ยอมละพยาบาท
ไดแมดวยการกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะ ที่อิงเมตา ทั้งในการยืน
และนั่ง เปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอม
เปนไปเพื่อละพยาบาท. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในที่นี้
และในที่อื่นจากนี้นั่นแล. แตขาพเจาจักกลาวเพียงที่แปลกกันเทานั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 76

อรรถกถาสูตรที่ ๘
ในสูตรที่ ๘ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :ความเพียรครั้งแรกชื่อวา อารัพภธาตุ ในคํามีอาทิวา อารพฺภธาตุ. ความเพียรมีกําลังแรงกวานั้น เพราะออกจากความเกียจคราน
ได ชื่อวา นิกกมธาตุ ความเพียรที่แรงกวานั้น เพราะกาวไปยังฐาน
ขางหนา ๆ ชื่อวา ปรักกมธาตุ. แตในอรรถกถา ทานกลาวไววา
ความเพียรเริ่มแรก เพื่อบรรเทากาม ๑ การกาวออกเพื่อกําจัดกิเลส
ดุจลิ่ม ๑ ความบากบั่น เพื่อตัดกิเลสดุจเครื่องผูก ๑ แลวกลาววา
เรากลาววา ความเพียรมีประมาณยิ่งกวาทั้ง ๓ อยางแมนั้น.
บทวา อารทฺธวิริยสฺส ไดแกผมู ีความเพียรที่บริบูรณ และมี
ความเพียรที่ประคองไว ในสองอยางนั้น ความเพียรที่ปราศจาก
โทษ ๔ อยาง พึงทราบวา ความเพียรที่เริ่มแลว แตไมใชที่ยอ หยอน
เกินไป ไมใชที่ประคองเกินไป แตก็ไมใชความเพียรที่หดหูในภายใน
และไมใชความเพียรที่ฟุงซานไปภายนอก ความเพียรนี้นั้น มี ๒ อยาง
คือความเพียรทางกาย ๑ ความเพียรทางใจ ๑
ในสองอยางนั้น
พึงทราบความเพียรทางกายของภิกษุ
ผูพากเพียรพยายามทางกาย ตลอด ๕ สวน ของกลางคืนและ
กลางวันอยางนี้วา ภิกษุในธรรนวินัยนี้ ยอมชําระจิตเสียจาก
ธรรมที่พึงกั้นจิต ดวยการเดิน การนั่ง ตลอดวัน. พึงทราบความ
เพียงทางจิตของภิกษุผูพากเพียรพยายามผูกใจ ดวยการกําหนด
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โอกาสอยางนี้วา เราจักไมออกไปจากที่เรนนี้ ตราบเทาที่จิตของเรา
ยังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่น หรือดวยการกําหนดอิริยาบถ
มีการนั่ง เปนตนอยางนี้วา เราจักไมเลิกนั่งขัดสมาธินี้ ตราบเทาที่
จิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่น. ความเพียร
แมทั้ง ๒ นั้น ยอมสมควรในที่นี้. ก็สําหรับทานผูปรารภความเพียร
ดวยความเพียรแมทั้ง ๒ อยางนี้ ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได เหมือนพระติสสเถระเผามิลักขะ เหมือน
พระมหาสิวเถระ ผูอยูเงื้อมเขาใกลละแวกบาน เหมือนพระปติมัลลกเถระ และเหมือนพระติสสเถระบุตรกุฏมพี ฉะนั้น ก็บรรดาพระเถระ
เหลานั้น พระเถระ ๓ รูปขางตน และพระเถระเหลาอื่นเห็นปานนั้น
เปนผูเริ่มบําเพ็ญเพียร ดวยความเพียรทางกาย พระติสสเถระบุตร
กุฏมพี และพระเถระเหลาอื่นเห็นปานนั้น เปนผูปรารภความเพียร
ดวยความเพียรทางใจ สวนพระมหานาคเถระ ผูอยูที่อุจจวาลุกวิหาร
เปนผูปรารภความเพียรทั้ง ๒ อยาง.
ไดยินวา พระเถระ เดินจงกรมสัปดาห ๑ ยืนสัปดาห ๑
นั่งสัปดาห ๑ นอนสัปดาห ๑ พระมหาเถระไมมีแมสักอิริยาบถหนึ่ง
ที่จะไดชื่อวา ไมเปนสัปปายะ ในสัปดาหที่ ๔ ทานเจริญวิปสสนา
ก็ตั้งอยูในพระอรหัต.
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ เปนไปเพื่อละถีนมิทธะ คือ
การถือเอานิมิตในการบริโภคเกินไป ๑ การเปลีย่ นอิริยาบถโดย
สม่ําเสมอ ๑ มนสิการถึงอาโลกสัญญา ๑ การอยูกลางแจง ๑
ความมีกัลยาณมิตร การกลาวถอยคําแตที่เปนสัปปายะ ๑ จริงอยู
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เมื่อภิกษุบริโภคโภชนะ เหมือนอยางพราหมณที่ชื่อวา อาหรหัตถกะ
พราหมณที่ชื่อวา ภุตตวัมมิตกะ พราหมณที่ชื่อวาตัตถวัฏฏกะ
พราหมณที่ชื่อวา อลังสาฏกะ และพราหมณที่ชื่อวา กากมาสกะ
เปนตน นั่งในที่พักกลางคืน และที่พักกลางวัน การทําสมณธรรม
อยู ถีนมิทธะยอมครอบงํา เหมือนชางใหญฉะนั้น แตเมื่อภิกษุหยุดพัก
คําขาว ๔-๕ คํา แลวดื่มน้ําเสีย พอทําอัตตภาพใหเปนไปเปนปกติ
ถีนมิทธะนั้น ก็ไมมี แมเมื่อภิกษุถือเอานิมิตในการบริโภคเกินไป
ดังกลาวแลวนี้ ยอมละถีนมิทธะได ถีนมิทธะกาวลงในอิริยาบถใด
เมื่อทานเปลี่ยนอิริยาบถเปนอยางอื่น จากอิริยาบถนั้นเสียก็ดี มนสิการ
ถึงแสงสวางแหงดวงจันทร แสงสวางแหงประทีป แสงสวางแหง
คบเพลิง ตอนกลางคืน และแสงสวางแหงดวงอาทิตยตอนกลางวันก็ดี
อยูกลางแจงก็ดี คบกัลยาณมิตร ผูละถีนมิทธะไดแลว เสมือนกับ
พระมหากัสสปเถระก็ดี ยอมละถีนมิทธะได แมดวยการกลาว
สัปปายกถาอันอิงธุดงคคุณ ในอิริยาบถมีการยืน และการนัง่ เปนตน
ก็ยอมละได ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอม
เปนไปเพื่อละถีนมิทธะแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
อรรถกถาสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยยดังตอไปนี้ :บทวา วูปสนฺตจิตฺตสฺส ไดแกผูมีจิตสงบแลวดวยฌาน หรือ
วิปสสนา
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อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ เปนไปเพื่อละอุทธัจจะกุกกุจจะ คือความเปนผูพหูสูต ความเปนผูสอบถาม ความเปนผู
ชํานาญวินัย การเขาหาผูหลักผูใหญ ความมีกัลยาณมิตร การกลาว
ถอยคําที่เปนสัปปายะ จริงอยู เมื่อภิกษุแมเรียนได ๑ นิกาย ๒ นิกาย
๓ นิกาย ๔ นิกาย หรือ ๕ นิกาย ดวยอํานาจบาลี และดวยอํานาจ
อรรถแหงบาลี ยอมละอุทธัจจะกุกกุจจะได แมดวยความเปนพหูสูต
เมื่อภิกษุมากดวยการสอบถามในสิ่งที่ควรและไมควร ในอิริยาบถ
ยืนและนอนเปนตนก็ดี เปนผูชํานาญ เพราะมีความช่ําชองชํานาญ
ในวินัยบัญญัติก็ดี ผูเขาหาพระเถระผูใหญ ซึง่ เปนผูเฒาก็ดี คบ
กัลยาณมิตรผูทรงพระวินัย เสมือนกับพระอุบาลีเถระก็ดี ยอมละ
อุทธัจจะกุกกุจจะได ยอมละไดแมดวยคําอันเปนสัปปายะ ที่อิงสิ่ง
ที่ควรและไมควร ในอิริยาบถยืนแลนั่งเปนตน ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละอุทธัจจะกุกกุจจะ
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ในสูตรที่ ๑๐ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โยนิโส มนสิกโรโต ความวา มนสิการอยู โดยอุบาย
ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ เปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา คือ
ความเปนพหูสูต การสอบถาม ความเปนผูชํานาญวินัย ความเปนผู
มากดวยนอมใจเชื่อ ความมีกัลยาณมิตร การกลาวถอยคําอันเปน
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สัปปายะ เมื่อภิกษุเรียน ๑ นิกาย ๒ นิกาย ๓ นิกาย ๔ นิกาย
หรือ ๕ นิกาย ดวยอํานาจบาลีและดวยอํานาจอรรถ ยอมละวิจิกิจฉา
ได แมความเปนพหูสูต เมื่อภิกษุมากดวยการสอบถามเกี่ยวกับ
พระรัตนตรัยก็ดี ผูมีความช่ําชองชํานาญในพระวินัยก็ดี ผูมากไป
ดวยอธิโมกข กลาวคือ ศรัทธาปกใจเชื่อในฐานะ ๓ ก็ดี ผูสองเสพ
กัลยาณมิตร เสมือนพระวักกลิเถระผูนอมไปในศรัทธาก็ดี ยอมละ
วิจิกิจฉาได ยอมละได แมดวยการกลาวถอยคําอันเปนสัปปายะ
อิงคุณพระรัตนตรัย ในอิริยาบถยืนและนั่งเปนตน ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ธรรม ๖ ประการยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ในนีวรณปหานวรรคนี้ ทานกลาวไวทั้งวัฏฏะ และวิวัฏฏะแล.
จบ อรรถกถาสูตรนีวรณปหานวรรคที่ ๒
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อกัมมนิยวรรคที่ ๓
[๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมอบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน.
[๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่อบรมแลว ยอมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จิตที่อบรมแลว ยอมควรแกการงาน.
[๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมอบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือน
จิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ.
[๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่อบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมอบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ไม
ปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่อบรมแลว ปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
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เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว ปรากฏแลว ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ไมทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให เหมือนจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ที่ไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกข
มาให.
[๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให เหมือนจิต ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให.
จบ อกัมมนิยวรรคที่ ๓
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อรรถกถาอกัมมนิยวรรคที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๓ สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อวิภาวิต ความวา ไมเจริญ คือไมเปนไปดวยอํานาจ
ภาวนา บทวา อกมฺมนิย โหติ ไดแก ยอมไมควรแกงาน คือไมคูควร
แกงาน.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ พึ่งทราบความโดยปริยายดังกลาวแลว ก็บทวา
จิตฺต ในสูตรที่ ๑ นั้น ไดแกจิตที่เกิดขึ้นดวยอํานาจวัฏฏะ (ในสูตรที่ ๒
ไดเกจิตที่เกิดดวยอํานาจวัฏฏะ) ก็ในสองอยางนั้น พึงทราบความ
แตกตางกันดังนี้ คือ วัฏฏะ วัฏฏบาท วิวัฏฏะ วิวัฏฏบาท กรรมอัน
เปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา วัฏฏะ กรรมคือการกระทําเพื่อไดวัฏฏะ ชื่อวา
วัฏฏบาท โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา วิวัฏฏะ กรรมคือการปฏิบัติเพื่อได
วิวัฏฏะ ชื่อวา วิวัฏฏบาท ทานกลาววัฏฏะและวิวัฏฏะ ไวในสูตร
เหลานี้ดวยประการฉะนี้
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ พึงทราบจิตที่เกิดขึ้นดวยอํานาจวัฏฏะนั่นแล
บทวา มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ความวา จิตแมใหเทวสมบัติ มนุษยสมบัติ และความเปนใหญในมารและพรหม ยังใหชาติ ชรา พยาธิ
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเนือง ๆ และให
วัฏฏะคือ ขันธ ธาตุ อายตนะ และปฏิจจสมุปบาท ยอมใหแตกองทุกข
อยางเดียวเทานั้น เพราะเหตุนั้น ชือ่ วายอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ.
จบ อรรถสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
บทวา จิตฺต ในสูตรที่ ๔ ไดแกจิตที่เกิดขึ้นดวยอํานาจวิวัฏฏะ.
จบ อรรถกถสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕ - ๖
ในสูตรที่ ๕ - ๖ มีความแปลกกันเพียงเทานี้วา อภาวิต
อปาตุภูต ไมอบรมแลว ไมปรากฏแลว ดังนี้ ในขอนั้นมีอธิบายดัง
ตอไปนี้วา จิตแมเกิดดวยอํานาจวัฎฏะ ก็ชื่อวาไมอบรม ไมปรากฏ
เพราะเหตุไร ? เพราะไมสามารถจะแลนไปในวิปสสนาที่มีฌาน
เปนบาท มรรค ผล และนิพพาน อันเปนโลกุตตระ สวนจิตที่เกิดดวย
อํานาจวิวัฏฏะ ชื่อวาเปนจิตอบรมแลว ปรากฏแลว เพราะเหตุไร ?
เพราะสามารถแลนไปในธรรมเหลานั้นได สวนทานพระปุสสมิตต
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เถระ ผูอยูกุรุนทกวิหาร กลาววา ผูม ีอายุ มรรคจิตเทานั้น ชื่อวา
เปนจิตอบรมแลว ปรากฏแลว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕ - ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๗ - ๘
ในสูตรที่ ๗ - ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อพหุลกี ต ไดแกไมกระทําบอย ๆ พึงทราบเฉพาะจิต
ที่เกิดขึ้นดวยอํานาจวัฏฏะ และวิวัฏฏะ ทั้ง ๒ ดวง แมนี้แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗ - ๘
อรรถกถาสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :(จิต) ชือ่ วา นําทุกขมาให เพราะชักมาคือนํามาซึ่งวัฏฏทุกข ที่
ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา ชาติป ทุกฺขา (แมความเกิดก็เปนทุกข) บาลีวา
ทุกฺขาธิวาห ดังนี้ก็มี ความแหงบาลีนั้น พึงทราบดังตอไปนี้วา จิต
ชื่อวา ทุกขาธิวาหะ เพราะยากที่จะถูกนําสงตรงตออริยธรรม
อันมีฌานที่เปนบาทของโลกุตตระเปนตน แมจิตนี้ก็คือจิตที่เกิดขึ้น
ดวยอํานาจวัฏฏทุกขนั่นเอง. จริงอยู จิตนั้น แมจะใหเทวสมบัติ
และ มนุษยสมบัติ มีประการดังกลาวแลว ก็ชื่อวานําทุกขมาให เพราะ
นําชาติทุกขเปนตนมาให และชื่อวายากที่จะนําไป เพราะสงไปเพื่อ
บรรลุอริยธรรมไดโดยยาก.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ในสูตรที่ ๑๐ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :จิตก็คือจิตที่เกิดขึ้นดวยอํานาจวิวัฏฏะนั่นแหละ จริงอยู จิตชื่อวา
สุขาธิวหะ หรือสุขาธิวาหะ เพราะอรรถวาชักมา คือนํามาซึ่ง
ทิพยสุขอันละเอียดประณีตกวาสุขของมนุษย, ซึ่งฌานสุขอันละเอียด
ประณีตกวาทิพยสุข. ซึง่ วิปสสนาสุขอันละเอียดประณีตกวาผลสุข.
ซึ่งมรรคสุขอันละเอียดประณีตกวาวิปสสนาสุข. ซึ่งผลสุขอันละเอียด
ประณีตกวามรรคสุข, ซึ่งนิพพานสุขอันละเอียดประณีตกวาผลสุข,
จริงอยู จิตนั้น เปนจิตสะดวกที่จะสงตรงตออริยธรรม ซึง่ มีฌาน
อันเปนบาทของโลกุตตระเปนตน เหมือนวชิราวุธของพระอินทร
ที่ปลอยไป ฉะนั้น เหตุนั้น จึงเรียกวา สุขาธิวาหะ. ในวรรคนี้ทาน
กลาววัฏฏะ และวิวัฏฏะเทานั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาอกัมมนิยวรรค ๓
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อทันตวรรคที่ ๔
วาดวยจิตที่เปนไปเพื่อประโยชนและมิใชประโยชน
[๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ.
[๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
กอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ฝกแลว ยอมเปนประโยชนอยางใหญ
[๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมคุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมคุมครองแลว ยอมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่คุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่คุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
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[๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมรักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมรักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อ
มิใชประโยชนอยางใหญ.
[๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ทีร่ ักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่รักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือน
จิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ.
[๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ไมฝกแลว ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว ยอม
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จิตที่ไมฝกแลว ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว ยอม
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
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[๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่ฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลว สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ฝกแลว
คุมครองแลว รักษาแลว สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
จบ อทันตวรรคที่ ๔
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อรรถกถาอทันตวรรคที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๔ สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อทนฺต ไดแก มีการเสพผิด (คือมีพยศ) เหมือนชาง
และมาเปนตน ที่มิไดฝก บทวา จิตตฺ  ไดแกจิตที่เกิดขึ้นดวยอํานาจ
วัฏฏะ
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทนฺต ไดแก หมดพยศ คือเปนเสมือนชางและมา
เปนตนที่ฝกแลว ในสูตรทั้ง ๒ นี้ ทานกลาวเฉพาะจิตที่เกิดขึ้นดวย
อํานาจวัฏฏะ และวิวัฏฏะ ก็ในสูตรนีฉ้ ันใด แมในสูตรอื่น ๆ จากสูตรนี้
ก็ฉันนั้น.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อคุตฺต ไดแก ไมคุมครอง คือเวนจากสติสังวร เปน
เสมือนชางและมาที่ไมคุมครอง (คือไมมีคนเลี้ยง) ฉะนั้น.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา คุตฺต ไดแก คุมครองแลว คือไมปลอยสติสังวร เปน
เสมือนชางและมาเปนตน ที่ไดคุมครองแลว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถสูตรที่ ๕ - ๖
ในสูตรที่ ๕ - ๖ ทานกลาวตามอัธยาศัยของสัตวผูจะตรัสรู
ดวยอํานาจบทวา อรกฺขติ  ก็อรรถในบทนี้ เหมือนบทกอนนั่นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕ - ๖
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อรรถกถาสูตรที่ ๗ - ๘
แมในสูตรที่ ๗ - ๘ ก็นัยนี้เหมือนกัน แตในขอนี้พึงทราบ
อุปมาดวยประตูเรือนเปนตนที่ไมระวัง.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗ - ๘
อรรถกถาสูตรที่ ๙ - ๑๐
ในสูตรที่ ๙ - ๑๐ ทานเอาบท ๔ บทมาประกอบแลวกลาว
ในวรรคนี้ ทานกลาวเฉพาะ วัฏฏะ และวิวัฏฏะ เทานั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙ - ๑๐
จบ อรรถกถาอทันตวรรคที่ ๔

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 93

ปณิหิตอัจฉวรรคที่ ๕
วาดวยผลแหงจิตที่ตั้งไวผิดเปนตน
[๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหางแหลมของเมล็ด
ขาวสาลีหรือหางแหลมของเมล็ดขาวเหนียว ที่บคุ คลตั้งไวผิด มือ
หรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด
ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหางแหลมของ
เมล็ดขาวอันบุคคลตั้งไวผิด ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทานิพพานใหแจง ดวยจิต
ที่ตั้งไวผิด ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะจิต
ตั้งไวผิด.
[๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหางแหลมของ
เมล็ดขาวสาลีหรือหางแหลมของเมล็ดขาวเหนียว ที่บุคคลตั้งไวถูก
มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือจักใหหอเลือด
ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยขาวอันบุคคล
ตั้งไวถูก ฉันใด ภิกษุนนั้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยัง
วิชชาใหเกิด จําทํานิพพานใหแจง ดวยจิตที่ตั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะ
ที่มีได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะจิตตั้งไวถูก.
[๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว
ยอมรูชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ ผูมีจิตอันโทษประทุษรายแลววา
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ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้ พึงตั้งอยูในนรกเหมือนถูกนํามาขัง
ไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขาอันโทษประทุษราย
แลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แหละเพราะเหตุที่จิตอันโทษประทุษราย สัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
[๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว
ยอมรูชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ ผูม ีจิตผองใสวา ถาบุคคลนี้พึงทํา
กาละในสมัยนี้ พึงตั้งอยูในสวรรคเหมือนที่เขานํามาเชิดไวฉะนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขาผองใส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็แหละเพราะเหตุที่จิตผองใส สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
[๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําขุนมัว
เปนตม บุรษุ ผูมีจักษุยืนอยูบนฝง ไมพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบ
บาง กอนกรวดและกระเบื้องถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเที่ยวไปบาง
ตั้งอยูบาง ในหวงน้ํานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ําขุน ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบาง จักรูประโยชน
ผูอื่นบาง จักรูประโยชนทั้งสองบาง จักกระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษ
คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยาง
สามารถ ไดดวยจิตที่ขุนมัว ขอนี้ไมใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะจิตขุนมัว.
[๔๗] กอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําใสแจว
ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนฝง พึงเห็นหอยโขงและหอยกาบ
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บาง กอนกรวดและกระเบื้องถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเที่ยวไปบาง
ตั้งอยูบาง ในหวงน้ํานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะน้ําไมขุน ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบาง จักรูประโยชน
ผูอื่นบาง จักรูประโยชนทั้งสองบาง จักกระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษ
คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยาง
สามารถ ไดดวยจิตที่ไมขุนมัว ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะจิตไมขุนมัว.
[๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมจันทน บัณฑิตกลาววาเลิศ
กวารุกขชาติทุกชนิด เพราะเปนของออน และควรแกการงาน ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
อบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและควรแก
การงาน เหมือนจิต ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและควรแกการงาน ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงไดเร็ว เหมือนจิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จิตเปลี่ยนแปลงไดเร็วเทาใดนั้น แมจะอุปมาก็กระทําไดมิใชงาย.
[๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล
เศราหมอง ดวยอุปกิเลสที่จรมา.
[๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนั้นแล พน
วิเศษแลว จากอุปกิเลสที่จรมา.
จบ ปณิหิตอัจฉวรรคที่ ๕
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อรรถกถาปณิหิตอัจฉวรรคที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๕ สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ศัพทวา เสยฺยถาป เปนนิบาต ใชในอรรถวา อุปมา. ในอรรถ
ที่วาดวยอุปมานั้น บางแหง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเอาขอความ
ประกอบอุปมาเหมือนในวัตถสูตร
และในปริฉัตตโกปมสูตรและ
อัคคิขันโธปมสูตร ในที่บางแหงทรงแสดงเอาอุปมาประกอบขอความ
เหมือนในโลณัมพิลสูตร และเหมือนในสุวัณณการสูตร และ สุริโยปมสูตรเปนตน แตในสาลิสูโกปมสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรง
เอาอุปมาประกอบขอความจึงตรัสคํามีอาทิวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว
ดังนี้ บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาลิสูก แปลวา เดือยแหงเมล็ดขาว
สาลี แมในเดือยแหงขาวเหนียวก็นัยนี้เหมือนกัน วา ศัพท มีอรรถวา
วิกัปป ไมแนนอน. บทวา มิจฺฉาปณิหิต แปลวาตั้งไวผิด อธิบายวา
ไมตั้งใหปลายขึ้นโดยประการที่อาจจะทิ่มเอาได บทวา ภิชชฺ ิสฺสติ
ความวา จักทําลาย คือจักเฉือนผิว.
บทวา มิจฺฉาปณิหเิ ตน จิตฺเตน แปลวา ดวยจิตที่ตั้งไวผิด
คํานี้ทานกลาวหมายเอาจิตที่เกิดขึ้นดวยอํานาจวัฏฏะ บทวา อวิชฺช
ไดแก ความไมรูอยางใหญ มากดวยความทึบ เปนความไมรูใน
ฐานะ ๘. บทวา วิชฺช ในคําวา วิชฺช อุปฺปาเทสฺสติ นี้ ไดแก ญาณอัน
สัมปยุตดวยอรหัตตมรรค. บทวา นิพฺพาน ไดแก อมตะ คุณชาติ
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ที่ไมตายที่ทานกลาวไวอยางนั้น ก็โดยเปนคุณชาตออกจากกิเลส
เครื่องรอยรัดคือตัณหา. บทวา สจฺฉิกริสฺสติ ไดแก กระทําให
ประจักษ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สมฺมาปณิหติ  ความวา ตั้งไวดี เพราะกระทําใหปลาย
ขึ้นโดยที่สามารถจะทิ่มได. ในบทวา อกฺกนฺต (เหยียบ) นี้ยอม
ชื่อวาเหยียบดวยเทาเทานั้น (ถาเปนมือก็ตอง)เอามือบีบ. แตทกี่ ลาววา
"เหยียบ" เหมือนกันก็เนื่องดวยเปนศัพทที่ใชกันจนชิน. ก็ในสูตรนี้
มีอริยโวหารเพียงเทานี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ทานจึงไมถือเอาสิ่งอื่น ๆ ทีใ่ หญ
มีหนามไมมะรื่นเปนตน ถือเอาแตเดือยขาวสาลี เดือยขาวเหนียว
เทานั้น ซึ่งเปนของออน ไมแข็ง. แกวา เพื่อแสดงวา อกุศลกรรม
แมมีจํานวนนอยก็สามารถฆากุศลกรรมได. เหมือนอยางวา เดือย
ขาวสาลี หรือเดือยขาวเหนียว ที่ออนไมแข็ง หรือหนามของไมมะรื่น
และหนามของไมมีหนามเปนตน อันใหญ ๆ ก็ตามที ในบรรดา
หนามเหลานั้น หนามชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ตั้งไวผิด ไมสามารถที่จะ
ตํามือหรือเทา หรือทําใหหอเลือด แตที่ตั้งไวถูกทาง ยอมสามารถ
ฉันใด กุศลมีจํานวนนอย ไมวาจะเปนการใหใบไมประมาณกํามือ
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หนึ่ง หรือกุศลใหญ ๆ เชนการใหของเวลามพราหมณเปนตน ก็ตาม
เถิด ถาปรารถนาวัฏฏสมบัติ จิต ชื่อวาตั้งไวผิด ดวยอํานาจอิง
วัฏฏะ สามารถนําวัฏฏะเทานั้นมาให หาสามารถนําวิวัฏฏะมาใหไม
ฉันนั้นเหมือนกัน. แตเมื่อบุคคลปรารถนาวิวัฏฏะอยางนี้วา ขอทาน
ของเรานี้ จงนํามาซึ่งความสิ้นอาสวะ ชื่อวาตั้งไวชอบดวยอํานาจ
วิวัฏฏะ ยอมสามารถใหทั้งพระอรหัตทั้งปจเจกโพธิฌาณทีเดียว.
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
ปฏิสมฺภิทา วิโมกฺขา จ ยา จ สาวกปารมี
ปจฺเจกโพิ พุทฺธภูมิ
สพฺพเมเตน ลพฺภติ.
ปฏิสัมภิทา ๑ วิโมกข ๑ สาวกปารมี ๑ ปจเจกโพธิ ๑ พุทธภูมิ ๑ ทั้งหมดนั้น บุคคลยอมได
ดวยจิตที่ตั้งไวชอบนั้น.
ก็ในสูตรทั้งสองนี้ ทานกลาวทั้งวัฏฏะ และวิวัฏฏะ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปทุฏจิตฺต ไดแกจิตอันโทสประทุษรายแลว. บทวา
เจตสา เจโต ปริจฺจ ความวา กําหนดจิตของเขา ดวยจิตของตน.
บทวา ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต ความวา พึงเห็นวา ตั้งอยูในนรกนั่นแล
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เหมือนถูกนํามาทิ้งไว คือวางไว. บทวา อปาย เปนตนทั้งหมด เปนคํา
ไวพจนของนรก. จริงอยู นรกปราศจากความสุข คือความเจริญ
จึงชื่อวาอบาย. ภูมิเปนทีไ่ ป คือเปนที่แลนไปแหงทุกข เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาทุคคติ. ชื่อวา วินิบาต เพราะเปนที่ที่บุคคลผูมักทําชั่วตกไป
ไรอํานาจ. ชื่อวา นรก เพราะอรรถวาไมมีดุจที่นายินดี.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปสนฺน ไดแก ผองใสโดยความผองใสดวยศรัทธา.
บทวา สุคตึ ไดแกภูมิเปนที่ไปแหงสุข. บทวา สคฺค โลก ไดแก
โลกอันเลอเลิศดวยสมบัติมีรูปสมบัติเปนตน.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อุทกรหโท แปลวา หวงน้ํา. บทวา อาวิโล ไดแก
ไมใส. บทวา ลุฬิโต ไดแกไมสะอาด. บทวา กลลีภูโต แปลวา
มีเปอกตม.
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พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา สิปปฺ สมฺพุก เปนตนดังตอไปนี้ :หอยโขงและหอยกาบ ชือ่ วาสิปปสัมพุกะ กอนกรวด และกระเบื้อง
ชื่อวา สักขรกถละ. ฝูงคือกลุมแหงปลาทั้งหลาย เหตุนั้นจึงชื่อวา
มัจฉคุมพะ ฝูงปลา. บทวา จรนฺตมฺป ติฏมฺป นี้มีอธิบายวา กอน
กรวดและกระเบื้องหยุดอยูอยางเดียว นอกนี้ หยุดอยูก็มี วายไปก็มี
เหมือนอยางวา ระหวางแมโค ทีย่ ืนอยูก็ดี หยุดอยูก็ดี นอนอยูก็ดี
โคนอกนั้น ก็ถูกเรียกวาเที่ยวไป เพราะอาศัยโคตัวที่กําลังเที่ยวไปวา
โคเหลานี้เที่ยวไปอยูฉันใด กอนกรวดและกระเบื้องทั้งสองแมนอกนี้
เขาเรียกวา หยุด เพราะอาศัยกอนกรวดและกระเบื้องที่หยุด แม
กอนกรวดและกระเบื้องที่เขาเรียกวาวายไป ก็เพราะอาศัยฝูงปลา
ซึ่งกําลังวายไปฉันนั้น. บทวา อาวิเลน ไดแก ถูกนิวรณ ๕ หุมหอ
ไว. ประโยชนของตนอันคละกันทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ. อัน
เปนไปในปจจุบัน ชื่อวา ประโยชนของตน ในคํามีอาทิวา อตฺตตฺถ
วา ประโยชนของตน ที่คละกันทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ. ใน
สัมปรายภพ ชื่อวา ประโยชนภายหนา แมประโยชนภายหนา ชื่อวา
ปรัตถะ เพราะประกอบดวยประโยชนของบุคคลอื่น. ประโยชน
ทั้ง ๒ นั้น ชือ่ วา อุภยัตถะประโยชนทั้ง ๒. อีกอยางหนึ่ง ประโยชน
สวนโลกิยะและโลกุตตระ ที่เปนไปในปจจุบัน และสัมปรายภพ
ของตน ชื่อวาประโยชนตน. ประโยชนเชนนั้นนัน่ แลของผูอื่น ชื่อวา
ประโยชนของผูอื่น. แมประโยชนทงั้ ๒ นั้น ก็ชื่อวา อุภยัตถะ
ประโยชนทงั้ ๒.
บทวา อุตฺตรึ วา มนุสฺสธมฺมา ไดแก อันยิง่ กวาธรรมของ
มนุษย กลาวคือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ. จริงอยู ธรรม ๑๐
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ประการนี้ แมไมมีคนอื่นชักชวน ทานก็เรียกวามนุษยธรรม เพราะ
เปนธรรมที่มนุษย ผูเกิดความสังเวช มาทานดวยตนเองในทาย
แหงสันถันตรกัปป (กัปปที่ฆาฟนกันดวยศาตราวุธ). แตฌานและ
วิปสสนา มรรคและผล พึงทราบวา ยิ่งไปกวามนุษยธรรมนัน้ .
บทวา อลมริยญาณทสสฺนวิเสส ความวา คุณวิเสสกลาวคือ
ญาณทัสสนะ อันควรแกพระอริยะทั้งหลาย หรือที่สามารถทําให
เปนอริยะ. จริงอยู ญาณนั่นแล พึงทราบวา ญาณเพราะอรรถวา
รู วาทัสสนะ เพราะอรรถวา เห็น. คําวาอลมริยญาณทสฺสนวิเสส
นี้เปนชื่อของทิพพจักขุญาณ วิปสสนาญาณ มรรคญาณ ผลญาณ
และปจจเวกขณญาณ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๖
ในสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อจฺโฉ แปลวา ไมมีมลทิน. บาลีวา ปสนฺโน (ใส)
ดังนี้ก็ควร. บทวา วิปฺปสนฺโน แปลวาใสดี. บทวา อนาวิโล แปลวา
ไมขุนมัว อธิบายวา บริสุทธิ์. ทานอธิบายไววา เวนจากฟองน้ํา
สาหราย และจอกแหน. บทวา อนาวิเลน ไดแก ปราศจากนิวรณ ๕.
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในสูตรที่ ๔ นั่นแล. ในสูตรทั้ง ๒ นี้
ทานกลาวทั้งวัฏฏะ ทั้งวิวัฏฏะนั่นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสูตรที่ ๗
ในสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รุกฺขชาตาน เปนฉัฏฐีวิภัติ ใชในอรรถ ปฐมาวิภัติ
อธิบายวา รุกฺขชาตานิ ตนไมทั้งหลาย. บทวา รุกฺขชาตานิ นี้เปน
ชื่อของตนไมทั้งหลาย. บทวา ยทิท เปนเพียงนิบาต. บทวา มุทุตาย
ไดแก เพราะเปนไมออน. ทรงสั่งวาตนไมบางชนิด เลิศแมดว ยสี
บางชนิดเลิศดวยกลิ่น บางชนิดเลิศดวยรส บางชนิดเลิศดวยเปน
ของแข็ง. สวนไมจันทน เปนเลิศคือประเสริฐ เพราะเปนไมออน
และเหมาะแกการงาน.
ในคําวา จิตฺต ภิกฺขเว ภาวิต พหุลีกต นี้ทานประสงคเอาจิต
ที่อบรมและกระทําบอย ๆ ดวยอํานาจสมถะและวิปสสนา. สวน
ทานกุรุนทกวาสีปุสสมิตตเถระกลาววา ทานผูมีอายุ จิตในจุตตถฌาน
อันเปนบาทของอภิญญาเทานั้น ชือ่ วา จิตออนโยนและเหมาะแก
การงานโดยสวนเดียว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
อรรถกถาสูตรที่ ๘
ในสูตรที่ ๘ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอว ลหุปริวตฺต ความวา เกิดเร็วดับเร็วดวยอาการ
อยางนี้ ศัพทวา ยาวฺจ เปนนิบาตใชในอรรถเทากับอธิมัตตะ มี
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ประมาณยิ่ง. อธิบายวา มิใชทําไดอยางงายนัก. บทวา อิท เปน
เพียงนิบาต. ในบทวา จิตฺต กอนอื่น อาจารยบางพวกกลาววา
เปนภวังคจิต. แตทานปฏิเสธคํานั้นแลวกลาววา จิตดวงใดดวงหนึ่ง
โดยที่สุดแมจักขุวิญญาณ ก็ประสงคเอาวาจิตในที่นี้.
แตในที่นี้ พระเจามิลินท ตรัสถามพระนาคเสนเถระ ผูเปน
พระธรรมกถึกวา ทานพระนาคเสน จิตตสังขารที่เปนไปชั่วขณะ
ลัดนิ้วมือเดียว ถาเปนรูปรางจะเปนกองใหญเทาไร ? พระนาคเสน
ตอบวา มหาบพิตร ขาวเปลือกรอยวาหะ หยอนครึ่งวาหะ ๗ อัมพนะ
และ ๒ ตุมพะ ยอมไมถึงแมการนับ ยอมไมถงึ แมการคํานวน ยอม
ไมถึงแมสวนของการคํานวนแหงจิตที่เปนไปชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียว.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระสัมมาสัมพุทธเจาจง
ตรัสวา แมขออุปมา ก็ทําไดมิใชงาย. แกวา ก็แมทานปฏิเสธอุปมา
ดวยขาวเปลือกก็ไดกระทําอุปมา ความยาวของกัปป โดยเปรียบเทียบ
กับภูเขาโยชนหนึ่ง กับพระนครเต็มไปดวยเมล็ดพันธผักกาดยาว
โยชนหนึ่ง เปรียบทุกขของสัตวนรกโดยเปรียบดวยจกแทงดวยหอก
๑๐๐ เลม เปรียบความสุขในสวรรค โดยเปรียบเทียบกับสมบัติ
พระเจาจักรพรรดิ์ฉันใด แมในที่นี้กพ็ ึงกระทําอุปมาฉันนั้น. ใน
มิลินทปญหานั้น ทานกระทําอุปมา ดวยอํานาจคําถามอยางนี้วา
ทานเจาขาทําอุปมาไดไหม ? ในสูตรนี้ ทานไมกระทําอุปมาไว
เพราะไมมีการถาม. จริงอยู พระสูตรนี้ ทานกลาวไวในตอนจบ
พระธรรมเทศนา. ในพระสูตรนี้ทานเรียกชื่อวา จิตตราสี ( กองจิต )
ดวยระการฉะนี้.
จบ อรรรถกถาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปภสฺสร ไดแก ขาวคือ บริสุทธิ์. บทวา จิตฺต ไดแก
ภวังคจิต. ถามวา ก็ชื่อวาสีของจิตมีหรือ ? แกวาไมมี. จริงอยู
จิตจะมีสีอยางหนึ่งมีสีเขียวเปนตน หรือจะเปนสีทองก็ตาม จะอยางใด
อยางหนึ่งทานก็เรียกวาปภัสสร เพราะเปนจิตบริสุทธิ์. แมจิตนี้
ชื่อวา บริสทุ ธิ์ เพราะปราศจากจปกิเลส เหตุนั้น จึงชื่อวา ปภัสสร.
บทวา ตฺจ โข ไดแก ภวังคจิต นั้น. บทวา อาคนฺตุเกหิ ไดแก
อุปกิเลส ทีไ่ มเกิดรวมกัน หากเกิด ในขณะแหงชวนจิตในภายหลัง.
บทวา อุปกิเลเสติ ความวา ภวังคจิตนั้น ทานเรียกวา ชื่อวา
เศราหมองแลว เพราะเศราหมองแลวดวยกิเลสมีราคะเปนตน.
เศราหมองอยางไร ? เหมือนอยางวา บิดามารดา หรืออุปช ฌาย
อาจารยมีสมบูรณดวยความประพฤติ ไมดุวา ไมใหศึกษา
ไมสอน ไมพร่ําสอน บุตร หรืออันเตวาสิก และสัทธิวิหาริกของตน
เพราะเหตุที่บุตร และ สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก เปนผูทุศีล มีความ
ประพฤติไม ไมสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติ ยอมไดรับการติเตียน
เสียชื่อเสียงฉันใด พึงทราบขออุปไมยนี้ฉันนั้น. พึงเห็นภวังคจิต
เหมือนบิดามารดา และอุปชฌาย อาจารย ผูส มบูรณดวยความ
ประพฤติ. ภวังคจิต แมจะบริสุทธิ์ตามปกติ ก็ชื่อวาเศราหมอง
เพราะอุปกิเลสที่จรมา อันเกิดขึ้นดวยอํานาจที่เกิดพรอมดวยโลภะ
โทสูและโมหะ ซึ่งมีความกําหนัดขัดเคือง และความหลงเปนสภาวะ
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ในขณะแหงชวนจิต เหมือนบิดามารดาเปนตนเหลานั้น ไดความเสีย
ชื่อเสียง เหตุเพราะบุตรเปนตน ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
แมในสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :จิต ก็คอื ภวังคจิตนั่นเอง. บทวา วิปฺปมุตตฺ  ความวา ภวังคจิต
นั้น ไมกําหนัด ไมขัดเคือง ไมหลง ในขณะแหงชวนจิต เกิดขึ้นดวย
อํานาจกุศลจิตที่เปนญาณสัมปยุตประกอบดวยไตรเหตุเปนตน
ยอมชื่อวา หลุดพนจากอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา. แมในที่นี้ ภวังคจิต
นี้ทานเรียกวาหลุดพนแลวจากอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา ดวยอานาจ
กุศลจิตที่เกิดขึ้นในขณะแหงชวนจิต เหมือนมารดาเปนตน ไดรับ
ความสรรเสริญและชื่อเสียงวา พวกเขาชางดีแท ยังบุตรเปนตน
ใหศึกษา โอวาท อนุสาสน อยูดังนี้ เหตุเพราะบุตรเปนตน เปน
มีศีล สมบูรณดวยความประพฤติ ฉะนั้น.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาปณิหิตอัจฉวรรคที่ ๕
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อัจฉราสังฆาตวรรคที่ ๖
วาดวยเหตุใหจิตเศราหมองและผุดผองเปนตน
[๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล
เศราหมองแลวดวยอุปกิเลสที่จรมา ปุถชุ นผูมีไดสดับ ยอมจะไม
ทราบจิตนั้นตามความเปนจริง ฉะนั้นเราจึงกลาววา ปุถุชนผูมีได
สดับ ยอมไมมีการอบรมจิต.
[๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนั้นแล พน
วิเศษแลวจากอุปกิเลสที่จรมา พระอริยสาวกผูไดสดับแลว ยอม
ทราบจิตนั้นตามความเปนจริง ฉะนั้น เราจึงกลาววา พระอริยสาวก
ผูไดสดับ ยอมมีการอบรมจิต.
[๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุซองเสพเมตตาจิต แมชั่ว
กาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหาง
จากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิต
นั้นใหมากเลา.
[๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญเมตตาจิต แมชั่ว
กาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหาง
จากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน
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บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิต
นั้นใหมากเลา.
[๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุใสใจเมตตาจิต แมชั่วกาล
เพียงลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจาก
ฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉัน
บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาวไยถึงผูทําเมตตาจิต
นั้นใหมากเลา.
[๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมที่เปนไปในสวนอกุศล
ที่เปนไปในฝกฝายอกุศลทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรม
เหลานั้น อกุศลธรรมเกิดหลังเทียว.
[๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมที่เปนไปในสวนบุคคล
ที่เปนไปในฝกฝายกุศลทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรม
เหลานั้น กุศลธรรมเกิดหลังเทียว.
[๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนความประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลประมาทแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนความไมประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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เมื่อบุคคลไมประมาทแลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไปเหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลเกียจครานแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอม
เกิดขึ้น และกุศลที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
จบ อัจฉราสังฆาตวรรคที่ ๖
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อรรถกถาอัจฉราสังฆาตวรรคที่ ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๖ สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ต อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน ความวา ปุถชุ น เวนแลวจาก
การศึกษาภวังคจิตนั้น. ในบทวา ต อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นั้น ชื่อวา
ไมไดศึกษาไญยธรรมเพราะไมมีอาคมนิกายที่จะเรียน และอธิคม
มรรคผลที่จะบรรลุ. จริงอยูบุคคลใดสอบสวนพระสูตรนี้ โดยเนื้อ
ความตั้งแตตน ยังไมรูดว ยอํานาจนิกาย คือคัมภีรที่มาของสูตรนี้
โดยเนื้อความตั้งแตตน ยังไมรูดวยอํานาจนิกาย คือคัมภีรที่มา
ของสูตรนี้ และดวยอํานาจมรรคผล อันผูปฏิบัตพิ ึงบรรลุวา ชื่อวา
ภวังคจิตนี้ แมบริสุทธิ์ตามปกติ ก็เศราหมอง เพราะอุปกิเลสมี
โลภะเปนตน ที่เกิดขึ้นแลว ในขณะแหงชวนจิต. อนึ่งผูใดไมมีนิกาย
เปนที่มา อันจะขบธรรมใหเขาใจตามความเปนจริง เพราะเวนการ
เรียนสละการสอบถามในขันธ ธาตุ อายตนะ ปจจยาการและ
สติฐานเปนตน และไมมีอธิคม เพราะไมไดบรรลุมรรคผล ที่
จะพึงบรรลุดวยการปฏิบัติ ผูนั้นชือ่ วา ไมศึกษาไญยธรรม เพราะ
ไมมีอาคมและอธิคม.
ปุถูน ชนนาทีหิ
การเณหิ ปุถุชฺชโน
ปุถุชฺชนนฺโตคธตฺตา ปุถุ วาย ชโน อิติ.
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ชนนี้ ชื่อวา ปุถุชน เพราะเหตุทั้งหลาย มีทํา
กิเลสเปนอันมากใหเกิดเปนตน หรือวาชื่อวา
ปุถุชน เพราะหยั่งลงภายในแหงชนผูมีกิเลสหนา.
จริงอยู ชนนั้น ชื่อวา ปุถุชน เพราะเหตุทั้งหลาย มีการทํา
ใหเกิดกิเลสมีประการตาง ๆ เปนอันมาก เหมือนอยางที่ทานกลาว
ไววา ชื่อวา ปุถุชน เพราะทําใหเกิดกิเลสเปนอันมาก. ชื่อวา
ปุถุชน เพราะมีสักกายทิฏฐิอันยังไมละเวนเปนอันมาก. ชือ่ วา
ปุถุชน เพราะปรุงแตงดวยอภิสังขารตาง ๆ มาก. ชื่อวา ปุถุชน
เพราะถูกโอฆะกิเลสดุจหวงน้ําตาง ๆ เปนอันมากพัดพาไป. ชื่อวา
ปุถุชน เพราะเดือดรอนดวยเครื่องเดือดรอนเปนอันมาก. ชือ่ วา
ปุถุชน เพราะยินดี กําหนัด ละโมภ สยบ หมกมุน ติด ของ
พัวพัน ในกามคุณทั้ง ๕ มาก. ชื่อวา ปุถุชน เพราะถูกนิวรณ ๕
ครอบคลุม. คลองปด กัน้ กําบังไวมาก. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปุถุชน
เพราะหยั่งลงภายในแหงชนผูมีกิเลสหนา
เปนไปลวงการนับ
ผูหันหลังใหอริยธรรม ผูประพฤติธรรมที่ต่ําดังนี้ก็มี. ก็ปุถชุ นนี้
นับวาเปนคนละพวกกันทีเดียว. ชื่อวา ปุถุชน เพราะเปนผูไมเกี่ยว
ของกับพระอริยเจา ผูป ระกอบดวยคุณมีศีลและสุตะเปนตน. ดวย
สองบทวา อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน ดังพรรณนามาอยางนี้ ทานกลาว
ปุถุชนเหลาใดไว ๒ จําพวกวา
ทุเว ปุถุชฺชนา วุตฺตา พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา
อนฺโธ ปุถุชฺชนโน เอโก กลิยาณโก ปุถุชฺชโน.
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พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธแหงพระอาทิตย ตรัส
ปุถุชนไว ๒ พวก คือ อันธปุถุชน ๑ กัลยาณปุถุชน ๑.
บรรดาปุถุชนที่กลาวไวแลวทั้ง ๒ จําพวกนั้น อันธปุถุชน
พึงทราบวา เปนอันกลาวไวแลว. บทวา ยถาภูต นปฺปชานาติ ความวา
ปุจชน ผูไมไดสดับ ยอมไมรูตามความเปนจริงวา ภวังคจิตนี้ ชื่อวา
เศราหมองเพราะอุปกิเลสทั้งหลายอันจรมาอยางนี้ ชื่อวา หลุดพน
แลวอยางนี้. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่ไมรู. บทวา
จิตฺตภาวนา นตฺถิ ไดแก ความตั้งมั่นแหงจิต การกําหนดจิตไมมี.
ดวยภาวะที่ไมมีนั่นแลทรงแสดงวา เรากลาววาไมมีดังนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุตวา ไดแก ถึงพรอมดวยการศึกษา. ก็ในบทวา
สุตวา นี้ เมื่อวาโดยพิสดาร พึงทราบความโดยตรงกันขามกับ
บทวา อสฺสุตวา.
บทวา อริยสาวโก ไดแก พระอริยะที่ไมเปนพระสาวกก็มี
เชนพระพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา. พระสาวกที่ไมเปน
พระอริยะก็มี เชนคฤหัสถผูยังไมบรรลุผล. ไมเปนทั้งพระอริยะ
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ไมเปนทั้งพระสาวกก็มี เชนพวกเดียรถียเปนอันมาก. เปนทั้งพระ
อริยะ. เปนทั้งพระสาวกก็มี เชนพระสมณะศากบุตร ผูบรรลุผล
รูแจงคําสั่งสอนแลว. แตในที่นี้จะเปนคฤหัสถ หรือบรรพชิตก็ตาม
คนใดคนหนึ่ง ผูสมบูรณดวยการศึกษา ดวยอํานาจแหงเนื้อความ
ที่กลาวไวแลว พึงทราบวา ผูนี้เปนพระอริยสาวก ในบทวา สุตวา นี้.
บทวา ยถาภูต ปชานาติ พระอริยสาวก ผูไดสดับแลว ยอม
รูชัดตามความเปนจริงวา ภวังคจิตนี้ หลุดพนแลวจากอุปกิเลส
ทั้งหลาย อันจรมาดวยอาการอยางนี้ เศราหมองแลวดวยอาการ
อยางนี้. บทวา จิตฺตภาวนา อตฺถิ ความวา ความตั้งมั่นแหงจิต
ความกําหนดจิตมีอยู ดวยภาวะที่จิตมีอยูนั่นเอง ทรงแสดงวามีอยู.
ในสูตรนี้ ทานกลาวถึงวิปสสนาที่แกกลา. อาจารยบางพวกกลาววา
เปนวิปสสนาที่ยังออนกําลัง.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
อรรถกถาสูตรที่ ๓
สูตรที่ ๓ กลาวไวแลวในเหตุเกิดเรื่อง. กลาวไวในเหตุเกิด
เรื่องไหน ? ในเหตุเกิดเรื่อง อัคคิขันโธปมสูตร.
ไดยินวา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา อาศัยประทับอยู ณะ
เชตวันมพาวิหาร กรุงสาวัตถี. จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรง
อาศัยอยูในที่แหงใดแหงหนึ่ง ก็มิไดทรงละกิจ ๕ อยางเลย
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ชื่อวา พุทธกิจ ๕ อยาง คือ ปุเรภัตตกิจ ๑ ปจฉาภัตตกิจ ๑
ปุริมยามกิจ ๑ มัชฌิมยามกิจ ๑ ปจฉิมยามกิจ ๑
ในพุทธกิจ ๕ นั้น ปุเรภัตตกิจ กิจกอนเสวยอาหารมีดังตอไปนี้
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เสด็จลุกขึ้นแตเชา ทรงการทําปริกรรม
พระสรีระ มีลางพระพักตรเปนตน เพื่ออนุเคราะหอุปฏฐาก และ
เพื่อความผาสุกแหงพระสรีระ ทรงยับยั้งอยูเหนืออาสนะอันสงัด
จนถึงเวลาภิกขาจาร พอไดเวลาภิกขาจาร ก็ทรงนุงอันตรวาสก
ทรงคาดประคดเอว หมจีวร ถือบาตร บางครั้งก็พระองคเดียว
บางครั้งก็แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังบาน
หรือนิคม. บางคราวเสด็จเขาไปตามปกติ บางคราวเสด็จไปดวย
ปาฏิหาริยเปนอันมาก. คือเมื่อพระโลกนาถเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ลมออน ๆ ก็พัดไปขางหนาเปาแผนดินใหสะอาด เมฆหลั่งเมล็ดฝน
ดับฝุนละอองบนหนทาง กางกั้นเปนเพดานอยูเบื้องบน. ลมอีก
พวกหนึ่งก็นําดอกไมเขาไปโปรยลงบนหนทาง ภูมิประเทศที่ดอน
ก็ยุบลง. ภูมปิ ระเทศที่ลุมก็หนุนตัวขึ้น เวลาที่ทรงยางพระบาท
ภูมิภาคยอมมีพื้นราบเรียบ หรือดอกปทุมมีสัมผัสอันออนละมุน คอย
รับพระบาท. เมื่อพอทรงวางพระบาทเบื้องขวา ไวในภายในเสา
เขื่อน. ฉัพพัณณรังสี พระรัศมีมีพรรณ ๒ ประการ เปลงออกจาก
พระสรีระพวยพุงไปรอบดาน กระทําปราสาทและเรือนยอดเปนตน
ใหเปนดุจสีเหลืองเหมือนทองคํา และใหเปนดุจแวดวงดวยผาอัน
วิจิตร. สัตวทั้งหลายมีชางมาและนกเปนตน ที่อยูใ นที่ของตน ๆ
ก็เปลงเสียงไพเราะ. ดนตรีมีกองและบัณเฑาะว เปนตน กับ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 114

เครื่องอาภรณที่สรวมใสอยูในกายของพวกมนุษย ก็เหมือนกัน คือ
เปลงเสียงไพเราะ ดวยสัญญาณนั้น พวกมนุษยยอมรูวาวันนี้
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปบิณฑบาตในที่นี้. มนุษยเหลานั้นนุงหม
เรียบรอย ถือเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน ออกจาก
เรือนดําเนินไปตามทองถนน บูชาพระผูมีพระภาคเจา ดวยของหอม
และดอกไมเปนตนโดยเคารพถวายบังคมแลว ทูลขอวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระองคโปรดประทานภิกษุแกพวกขาพระองค
๑๐ รูป แกพวกขาพระองค ๒๐ รูป แกพวกขาพระองค ๑๐๐ รูป
แลวรับบาตรของพระผูมีพระภาคเจา อาสนะนอมถวายบิณฑบาต
โดยเคารพ. พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว
ทรงตรวจดูสันดานของมนุษยเหลานั้นแลวทรงแสดงธรรม. บางพวก
จะตั้งอยูในสรณคมน บางพวกจะตั้งอยูในศีล ๕ บางพวกจะตั้งอยู
ในโสดาปตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผลอยางใดอยางหนึ่ง
บางพวกจะบวชแลว ดํารงอยูในพระอรหัตอันเปนผลเลิศ ดวย
ประการใด ก็ทรงอนุเคราะหมหาชนดวยประการนั้น เสด็จลุกจาก
อาสนะ เสด็จกลับไปพระวิหาร. เสด็จไปที่พระวิหารนั้นแลวประทับ
นั่ง บนบวรพุทธอาสนที่เขาตกแตงไว ณะศาลากลมประกอบดวย
ของหอม. ในเวลาเสร็จภัตตกิจของภิกษุทั้งหลาย อุปฏฐากก็จะ
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ใหทรงทราบ. ตอนั้น พระผูมพี ระภาค
เจา จึงจะเสด็จเขาพระคันธกุฏี ปุเรภัตตกิจ กิจกอนเสวยอาหาร
มีเทานี้กอน.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงทํากิจกอนเสวยอาหารอยางนี้
แลว
ก็ประทับนั่งที่หนามุขพระคันธกุฏี ทรงลางพระบาท
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ทรงโอวาทภิกษุสงฆวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงยังกิจใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด การอุบัตขิ ึ้นของพระพุทธเจาหาไดยาก
กาลไดอัตภาพเปนมนุษยหาไดยาก การถึงพรอมดวยศรัทธาหา
ไดยาก การบรรพชาหาไดยาก การฟงธรรมหาไดยากในโลก
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางรูปทูลถามกรรมฐาน กะพระผูมี
พระภาคเจา. พระองคก็ประทานกรรมฐาน อันเหมาะแกความ
ประพฤติของภิกษุเหลานั้น แตนั้นภิกษุแมทั้งหมดถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา แลวไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตน ๆ.
บางพวกไปปา บางพวกอยูโคนไม บางพวกไปภูเขาเปนตน แหงใด
แหงหนึ่ง บางพวกไปภพของทาวจาตุมหาราช บางพวกไปภพของ
ทาววสวัสดี. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปยังพระ
คันธกุฏี ถาทรงจํานงก็ทรงมีสติ สัมปชัญญะ บรรทมตะแคงขวา
ครูหนึ่ง ครั้นมีพระวรกายกระปรี้กระเปรา เสด็จลุกขึ้นตรวจดู
สัตวโลก ในภาคที่ ๒. ในภาคที่ ๓ มหาชนในคามหรือนิคม ที่
พระองคเสด็จเขาไปอาศัยประทับอยู ถวายทานกอนอาหาร ครั้น
เวลาหลังอาหาร นุงหมเรียบรอยแลวถือเอาสักการะมีของหอม
และดอกไมเปนตน ประชุมกันในพระวิหาร. ลําดับนั้นพระผูมี
พระภาคเจา เสด็จไปโดยปาฏิหาริยอันเหมาะสมแกบริษัทที่ประชุม
กัน ประทับนั่งแสดงธรรม บนบวรพุทธอาสน ที่ตกแตงไวในโรง
ธรรม ใหเหมาะแกกาล เหมาะแกสมัย. ครั้นถึงเวลาอันควรแลว
จึงสงบริษัทกลับไป. พวกมนุษยถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวก็หลีกไป. ปจฉาภัตตกิจ กิจภายหลังอาหาร มีดังกลาวนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงทําปจฉาภัตตกิจใหเสร็จ
อยางนั้นแลว ถาทรงประสงคจะทรงสนานพระกาย ก็เสด็จ
ลุกขึ้นจากพุทธอาสน เสด็จเขาสูซุมสําหรับสรงสนาน ทรงรด
พระกายดวยน้ําอันอุปฏฐากจัดถวาย. แมพระอุปฏฐากก็นําเอา
พุทธอาสนมาลาดถวายในบริเวณพระคันธกุฏี พระผูมีพระภาคเจา
ทรงนุงอันตรวาสก ๒ ชั้น ที่ยอมดีแลว ทรงคาดประคดเอว ทรง
ครองอุตตราสงฆแลวเสด็จมาประทับ ณ พุทธอาสนนั้น ทรงเรน
อยูครูหนึ่งลําพังพระองค ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายมาจากที่นั้น
ไปยังที่เฝาพระศาสดา บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกถามปญหา
บางพวกขอกรรมฐาน บางพวกของธรรม. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงจัดใหสมประสงคของภิกษุเหลานั้น ทรงยับยั้ง แมตลอดยามตน.
ปุริมยามกิจ กิจในยามตนมีดังกลาวนี้.
เวลาเสร็จกิจในยามตน เมื่อภิกษุทั้งหลายถวายบังคมพระ
ผูมีพระภาคเจาแลวหลีกไป เทวดาทั่วหมื่นโลกธาตุ เมื่อไดโอกาส
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถามปญหา ชัน้ ที่สุดแมอักษร
๔ ตัวตามที่แตงมา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงวิสัชนาปญหา
แกเทวดาเหลานั้น ทรงยับยั้งอยูตลอดมัชฌิมยาม มัชฌิมยามกิจ
กิจในมัชฌิมยาม มีดังกลาวนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงแบงปจฉิมยามเปน ๓ สวน แลว
ทรงยับยั้งสวนหนึ่งดวยการเดินจงกรม เพื่อทรงปลดเปลื้องความ
เมื่อยพระวรกายที่ประทับนั่งมาก ตั้งแตเวลากอนเสวยอาหาร ใน
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สวนที่ ๒ เสด็จเขาไปพระคันธกุฏี ทรงมีพระสติและสัมปชัญญะ
บรรทมตะแคงขางขวา ในสวนที่ ๓ เสด็จลุกขึ้นประทับนั่ง ตรวจดู
สัตวโลกดวยพุทธจักษุ เพื่อทอดพระเนตรบุคคลผูไดกระทําบุญญาธิการไวดวยทาน และศีลเปนตน ในสํานักของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ในปางกอน ปจฉิมยามกิจ กิจในปจฉิมยาม มีดังกลาวนี้.
วันนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงดํารงอยูในกิจนี้นี่แหละ
ทรงตรวจดูสัตวโลก ก็ไดทรงเห็นเหตุนี้วา เมือ่ เราจาริกไปในมหาโกสลรัฐ แสดงสูตรหนึ่งเปรียบเทียบดวยกองเพลิง ภิกษุ ๖๐ รูป
จักบรรลุพระอรหัต ภิกษุประมาณ ๖๐ รูปจักรากเลือด ภิกษุ
ประมาณ ๖๐ รูปจักสึกเปนคฤหัสถ. บรรดาภิกษุเหลานั้น พวก
ภิกษุผูจักบรรลุพระอรหัตไดฟงพระธรรมเทศนาอยางใดอยาง
หนึ่ง จักบรรลุไดทีเดียว. ก็พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงค
จะเสด็จจาริกไปเพื่อสงเคราะหภิกษุนอกจากนี้ จึงตรัสวา อานนท
เธอจงบอกแกภิกษุทั้งหลาย.
พระเถระไปตามบริเวณแลวกลาววา ผูมีอายุ พระศาสดา
มีพระประสงคจะเสด็จจาริก เพื่อเคราะหมหาชน ผูประสงค
จะไปตามเสด็จ ก็จงพากันมาเถิด. ภิกษุทั้งหลาย มีใจยินดีเหมือน
ไดลาภใหญ คิดวา เราจักไดชมพระสรีระมีวรรณเพียงดังทองคํา
ไดฟงธรรมกถาอันไพเราะ ของพระผูมีพระภาคเจา ผูแสดงธรรม
แกมหาชน ผูที่มีผมขึ้นยาวก็ปลงผม มีบาตรถูกสนิมจับก็ระบม
บาตร มีจีวรหมอง ก็ซกั จีวร ตางเตรียมจะตามเสด็จ. พระศาสดา
แวดลอมดวยภิกษุสงฆที่กําหนดจํานวนไมได ออกจาริกไปยัง
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โกศลรัฐ วันหนึ่ง ๆ เสด็จจาริกไป ๑ คาวุต ๒ คาวุต ๓ คาวุต และ
โยชนหนึ่งเปนอยางยิ่ง ตามลําดับแหงคามและนิคม ทอดพระเนตร
เห็นตนไมมีโพรงตนใหญแหงหนึ่ง ถูกไฟไหมลุกโพลง ทรงดําริวา
เราจะทําตนไมนี้แล ใหเปนวัตถุเหตุตั้งเรื่อง แสดงธรรมกถาประคับ
ดวยองค ๗ จึงงดการเสด็จ เสด็จเขาไปยังโคนไมตนหนึ่ง ทรง
แสดงอาการจะประทับนั่ง. พระอานนทเถระทราบพระประสงค
ของพระศาสดา คิดวา ชรอยวาจักมีเหตุแนนอน พระตถาคตไม
เสด็จตอไปแลวจะหยุดประทับนั่งเสียโดยเหตุอันไมสมควรหามิได
จึงปูลาดสังฆาฏิ ๔ ชัน้ .
พระศาสดา ประทับนั่งแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูกองไฟใหญโนน แลวทรงแสดง
อัคคิขันโธปมสูตร. ก็เมื่อตรัสไวยากรณนี้อยู ภิกษุประมาณ ๖๐
รูปรากเลือด. ภิกษุประมาณ ๖๐ ลาสิกขาเปนคฤหัสถ. ภิกษุ
ประมาณ ๖๐ รูปมีจิตไมยึดมั่นก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย. ก็
เพราะไดฟงไวยากรณนั้น นามกายของภิกษุประมาณ ๖๐ รูป
ก็กลัดกลุม เมื่อนามกายกลัดกลุม กรัชกายก็รุมรอน เมื่อกรัชกาย
รุมรอน โลหิตอุนที่คั่งก็พุงออกจากปาก. ภิกษุ (อีก) ประมาณ ๖๐
รูป คิดวาการประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณตลอดชีวิต
ในพระพุทธศาสนา ทําไดยากหนอ แลวพากันลาสิกขาเปนคฤหัสถ
ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป สงญาณมุงตรงตอเทศนาของพระศาสดา
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุเหลาใด รากเลือด ภิกษุเหลานั้นตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
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เหลาใดสึกเปนคฤหัสถ ภิกษุเหลานั้นพากันย่ํายีสิกขาบทเล็กนอย.
ภิกษุเหลาใดบรรลุพระอรหัต ภิกษุเหลานั้น เปนผูมีศีล บริสุทธิ์แล.
พระธรรมเทศนาของพระศาสดา เกิดมีผลแมแกภิกษุ ๓ จําพวก
ดังกลาวนี้.
ถามวา พระธรรมเทศนาเกิดมีผลแกภิกษุผูบรรลุพระอรหัต
ยกไวกอน อยางไรจึงเกิดผลแกภิกษุนอกนี้. ? ก็วา ก็ภิกษุ
แมเหลานั้น ถาไมไดฟงธรรมเทศนากัณฑนี้ไซร เปนผูประมาท
ไมพึงอาจละฐานะได แตนั้นบาปของภิกษุเหลานั้น กําเริบขึ้น จะ
พึงทําเธอใหจมลงในอบายถายเดียว แตฟงเทศนากัณฑนี้แลว เกิด
ความสังเวช ละฐานะ. ตั้งอยูในภูมิแหงสามเณร บําเพ็ญศีล ๑๐
ประกอบขวนขวายในโยนิโสมนสิการ บางพวกเปนพระโสดาบัน
บางพวกเปนพระสกทาคามี บางพวกเปนอนาคามี บางพวกบังเกิด
ในเทวโลก. พระธรรมเทศนาไดมีผลแมแกภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก
ดวยอาการอยางนี้. ฝายภิกษุนอกนี้ ถาไมพึงไดฟงพระธรรมเทศนา
กัณฑนี้ไซร เมื่อกาลลวงไป ๆ ก็จะพึงตองอาบัติสังฆาฑิเสสบาง
ปาราชิกบาง ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนากัณฑนี้แลว คิดวา พระ
พุทธศาสนา ชางขัดเกลาจริงหนอ พวกเราไมสามารถจะบําเพ็ญ
ขอปฏิบัตินี้ตลอดชีวิตได จําเราจักลาสิกขา บําเพ็ญอุบาสกธรรม
จักพนจากทุกขได ดังนี้แลว จึงพากันสึกไปเปนคฤหัสถ. ชนเหลานั้น
ตั้งอยูในสรณะ ๓ รักษาศีล ๕ บําเพ็ญอุบาสกธรรม บางพวก
เปนพระโสดาบัน บางพวกเปนสกทาคามี บางพวกเปนอนาคามี
บางพวกบังเกิดในเทวโลกแล. พระธรรมเทศนาไดมีผลแมแกภิกษุ
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เหลานั้น ดวยอาการอยางนี้. อนึ่งหมูเทพไดฟงพระธรรมเทศนา
กัณฑนี้แลว ไดเที่ยวไปบอกแกภิกษุทั้งหลายผูไมไดฟงทุกรูป
ทีเดียว. ภิกษุทั้งหลายฟงแลวคิดวา ทานผูเจริญ การประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณตลอดชีวิต ในพระพุทธศาสนา
ทําไดยาก. ภิกษุ ๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๖๐ รูปบาง ๑๐๐ รูปบาง
บอกลาสิกขาเปนคฤหัสถไปทันที.
พระศาสดา เสด็จจาริกไปตามพอพระหฤทัย ไมเสด็จกลับ
ไปพระเชตวันอีก จึงทรงเรียกภิกษุมาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
เมื่อเที่ยวจาริกไปอยูคลุกคลีมานาน ภิกษุทั้งหลายเราปรารถนา
จะเรนอยูสักกึ่งเดือน ใคร ๆ ไมตองเขาไปหาเรา เวนแตภิกษุ
ผูนําบิณฑบาตรูปเดียวดังนี้ ทรงยับยั้งลําพังพระองคเดียวกึ่งเดือน
เสด็จออกจากที่เรน พรอมดวยพระอานนทเถระ เสด็จจาริกกลับไป
พระวิหาร ทรงเห็นภิกษุเบาบาง ในที่ ๆ ทรงตรวจดูแลวตรวจดูอีก
ถึงทรงทราบอยู ก็ตรัสถามพระอานนทเถระวา อานนท ในเวลาอื่น ๆ
เมื่อตถาคตเที่ยวจาริกกลับมายังเชตวัน ทั่ววิหารรุงเรื่องไปดวย
ผากาสาวพัสตร คลาคล่ําไปดวยผูแสวงคุณ แตมาบัดนี้ ปรากฏวา
ภิกษุสงฆเบาบางลง และโดยมากภิกษุเกิดโรคผอมเหลืองขึ้น นี่เหตุ
อะไรกันหนอ. พระเถระกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ
ทั้งหลายเกิดความวังเวชจําเดิมแตเวลาที่พระองคแสดงพระธรรมเทศนา อัคคิขันโธปมสูตร คิดวา พวกเรา ไมสามารถจะปรนนิบัติ
ธรรมนั้น โดยอาการทั้งปวงได และการที่ภิกษุผูประพฤติไมชอบ
บริโภคไทยธรรม ที่เขาใหดวยศรัทธาของชน ไมควรเลย จึงครุน
คิดจะสึกเปนคฤหัสถ.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 121

ขณะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงเกิดธรรมสังเวช. ลําดับ
นั้น จึงตรัสกะพระเถระวา เมื่อเรายับยั้งอยูในที่หลีกเรน ใคร ๆ
ไมบอกฐานะอันเปนที่เบาใจอยางหนึ่ง แกเหลาบุตรของเราเลย เหตุอัน
เปนที่เนาใจในศาสนานี้มีมาก เหมือนทาเปนที่ลงสูสาครทะเลฉะนั้น
ไปเถิด อานนท จงจัดพุทธอาสน ในบริเวณคันธกุฏี จงใหภิกษุ
สงฆประชุมกัน. พระเถระไดกระทําอยางนั้น. พระศาสดา เสด็จ
สูบวรพุทธอาสน ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
นั่นเปนสวนเบื้องตนทั้งหมดแหงเมตตา ไมใชอัปปนา ไมใชอุเบกขา
เปนเพียงแผประโยชนเกือ้ กูลแกสัตวทั้งหลายเทานั้น. จึงทรงแสดง
อัจฉราสังฆาตสูตรนี้ เพื่อเปนอัตถุปปตติเหตุนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺฉราสงฺฆาตมตฺต ความวา
เพียงการดีดนิ้วมือ. อธิบายวา เพียงเอา ๒ นิ้วดีดใหมีเสียง. บทวา
เมตฺตจิตฺต ไดแกจิตที่คิดแผประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว.
บทวา อาเสวติ ถามวา ยอมเสพอยางไร ? แกวา นึกถึง
อยูเสพ เห็นอยูเสพ พิจารณาอยูเสพ ประคองความเพียรอยูเสพ
นอมใจเชื่อเสพ เขาไปตั้งสติเสพ ตั้งจิตเสพ รูชัดดวยปญญาเสพ
รูยิ่งสิ่งที่ควรรูยิ่งเสพ กําหนดรูสิ่งที่ควรกําหนดรูเสพ ละสิง่ ที่ควร
ละเสพ เจริญสิ่งที่ควรเจริญเสพ กระทําใหแจงสิ่งที่ควรทําใหแจง
เสพ. แตในที่นี้พึงทราบวา เสพดวยเหตุสักวาเปนไปโดยการแผ
ประโยชนเกือ้ กูลในสวนเบื้องตนแหงเมตตา.
บทวา อริตฺตชฺฌาโน ไดแก ผูม ีฌานไมวาง หรือไมละทิ้ง
ฌาน. บทวา วิหรติ ความวา ผลัดเปลี่ยนเปนไปรักษาเปนไปเอง
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ใหเปนไป เที่ยวไป อยู ดวยเหตุนั้นทานจึงเรียกวา วิหรติ ดวยบทนี้
ทานจึงกลาวการอยูดวยอิริยาบถ ของภิกษุผูเสพเมตตา.
บทวา สตฺถุ สาสนกโร ไดแก ผูกระทําตามอนุสาสนี ของ
พระศาสดา บทวา โอวาทปฏิกโร ไดเกผูกระทําตามโอวาท.
ก็ในเรื่องนี้ การกลาวคราวเดียว ชือ่ วาโอวาท การกลาวบอย ๆ
ชื่อวา อนุสาสนี. แมการกลาวตอหนา ก็ชื่อวา โอวาท การสง
(ขาว) ไปกลาวลับหลัง ชื่อวา อนุสาสนี. การกลาวในเมื่อเรื่อง
เกิดขึ้นแลว ชื่อวา โอวาท. สวนการกลาวในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นหรือ
ยังไมเกิดขึ้น ชื่อวา อนุสาสนี. พึงทราบความแปลกกันอยางนี้. แต
เมื่อวาโดยปรมัตถ คําวา โอวาท หรืออนุสาสนีนั้น เปนอันเดียวกัน
มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เขากันได เกิดรวมกันนั้นนั่นแล.
ก็ในที่นี้ คําวาภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุเสพเมตตาจิต แมเพียงลัดนิ้ว
มือเดียว นี้แล เปนคําสอนและเปนโอวาทของพระศาสนา พึงทราบ
วา ภิกษุนั้น ชื่อวา ผูทําตามคําสอน และผูสนองโอวาท เพราะปฏิบัติ
คําสอนและโอวาทนั้น.
บทวา อโมฆ แปลวา ไมเปลา. บทวา รฏบปณฺฑ ความวา
บิณฑบาต (อาหาร) นั่นแล ทานเรียกวา รัฏฐบิณฑะ (กอนขาวของ
ชาวแควน) เพราะอาหารนั้น ภิกษุผสู ละเครือญาติ อาศัยชาวแวน
แควน บวชแลวไดจากเรือนของคนอื่น.
บทวา ปริภฺุชติ ความวา บริโภค มี ๔ อยาง คือ เถยยบริโภค อิณบริโภค ทายัชชบริโภค สามิบริโภค. ในบริโภค ๔
อยางนั้น การบริโภคของผูทุศีล ชือ่ วา เถยยบริโภค. การบริโภค
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ปจจัยที่ไมไดพิจารณาของผูมีศีล ชือ่ วา อิณบริโภค. การบริโภค
ของพระเสขบุคคล ๗ จําพวก ชื่อวา ทายัชชบริโภค. การบริโภค
ของพระขีณาสพ ชื่อวา สามิบริโภค. ใน ๔ อยางนั้น การบริโภค
กอนขาวของชาวแวนแควนนี้ ของภิกษุนี้ ยอมไมเสียเปลาดวย
เหตุ ๒ ประการ. ภิกษุผูเสพเมตตาจิตแมเพียงลัดนิ้วมือเดียว ชื่อวา
เปนเจาของกอนขาวของชาวแวนแควนบริโภค แมเพราะเหตุนั้นการ
บริโภคกอนขาวของชาวแวนแควนของภิกษุนั้น ชื่อวา ไมเสียเปลา.
ทานที่เขาใหแกภิกษุผูเสพเมตตาแมเพียงลัดนิ้วมือเดียว ยอมมี
ความสําเร็จมาก มีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรื่องมาก
มีความกวางขวางมาก เพราะเหตุนั้น การบริโภคขาวของชาวแควน
ของภิกษุนั้น ไมเปนโมฆะ ไมเสียเปลา บทวา โก ปน วาโท เย
น พหุลีกโรนฺติ ความวา ควรกลาวไดแทในขอนี้วา ภิกษุเหลาใด
สองเสพ เจริญใหมาก ทําบอย ๆ ซึ่งเมตตาจิตนี้ ภิกษุเหลานั้น
ยอมบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน ไมเสียเปลา เพราะภิกษุ
เห็นปานนี้ ยอมเปนเจาของกอนขาวชาวแวนแควน ไมเปนหนี้ เปน
ทายาทบริโภค.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภาเวติ ไดแก ใหเกิดขึ้น คือ ใหเจริญ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 124

อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มนสิกโรติ แปลวา กระทําไวในใจ. คําที่เหลือ แม
ในสูตรทั้งสองนี้ พึงทราบโดยนัยดังกลาวในสูตรที่ ๓. ก็ภกิ ษุใด
ยอมเสพ ภิกษุนี้แหละชื่อวา ยอมเจริญ ภิกษุนชี้ ื่อวากระทําในใจ.
ภิกษุยอมเสพดวยจิตใด ชื่อวายอมเจริญดวยจิตนั้นนั่นแล ชื่อวา
ยอมทําไวในใจดวยจิตนั้น. ก็พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาเปนผู
สมบูรณดวยลีลาแหงเทศนา เพราะทรงแทงตลอดธรรมธาตุใด
ทรงอาศัยลีลาแหงเทศนา ๑ ความเปนใหญในธรรม ๑ ความฉลาด
ในประเภทแหงปฏิสัมภิทา ๑ พระสัพพัญุตญาณอันไมติดขัด ๑
ของพระองค เพราะทรงเปนผูแทงตลอดธรรมธาตุนั้น จึงทรงจําแนก
แสดงจิตดวงเดียว ซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวเทานั้น โดยสวนทัง้ ๓.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๖
ในสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เยเกจิ เปนคํากําหนดไมแนนอน. บทวา อกุสลา
เปนคํากําหนดแนนอนแหงอกุศลเหลานั้น. ดวยคําเพียงเทานี้
อกุศลธรรมทั้งหมด เปนอันกําหนดเอาโดยไมเหลือ คําวา อกุสลภาคิยา อกุสลปกฺขิกา นี้ เปนชื่อแหงอกุศลธรรมทั้งนั้น. จริงอยู
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อกุศลนั่นแล บางพวกเปนอกุศลจิต ดวยอํานาจเปนสหชาตธรรม
(เกิดรวมกัน) บางพวกเขากันไดดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย และ
เปนฝกฝายของอกุศลธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา
เปนสวนแหงอกุศล เปนฝกฝายแหงอกุศล.
บทวา สพฺเพเต มโนปุพฺพงฺคมา ความวา ใจเปนหัวหนา
คือถึงกอนแหงธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้น ชื่อวา
มีใจเปนหัวหนา. จริงอยูธรรมเหลานั้น เกิดพรอมกัน มีวัตถุอันเดียว
กัน ดับพรอมกัน และมีอารมณเปนอันเดียวกันกับใจก็จริง ถึง
กระนั้น เพราะเหตุที่ใจยังธรรมเหลานั้นใหเกิดขึ้น ใหกระทําใหเกิด
ใหตั้งขึ้น ใหบังเกิด ฉะนั้นธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา มีใจเปนหัวหนา.
บทวา ปม อุปฺปชฺชติ ความวา เมื่อเขากลาววา พระราชา
เสด็จออกไปแลว ก็ไมมเี หตุที่จะพึงกลาววา ทัพพระราชาที่เหลือ
ออกไปแลวหรือยังไมออกไป เขายอมรูกันทั่ววา ทัพพระราชา
ออกไปหมดแลว ฉันใด ใจก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมมีเหตุที่จะพึง
กลาววา จําเดิมแตเวลาที่เขากลาววาเกิดขึ้นแลว ธรรมที่เหลือ
เกิดรวมกัน ระคนกัน ประกอบกัน เกิดขึ้นแลว หรือยังไมเกิดขึ้น
ธรรมทั้งหมดนั้น ยอมปรากฏวา เกิดขึ้นแลวทั้งนั้น อาศัยอํานาจ
แหงประโยชนนี้ ใจที่ระคน ที่ประกอบกัน ธรรมเหลานั้น แมจะเกิด
พรอมกัน และดับพรอมกัน ทานก็เรียกวาเกิดกอนธรรมเหลานั้น.
บทวา อนฺวเทว แปลวา ตามกัน รวมกัน อธิบายวา พรอม
กันทีเดียว. แตครั้นถือเอาเคาแหงพยัญชนะ ไมควรถือวา จิตเกิด
กอน เจตสิกเกิดทีหลัง. จริงอยู อรรถคือความเปนที่อาศัยของ
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พยัญชนะทั้งหลาย แมในคาถาวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา
มโนมยา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๗
ในสูตรที่ ๗ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :กุศลธรรมแมเปนไปในภูมิ ๔ ทานกลาววา กุศล. คําที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในสูตรที่ ๖ นั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
อรรถกถาสูตรที่ ๘
ในสูตรที่ ๘ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภิกฺขเว ในคําวา ยถยิท ภิกฺขเว ปมาโท นี้ เปนอาลปนะ
ความวา ยถา อย ปมาโท เหมือนความประมาทนี้. บทวา ปมาโท
ไดแก อาการคือ ความประมาท. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
ในธรรมเหลานั้น ความประมาทเปนไฉน ? ความปลอยจิต การ
สนับสนุนความปลอยจิตในกามคุณ ๕ ดวยกายทุจจริต ดวยวจี
ทุจจริต หรือดวยมโนทุจจริต หรือการการทําโดยไมเคารพ ความ
กระทําไมติดตอ ความทําอันหาประโยชนมิได ความประพฤติ
ยอหยอน ความทอดทิ้งฉันทะ ความทอดทิ้งธุระ ความไมเสพ ความ
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ไมอบรม ความไมทําใหมาก ซึ่งการอบรมกุศลธรรมทั้งหลาย.
ความประมาท กิริยาที่ประมาท ภาวะที่ประมาทเห็นปานนี้ใด
นี้เรียกวาความประมาท.
บทวา อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ (กุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมไปดวย) นี้ ทานกลาวเนื่องดวยฌานและ
วิปสสนา. แตมรรคผลที่เกิดขึ้นแลวครั้งเดียว ไมเสื่อมอีกตอไป.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
อรรถกถาสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :ความไมประมาท พึงทราบโดยพิสดาร โดยตรงกันขามกับ
ความประมาท.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ในสูตรที่ ๑๐ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :ความเปนผูเกียจคราน ชื่อวา โกสัชชะ. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาอัจฉราสังฆาตวรรคที่ ๖
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วิริยารัมภาทิวรรคที่ ๗
วาดวยเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม
[๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการปรารภความเพียร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูปรารภความเพียร กุศลธรรมทีย่ ังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีความมักมาก ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เมือ่ บุคคลเปนคนมักมาก อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิด
ขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีความมักนอย ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เมือ่ บุคคลเปนผูมักนอย กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกอ นภิกษุ
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ทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมสันโดษ อกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความสันโดษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลสันโดษ กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคาย กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอม
เกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมรูสึกตัว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 130

[๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลรูสึกตัว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
จบ วิริยารัมภาทิวรรคที่ ๗
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อรรถกถาวิรยิ ารัมภาทิวรรคที่ ๗
อรรถกถาสูตรที่ ๑
ในสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา วีริยารมฺโภ ไดแก ความริเริ่มความเพียร คือสัมมัปปธาน
ซึ่งมีกิจ อธิบายวา ความเปนผูมีความเพียรอันประคองไวบริบูรณ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มหิจฉฺ ตา ไดแก ความโลภมาก ซึง่ ทานหมายกลาว
ไววา ในธรรมเหลานั้น ความมักมากเปนไฉน ? ความปรารถนา
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แหงภิกษุผูไมสันโดษดวยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจัย อันเปนเภสัชชปริกขาร ยิ่งขึ้น ๆ หรือดวยกามคุณ ๕
ความปรารถนา ความเปนแหงความปรารถนา ความมักมาก
ความกําหนัด ความกําหนัดมาก แหงจิตเห็นปานนี้ใด นี้เรียกวา
มหิจฉตา ความมักมาก.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปจฺฉตา ไดแก ความไมโลภ. บทวา อปฺปจ ฺฉสฺส
ไดแกผูไมปรารถนา ก็ในที่นี้ พยัญชนะ ดูเหมือนยังมีสวนเหลือ
คือยังมีปรารถนาอยูบาง สวนอรรถไมมีสวนเหลือ คือไมปรารถนา
เลย. จริงอยู บุคคลนั้นทานเรียกวา ผูมีความปรารถนานอย เพราะ
ภาวะที่มีความปรารถนามีประมาณนอยก็หามิได แตทานเรียกวา
มีความปรารถนานอย (มักนอย) เพราะไมมีความปรารถนา คือ
ภาวะ ที่ไมมีความโลภ ที่เขาสองเสพบอย ๆ นั่นแล.
อีกอยางหนึ่ง ในทีน่ ี้ พึงทราบความตางกันดังนี้วา อตฺริจฺฉตา
ความปรารถนาเกิน ปาปจฺฉตา ความปรารถนาลามก มหิจฺฉตา
ความมักมาก. ใน ๓ อยางนั้น ความไมอิ่มในลาภของตนยังปรารถนา
ในลาภของผูอื่น ชื่อวา ความปรารถนาเกิน. สําหรับผูประกอบ
ดวยความปรารถนาเกิดนั้น แมขนมสุกในภาชนะหนึ่ง เขาใสไวใน
ภาชนะของตน ยอมปรากฏ เหมือนขนมที่สุกไมดี และเหมือนมีนอย
ขนมนั้นนั่นแล เขาใสในภาชนะของคนอื่น ปรากฏเหมือนสุกดี
และเหมือนมีมาก. ความประกาศคุณที่ไมมีอยู และความไมรูจัก
ประมาณในการรับ ชื่อวา ความปรารถนาลามก. ความปรารถนา
ลามกแมนั้น มาแลวในอภิธรรม โดยนัยมีอาทิวา คนบางคนในโลกนี้
เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูจักเราวา เปนผู
มีศรัทธา. บุคคลผูประกอบดวยความปรารถนาลามกนั้น ยอม
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ตั้งอยูในความหลอกลวง. สวนความประกาศคุณที่มีอยู และความ
เปนผูไมรูจักประมาณในการรับ ชือ่ วาเปนผูมีความมักมาก. ความ
มักมากแมนั้นก็มาแลวโดยนัยนี้เหมือนกันแหละวา คนบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูจักเราวา เปน
ผูมีศรัทธา. บางคนเปนผูมีศีล ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูจัก
เราวาเปนผูมีศีล. บุคคลผูประกอบดวยความมักมากนั้น เปนผูอิ่ม
ไดยาก. แมมารดาผูบังเกิดเกลา ก็ไมสามารถจะยึดจิตใจเขาได.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้ไววา
อคฺคิกฺขนฺโธ สนุทฺโทจ มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล
สกเฏน ปจฺจดย เทนฺตุ ตโยเปเต อตปฺปยา.
กองไฟ ๑ สมุทร ๑ คนมักมาก ๑ ใหปจจัยตั้ง
เลมเกวียน ทั้ง ๓ ประเภทนั้น ไมรูจักอื่น.
สวนการซอนคุณที่มีอยู ความเปนผูรูจักประมาณในการรับ ชื่อวา
ความเปนผูมักนอย. บุคคลผูประกอบดวยความเปนผูมักนอยนั้น
ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูจักเราวาเปนผูมีศรัทธา เปนผูมีศีล ชอบ
สงัด เปนพหุสูต ผูปรารภความเพียร ถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูมี
ปญญา เปนขีณาสพ ยอมไมปรารถนาวา ขอชนจงรูจักเราวา
เปนพระขีณาสพ เหมือนพระมัชฌันติกเถระ ฉะนั้น.
ไดยินวา พระเถระ ไดเปนพระขีณาสพผูใหญ. แตบาตร
และจีวรของทาน มีราคาเพียงบาทเดียวเทานั้น. ทานไดเปนพระ
สังฆเถระ ในวันฉลองวิหาร ของพระเจาธรรมาโศกราช. ครั้งนั้น
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มนุษยทั้งหลายเห็นวา ทานเปนผูปอนนัก จึงกลาววา ทานเจาขา
ขอทานจงอยูภายนอกสักครูเถิด. พระเถระคิดวา เมื่อพระขีณาสพ
เชนเรา ไมกระทําการสงเคราะหพระราชา คนอื่นใครเลาจักทําได
ดังนี้แลวจึงดําลงในแผนดิน แลวผุดขึ้นรับกอนขาวที่เขายกขึ้นเพื่อ
พระสังฆเถระไดพอดี. ทานเปนพระขีณาสพ ยอมไมปรารถนาวา
ขอคนจงรูจักเราวาเปนพระขีณาสพ ดวยประการอยางนี้.
ก็แล ภิกษุผูมักนอยอยางนี้ ยอมทําลาภที่ยังไมเกิด ใหเกิด
ขึ้น หรือยอมทําลาภที่เกิดขึ้นแลวใหมั่นคง ยอมทําจิตของทายก
ใหยินดี. ภิกษุนั้นยอมถือเอาแตนอย เพราะความที่ตนเปนผูมักนอย
โดยประการใด ๆ มนุษยทั้งหลายเลื่อมใสในวัตรของทาน โดย
ประการนั้น ๆ ยอมถวายเปนอันมาก.
ความมักนอยแมอีกอยาง มี ๔ ประการคือ มักนอยในปจจัย ๑
มักนอยในธุดงค ๑ มักนอยในปริยตั ิ ๑ มักนอยในอธิคม ๑ บรรดา
ความมักนอย ๔ อยางนั้น ความมักนอยในปจจัย ๔ ชื่อวา มักนอย
ในปจจัย. ภิกษุนั้น ยอมรูกําลังของทายก ยอมรูก ําลังของไทยธรรม
ยอมรูกําลังของตน ถาไทยธรรมมีมาก ทายกประสงคจะถวายนอย
ยอมรับแตนอย ดวยอํานาจทายก, ไทยธรรมมีนอย ทายกประสงค
จะถวายมาก ยอมรับแตนอย ดวยอํานาจไทยธรรม แมไทยธรรม
มีมาก ทั้งทายกก็ประสงคจะถวายมาก ยอมรูจักกําลังของตนแลว
รับแตพอประมาณ. ภิกษุผูไมประสงคจะใหคนอื่นรูการสมาทาน
ธุดงคแจมแจง พึงทราบเรื่องเหลานี้ เปนอุทาหรณ.
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เลากันมาวา พระมหากุมารกัสสปเถระผูถือโสสานิกังคธุดงค
อยูในปาชามาตลอด ๖๐ ป. ภิกษุอื่นแมแตรูปเดียวก็ไมรู ดวยเหตุ
นั้นแล ทานจึงกลาววา
เราอยูในปาชามาตลอด ๖๐ ปรวด ภิกษุผูเปน
เพื่อน ก็ไมรูเรา โอเราเปนยอดของผูถือการอยู
ปาชาเปนวัตร.
พระเถระสองรูปพี่นองกันอยูที่เจติยบรรพต. นองชายถือเอาทอน
ออยที่อุปฏฐากสงไปถวาย ไปสูสํานักของพี่ชายกลาววา ทานขอรับ
นิมนตทานฉันเถิด. เวลาที่พูดเปนเวลาที่พระเถระกระทําภัตตกิจ
เสร็จแลวบวนปาก. พระเถระกลาวา อยาเลยคุณ. นองชายกลาววา
ทานถือเอกาสนิกังคธุดงคหรือขอรับ. พระเถระกลาววา เอามาเถอะ
คุณ ทอนออย แมถือเอกาสนิกังคธุดงคถึง ๕๐ ก็ยังปกปดธุดงค
ไว กระทําการฉันแลว บวนปาก อิธิษฐานธุดงคใหมแลวไป. ก็
ภิกษุใด เปนเหมือนพระสาเกตติสสเถระ ไมปรารถนาจะใหผูอื่น
รูวาตนเปนพหุสูต ภิกษุ ชือ่ วา เปนผูมักนอยในปริยัติ.
ไดยินวา พระเถระคิดวา เวลาไมมีจึงไมกระทําโอกาสใน
อุเทศ (เรียน) และปริปุจฉา (สอบถาม) ถูกทักทวงวา ทานขอรับ
เมื่อไรทานจักไดมรณขณะ (เวลาตาย) จึงสละหมู ไปยังกณิการวาลิก
สมุทรวิหาร. ในที่นั้น ทานไดมีอุปการะแกพระเถระ พระนวกะ
และพระมัชฌิมะ ตลอดภายในพรรษา ในปวารณาในวันอุโบสถ.
ใหชาวชนบทแตกตื่นดวยธรรมมีกถาแลวก็ไป.
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สวนภิกษุใดเปนพระอริยะชั้นใดชั้นหนึ่งมีพระโสดาบันเปนตน
ไมปรารถนาใหผูอื่นรูวาตนเปนพระโสดาบันเปนตน ภิกษุนี้ ชื่อวา
ผูมีความปรารถนานอยในอธิคม เหมือนกุลบุตร ๓ คน แลเหมือน
ชางหมอ ชือ่ ฆฏีการะ. ก็ในอรรถนี้ แมปุถชุ นผูศ ึกษาประกอบดวย
ความไมโลภมีกําลังกลา ไดอาเสวนะแลว ก็พึงทราบวาเปนผูมักนอย.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อสนฺตุฏิตา ไดแก ความโลภกลาวคือความไมสันโดษ
อันเกิดแกบุคคลผูเสพคบหา เขาไปนั่งใกล บุคคลผูไมสันโดษ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สนฺตุฏิตา ไดแก ความสันโดษกลาวคือความไมโลภ
อันเกิดแกบุคคลผูเสพคบหา เขาไปนั่งใกล บุคคลผูสันโดษ.
บทวา สนฺตุฏสฺส ไดแกผูประกอบดวยความสันโดษในปจจัย
ตามมีตามได ความสันโดษนั้นมี ๑๒ อยาง คือ ความสันโดษในจีวร
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๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ๑ ยถาพลสันโดษ ๑ ยถาสารุปป
สันโดษ ๑. ในบิณฑบาตเปนตนก็เหมือนกัน. สันโดษนัน้ มีการ
พรรณนาตามประเภทดังตอไปนี้ ภิกษุในพระศาสนานี้ ไดจีวรดีหรือ
ไมดีก็ตาม เธอยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรนั่นแล ไมปรารถนา
จีวรอื่น ถึงไดก็ไมรับ นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในจีวรของภิกษุนั้น.
ฝายภิกษุอีกรูปหนึ่ง เปนผูมีกําลังทุรพลตามปกติ หรือถูกอาพาธ
และชราครอบงํา หมจีวรหนัก ยอมลําบาก เธอเปลี่ยนจีวรนั้นกับ
ภิกษุผูชอบพอกัน ถึงจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรเบา ก็เปนผู
สันโดษ. นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษในจีวรของภิกษุนั้น. ภิกษุอีกรูป
หนึ่ง เปนผูไดปจจัยที่ประณีต ไดจีวรแผนผาที่นํามาแตเมืองโสมาร
เปนตน อยางใดอยางหนึ่งที่มีราคา ก็หรือวา ไดจีวรเปนอันมาก
ใหไปดวยคิดวา จีวรนีส้ มควรแกพระเถระผูบวชนาน นี้สมควรแก
ภิกษุ ผูเปนพหูสูต นี้สมควรแกภิกษุผูเปนไข นี้สมควรแกภิกษุ
ผูมีลาภนอย แลวจึงเลือกเอาจีวรเกาของภิกษุเหลานั้น หรือผา
เปรอะเปอนจากกองขยะ เปนตน (หรือผาตกตามรานตลาด) กระทํา
เปนสังฆาฏิดวยผาเหลานั้น แมครองเองก็เปนผูสันโดษทีเดียว นี้
ชื่อวายถาสารุปปสันโดษ ของภิกษุนั้น. อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ได
บิณฑบาตอันเศราหมองหรือประณีต เธอยอมยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยบิณฑบาตนั้นนั่นแล ไมปรารถนาบิณฑบาตอื่น ถึงไดก็ไมรับ
นี้ชื่อวายถาลาภสันโดษของภิกษุนั้น อนึ่ง ภิกษุใดบิณฑบาตที่แสลง
ตอปกติของตน หรือแสลงแกความปวยไข บริโภคแลวไมผาสุก เธอ
ใหบิณฑบาตนั้นแกภิกษุผูชอบพอกัน แลวฉันโภชนะอันเปนสัปปายะ
จากมือของภิกษุนั้น แมกระทําสมณธรรมอยู ก็เปนผูสันโดษแท
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นี้ชื่อวา ยถาพลสันโดษ ในบิณฑบาตของภิกษุนั้น. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
ไดบิณฑบาตอันประณีตเปนอันมาก เธอถวายบิณฑบาตนั้น แก
พระเถระผูบวชนาน ผูเปนพหูสูต ผูมีลาภนอย และผูเปนไข เหมือน
จีวร แมฉันอาหารจากสํานักของภิกษุเหลานั้น หรืออาหารที่ระคนกัน
เพราะเที่ยวบิณฑบาตมา ก็ชื่อวา เปนผูสันโดษแท. นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.
อนึ่งภิกษุในพระศาสนานี้ ไดเสนาสนะที่นาชอบใจ. หรือ
ไมนาชอบใจ. เธอไมใหความดีใจเกิดขึ้น ไมใหความขุนใจเกิดขึ้น
ยอมยินดีดวยเสนาสนะ ตามที่ไดเทานั้น โดยที่สุดแมเครื่องลาดทํา
ดวยหญา. นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น.
อนึ่ง ภิกษุไดเสนาสนะ. แสลงแกปกติของตน หรือแสลงแก
ความเปนไขของตน ซึ่งเธออยู ไมมคี วามผาสุก เธอใหเสนาสนะนั้น
แกภิกษุผูชอบพอกัน แมจะอยูในเสนาสนะอันเปนสัปปายะ ก็เปน
ผูสันโดษแท นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมาก ไดเสนาสนะอันประณีต เปนอันมาก
มีถ้ํามณฑป และเรือนยอดเปนตน เธอถวายเสนาสนะแมเหลานั้น
แกพระเถระผูบวชนาน ผูพหุสูต ผูมีลาภนอย และผูเปนไขเหมือน
ดังจีวร ถึงจะอยูในที่ใดที่หนึ่ง ก็เปนผูสันโดษแท นี้ ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น. แมภิกษุใด พิจารณาวา ธรรมดา
วาเสนาสนะ. อันดีที่สุด เปนที่ตั้งแหงความประมาท ถีนมิทธะ ยอม
ครอบงําสําหรับผูนั่งในที่นั้น สําหรับผูนอนหลับแลวตื่นขึ้น วิตก
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อันลามกยอมปรากฏ เธอไมรับเสนาสนะเชนนั้น แมที่มาถึงแลว
เธอปฏิเสธเสนาสนะนั้น ถึงจะอยูในกลางแจง มีอยูโคนไมเปนตน
ก็เปนผูสันโดษแท นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะของ
ภิกษุนั้น.
อนึ่งภิกษุในพระศาสนานี้ ไดเภสัชอันเศราหมอง หรือประณีต
เธอยอมยินดีดวยเภสัชที่ตนไดนั้นนั่นแล ไมปรารถนาเภสัชอื่น
ถึงจะไดก็ไมรับ นี้ชื่อวายถาลาภสันโดษ ในคิลาปจจัยของภิกษุนั้น.
อนึ่งภิกษุใด ตองการน้ํามันกลับไดน้ําออย แมเธอถวายน้ําออยนั้นแก
ภิกษุผูชอบพอกัน ถือเอาน้ํามันจากมือของภิกษุผูชอบกันนั้น หรือ
แสวงหาน้ํามันอื่น กระทําเภสัช ก็เปนผูสันโดษแท นีช้ ื่อวา
ยถาพลสันโดษในคิลานปจจัย ของภิกษุนั้น ภิกษุอีกรูปหนึ่ง มี
บุญมาก ไดเภสัชอันประณีต มีนา้ํ มันและน้ําออยเปนตนเปนอันมาก
เธอถวายเภสัชนั้นแกพระเถระผูบวชนาน ผูพหูสูต ผูมีลาภนอย
และผูเปนไข เหมือนจีวร แมจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยเภสัชอยาง
ใดอยางหนึ่ง อันเขานํามาแลวเพื่อภิกษุเหลานั้น ก็เปนผูสันโดษแท.
อนึ่งภิกษุใดเมื่อเขาใสสมอดองน้ํามูตรลงในภาชนะหนึ่ง วางวัตถุมีรส
อรอย ๔ ลงในภาชนะหนึ่ง แลวพูดวาทานขอรับ ทานตองการ
สิ่งใด จงถือเอาสิ่งนั้นไปเถิด ถาโรคของเธอสงบไป แมดวยเภสัช
ทั้งสอง ชนิดใดชนิดหนึง่ ไซร เมื่อเปนเชนนั้น ชือ่ วา สมอดองน้ํามูตร
บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว จึงปฏิเสธ
ของมีรสอรอย ๔ อยาง แมกระทําเภสัชดวยสมอดองน้ํามูตรก็เปน
ผูสันโดษอยางยิ่ง นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในคิลานปจจัย ของ
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ภิกษุนั้น. ก็บรรดาสันโดษ ๓ ในปจจัยเฉพาะอยางหนึ่ง ๆ นี้ ยถาสารุปปสันโดษเปนเลิศ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๖ - ๗
ในสูตรที่ ๖ - ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อโยนิโสมนสิการ และโยนิโสมนสิการ มีลักษณะดังกลาว
แลวในหนหลัง และคําที่เหลือในสูตรนี้มีเนื้อความงายทั้งนั้น แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖ - ๗
อรรถกถาสูตรที่ ๘
ในสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อสมฺปชฺ ไดแก ความไมรูตัว. คําวา
อสมฺปชฺ นี้ เปนชื่อของโมหะ. บทวา อสฺปชานสฺส ไดแก ผูไม
รูตัว คือผูหลง.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สมฺปชฺ ไดแก ความรูตัว. บทวา สมฺปชฺ นี้เปน
ชื่อแหงปญญา. บทวา สมฺปชานสฺส ไดแกผูรูตัวอยู.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ในสูตรที่ ๑๐ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปาปมิตฺตตา ความวา มิตรชั่ว คือลามก มีอยูแ กผูใด
ผูนั้นชื่อวามีมิตรชั่ว. ความมีมิตรชั่ว ชื่อวา ปาปมิตตตา
ความเปนผูมีมิตรชั่ว. คําวา ปาปมิตตตา นี้ เปนชื่อของขันธ ๔
ที่เปนไปโดยอาการนั้น. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ในบรรดา
ธรรมเหลานั้น ความเปนผูมีมิตรชั่วเปนไฉน ? บุคคลเหลาใด เปน
ผูไมมีศรัทธา เปนผูทุศีล เปนผูมีสุขนอย เปนผูตระหนี่ เปนผูมี
ปญญาทราม การเสพ การอาศัยเสพ การสองเสพ การคบหา
การสมคบ ความภักดี ความจงรัก บุคคลเหลานั้น ความมีบุคคลเหลานั้น
เปนเพื่อนนี้ เรียกวา ความเปนผูมีมิตรชั่ว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาวิริยาภัมภาทิวรรคที่ ๗
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กัลยาณมิตตตาทิวรรคที่ ๘
วาดวยความมีมิตรดีเปนเหตุใหกุศลธรรมเกิดขึ้นเปนตน
[๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลมีมิตรดี กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ
ไมประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะการ
ประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ เพราะการไมประกอบกุศลธรรม
เนือง ๆ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป.
[๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ
การไมประกอบอกุศลเนือง ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะการ
ประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ เพราะการไมประกอบอกุศลธรรม
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เนือง ๆ กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ยอมเสือ่ มไป.
[๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหโพชฌงคที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือโพชฌงคที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนการใสใจโดยไม
แยบคาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย
โพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว
ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ.
[๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนเหตุใหโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือโพชฌงคที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบรู ณ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคาย โพชฌงคที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น ละโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
[๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมญาติมีประมาณนอย
ความเสื่อมปญญาชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย.
[๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยญาติมีประมาณ
นอย ความเจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้วา เราทั้งหลายจัก
เจริญดวยปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเนียก
อยางนี้แล.
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[๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมแหงโภคะมีประมาณ
นอย ความเสื่อมแหงปญญาชั่วรายที่สุดกวาควานเสื่อมทั้งหลาย.
[๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยโภคะมีประมาณ
นอย ความเจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเจริญโดยความ
เจริญปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล.
[๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมยศมีประมาณนอย
ความเสื่อมปญญาชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย.
จบ กัลยาณมิตตตาทิวรรคที่ ๘
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อรรถกถากัลยาณมิตตตาทิวรรคที่ ๘
อรรถกถาสูตรที่ ๑
สูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๘ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กลฺยาณมิตฺตตา ความวา ชื่อวากัลยาณมิตร เพราะมี
มิตรดี ภาวะแหงความเปนผูมีกัลยาณมิตรนั้น ชื่อวา กัลยาณมิตตตา
ความเปนผูมีมิตรดี. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่ตรงกันขามกับคํา
ดังกลาวนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนุโยโค ไดแก การประกอบ การประกอบทั่ว. บทวา
อนนุโยโค ไดแก การไมประกอบ การไมประกอบทั่ว. บทวา
อนุโยคา แปลวา เพราะการประกอบเนือง ๆ. บทวา อนนุโยคา
แปลวา เพราะไมประกอบเนือง ๆ. บทวา กุสลาน ธมฺมาน ไดแก
กุศลธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีเนือ้ ความงายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โพชฺฌงฺคา ไดแก ธรรม ๗ ประการ อันเปนองคคุณ
ของสัตวผูตรัสรู. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา โพชฌงคเพราะเปนองคแหง
ธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรูอันเปนเหตุออกจากวัฏฏะ หรือทําใหแจง
สัจจะ ๔ ของสัตวผูตรัสรูนั้น. บทวา โพชฺฌงฺคา ความวา ชื่อวา
โพชฌงค ดวยอรรถวากระไร ? ที่ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองค
แหงธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรู ชื่อวาโพชฌงค เพราะองคแหง
ธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรูตาม. ชื่อวาโพชฌงค เพราะเปนองค
แหงธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรูเฉพาะ. ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปน
องคแหงธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรูพรอม. ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปน
ไปพรอม ดวยปญญาเครื่องตรัสรู. ก็บท (วาโพชฌงค) นี้ ทานจําแนก
ไวแลวดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :ดวยบทนี้วา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ยอมถึงความเจริญ
เต็มที่ ดังนี้ ทานกลาวถึงภูมิพรอมดวยกิจ ตามความเปนจริง แหง
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โพชฌงค. ก็ภูมินี้นั้นมี ๔ อยาง คือวิปสสนา ๑ ฌานที่เปนบาท
แหงวิปสสนา ๑ มรรค ผล ๑ ใน ๔ อยางนั้น ในเวลาที่เกิดใน
วิปสสนา โพชฌงค จัดเปนกามวจร. ในเวลาที่เกิดในฌานอันเปน
บาทของวิปสสนา โพชฌงค เปนรูปาวจร และอรูปาวจร. ในเวลา
ที่เกิดในมรรคและผล โพชฌงคเปนโลกุตตระ. ดังนั้น ในสูตรนี้
ทานจึงกลาวโพชฌงควา เปนไปในภูมิทั้ง ๔.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๖
ในสูตรที่ ๖ มีความยอเหตุที่เกิดเรื่อง ก็ในเหตุที่เกิดเรื่อง
ทานตั้งเรื่องไวดังตอไปนี้ :ภิกษุมากรูปนั่งประชุมกันในโรงธรรม ทานเกิดสนทนาปรารภ
พันธุลมัลลเสนาบดีขึ้นในระหวาง ดังนี้วา อาวุโส ตระกูลชื่อโนน
เมื่อกอน ไดมีหมูญาติเปนอันมาก มีสมัครพรรคพวกมาก บัดนี้
มีญาตินอย มีสมัครพรรคพวกนอย. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวาระจิต ของภิกษุเหลานั้น ทรงทราบวา เมื่อเราไป
(ที่นั้น) จักมีเทศนกัณฑใหญจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ประทับ
นั่งบนบวรพุทธอาสน ที่เขาตกแตงไวในโรงธรรม แลวตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมดวยเรื่องอะไรกัน. พวก
ภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เรือ่ งคามนิคมเปนตน
อยางอื่นยอมไมมี แตตระกูลชื่อโนน เมื่อกอนมีญาติมาก มีสมัคร
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พรรคพวกมาก บัดนี้ มีญาตินอย มีสมัครพรรคพวกนอย พวก
ขาพระองค นั่งประชุมสนทนากันดังนี้. พระศาสดาทรงปรารภ
สูตรนี้วา กอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมนี้มีประมาณนอย ดังนี้
ในเมื่อเกิดเรื่องนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมตฺติกา ไดแกนอย คือ มี
ประมาณนอย. จริงอยู ดวยความเสื่อมนี้ ทานกลาวคํามีอาทิวา
ความเสื่อมจากสวรรค หรือจากมรรคยอมไมมี นั้นเปนเพียงความ
เสื่อมในปจจุบันเทานั้น. บทวา เอต ปติกิฏ ความวา นี้เปนของ
ที่เลวราย นี้เปนของต่ําทราม. บทวา ยทิท ปฺาปริหานิ ความวา
ความเสื่อมแหงกัมมัสสกตปญญา ฌานปญญา วิปสสนาปญญา
มรรคปญญา และ ผลปญญา ในศาสนาของเรา เปนความเสื่อม
ที่เลวราย เปนความเสื่อมที่ต่ําทราม เปนความเสื่อมที่ควรละทิ้งเสีย.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๗
ในสูตรที่ ๗ ทานกลาวไวแลว ในเหตุเกิดเรื่องเหมือนกัน.
ไดยินวา บรรดา ภิกษุสงฆ ผูนั่งประชุมกันในโรงธรรม บางพวก
กลาวอยางนี้วา ตระกูลชื่อโนน เมื่อกอนมีญาตินอย พวกนอย บัดนี้
ตระกูลนั้น มีญาติมาก มีพวกมาก หมายเอาตระกูลนั้น จึงกลาว
อยางนี้แล. คือ หมายถึงนางวิสาขาอุบาสิกา และเจาลิจฉวีใน
กรุงเวสาลี. พระศาสดา ทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหลานั้น จึง
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เสด็จมาโดยนัยกอนนั่นแล ประทับนั่งบนธรรมาสน ตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลใหทรงทราบตามความเปนจริงแลว. พระศาสดาทรงเริ่ม
พระสูตรนี้เพื่อเหตุเกิดเรื่องนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมตฺติกา ความวา ชื่อวานอย
เพราะไมมีผูอาศัยสมบัตินั้นแลว ถึงสวรรคหรือมรรคได. บทวา
ยทิท ปฺาวุฑฺฒิ ไดแกความเจริญแหงกัมมัสสกตปญญาเปนตน.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะชื่อวาความเจริญแหงญาติเปนเพียง
ปจจุบันเปนเรื่องเล็กนอย ไมสามารถใหถึงสวรรค หรือมรรคได.
บทวา ปฺญาวุฑฺฒิยา ไดแก ดวยความเจริญแหงปญญา มีกมั มัสสกตปญญาเปนตน.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
อรรถกถาสูตรที่ ๘
สูตรที่ ๘ ทานกลาวไวในเหตุเกิดเรื่องเหมือนกัน. ไดยินวา
ภิกษุมากรูป นั่งประชุมกันในโรงธรรม ปรารภบุตรของเศรษฐี
ผูมีทรัพยมากกลาววา ตระกูลชื่อโนน เมื่อกอนมีโภคะมาก มีเงิน
และทองมาก บัดนี้ตระกูลนั้นกลับมีโภคะนอย. พระศาสดาเสด็จ
มาโดยนัยกอนนั่นแหละ ทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้นแลว จึงทรง
เริ่มพระสูตรนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
แมใน สูตรที่ ๙ ทานก็กลาวไว ในเหตุเกิดเรื่องเหมือนกัน
ไดยินวา พวกภิกษุนั่งประชุมกันในโรงธรรม ปรารภกากวลิย
เศรษฐีและปุณณเศรษฐี กลาววา ตระกูลชื่อโนน เมื่อกอนมีโภคะ
นอย บัดนีต้ ระกูลเหลานั้นมีโภคะมาก. พระศาสดาเสด็จมาโดยนัย
กอนนั่นแล ทรงสดับของภิกษุเหลานั้น จึงเริ่มพระสูตรนี้. คําที่
เหลือ ในสูตรทั้ง ๒ นี้ พึงทราบโดยนัยดังกลาวในหนหลังนั่นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
แมสูตรที่ ๑๐ ทานกลาวไวแลวในเหตุเกิดเรื่องเหมือนกัน.
ไดยินวา ภิกษุทั้งหลายในโรงธรรมปรารภพระเจาโกศลมหาราช
กลาววา ตระกูลชื่อโนน เมื่อกอนมียศมาก มีบริวารมาก บัดนี้
มียศนอย มีบริวารนอย พระศาสดาเสด็จมาโดยนัยกอนนั่นแล ทรง
สดับคําของภิกษุเหลานั้น จึงเริ่มเทศนานี้. คําที่เหลือพึงทราบ
โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถากัลยาณมิตตตาทิวรรคที่ ๘
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ปมาทาทิวรรคที่ ๙
วาดวยธรรมที่เลิศและเปนไปเพื่อประโยชนและมิใชประโยชน
[๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยยศมีประมาณนอย
ความเจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเจริญโดยความ
เจริญดวยปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
[๘๓] ดูกอภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประมาท ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ.
[๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท
กอนภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
เกียจคราน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปน
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
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[๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูปรารภ
ความเพียร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูปรารภความเพียร
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เพื่อนความเปนผู
มักมาก กอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อ
มิใชประโยชนอยางใหญ.
[๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
ไมสันโดษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
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[๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดย
ไมแยบคาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปน
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
ไมรูสึกตัว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ.
[๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมี
มิตรชั่ว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อ
มิใชประโยชนอยางใหญ.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 154

[๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ
[๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบ
อกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบกุศลธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอม
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยาง
หนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
จบ ปมาทาทิวรรคที่ ๙
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อรรถกถาปมาทาทิวรรคที่ ๙
อรรถกถาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๙ สูตรที่ ๑ ทานกลาวไวแลว ในเหตุเกิดเรื่องนั่นแล.
ไดยินวา ภิกษุมากรูป นั่งประชุมกันในโรงธรรม ปรารภถึงกุมภโลกกลาววา ตระกูลชื่อโนน เมื่อกอนมียศนอย มีบริวารนอย
บัดนี้มียศมากมีบริวารมาก. พระศาสดาเสด็จมาโดยนัยกอนนั่นแล
ไดทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้น จึงเริ่มพระสูตรนี้ ใจความแหง
พระสูตรนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มหโต อนตฺถาย ไดแก เพื่อประโยชนแกความพินาศ
อยางใหญ คําที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
จบ อรรถกถาปมาทาทิวรรคที่ ๙
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วรรคที่ ๑๐
วาดวยธรรมที่กอใหเกิดประโยชนและมิใชประโยชน
[๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนความประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประมาทยอมเปน
ไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนความไมประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาท
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผู
เกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนการปรารภความเพียร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การปรารภ
ความเพียร ยอมเปนเพื่อประโยชนอยางใหญ.
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[๑๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักมาก
ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอันแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไม
สันโดษยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การใสใจ
โดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
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[๑๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดย
แยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๑๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไม
รูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรูสึกตัว
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
[๑๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรชั่ว
ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหจุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
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[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนื่อง ๆ การไมประกอบกุศลธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ การไม
ประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ.
[๑๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เรา
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ
เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบอกุศลธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบ
อกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ.
วาดวยธรรมเปนเหตุใหพระสัทธรรมเสื่อมและมัน่ คง
[๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง เปนไปเพื่อความที่เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประมาท
ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม.
[๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความไมประมาท ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น
เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
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[๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธาน
แหงสัทธรรม.
[๑๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการปรารภความเพียร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพื่อความ
ดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
[๑๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธาน
แหงสัทธรรม.
[๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น
เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
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[๑๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อควานเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธาน
แหงสัทธรรม.
[๑๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น
เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
[๑๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
สัทธรรม เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความ
อันตรธานแหงสัทธรรม.
[๑๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อดํารงมั่น เพื่อ
ความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
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[๑๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธาน
แหงสัทธรรม.
[๑๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น
เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
[๑๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนผูมีมิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธาน
แหงสัทธรรม.
[๑๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น
เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหงสัทธรรม.
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[๑๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบ
กุศลธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนือง ๆ
การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความ
อันตรธานแหงสัทธรรม.
[๑๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแม
อยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อ
ความไมอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบกุศลธรรม
เนือง ๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
ประกอบกุศลธรรมเนือง ๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ยอมเปน
ไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธาน
แหงสัทธรรม.
จบ วรรคที่ ๑๐
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อรรถกถาวรรคที่ ๑๐
วรรคที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อชฺฌตฺติก ไดแก สิ่งที่เปนไปภายใน ดวยอํานาจเกิด
เฉพาะภายในตน. บทวา องฺค แปลวา เหตุ. บทวา อิติ กริตฺวา แปลวา
กระทําอยางนี้. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสอธิบาย ไววา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เรากระทําสิ่งที่เปนไปทับตน คือเฉพาะตน อันตั้งขึ้นใน
สันดานของตน วาเปนเหตุแลว ยอมไมเห็นเหตุอื่นสักอยางหนึ่ง
ดังนี้.
บทวา พาหิร ไดแก สิ่งที่เปนภายนอกจากสันดานภายในตน.
บทวา ธมฺมสฺส ไดแก พระสัทธรรม อธิบายวาพระศาสนา. บทวา
สมฺโมสาย ไดแก เพื่อความพินาศ. บทวา อนฺตรธานาย ไดแก เพื่อ
ความไมปรากฏ. บทวา ิติยา ไดแก เพื่อความตั้งอยูตลอดกาลนาน.
บทวา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย พึงทราบโดยนัยตรงกันขาม
จากที่กลาวแลวนั่นแล. คําที่เหลือในสูตรนี้มีนัยดังกลาวแลวในธรรม
ที่มี ๔ เงื่อนนั่นแล.
ในคําวา อธมฺม หโมติ ทีเปนฺติ เปนตน เบื้องหนาตอจากนี้
พึงทราบความโดยปริยายแหงพระสูตรกอน. กุศลกรรมบถ ๑๐
ชื่อวา ธรรม. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ชือ่ วา อธรรม. อนึ่ง โพธิปก ขิยธรรม
๓๗ ประการคือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย
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๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค มีองค ๘ ชื่อวา ธรรม. ธรรมนี้ คือ
สติปฏฐาน ๓ สัมมัปปธาน ๓ อิทธิบาท ๓ อินทรีย ๖ พละ โพชฌงค
๘ มรรคมีองค ๙ และ อุปาทาน ๔ นิวรณ ๕ อนุสัย ๗ มิจฉัตตะ ๘
ชื่อวา อธรรม. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธมฺโม ความวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เมือ่ ถือเอาสวนแหงอธรรม อยางใดอยางหนึ่งแลว แสดงวา
เราจักทําอธรรมนี้ ใหเปนธรรม กุศลจิตของอาจารยของพวกเรา
จักเปนนิยยานิกธรรมเครือ่ งนําออก และพวกเราจักปรากฏในโลก
ดวยอาการอยางนี้ จึงกลาวอธรรมนี้ วานี้เปนธรรม ชื่อวา แสดง
ธรรม วาเปนธรรม. เมื่อถือเอาสวนหนึ่ง ในสวนแหงธรรม เชนนั้น
เหมือนกัน แลวแสดงวา นี้เปนอธรรม ชื่อวา แสดงธรรม วาเปน
อธรรม. แตเมื่อวาโดยปริยายแหงพระวินัย กรรมที่โจทย ดวย
เรื่องที่เปนจริงใหระลึกไดแลวปรับอาบัติตามปฏิญญา ชื่อวาธรรม.
กรรม ที่ไมไดโจทยไมใหระลึกได ดวยเรื่องอันไมเปนจริง แลว
ปรับอาบัติ โดยที่ไมไดปฏิญญาไว ชื่อวา อธรรม.
เมื่อวาโดยปริยายแหงพระสูตร ธรรมนี้คอื การกําจัดราคะ
การกําจัดโทสะ การกําจัดโมหะ การสังวร การละ การพิจารณา
ชื่อวาวินัย การไมกําจัดราคะเปนตน การไมสังวร การไมละ
และการไมพิจารณา ชือ่ วา อวินัย. เมื่อวาโดยปริยายพระวินัย
ธรรมนี้คือ วัตถุสมบัติ ญัตติสมบัติ อนุสาวนาสมบัติ สีมาสมบัติ
ปริสสมบัติ ชื่อวา วินัย. วัตถุวิบัติ ปริสวิบัติ นีช้ ื่อวา อวินัย.
เมื่อวาโดยปริยายแหงพระสูตร คํานี้วา สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อริยมรรคมีองค ๘ พระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไว. คํานี้วา
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สติปฏฐาน ๓ สัมมัปปธาน ๓ อิทธิบาท ๓ อินทรีย ๖ พละ. สัมโพชฌงค ๘ มรรคมีองค ๙ พระตถาคต มิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว.
เมื่อวาโดยปริยายพระวินัย คํานี้วา ปาราชิก ๔ สังฆาฑิเสส ๑๓
อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ พระตถาคต ทรงภาษิตไว ตรัสไว.
คํานี้วา ปาราชิก ๓ สังฆาฑิเสส ๑๔ อนิยต ๓ นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๑
พระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว.
เมื่อวาโดยปริยายแหงพระสูตร กิจนี้คือ การเขาผลสมาบัติ
การเขามหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ทรงแสดง
พระสูตรเนื่องดวยเหตุที่เกิดเรื่องขึ้น การตรัสชาดก ทุกวัน ๆ พระ
ตถาคตเคยประพฤติมา. กิจนี้คือ การไมเขาผลสมาบัติ ฯลฯ การ
ไมตรัสชาดก ทุกวัน ๆ พระตถาคตไมเคยประพฤติมา. เมื่อวา
โดยปริยายแหงพระวินัย กิจนี้คือ เมื่อถูกนิมนต อยูจําพรรษาแลว
ตองบอกลาจึงหลีกไปสูที่จาริก ปวารณาแลวจึงหลีกไปสูที่จาริก
การกระทําปฏิสันถารกอนกับดวยภิกษุผูอาคันตุกะ พระตถาคตเจา
เคยประพฤติมา. การไมกระทํากิจที่พระตถาคตเคยประพฤติมานั้น
นั่นแล ชื่อวา ไมเคยประพฤติแลว.
เมื่อวาโดยปริยายแหงพระสูตร สติปฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค
๘ นีช้ ื่อวา พระตถาคตทรงบัญญัติ. สติปฏฐาน ๓ มรรคมีองค
นี้ชื่อวา ตถาคตไมทรงบัญญัติไว. เมื่อวาโดยปริยายแหงพระวินัย
ปาราชิก ๔ นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๐ นี้ชื่อวา ตถาคตทรงบัญญัติ.
ปาราชิก ๓ นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๑ นี้ชื่อวา ตถาคตไมทรงบัญญัติไว.
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ก็ในคําที่ตรัสไวในที่สุดแหงสูตรทั้งปวงวา ก็ภิกษุเหลานั้น
ยอมยังธรรมนี้ใหอันตธานไปนั้น ชือ่ วา อันตรธานมี ๕ ยางคือ
อธิคมอันตรธาน อันตรธานเหงการบรรลุ ๑ ปฏิปตติอันตรธาน
อันตรธานแหงการปฏิบัติ ๑ ปริยัตติอันตรธาน อันตรธานแหง
ปริยัติ ๑ ลิงคอันตรธาน อันตรธานแหงเพศ ๑ ธาตุอันตรธาน อันตรธานแหงธาตุ ๑. ใน ๕ อยางนั้น มรรค ๔ ผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔
วิชชา ๓ อภิญญา ๖ ชือ่ วา อธิคม. อธิคมนั้น เมื่อเสื่อมยอมเสื่อมไป
ตั้งแตปฏิสัมภิทา. จริงอยู นับตั้งแตพระพุทธเจาปรินิพพานได ๑๐๐๐
ปเทานั้น ภิกษุไมสามารถจะใหปฏิสัมภิทาบังเกิดได ตอแตนั้นก็
อภิญญา ๖. แตนั้นเมื่อไมสามารถทําอภิญญาใหบังเกิดได ยอมทํา
วิชชา ๓ ใหบังเกิด. ครั้นกาลลวงไป ๆ เมื่อไมสามารถจะทําวิชชา
๓ ใหบังเกิด ก็เปนพระอรหันตสุกขวิปสสก โดยอุบายนี้เอง ก็เปน
พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระโสดาบัน. เมื่อทานเหลานั้น
ยังทรงชีพอยู อธิคมชื่อวายังไมเสื่อม อธิคมชื่อวา ยอมเสื่อมไป
เพราะความสิ้นไปแหงชีวิต ของพระอริยบุคคลผูโสดาบันชั้นต่ําสุด
ดังกลาวนี้ ชือ่ วาอันตรธานแหงอธิคม.
ภิกษุไมสามารถจะใหฌาน วิปส สนา มรรค และผล บังเกิด
ได รักษาเพียงจาตุปาริสุทธิศีล ชือ่ วาอันตรธานแหงขอปฏิบัติ.
เมื่อกาลลวงไป ๆ ภิกษุทั้งหลายคิดวา เราจะรักษาศีลใหบริบูรณ
และจะประกอบความเพียรเนือง ๆ แตเราก็ไมสามารถจะทําใหแจง
มรรคหรือผลได บัดนีไ้ มมีการแทงตลอดอริยธรรม จึงทอใจ มาก
ไปดวยความเกียจคราน ไมตักเตือนกันและกัน ไมรังเกียจกัน
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(ในการทําชั่ว) ตั้งแตนั้นก็พากันย่ํายี สิกขาบทเล็กนอย. เมื่อกาล
ลวงไป ๆ ตองอาบัติปาจิตตีย ถุลลัจจัย ตอแตนั้นตองครุกาบัติ.
เพียงอาบัติปาราชิกเทานั้นยังคงอยู. เมื่อภิกษุ ๑๐๐ รูปบาง ๑๐๐๐
รูปบางผูรักษาอาบัติปาราชิก ยังทรงชีพอยู การปฏิบัติชื่อวายังไม
อันตรธาน จะอันตรธานไป เพราะภิกษุรูปสุดทายทําลายศีล หรือ
สิ้นชีวิต ดังกลาวมานี้ ชื่อวา อันตรายแหงการปฏิบัติ.
บทวา ปริยตฺติ ไดแก บาลีพรอมทั้งอรรถกถาในพุทธพจน
คือ พระไตรปฎก บาลีนั้นยังคงอยูเพียงใด ปริยัติก็ชื่อวายัง
บริบูรณอยูเพียงนั้น. เมื่อกาลลวงไป ๆ พระราชาและพระยุพราช
ในกุลียุค ไมตั้งอยูในธรรม เมื่อพระราชาและยุพราชเหลานั้น ไม
ตั้งอยูในธรรม ราชอมาตยเปนตน ก็ไมตั้งอยูในธรรม แตนั้นชาว
แควนและชาวชนบท ก็ไมตั้งอยูในธรรม ฝนยอมไมตกตองตาม
ฤดูกาล เพราะคนเหลานั้นไมตั้งอยูในธรรม. ขาวกลายอมไมบริบูรณ
เมื่อขาวกลาเหลานั้นไมบริบูรณ ทายกผูถวายปจจัย ก็ไมสามารถ
จะถวายปจจัยแกภิกษุสงฆได ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยปจจัย
ก็ไมสามารถสงเคราะหพวกอันเตวาสิก. เมื่อเวลาลวงไป ๆ ปริยัติ
ยอมเสื่อม ภิกษุทั้งหลายไมสามารถจะทรงจําอรรถไวได ทรงจํา
ไวไดแตพระบาลีเทานั้น. แตนั้นเมื่อกาลลวงไป ก็ไมสามารถจะ
ทรงบาลีไวไดทั้งสิ้น. อภิธรรมปฎกยอมเสื่อมกอน. เมื่อเสื่อม ก็เสื่อม
ตั้งแตทายมา. จริงอยู ปฏฐานมหาปกรณยอมเสื่อมกอนทีเดียว เมื่อ
ปฏฐานมหาปกรณเสื่อม ยมก กถาวัตถุ บุคคลบัญญัติ ธาตุกถา
ธัมมสังคณี ก็เสื่อม เมื่ออภิธรรมปฎก เสื่อมไปอยางนี้ สุตตันตปฎก
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ก็เสื่อมตั้งแตทายมา อังคุตตรนิกายเสื่อมกอน เมื่ออังคุตตรนิกาย
เสื่อม เอกาทสกนิบาตเสื่อมกอน ตอแตนั้น ทสกนิบาต ฯลฯ ตอนั้น
เอกนิบาต เมื่ออังคุตตรนิกายเสื่อมไปอยางนี้ สังยุตตนิกาย ก็เสื่อม
ตั้งแตทายมา. จริงอยูมหาวรรค เสื่อมกอนแตนั้นสฬายตนวรรค
ขันธกวรรค นิทานวรรค สคาถวรรค เมื่อสังยุตตินิกายเสื่อมไป
อยางนี้ มัชฌิมนิกายยอมเสื่อมตั้งแตทายมา จริงอยู อุปริปณณาสก
เสื่อมกอน ตอนั้น มัชฌิมปณณาสก ตอนั้นมูลปณณาสก. เมื่อ
มัชฌิมนิกายเสื่อมอยางนี้ ทีฆนิกายเสื่อมตั้งแตทายมา. จริงอยู
ปาฏิยวรรคเสื่อมกอน แตนั้นมหาวรรค แตนนั้ สีลขันธวรรค เมื่อ
ทีฆนิกายเสื่อมอยางนี้ พระสุตตันตปฎกชื่อวายอมเสื่อม. ทรงไว
เฉพาะชาดกกับวินัยปฎกเทานั้น. ภิกษุผูเปนลัชชีเทานั้นทรงพระ
วินัยปฎก. สวนภิกษุผูหวังในลาภ คิดวา แมเมื่อกลาวแตพระสูตร
ก็ไมมีผูจะกําหนดได จึงทรงไวเฉพาะชาดกเทานั้น. เมื่อเวลาลวงไป ๆ
แมแคชาดกก็ไมสามารถจะทรงไวได. ครั้งนั้น บรรดาชาดกเหลานั้น
เวสสันตรชาดกเสื่อมกอน ตอแตนั้น ปุณณกชาดก มหานารทชาดก
เสื่อมไปโดยยอนลําดับ ในที่สุดอปณณกชาดกก็เสื่อม. เมื่อชาดก
เสื่อมไปอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายยอมทรงไวเฉพาะพระวินัยปฎกเทานั้น.
เมื่อกาลลวงไป ๆ ก็ไมสามารถจะทรงไวไดแมแตพระวินัยปฎก
แตนั้นก็เสื่อมตั้งแตทายมา. คัมภีรบริวารเสื่อมกอน ตอแตนั้น ขันธกะ
ภิกษุณีวิภังค ก็เสื่อม แตนั้น ก็ทรงไวเพียงอุโปสถขันธกเทานั้น
ตามลําดับ. แมในกาลนั้น ปริยัตติก็ชื่อวายังไมเสื่อม ก็คาถา ๔ บาท
ยังหมุนเวียนอยูในหมูมนุษยเพียงใด ปริยัตติก็ชื่อวายังไมอันตรธาน
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เพียงนั้น. ในกาลใด พระราชาผูมีศรัทธาเลื่อมใสทรงใหใสถุงทรัพย
หนึ่งแสนลงในผอบทองตั้งบนคอชางแลวใหตีกลองรองประกาศไป
ในพระนครวา ชนผูรูคาถา ๔ บท ที่พระพุทธเจาตรัสแลว จงถือ
เอาทรัพยหนึ่งแสนนี้ไป ก็ไมไดคนที่จะรับเอาไป แมดวยการใหเที่ยว
ตีกลองประกาศคราวเดียว ยอมมีผูไดยินบาง ไมไดยินบาง จึงให
เที่ยวตีกลองประกาศไปถึง ๓ ครั้ง ก็ไมไดผูที่จะรับเอาไป. ราชบุรุษ
ทั้งหลาย จึงใหขนถุงทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ นั้น กลับสูราชตระกูลตามเดิม.
ในกาลนั้น ปริยัตติ ชื่อวา ยอมเสื่อมไป ดังวานี้ ชื่อวา การอันตรธาน
แหงพระปริยัตติ.
เมื่อกาลลวงไป ๆ การรับจีวร การรับบาตร การคู การ
เหยียด การดูแล การเหลียวดู ไมเปนที่นํามาซึ่งความเลื่อมใส.
ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวปลายแขนถือเที่ยวไป เหมือนสมณนิครนถ
ถือบาตรน้ําเตาเที่ยวไป. แมดวยอาการเพียงเทานี้ เพศก็ชอื่ วายัง
ไมอันตรธาน. เมื่อกาลลวงไป ๆ เอาบาตรลงจากปลายแขนหิ้วไป
ดวยมือหรือดวยสาแหรกเที่ยวไป แมจีวรก็ไมทําการยอมใหถูกตอง
กระทําใหมีสีแดงใช. เมื่อกาลลวงไป การยอมจีวรก็ดี การตัด
ชายผาก็ดี การเจาะรังดุมก็ดี ยอมไมมี ทําเพียงเครื่องหมายแลว
ใชสอย ตอมากลับเลิกรังดุม ไมทําเครื่องหมาย ตอมา ไมการทํา
ทั้ง ๒ อยาง ตัดชายผาเที่ยวไปเหมือนพวกปริพาชก เมื่อกาลลวงไป
ก็คิดวา พวกเราจะตองการอะไร ดวยการกระทําเชนนี้ จึงผูกผา
กาสายะชิ้นเล็ก ๆ เขาที่มือหรือที่คอ หรือขอดไวที่ผม กระทําการ
เลี้ยงภรรยา เที่ยวไถหวานเลี้ยงชีพ. ในกาลนั้น ชนเมื่อใหทกั ขิณา
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ยอมใหแกชนเหลานั้นอุทิศสงฆ พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมาย
เอาขอนี้ จึงตรัสวา ดูกอ นอานนท ในอนาคตกาล จักมีโคตรภูบุคคล
ผูมีผากาสายพันคอ เปนผูทุศีล เปนผูมีธรรมอันลามก ชนทัง้ หลาย
ใหทาน ในคนผูทุศีล ผูม ีธรรมอันลามกเหลานั้น อุทิศสงฆ อานนท
ในกาลนั้น เรากลาววา ทักษิณาไปแลวในสงฆ มีผลนับไมได
ประมาณไมได. แตนั้น เมื่อกาลลวงไป ๆ ชนเหลานั้นคิดวา นี้ชื่อวา
เปนธรรมเครื่องเนิ่นชา พวกเราจะตองการอะไร ดวยธรรมเครื่อง
เนิ่นชานี้ จึงทิ้งทอนผาโยนไปเสียในงา. ในกาลนัน้ เพศชื่อวาหายไป.
ไดยินวา การหมผาชาวเที่ยวไปเปนจารีตของคนเหลานั้น มาแต
ครั้งพระกัสสปทศพล ดังวานี้ ชื่อวา การอันตรธานไปแหงเพศ.
ชื่อวา อันตรธานไปแหงธาตุ พึงทราบอยางนี้ :- ปรินพิ พานมี
๓ คือกิเลสปรินิพพาน การปรินิพพานแหงกิเลส, ขันธปรินิพพาน
การปรินิพพานแหงขันธ, ธาตุปรินิพพาน การปรินิพพานแหงธาตุ
บรรดาปรินพิ พาน ๓ อยางนั้น กิเลสปรินิพพาน ไดมีที่โพธิบัลลังก.
ขันธปรินิพพาน ไดมีที่กรุงกุสินารา ธาตุปรินิพพาน จักมีในอนาคต.
จักมีอยางไร ? คือครั้งนั้น ธาตุทั้งหลายที่ไมไดรับสักการะ และ
สัมมานะในที่นั้น ๆ ก็ไปสูที่ ๆ มีสกั การะ และสัมมานะ ดวยกําลัง
อธิษฐานของพระพุทธเจาทั้งหลาย. เมื่อกาลลวงไป สักการะและ
สัมมานะก็ไมมีในที่ทั้งปวง. เวลาพระศาสนาเสื่อมลง พระธาตุ
ทั้งหลายในตามพปณณิทวีปนี้ จักประชุมกันแลวไปสูมหาเจดีย
จากมหาเจดีย ไปสูนาคเจดีย แตนั้นจักไปสูโพธิบัลลังก. พระธาตุ
ทั้งหลายจากนาคพิภพบาง จากเทวโลกบาง จากพรหมโลกบาง
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จักไปสูโพธิบัลลังกแหงเดียว. พระธาตุแมประมาณเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาดจักไมหายไปในระหวาง. พระธาตุทั้งหมดจักประชุมกันที่
มหาโพธิมัณฑสถานแลว รวมเปนพระพุทธรูป แสดงพุทธสรีระ
ประทับนั่งขัดสมาธิ ณ โพธิมัณฑสถาน. มหาปุริสลักษณะ ๓๒
อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมีประมาณวาหนึ่ง ทั้งหมดครบบริบูรณ
ทีเดียว. แตนั้นจักการทําปาฏิหาริยแสดง เหมือนในวันแสดงยมก
ปาฏิหาริย. ในกาลนั้น ชื่อวา สัตวผูเปนมนุษย ไมมีไปในที่นั้น.
ก็เทวดาในหมื่นจักรวาฬ ประชุมกันทั้งหมด พากันครวญคร่ํารําพัน
วา วันนี้พระทสพลจะปรินิพพาน จําเดิมแตบัดนี้ไป จักมีแตความมืด.
ลําดับนั้น เตโชธาตุลุกโพลงขึ้นจากพระสรีรธาตุ ทําใหพระสรีระนั้น
ถึงความหาบัญญัติมิได. เปลวไฟที่โพลงขึ้นจากพระสรีรธาตุ พลุง
ขึ้นจนถึงพรหมโลก เมือ่ พระธาตุแมสักเทาเมล็ดพรรณผักกาดยัง
มีอยู ก็จักมีเปลวเพลิงอยูเปลวหนึ่งเทานั้น เมือ่ พระธาตุหมดสิ้นไป
เปลวเพลิงก็จักขายหายไป. พระธาตุทั้งหลายแสดงอานุภาพใหญ
อยางนี้แลว ก็อันตรธานไป. ในกาลนั้น หมูเทพกระทําสักการะ
ดวยของหอม ดอกไมและดนตรีทิพยเปนตน เหมือนในวันที่พระ
พุทธเจาทั้งหลายปรินิพพาน กระทําปทักษิณ ๓ ครั้ง ถวายบังคม
แลว กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองค จัก
ไดเห็นพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคต ดังนี้แลวก็กลับไปที่
อยูของตน ๆ นี้ ชื่อวา อันตรธานแตงพระธาตุ.
การอันตรธานแหงปริยัตินั่นแล เปนมูลแหงอันตรธาน ๕
อยางนี้ จริงอยูเมื่อพระปริยัตติอันตรธานไป ปฏิบัติก็ยอมอันตรธาน
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เมื่อปริยัตติคงอยู ปฏิบตั ิก็คงอยู. เพราะเหตุนั้นแหละ ในคราวมีภัย
ใหญครั้งพระเจาจัณฑาลติสสะในทวีปนี้ ทาวสักกะเทวราช นิรมิต
แพใหญแลวแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ภัยใหญจักมี ฝนจักไมตกตอง
ตามฤดูกาล ภิกษุทั้งหลายพากันลําบากดวยปจจัย ๔ จักไมสามารถ
เพื่อจะทรงพระปริยัติไวได. ควรที่พระผูเปนเจาทั้งหลายจะไปยัง
ฝงโนนรักษาชีวิตไว โปรดขึ้นแพใหญนี้ไปเถิด เจาขา ที่นงั่ บนแพนี้
ไมเพียงพอแกภิกษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้น จงเกาะขอนไมไปเถิด
ภัยจักไมมีแกภิกษุทั้งปวง. ในกาลนัน้ ภิกษุ ๖๐ รูปไปถึงฝงสมุทร
แลวกระทํากติกากันไววา ไมมีกิจที่พวกเราจะไปในที่นั้น พวกเรา
จักอยูในที่นี้แล จักรักษาพระไตรปฎก ดังนี้แลว จึงกลับจากที่นั้น
ไปสูทักขิณมลยะชนบท เลี้ยงชีวิตอยูดวยรากเหงา และใบไม. เมื่อ
รางกายยังเปนไปอยูก็พากันนั่งกระทําการสาธยาย เมื่อรางกาย
เปนไปไมได ยอมพูนทรายขึ้นลอมรอบศีรษะไวในที่เดียวกันพิจารณา
พระปริยัติ. โดยทํานองนี้ ภิกษุทั้งหลาย ทรงพระไตรปฎก พรอม
ทั้งอรรถกถาใหบริบูรณอยูไดถึง ๑๒ ป.
เมื่อภัยสงบ ภิกษุ ๗๐๐ รูป ไมทําแมอักขระตัวหนึ่ง แม
พยัญชนะตัวหนึ่ง ในพระไตรปฎก พรอมทั้งอรรถกถาจากสถานที่ ๆ
ในรูปแลว ใหเสียหาย มาถึงเกาะนี้แหละ เขาไปสูมณฑลาราม
วิหาร ในกัลลคามชนบท. ภิกษุ ๖๐ รูป ผูยังเหลืออยูในเกาะนี้ ได
ฟงเรื่องการมาของพระเถระทั้งหลาย คิดวา จักเยี่ยมพระเถระ
ทั้งหลาย จึงไปสอบทานพระไตรปฎกกับพระเถระทั้งหลาย ไมพบ
แมอักขระตัวหนึ่ง แมพยัญชนะตัวหนึ่ง ชื่อวาไมเหมาะสมกัน.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 174

พระเถระทั้งหลายเกิดสนทนากันขึ้นในที่นั้นวา ปริยตั ิเปนมูล
แหงพระศาสนา หรือปฏิบัติเปนมูล. พระเถระผูถือผาบังสุกุลเปน
วัตร กลาววา ปฏิบัติเปนมูลแหงพระศาสนา. ฝายพระธรรมกถึก
ทั้งหลาย กลาววา พระปริยัติเปนมูล. ลําดับนัน้ พระเถระเหลานั้น
กลาววา เราจะไมเชื่อโดยเพียงคําของทานทั้งสองฝายเทานั้น ขอ
พวกทานจงอางพระสูตรที่พระชินเจาทรงภาษิตไว. พระเถระ ๒
พวกนั้นกลาววา การนําพระสูตรมาอาง ไมหนักเลย พระเถระ
ฝายผูทรงผาบังสุกุล จึงอางพระสูตรวา ดูกอนสุภัททะ. ก็ภิกษุ
ทั้งหลายในพระศาสนานี้ พึงอยูโดยชอบ โลกไมพึงวางจากพระอรหันต
ทั้งหลาย. ดูกอนมหาบพิตร พระศาสนาของพระศาสดา มีปฏิบัติ
เปนมูล มีการปฏิบัติเปนสาระ เมือ่ ทรงอยูในการปฏิบัติ ก็ชื่อวา
ยังคงอยู. ฝายเหลาพระธรรมกถึกไดฟงพระสูตรนั้นแลว เพื่อจะ
รับรองวาทะของตน จึงอางพระสูตรนี้วา
พระสูตรยังดํารงอยูตราบใด พระวินัยยังรุงเรือง
อยูต ราบใด ภิกษุทั้งหลายยอมเห็นแสงสวาง
เหมือนพระอาทิตยอุทัย อยูต ราบนั่น เมื่อพระ
สูตรไมมีและแมพระวินัยก็หลงเลือนไป ในโลก
ก็จกั มีแตความมืด เหมือนพระอาทิตยอัสดงคต
เมื่อภิกษุยังรักษาพระสูตรอยู ยอมเปนอันรักษา
ปฏิบัติไวดวย นักปราชญดํารงอยูในการปฏิบัติ
ยอมไมคลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ดังนี้
เมื่อพระธรรมกถึก นําพระสูตรนี้มาอาง พระเถระผูทรงผาบังสุกุล
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ทั้งหลายก็นิ่ง. คําของพระเถระผูเปนธรรมกถึกนั้นแล เชื่อถือได.
เหมือนอยางวา ในระหวางโคผู ๑๐๐ ตัว หรือ ๑๐๐๐ ตัว เมื่อไมมี
แมโคผูจะรักษาเชื้อสายเลย วงศเชื้อสาย ก็ไมสืบตอกัน ฉันใด
เมื่อภิกษุเริ่มวิปสสนา ตัง้ ๑๐๐ ตั้ง ๑๐๐๐ รูป มีอยู แตปริยตั ิไมมี
ชื่อวาการแทงคลอดอริยมรรคก็ไมมี ฉันนั้นนั่นแล. อนึ่งเมื่อเขาจารึก
อักษรไวหลังแผนหิน เพื่อจะใหรูขุมทรัพย อักษรยังทรงอยูเพียงใด
ขุมทรัพยทั้งหลาย ชื่อวายังไมเสื่อมหายไปเพียงนั้น ฉันใด เมื่อ
ปริยัติ ยังทรงอยู พระศาสนา ก็ชอื่ วายังไมอันตรธาน ไป ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
จบ อรรถกถาวรรคที่ ๑๐
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อธรรมวรรคที่ ๑๑
วาดวยผูทําใหพระสัทธรรมเสื่อมและมั่นคง
[๑๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมวาธรรม
ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชงเกื้อกูล ไมเปน
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูลแกชน
เปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบ
บาปใชบุญเปนอันมาก และยอมจะยังสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน.
[๑๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมวา อธรรม
ฯลฯ ที่แสดงสิ่งที่มิใชวินัยวา วินัย ฯลฯ ที่แสดงวินัยวา มิใชวินัย ฯลฯ
ที่แสดงคําพูดอันตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดกลาวไววาตถาคตภาษิตไว
กลาวไว ฯลฯ ที่แสดงคําพูดอันตถาคตไดภาษิตไว กลาวไววา ตถาคต
มิไดภาษิตไว มิไดกลาวไว ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันตถาคตมิไดสั่งสมวา
ตถาคตสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันตถาคตไดสั่งสมไววา ตถาคตมิได
สั่งสมไว ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตมิไดบัญญัติไว
ภิกษุเหลานั้นชื่อวา เปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปน
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะเพื่อมิใชประโยชนกอื้ กูล ชน
เปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบ
บาปใชบุญเปนอันมาก และยอมยังสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน.
[๑๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมวาอธรรม
ภิกษุเหลานั้นชื่อวา เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
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แกชนเปนอันมาก เพือ่ อัตถะเพื่อประโยชนเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปน
อันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น.
[๑๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมวา ธรรม
ฯลฯ ที่แสดงสิ่งที่มิใชวินัยวา มิใชวนิ ัย ฯลฯ ทีแ่ สดงวินัยวา วินัย ฯลฯ
ที่แสดงคําพูดอันตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดกลาวไววาตถาคตมิไดภาษิต
ไว มิไดกลาวไว ฯลฯ ที่แสดงคําพูดอันตถาคตไดภาษิตไว ไดกลาวไววา
ตถาคตไดภาษิตไวไดกลาวไว ฯลฯ ที่แสดงกรรมทีต่ ถาคตมิไดสั่งสมวา
ตถาคตมิไดสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันตถาคตมิไดบัญญัติวา ตถาคตมิได
บัญญัติ ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันตถาคตบัญญัติวา ตถาคตบัญญัติ ภิกษุ
เหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก เพื่ออัตถะ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก
และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น.
จบ อธรรมวรรคที่ ๑๑

อรรถกถาอธรรมวรรคที่ ๑๑
ในอธรรมวรรคที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา อธมฺม อธมฺโม เปนตน พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว
นั่นแล. คําที่เหลือในที่นี้ มีอรรถงายทั้งนั้น แล.
จบ อรรถกถาอธรรมวรรคที่ ๑๑
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อนาปตติวรรคที่ ๑๒
วาดวยผูทําใหพระสัทธรรมอันตรธาน
[๑๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอนาบัติวา เปนอาบัติ
ฯลฯ ที่แสดงอาบัติวา เปนอนาบัติ ฯลฯ ที่แสดงลหุกาบัติวา เปนครุกาบัติ
ฯลฯ ที่แสดงครุกาบัติวา เปนลหุกาบัติ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติชั่วหยาบวา
เปนอาบัติ ไมชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
ฯลฯ ที่แสดงอาบัติ มีสวนเหลือวา เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ที่แสดง
อาบัติไมมีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืน
ไดวา เปนอาบัติทําคืนไมได ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืนไมไดวา เปนอาบัติ
ทําคืนได ภิกษุเหลานั้นชื่อวา เปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกู
เพื่อไมเปนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะเพื่อมิใชประโยชน
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ทั้งยอมประสบบาปใชบุญเปนอันมาก และยอมทําใหสัทธรรมนี้
อันตรธาน.
[๑๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอนาบัติวา
เปนอนาบัติ ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปน
อันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบ
บุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น.
[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอาบัติวา เปนอาบัติ
ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
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แกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก
และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น.
[๑๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงลหุกาบัติวา
เปนลหุกาบัติ ฯลฯ ทีแ่ สดงครุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ที่แสดง
อาบัติชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา
เปนอาบัติไมชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติที่มีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวน
เหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ
ที่แสดงอาบัติทําคืนไดวา เปนอาบัติทําคืนได ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืน
ไมไดวา เปนอาบัติทําคืนไมได ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น.
จบ อนาปตติวรรคที่ ๑๒
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อรรถกถาอนาปตติวรรคที่ ๑๒
ก็ในอนาปตติวรรคที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในคําวา อนาปตฺตึ อาปตฺติ เปนตน อนาบัติที่ทานกลาวไว
ในที่นั้น ๆ วา ไมเปนอาบัติแกภิกษุ ผูไมรูอยู ไมมีไถยจิต ไมประสงค
จะใหตาย ไมประสงคจะอวด ไมประสงคจะปลอย (สุกกะ) ดังนี้
ชื่อวาอนาบัติ. อาบัติที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา เปนอาบัติแก
ภิกษุ ผูรูอยู ผูมีไถยจิต ดังนี้ ชื่อวา อาบัติ. อาบัติ ๕ กอง ชือ่ วา
ลหุกาบัติ (อาบัติเบา) อาบัติ ๒ กอง ชื่อวา ครุกาบัติ (อาบัติหนัก)
อาบัติ ๒ กอง ชื่อทุฎุลลลาบัติ (อาบัติชั่วหยาบ) อาบัติ ๕ กอง ชื่อวา
อทุฏุลลาบ (อาบัติไมชั่วหยาบ) อาบัติ ๖ กอง ชื่อวา สาวเสสาบัติ
(อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ) อาบัติปาราชิก ๑ กอง ชื่อวา อนาวเสสาบัติ
(อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ) อาบัติที่มีสวนเหลือนั่นแหละ ชื่อวา อาบัติ
ที่ทําคืนได อาบัติที่ไมมีสวนเหลือนั่นแหละ ชื่อวาอาบัติที่ทําคืนไมได.
คําที่เหลือ ในที่ทั้งปวง มีอรรถงายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาอนาปตติวรรคที่ ๑๒
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เอกปุคคลบาลี
เอกปุคคลวรรคที่ ๑๓
วาดวยบุคคลผูเปนเอก
[๑๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่ออัตถะเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อ
เกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพือ่ อัตถะเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกหา
ไดยากในโลก บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกนี้แล
หาไดยากในโลก.
[๑๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อ
เกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึน้ เปนอัจฉริยมนุษย.
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[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอก เปน
เหตุเดือดรอนแกชนเปนอันมาก บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคล
ผูเอกนี้แล เปนเหตุเดือดรอนแกชนเปนอันมาก.
[๑๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเปนผูไมเปนที่สองใคร. ไมมีใครเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ
ไมมีใครเปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใคร
เสมอ เสมอดวยพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาคน
ทั้งหลาย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเปนผูไมเปนที่สองใคร ไมมีใครเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ
ไมมีใครเปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ
เสมอดวยพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวสองเทาทั้งหลาย.
[๑๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงบุคคลผูเอก
เปนความปรากฏแหงจักษุใหญ แหงแสงสวางใหญ แหงโอภาสใหญ
แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ เปนการ
แทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตาง ๆ เปนการ
กระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการกระทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล บุคคลผู
เอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงบุคคลผูเอกนี้แล เปนความปรากฏแหง
จักษุใหญ แหงแสงสวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖
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เปนการทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ เปนการแทงตลอดธาตุเปนอัน
มาก เปนการแทงตลอดธาตุตาง ๆ เปนการกระทําใหแจงซึ่งผล
คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล.
[๑๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นบุคคลอื่นแม
คนเดียว ผูยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมอันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปน
ไปตามโดยชอบ เหมือนสารีบุตรนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตร
ยอมยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยม อันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไป
ตามโดยชอบทีเดียว.
จบ เอกปุคคลวรรคที่ ๑๓
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อรรถกถาเอกปุคคลวรรคที่ ๑๓
อรรถกถาสูตรที่ ๑
เอกปุคคลวรรค สูตรที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอกปุคฺคโล แปลวา บุคคลคนเดียว. บทวา เอโก ใน
คําวา เอกปุคฺคโล นี้ เปนการกําหนดจํานวน ซึ่งมีใจความปฏิเสธ
คนที่ ๒ เปนตน. บทวา ปุคฺคโล เปนคําพูดโดยสมมติ ไมใชคําพูด
โดยปรมัตถ.
จริงอยูเทศนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มี ๒ อยาง คือ
สมมติเทศนา ๑ ปรมัตถเทศนา ๑ ใน ๒ อยางนั้น เทศนาทํานองนี้วา
บุคคล สัตว หญิง ชาย กษัตริย พราหมณ เทวดา มาร ชือ่ วา
สมมติเทศนา เทศนาทํานองนี้วา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ขันธ ธาตุ อายตนะ สติปฏฐาน ชื่อวา ปรมัตถเทศนา. ในเทศนา ๒
อยางนั้น ชนเหลาใดฟงเทศนาเนื่องดวยสมมติ สามารถเขาใจเนื้อ
ความละโมหะ บรรลุคุณพิเศษได พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดง
สมมติเทศนาแกชนเหลานั้น. สวนชนเหลาใด ฟงเทศนาเนื่องดวย
ปรมัตถ แลวสามารถเขาใจเนื้อความ ละโมหะ บรรลุคุณพิเศษได
พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงปรมัตถเทศนาแกชนเหลานั้น.
ในขอนั้น พึงทราบอุปมาดังตอไปนี้ :เหมือนอยางวา อาจารยผูฉลาดในภาษาทองถิ่น ผูบรรยาย
เนื้อความแหงเวททั้ง ๓ ชนเหลาใด เมื่อพูดดวยภาษาทมิฬ ยอมรูใจ
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ความได ก็จะสอนชนเหลานั้น ดวยภาษาทมิฬ ชนเหลาใดเมื่อพูด
ดวยภาษาใดภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาของชาวอันธะเปนตน ยอมรู
ใจความได ก็จะสอนดวยภาษานั้น ๆ แกชนเหลานั้น เมื่อเปนดังนั้น
มาณพเหลานั้น อาศัยอาจารยผูฉลาด เฉียบแหลม ยอมเรียนศีลปะ
ไดโดยฉับพลันทีเดียว. ในอุปมานั้นพึงทราบวา พระผูมีพระภาค
พุทธเจา เปรียบเหมือนอาจารย. ปฎก ๓ ตั้งอยูในภาวะที่จะตอง
บอกกลาว เปรียบเหมือนเวท ๓ ความเปนผูฉลาดในสมมติและ
ปรมัตถ เหมือนความเปนผูฉลาดในภาษาทองถิ่น เวไนยสัตวผู
สามารถเขาใจความได ดวยอํานาจแหงสมมติและปรมัตถเหมือน
มาณพ ผูร ูภาษาทองถิ่นตาง ๆ กัน เทศนาดวยอํานาจสมมติและ
ปรมัตถ ของพระผูมีพระภาคเจา เปรียบเหมือนการสอนดวยภาษา
มีภาษาทมิฬเปนตนของอาจารย. สมจริงดังที่ทานกลาวไวในที่นี้วา
พระสัมพุทธเจา เปนยอดของผูกลาวสอน
ทั้งหลาย ไดตรัสสัจจะ ๒ อยาง คือ สมมติ
สัจจะ และปรมัตถสัจจะ ไมตรัสสัจจะที่ ๓
คําที่ชาวโลกหมายรูกันก็เปนสัจจะ เพราะมี
โลกสมมติเปนเหตุ คําที่ระบุถึงสิ่งที่เปนปรมัตถ
ก็เปนสัจจะ เพราะมีความจริงของธรรมทั้งหลาย
เปนเหตุ เพราะฉะนั้น มุสาวาท จึงไมเกิดแก
พระโลกนาถผูศาสดา ผูฉลาดในโวหาร ผูตรัส
ตามสมมติ.
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อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ตรัสปุคคลกถา วาดวย
บุคคล ดวยเหตุ ๘ ประการ คือ เพื่อทรงแสดงหิริ ความละอาย
และโอตัปปะ ความเกรงกลัว ๑ เพื่อทรงแสดง กัมมัสสกตา (ความ
ที่สัตวมีกรรมเปนของตน) ๑ เพื่อทรงแสดงบุคคลผูกระทําเฉพาะตน ๑
เพื่อทรงแสดงถึงอนันตริยกรรม (กรรมกอนกรรมอื่น ๆ ทีใ่ หผล) ๑
เพื่อทรงแสดงถึงพรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเปกขา) ๑
เพื่อทรงแสดงถึงปุพเพนิวาสญาณ (ระลึกชาติกอนไว) ๑ เพือ่ ทรง
แสดงถึงทักขิณาวิสุทธิ (ความบริสุทธิ์แหงทักขิณา) ๑ และเพื่อไมทรง
ละโลกสมมติ ๑. เมื่อพระองคตรัสวา ขันธ ธาตุ อายตนะทั้งหลาย
ยอมละอาย ยอมเกรงกลัวดังนี้ มหาชนยอมไมเขาใจ ยอมงงงวย
กลับเปนศัตรู(โตแยง)วา นี้อะไรกัน ขันธ ธาตุ อายตนะ ยอมละอาย ยอม
เกรงกลัว. แตเมื่อตรัสวา หญิง ชาย กษัตริย พราหมณ เทพ และมาร
ยอมละอาย ยอมเกรงกลัว มหาชนยอมเขาใจ ยอมไมงงงวย ไมกลับ
เปนศัตรู(ไมโตแยง). เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสบุคคล
กถา (กถาวาดวยบุคคล) ก็เพื่อทรงแสดงหิริและโอตตัปปะ.
แมในคําที่กลาวไววา ขันธทั้งหลาย ธาตุทั้งหลาย อายตนะ
ทั้งหลาย มีกรรมเปนของตน ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงความที่สัตวมีกรรม
เปนของตน. แมในคําที่กลาวไววา มหาวิหารทั้งหลาย มีเวฬุวันเปนตน
อัน ขันธ ธาตุ อายตนะ สรางแลว ก็นัยนี้เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น พระผู
มีพระภาคเจา จึงทรงแสดงบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงถึงบุคคลผูกระทํา
เฉพาะตน
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แมในคําที่กลาวไววา ขันธ ธาตุ อายตนะ ยอมปลงชีวิต
บิดา มารดา พระอรหันต กระทํากรรมคือยังพระโลหิตใหหอ และ
กระทําสังฆเภท ก็นัยนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงแสดงบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงอนันตริยกรรม.
แมในคําที่กลาวไววา ขันธ ธาตุ อายตนะ ยอมมีเมตตา
ก็นัยนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดง
บุคคลกถา เพื่อทรงแสดงพรหมวิหารธรรม.
แมในคําที่กลาวไววา ขันธ ธาตุ อายตนะ ยอมระลึกถึง
ปุพเพนิวาสญาณ ก็นัยนีเ้ หมือนกัน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงแสดงบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงปุพเพนิวาสญาณ.
แมเมื่อกลาววา ขันธ ธาตุ อายตนะ ยอมรับทาน มหาชน
ยอมไมเขาใจ ยอมงงงวย กลับเปนศัตรูวา นี้อะไรกัน ขันธ ธาตุ อายตนะ
ยอมรับทาน. แตเมื่อกลาววา บุคคลผูมีศีล มีกัลยาณธรรมเปนตน
มหาชนยอมเขาใจ ยอมไมงงงวย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงแสดงบุคคลกถา เพื่อทรงแสดงความหมดจดแหงทักษิณา.
จริงอยู พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมละโลกสมมติ
ตั้งอยูในชื่อของชาวโลก ในภาษาของชาวโลก ในคําพูดจากันของ
ชาวโลกนั่นแลแสดงธรรม. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
แสดงบุคคลกถา แมเพื่อไมละโลกสมมติ.
ดังนั้น จึงชื่อวาบุคคลเอก เพราะบุคคลนั้นดวย เปนเอกดวย.
ที่ชื่อวาบุคคลเอก เพราะอรรถวากระไร ? เพราะอรรถวา ไมมี
ผูอื่นเหมือน เพราะอรรถวาพิเศษโดยคุณ เพราะอรรถวาเสมอกับ
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พระพุทธเจาผูไมมีบุคคลเสมอ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้น
ไมเหมือนกับมหาชนทั่วไป โดยคุณคือโพธิสมภารนับตั้งแตทรงรําพึง
ถึงบารมี ๑๐ ตามลําดับและโดยพระพุทธคุณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
บุคคลเอก เพราะอรรถวาไมมีใครเหมือนบาง.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงมีคุณพิเศษกวาคุณของ
เหลาสัตวผูมีคุณทั่วไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อบุคคลเอก เพราะอรรถ
วา มีความพิเศษโดยคุณ. พระสัมมาสัมพุทธเจากอน ๆ ไมเสมอ
ดวยสัตวทุกจําพวก แตพระผูมีพระภาคเจานี้ พระองคเดียวเทานั้น
เปนผูเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น โดยพระคุณคือรูปกาย
และพระคุณคือนามกาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา บุคคลเอก เพราะ
อรรถวา เสมอกับพระพุทธเจาผูไมมีผูเสมอ.
บทวา โลเก ไดแก โลก ๓ คือ สัตวโลก โอกาสโลก สังขารโลก. กถาวาดวยความพิสดารแหงโลกทั้ง ๓ นั้น ทานไดกลาวไวแลว
ในวิสุทธิมรรค. บรรดาโลก ๓ นั้น สัตวโลกทานประสงคเอาในที่นี้.
จริงอยู พระตถาคตนั้น แมเมื่อเกิดในสัตวโลก หาไดเกิดในเทวโลก และ
ในพรหมโลกไม ยอมเกิดเฉพาะในมนุษยโลกเทานั้น. แมในมนุษยโลกเลา ก็หาไดเกิดในจักรวาลอื่นไม ยอมเกิดเฉพาะในจักรวาลนี้
เทานั้น แมในจักรวาลนั้น ก็หาเกิดในที่ทุกแหงไปไม.
ในทิศบูรพา มีนิคม ชื่อวา กชังคละ ถัดจากกชังคละนิคม
นั้นไป มีนครชื่อวา มหาสาละ ถัดจากมหาสาละนั้นไป เปน
ปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท. ในทิศอาคเนย มีแมน้ํา
ชื่อวา สัลลวดี ถัดจากแมน้ําสัลลวดีนั้นไป เปนปจจันตชนบท รวมใน
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เปนมัชฌิมชนบท. ในทิศทักษิณ มีนิคนชื่อวาเสตกัณณิกะ ถัดจาก
เสตกัณณิกนิคมนั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท
ในทิศประจิม มีบานพราหมณ ชื่อวาถูนะ ถัดจากบานพราหมณนั้นไป
เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท ในทิศอุดร มีภูเขา
ชื่อวา อุสีรธชะ ถัดจากเขานั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปน
มัชฌิมชนบท. พระตถาคตยอมอุบัติ ในมัชฌิมประเทศ ที่ทานกําหนด
ดังกลาวมาแลวนั้น โดยสวนยาว วัดได ๓๐๐ โยชน โดยสวนกวาง
วัดได ๑๕๐ โยชน วัดโดยรอบได ๙๐๐ โยชน. อนึ่งพระตถาคต
หาไดอุบัติแตลําพังพระองคอยางเฉียวไม พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
พระอัครสาวก พระอสีติมหาเถระ แมทานผูมีบุญอื่น ๆ ก็ยอ มเกิด
ขึ้น. พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา พระเจาจักรพรรดิ์ และ
พราหมณคฤหบดี ผูเปนบุคคลสําคัญเหลาอื่น ก็ยอมเกิดในมัชฌิมประเทศนี้เหมือนกัน.
ก็บทวา อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ ทั้งสองนี้ เปนคํากลาว
คางไวเทานั้น. ก็ในคํานี้พึงทราบความอยางนี้วา พระตถาคตเมื่อ
อุบัติ ยอมอุบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก หาอุบัติ
ดวยเหตุอื่นไม. ก็ในอธิการนี้ ลักษณะเห็นปานนี้ ใคร ๆ หาอาจ
คัดคานคําทั้งสองนั่นโดยลักษณะศัพทอื่นไม.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความตางกันในคํานี้ ดังนี้วา อุปฺปชฺชมาโน นาม (ชื่อวาเมื่อจะอุบัติ ) อุปฺปชฺชติ นาม (ชื่อวากําลังอุบัติ)
อุปฺปนฺโน นาม (ชื่อวาอุบัติแลว.) จริงอยู พระพุทธองคไดรับคํา
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พยากรณ แตบาทมูลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาทีปงกร เมื่อ
แสวงหาพุทธการกธรรม (ธรรมเครื่องทําความเปนพระพุทธเจา)
ทรงเห็นบารมี ๑๐ จึงทรงตกลงพระทัยวา เราควรบําเพ็ญธรรม
เหลานี้ แมกําลังบําเพ็ญทานบารมีอยู ก็ชื่อวา เมื่อจะอุบัติ. แม
เมื่อทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ เหลานี้คือ ศีลบารมี ฯลฯ อุเปกขาบารมี
ก็ดี ทรงบําเพ็ญอุปบารมี ๑๐ อยูก็ดี ก็ชื่อวา เมื่อจะอุบัติ. แมเมื่อ
ทรงบําเพ็ญปรมัตถบารมี ๑๐ อยูกช็ ื่อวา เมื่อจะอุบัติ เมือ่ บริจาค
ซึ่งมหาบริจาค ๕ ประการ ก็ชื่อวา เมื่อจะอุบัติ แมเมื่อทรงบําเพ็ญ
ญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา และพุทธัตถจะริยา ก็ชื่อวา เมื่อจะอุบัติ.
แมเมื่อทรงบําเพ็ญพุทธการกธรรม ใหถึงที่สุด สิน้ ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป
ก็ชื่อวาเมื่อจะอุบัติ. แมเมื่อทรงละอัตภาพพระเวสสันดร ถือปฏิสนธิใน
ดุสิตบุรี ดํารงอยูตลอด ๕๗ โกฏิป กับอีก ๖๐,๐๐๐ ป ก็ชื่อวาเมื่อจะ
อุบัติ. พระองคอันเทวดาทูลอาราธนาแลว ทรงตรวจดู มหาวิโลกิตะ
๕ ประการ ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระเทวี ทรงพระนาม
วามหามายาก็ดี ทรงอยูในพระครรภ ๑๐. เดือนถวนก็ดี ก็ชื่อวา
เมื่อจะอุบัติเหมือนกัน. แมทรงดํารงอยูในการครองเรือน ๒๙ พรรษา
ก็ชื่อวา เมือ่ จะอุบัติเหมือนกัน. แมเมื่อทรงเห็นโทษในกามทั้งหลาย
เห็นอานิสงสในการออกจากกาม มีนายฉันนะเปนสหาย ทรงมา
กัณฐกะตัวประเสริฐ เสด็จออกผนวชในวันที่พระราหุลภัตทะประสูติ
ก็ชื่อวาเมื่อจะอุบัติเหมือนกัน. เสด็จผานพนราชอาณาจักรทั้ง ๓ แหงไป
ทรงผนวชที่ฝงแมน้ําอโนมานทีก็ดี ก็ชื่อวาเมื่อจะอุบัติเหมือนกัน แม.
ทรงทานหาปธานความเพียร ๖ พรรษา ก็ชื่อวา เมื่อจะอุบัติเหมือนกัน.
เมื่อพระญาณแกกลาแลวเสวยกระยาหารหยาบก็ดี ก็ชื่อวา เมื่อจะอุบัติ
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เหมือนกัน. แมเมื่อขึ้นสูมหาโพธิมัณฑสถานในวันวิสาขบุรณมี
ในเวลาเย็น ทรงกําจัดมารและพลแหงมาร ทรงระลึกถึงปุพเพนิวาสญาณในปฐมยาม ทรงชําระทิพพจักขุในมัชฌิมยาม ทรง
พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ๑๒ องค โดยอนุโลม และปฏิโลมในเวลา
ติดตอกับปจฉิมยาม แลวแทงตลอดโสดาปตติมรรคก็ดี ชื่อวา เมื่อจะ
อุบัติเหมือนกัน. ในขณะแหงโสดาปตติผลก็ดี ในขณะแหงสกทาคา
มิมรรคก็ดี ในขณะแหงสกทาคามิผลก็ดี ในขณะแหงอนาคามิมรรค
ก็ดี ในขณะแหงอนาคามิผลก็ดี ชื่อวา เมื่อจะอุบัติเหมือนกัน. สวน
ในขณะแหงอรหัตตมรรค ชื่อวา กําลังอุบัติ. ในขณะแหงอรหัตตผล
ชื่อวา อุบัติแลว. จริงอยู อิทธิวิธญาณเปนตน ของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมไมเกิดขึ้นตามลําดับ เหมือนของพระสาวกทั้งหลาย.
ก็กองแหงคุณมีพระสัพพัญุตญาณเปนตน แมทั้งสิ้น ชื่อวายอม
มาพรอมกันทีเดียวกับพระอรหัตตมรรค. เพราะฉะนั้น ทานเหลานั้น
ชื่อวาอุบัติแลวในขณะแหงอรหัตตผล เพราะมีกิจทั้งปวงอันสําเร็จ
แลว. ในสูตรนี้ พึง ราบวา กําลังอุบัติ หมายเอาขณะแหงอรหัตตผล
นั่นแล. ความจริงในคําวา อุปฺปชฺชติ นี้ มีใจความดังนี้วา อุปฺปนฺโน
โหติ (ยอมเปนผูอุบัติ).
บทวา พหุชนหิตาย ความวา ยอมเสด็จอุบัติเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกชนหมูมาก. บทวา พหุโน ชนสฺส สุขาย ความวา ยอมเสด็จ
อุบัติเพื่อประโยชนสุขแกชนหมูมาก. บทวา โลกานุกมฺปาย ความวา
เสด็จอุบัติเพราะอาศัยความเอ็นดูแกสัตวโลก. ถามวา แกสัตวโลก
ไหน ? แกวา เพื่อประโยชนแกสตั วโลกผูสดับพระธรรมเทศนา
ของพระตถาคตไดดื่มน้ําอมฤตแลวตรัสรูธรรม. เมื่อพระผูมีพระ-
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ภาคเจา ยับยั้งอยู ๗ สัปดาห ณ โพธิมัณฑสถาน แลวเสด็จจาก
โพธิมัณฑสถานมายังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แลวทรงแสดงธรรม
จักกัปปวัตตนสูตรวา ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อยางนี้ บรรพชิต
ไมควรเสพ เปนตน พรหมนับได ๑๘ โกฏิ พรอมดวยทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ ไดดื่มน้ําอมฤตแลว. พระองคเสด็จอุบัติ
เพื่อความอนุเคราะหแกสัตวโลกนี้. ในวันที่ ๕ ในเวลาจบ อนัตตลักขณสูตร พระปญจวัคคียเถระ ดํารงอยูในพระอรหัตแลว. พระองค
เสด็จอุบัติเพื่อความอนุเคราะหแกสัตวโลกแมนี้. ลําดับนั้น ทรง
ใหบุรุษ ๕๕ คน มียสกุลบุตรเปนหัวหนา ดํารงอยูในพระอรหัต.
แตนั้นทรงใหภัททวัคคียกุมาร ๓๐ คน ณ ไพรสณฑปาฝาย ได
บรรลุ มรรค ๓ และผล ๓. พระองคเสด็จอุบัติเพื่อความอนุเคราะห
แกสัตวโลกนี้. ในเวลาจบอาทิตตปริยายสูตร ใหชฎิล ๑,๐๐๐ คน
ดํารงอยูในพระอรหัต ณ คยาสีสประเทศ. อนึ่ง พราหมณและ
คฤหบดี ๑๑ นหุต มีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ณ สวนตาลหนุม
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ดํารงอยูในโสดาปตติผล
อีก ๑ นหุต ตั้งอยูในสรณะ ในเวลาจบอนุโมทนาดวยติโรกุฑฑสูตร
สัตว ๘๔,๐๐๐ ไดดื่มน้าํ อมฤตแลว. ในสมาคมแหงนายสุมนมาลาการ
สัตว ๘๔,๐๐๐ ดื่มน้ําอมฤตแลว. ในสมาคมแหงชางธนบาล สัตว
๑๐,๐๐๐ ดืม่ น้ําอมฤตแลว. ในสมาคมแหงขทิรังคารชาดก สัตว
๘๔,๐๐๐ ดืม่ น้ําอมฤตแลว. ในสมาคมแหงชัมพุกาชีวก สัตว
๘๔,๐๐๐ ดืม่ น้ําอมฤต. ในสมาคมแหงอานันทเศรษฐี สัตว ๘๔,๐๐๐
ดื่มน้ําอมฤต. ในวันแสดงปารายนสูตร ณ ปาสาณกเจดีย สัตว
๑๔ โกฏิ ดื่มน้ําอมฤตแลว. ในวันแสดงยมกปาฏิหาริย สัตว ๒๐ โกฏิ
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ดื่มน้ําอมฤต. เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน
ณ ภพดาวดึงส ทรงกระทําพระมารดาใหเปนกายสักขี แสดง
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร สัตว ๘๐ โกฏิ ดื่มน้ําอมฤต. ในวันเสด็จลงจากเทวโลก
สัตว ๓๐ โกฏิ ดื่มน้ําอมฤต ในสักกปญหสูตร เทวดา ๘๐,๐๐๐ ไดดื่มน้ําอมฤต
แลว. ในฐานะทั้ง ๔ เหลานี้ คือ ในมหาสมัยสูตร ในมงคลสูตร
ในจุลลราหุโลวาทสูตร ในสมจิตตปฏิปทาสูตร สัตวผูไดตรัสรูธรรม
กําหนดไมได. พระองคเสด็จอุบัติเพื่อความอนุเคราะหแกสัตวโลก
แมนี้แล. เบือ้ งหนาแตนี้จากวันนี้ไป (และ) ในอนาคตกาล พึงทราบ
เนื้อความในอธิการนี้ดังกลาวมานี้ แมดวยอํานาจแหงเหลาสัตวผู
อาศัยพระศาสนาแลวดํารงอยูในทางสวรรคและพระนิพพาน.
บทวา เทวมนุสฺสาน ความวา พระองคเสด็จอุบัติ เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล และเพื่อความสุข แกเทวดาแสะมนุษยอยางเดียวเทานั้น
ก็หาไม (แต) เสด็จอุบัติ เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล และเพื่อความสุข
แกสัตวที่เหลือ มีนาคและครุฑเปนตนดวย. ก็เพื่อจะแสดงบุคคล
ผูถือปฏิสนธิเปนสเหตุกะ ผูสมควรทําใหแจงมรรคและผล จึงกลาว
อยางนั้น. เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา พระองคเสด็จอุบัติ เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขเทานั้น แมแกสัตวเหลานั้น.
บทวา กตโม เอกปุคฺคโล มีปุจฉาดังตอไปนี้ :ชื่อวา ปุจฉานี้ มี ๕ อยาง คือ อทิฏฐโชตนาปุจฉา (คําถาม
เพื่อใหกระจางในสิ่งที่ตนยังไมเห็น) ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา (คําถาม
เพื่อเทียบกับสิ่งที่ตนเห็นแลว) ๑ วิมติเฉทนาปุจฉา (คําถามเพื่อ
ตัดความสงสัย) ๑ อนุมิปุจฉา (คําถามเพื่อรับอนุมัติ ) ๑ กเถตุ-
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กัมยตาปุจฉา (คําถามโดยใครจะกลาวเสียเอง ๑ ปุจฉาทั้ง ๕ นั้น
มีความคางกันดังตอไปนี้ :อทิฎฐโชตนาปุจฉา เปนไฉน ? ลักษณะตามปกติ เปนสิ่ง
ยังไมรู ยังไมเห็น ยังชั่งไมได ยังไมไดไตรตรอง ยังไมปรากฏ
ชัด ยังไมแจมแจง บุคคลยอมถามปญหาเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อชั่ง
เพื่อไตรตรอง เพื่อตองการใหปรากฏชัด เพื่อตองการความแจม
แจง แหงลักษณะนั้น นี้ชื่อวา อทิฏฐโชตนาปุจฉา.
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา เปนไฉน ? ลักษณะตามปกติ เปนอันรู
แลว เห็น ชัง่ ไตรตรอง ปรากฏชัด และแจมแจงแลว บุคคลยอมถาม
ปญหา เพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหลาอื่น นีช้ ื่อวา ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา.
วิมติเฉทนาปุจฉา เปนไฉน ? ตามปกติ บุคคลยอมแลนไป
สูความสงสัย เกิดความลังเลใจขึ้นวา เปนอยางนี้หรือหนอ มิใช
หรือหนอ เปนอะไรหนอ เปนอยางไรหนอ เขาจึงถามปญหา เพื่อ
ตองการตัดความสงสัย นี้ชื่อวา วิมติเฉทนาปุจฉา.
อนุมติปุจฉา เปนไฉน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
ปญหา ตามความเห็นชอบของภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง. ไม
เที่ยงพระเจาขา. ก็รูปใดไมเที่ยง รูปนั้น เปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
เปนทุกขพระเจาขา. ก็รูปใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวน
ไปเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นรูปนั่นวา นั่นเปนของเรา
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เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา. ก็ขอนั้นไมเปนอยางนั้นพระเจาขา.
นี้ชื่อวา อนุมติปุจฉา.
กเถตุกมั ยตาปุจฉา เปนไฉน ? พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถาม
ปญหาโดยที่พระองคทรงมีพระประสงคจะตรัสตอบเสียเอง แก
ภิกษุทั้งหลาย วา ภิกษุทงั้ หลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏ ฐาน ๔
เปนไฉน ? นี้ชื่อวา กเถตุกัมยตาปุจฉา.
ในปุจฉาทั้ง ๕ เหลานั้น ปุจฉา ๓ ขางตน ไมมีแกพระพุทธเจา
ทั้งหลาย. เพราะเหตุไร ? เพราะวาสิ่งไร ๆ ในกาลอันยืดยาวทั้ง ๓
กาล ที่ปจจัยปรุงแตง หรือพนจากกาลอันยืดยาว ที่ปจจัยปรุงแตง
ไมได ชื่อวาไมทรงเห็น ไมทรงทราบ ไมทรงชั่ง ไมทรงไตรตรอง
ไมปรากฏชัด ไมแจมแจง ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้น อทิฏฐโชตนาปุจฉา จึงไมมีแกพระพุทธเจาเหลานั้น. ก็สิ่ง
ใดที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงรูแลวดวยพระญาณของพระองค
กิจคือการเทียบเคียงสิ่งนั้น กับดวยผูอ ื่น ไมวาจะเปนสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร หรือพรหม ยอมไมมี ดวยเหตุนั้น ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา
ยอมไมมีแกพระองค. ก็เพราะเหตุที่พระองคไมมีความสงสัย. เปน
เหตุใหกลาววาอยางไร เปนผูขามพนความเคลือบแคลงเสียได
ขจัดความสงสัยในธรรมทั้งปวงไดแลว ดวยเหตุนั้น วิมติเฉทนาปุจฉา
จึงไมมีแกพระองค. สวนปุจฉา ๒ ขอนอกนี้ยอมมีแกพระผูมีพระภาคเจา. ในปุจฉาเหลานั้น ปุจฉานี้ พึงทราบวา กเถตุกัมยตาปุจฉา.
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บัดนี้พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงชี้บุคคลเอก ที่เขาถาม
ดวยคําถามนั้น ใหแจมแจง จึงตรัสวา พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตถาคโต ความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเหตุ ๘ ประการ
คือ ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาอยางนั้น. ทรงพระ
นามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยางนั้น ทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะเสด็จมาสูลักษณะที่แท. ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรม
ที่แทจริง ตามที่เปนจริง. ทรงพระนามวา พระตถาคต เพราะทรงเห็น
อารมณที่แทจริง.ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมีพระวาจาที่แทจริง.
ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงกระทําเองและใหผูอื่นกระทํา.
ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะอรรถวาทรงครอบงําได (คือเปนใหญ).
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จ
มาอยางนั้นเปนอยางไร ?
เหมือนอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ทรงขวนขวาย
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกทั้งปวงเสด็จมาแลว เหมือนอยางพระผูมี
พระภาคพระวิปสสีเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระสิขีเสด็จมา
เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระเวสสภูเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมี
พระภาคพระกกุสันธะเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระโกนาคมนเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระกัสสปะเสด็จมา
ขอนี้มีอธิบายอยางไร ? มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น
เสด็จมาดวยอภินิหารใด พระผูมีพระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็
เสด็จมาดวยอภินิหารนั้นเหมือนกัน
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อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคพระวิปสสี ฯลฯ พระผูมีพระภาค
พระกัสสปะ ทรงบําเพ็ญทานบารมี ทรงบําเพ็ญศีลบารมี เนกขัมมบารมี
ปญญาบารมีวิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตา
บารมีและอุเบกขาบารมี ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศเหลานี้ คือ บารมี
๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ประการ
คือ บริจาคอวัยวะ. บริจาคทรัพย บริจาคลูก บริจาคเมีย บริจาคชีวิต
ทรงบําเพ็ญบุพประโยค บุพจริยา การแสดงธรรม และญาตัตถจริยา
เปนตน ทรงถึงที่สุดแหงาพุทธจริยา เสด็จมาแลวอยางใด พระผูมี
พระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น
อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคพระวิปสสีเปนตน ฯล พระผูมีพระภาค
พระกัสสปะ ทรงเจริญเพิ่มพูนสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท
๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เสด็จมาแลว
อยางใด พระผูมีพระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาเหมือน
อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา คถาคต เพราะเสด็จมา
อยางนั้น เปนอยางนี้
พระมนุทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน เสด็จมา
สูความเปนพระสัพพัญูในโลกอยางใด แม
พระศากยมุนีนี้ ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น ดวย
เหตุนั้น พระผูมจี ักษุจึงทรงพระนามวา ตถาคต
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมา
อยางนั้น เปนอยางนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไป
อยางนั้น เปนอยางไร ?
เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระวิปสสี ประสูติในบัดเดี๋ยวนั้น
ก็เสด็จไป ฯลฯ เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระกัสสปะ ประสูติใน
บัดเดี๋ยวนั้นก็เสด็จไป ก็พระผูมีพระภาคเจานั้นเสด็จไปอยางไร ?
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้น ประสูติในบัดเดี๋ยวนั้นเอง ประทับยืน
บนปฐพีดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน บายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร
เสด็จไปโดยอยางพระบาท ๗ กาว ดังพระบาลีที่ตรัสไววา ดูกอ นอานนท
พระโพธิสัตวประสูติบัดเดี๋ยวนั้น ก็ประทับยืนดวยพระยุคลบาทอัน
เสมอกัน บายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร เสด็จไปโดยยางพระบาท ๗ กาว
เมื่อทาวมหาพรหมกั้นพระเศวตฉัตร ทรงเหลียวดูทั่วทิศ ทรงเปลง
อาสภิวาจาวา เราเปนผูเลิศในโลก เราเปนผูเจริญที่สุดในโลก เราเปน
ผูประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เปนการเกิดครั้งสุดทาย บัดนี้
ภพใหมไมมีตอไป ดังนี้. และการเสด็จไปของพระผูมีพระภาคเจานั้น
ก็ไดเปนอาการอันแท ไมแปรผัน ดวยความเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุ
คุณวิเศษหลายประการ คือ ขอที่พระองคประสูติในบัดเดี๋ยวนั้นเอง
ก็ไดประทับยืนดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน นี้เปนบุพนิมิตแหงการได
อิทธิบาท ๔ ของพระองค. อนึ่ง ความที่พระองคบายพระพักตรไปเบื้อง
ทิศอุดร เปนบุพนิมิตแหงความเปนโลกุตตรธรรมทั้งปวง. การยาง
พระบาท ๗ กาวเปนนพนิมิตแหงการไดรัตนะ คือ โพชฌงค ๗ ประการ
การกั้นพระเศวตฉัตร เปนบุพนิมิตแหงการไดเศวตฉัตรอันบริสุทธิ์
ประเสริฐ. คือพระอรหัตตผลวิมุตติธรรม. การทอดพระเนตรเหลียวดู
ทั่วทิศ เปนนพนิมิตแหงการไดพระอนาวรณญาณ คือความเปนพระ-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 199

สัพพัญู. การเปลงอาสภิวาจา เปนบุพนิมิตแหงการประกาศ
พระธรรมจักรอันประเสริฐ อันใคร ๆ เปลี่ยนแปลงไมได. แมพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนี้ ก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น ละการเสด็จไปของ
พระองคนั้น ก็ไดเปนอาการอันแท ไมเปรผัน ดวยความเปนบุพนิมิต
แหงการบรรลุคุณวิเศษเหลานั้นแล.
ดวยเหตุนั้นพระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
พระควัมบดีโคดมนั้นประสูติแลวในบัดเดี๋ยวนั้น
ก็ทรงสัมผัสพื้นดินดวยพระยุคลบาทสม่าํ เสมอ
เสด็จยางพระบาทไปได ๗ กาว และฝูงเทพยดา
เจาก็กางกั้นเศวตฉัตร พระโคดมนั้นครั้นเสด็จ
ไปได ๗ กาว ก็ทอดพระเนตรไปรอบทิศเสมอกัน
ทรงเปลงพระสุรเสียงประกอบดวยองค ๘ ประ
การ ปานดังราชสีหยืนอยูบนยอดบรรพตฉะนั้น
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไป
อยางนั้น เปนอยางนี้.
อีกนัยหนึ่ง เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระวิปสสีเสด็จไปแลว
ฯลฯ พระผูมพี ระภาคพระกัสสปะเสด็จไปแลวฉันใด พระผูม ีพระภาคเจา
พระองคนี้ก็เหมือนฉันนั้นทีเดียว ทรงละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ
เสด็จไปแลว ทรงละพยาบาทดวยความไมพยาบาท ทรงละถีนมิทธะ
ดวยอาโลกสัญญา ทรงละอุทธัจจกุกกุจจะดวยความไมฟุงซาน
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ทรงละวิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรม เสด็จไปแลว ทรงทําลายอวิชชา
ดวยพระปรีชาญาณ ทรงบรรเทาความไมยินดีดวยความปราโมทย
ทรงเปดบานประตูคือนิวรณดวยปฐมฌาน ทรงสงบวิตกวิจารดวย
ทุติยฌาน ทรงหนายปติดวยตติยฌาน ทรงละสุขทุกขดวยจตุตถฌาน
ทรงกาวลวงรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา และนานัตตสัญญา ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ทรงกาวลวงอากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ทรงกาวลวงวิญญาณัญจายตนสัญญา ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ทรงกาวลวงอากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เสด็จไปแลว.
ทรงละนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสสนา ทรงละสุขสัญญา
ดวยทุกขานุปสสนา ทรงละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสสนา ทรงละ
นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ดวยนิพพิทานุปสสนา ทรงละราคะดวย
วิราคานุปสสนา ทรงละสมุทัยดวยนิโรธานุปสสนา ละความยึดมั่น
ดวยอุปสมานุปสสนา ทรงละฆนสัญญา (สําคัญวาเปนกอน) ดวย
ขยานุปสสนา ทรงละอายูหนา (การประมวลมา) ดวยวยานุปสสนา
ทรงละธุวสัญญา (สําคัญวายั่งยืน) ดวยวิปริณามานุปสสนา ทรงละ
นิมิตตสัญญาดวยอนิมิตตานุปสสนา ทรงละการตั้งมั่นแหงกิเลสดวย
อัปปณิหิตานุปสสนา ทรงละอภินิเวส (ยึดมั่น) ดวยสุญุตานุปสสนา
ทรงละสาราทานาภินิเวสะ (ยึดมั่นดวยยึดถือวาเปนสาระ) ดวยอธิ
ปญญาธรรมวิปสสนา (การเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง) ทรงละ
สัมโมหาภินิเวส (ยึดมัน่ ดวยความลุมหลง) ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ
ทรงละอาลยาภินิเวส (ยึดมั่นในอาลัย) ดวยอาทีนวานุปสสนา ละอัปปฏิสังขา (ไมพิจารณา) ดวยปฏิสังขานุปสสนา ละสังโยคาภินิเวสะ
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(ยึดมั่นในการประกอบกิเลส) ดวยวิวัฏฏานุปสสนา ทรงละกิเลสอัน
ตั้งอยูในฐานเดียวกับทิฏฐิ ดวยโสดาปตติมรรค ทรงละกิเลสหยาบ
ดวยสกทาคามิมรรค ทรงถอนกิเลสอยางละเอียดดวยอนาคามิมรรค
ทรงตัดกิเลสทั้งปวงไดเด็ดขาดดวยอรหัตตมรรค เสด็จไปแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยางนั้น เปน
อยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม ตถาคต เพราะเสด็จมาถึง
ลักษณะที่แทเปนอยางไร ? ปฐวีธาตุมีลักษณะแขนแข็ง เปนลักษณะแท
ไมแปรผัน อาโปธาตุ มีลักษณะไหลเอิบอาบ เตโชธาตุ มีลกั ษณะรอน
วาโยธาตุมีลักษณะเคลื่อนไปมา อากาศธาตุมีลักษณะที่สัมผัสถูกตอง
ไมได วิญญาณธาตุมีลักษณะรูแจง รูปมีลกั ษณะสลาย เวทนามี
ลักษณะเสวยอารมณ สัญญามีลักษณะจําอารมณ สังขารมีลักษณะ
ปรุงแตงอารมณ วิญญาณมีลักษณะรูอารมณ วิตกมีลักษณะยกจิต
ขึ้นสูอารมณ วิจารมีลักษณะตามเคลาอารมณ ปติมีลักษณะแผไป
สุขมีลักษณะสําราญ เอกัคคตาจิตมีลักษณะไมฟุงซาน ผัสสะมีลักษณะ
ถูกตองอารมณ สัทธินทรียมีลักษณะนอมใจเชื่อ วิริยินทรียมลี ักษณะ
ประคองไว สตินทรียมีลกั ษณะบํารุง สมาธินทรียม ีลักษณะไมฟุงซาน
ปญญินทรียม ีลักษณะรูชดั สัทธาพละมีลักษณะไมหวั่นไหวในความเชื่อ
วิริยพละ มีลักษณะไมหวั่นไหวในความเกียจคราน สติพละมีลักษณะ
ไมหวั่นไหว ในความเปนผูมีสติหลงลืม สมาธิพละมีลักษณะไมหวั่นไหว
ในความฟุงซาน ปญญาพละ มีลกั ษณะไมหวั่นไหวในอวิชชา สติสัมโพชฌงคมีลักษณะบํารุง ธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีลักษณะเลือกเฟน
วิริยสัมโพชฌงคมีลักษณะประคอง ปติสัมโพชฌงคมีลักษณะแผไป
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ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีลักษณะเขาไปสงบ สมาธิสัมโพชฌงคมีลักษณะ
ไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคมีลักษณะพิจารณา สัมมาทิฏฐิ. มี
ลักษณะเห็น สัมมาสังกัปปะ มีลักษณะยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาวาจา
มีลักษณะกําหนดถือเอา สัมมากัมมันตะมีลักษณะลุกขึ้นพรอม สัมมาอาชีวะมีลักษณะผองแผว สัมมาวายามะมีลักษณะประคอง สัมมาสติ
มีลักษณะบํารุง สัมมาสมาธิ มีลักษณะไมฟุงซาน อวิชชามีลักษณะ
ไมรู สังขารมีลักษณะคิดนึก วิญญาณมีลักษณะรูอารมณ นามมี
ลักษณะนอมไป รูปมีลักษณะสลาย สฬายตนะมีลักษณะตอกัน ผัสสะ
มีลักษณะถูกตองอารมณ เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ ตัณหามี
ลักษณะเปนเหตุ อุปาทานมีลักษณะยึดถือ ภพมีลกั ษณะประมวลมา
ชาติมีลักษณะบังเกิด ชรามีลักษณะทรุดโทรม มรณะมีลักษณะจิตไป
ธาตุมีลักษณะวาง อายตนะมีลักษณะตอกัน สติปฏฐาน มีลกั ษณะ
บํารุง สัมมัปปธาน มีลักษณะเริ่มตั้ง อิทธิบาทมีลักษณะสําเร็จ
อินทรียมีลักษณะเปนใหญ พละมีลกั ษณะไมหวั่นไหว โพชฌงคมี
ลักษณะนําออกจากทุกข มรรคมีลักษณะเปนตัวเหตุ สัจจะมีลักษณะ
เปนของแท สมถะมีลักษณะไมฟุงซาน วิปสสนามีลักษณะตามเห็น
สมถและวิปสสนามีลักษณะแหงกิจอันเดียวกัน ธรรมที่ขนานคูกัน
มีลักษณะไมกลับกลาย สีลวิสุทธิมีลกั ษณะสํารวม จิตตวิสุทธิมี
ลักษณะไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิมีลักษณะเห็น ขยญาณ (ความรูใน
ความสิ้นไป) มีลักษณะตัดขาด อนุปปาทญาณ (ความรูในความไม
เกิดขึ้น) มีลักษณะระงับ ฉันทะมีลักษณะเปนมูลเคา มนสิการมีลักษณะ
เปนสมุฏฐานที่เกิดขึ้น ผัสสะมีลักษณะเปนที่รวมกัน เวทนามีลักษณะ
ประชุมลง สมาธิมีลักษณะเปนประมุข สติมีลกั ษณะเปนอธิปไตย
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ปญญามีลักษณะยิ่งยวดกวานั้น วิมตุ ติมีลักษณะเปนสาระ นิพพาน
ที่หยั่งลงสูอมตะ มีลกั ษณะเปนที่สุดสิ้น เปนของแท ไมแปรผัน
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาถึงลักษณะที่แทดวยญาณคติ คือบรรลุ
ไมผิดพลาด ดวยประการอยางนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะเสด็จมาถึงลักษณะที่แท เปนอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรม
ที่แทจริง ตามความเปนจริงอยางไร ?
ชื่อวาธรรมที่แทจริง ไดแก อริยสัจ ๔. อยางที่ตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ เปนของแทไมผิด ไมกลายเปนอยางอื่น
อริยสัจ ๔ อะไรบาง ? ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้วา นี้ทุกข นั่นเปนของแท
นั่นไมผิด นั่นไมกลายเปนอยางอื่น. พึงทราบความพิสดารตอไป.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูยิ่งเอง ซึ่งอริยสัจ ๔ เหลานั้น เพราะฉะนั้น
จึงไดรับพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมทีแ่ ท ก็ คต ศัพทในที่นี้
มีตรัสรูยิ่งเองเปนอรรถ.
อีกอยางหนึ่ง ภาวะชราสละมรณะอันเกิดและประชุมขึ้น
เพราะชาติเปนปจจัย เปนความแทไมแปรฝน ไมเปนอยางอื่น ฯลฯ
สภาวะสังขารทั้งหลายเกิดและประชุมขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เปนความแทไมแปรผันไมเปนอยางอื่น. สภาวะอวิชชาเปนปจจัย
แกสังขารทั้งหลายก็เหมือนกัน สภาวะสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ
ฯลฯ สภาวะชาติเปนปจจัยแก ชราและมรณะ, เปนความแทนั้นไมแปรผัน
ไมเปนอยางอื่น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูธรรมที่แทนั้นทั้งหมด
แมเพราะเหตุนั้นจึงเรียกวา ตถาคต เพราะตรัสรูยิ่งเอง ซึ่งธรรม

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 204

อันถองแท. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรู
ธรรมอันถองแทตามความเปนจริง เปนอยางนี้.
ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงเห็นอารมณที่แทจริง เปนอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูทรงเห็นรูปารมณ โดยอาการทุกอยาง
ที่มาปรากฏทางจักขุทวาร ของเหลาสัตวหาประมาณมิได ในโลกธาตุ
อันหาประมาณมิได ในโลกพรอมดวยเทวโลก ในหมูสัตวพรอมดวย
เทวดาและมนุษย.
รูปารมณนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงรูเห็นอยางนี้ ทรงจําแนก
ดวยอํานาจอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตนก็ดี ดวยอํานาจรองรอย,
ที่ไดในการเห็น ไดยิน ทราบ และรูแจงก็ดี โดยชื่อมิใชนอ ย โดย
วาระ ๑๓ โดยนัย ๕๒ ตามนัยมีอาทิวา รูปใด เพราะอาศัยมหาภูตรูป
๔ มีสีและแสง เห็นได กระทบได เปนสีเขียว สีเหลือง รูปนัน้ คือ
รูปายตนะ เปนไฉน ดังนี้ เปนของแททั้งนั้น ไมแทไมมี. แมใน
สัททารมณเปนตน ที่มาปรากฏ แมในโสตทวารเปนตนก็นัยนี้.
สมจริงดังคํา ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย อารมณ
ใด อันชาวโลกพรอมดวยเทวโลก ฯลฯ อันหมูสัตว พรอมดวยเทวดา
และมนุษย เห็นแลว ไดฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว พิจารณาแลว ยอมรูอารมณนั้น เรารูยิ่งอารมณนั้น
แลวดวยใจ อารมณนั้น ตถาคตรูแจงแลว อารมณนั้น ปรากฏแก
ตถาคตแลว. ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงเห็นอารมณที่แทจริงดวยประการ
ฉะนี้. พึงทราบการเกิดแหงบทวา ตถาคต (ผูทรงเห็นอารมณที่แทจริง)
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ชื่อวา ตถาคต เพราะมีพระวาจาที่แทจริงเปนอยางไร ?
ราตรีใด พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งอปราชิตบัลลังก
ณ โพธิมัณฑสถาน ทรงย่ํายีกระหมอมของมารทั้ง ๓ ตรัสรูยิ่งเอง
ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และราตรีใด เสด็จปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ระหวางตนสาละทั้งคู ในระหวาง
ราตรีนั้น ในเวลาที่พระองคมีพรรษาประมาณ ๔๕ พรรษา พระผู
มีพระภาคเจา ตรัสพุทธพจนอันใด ในปฐมโพธิกาลบาง มัชฌิม
โพธิกาลบาง ปจฉิมโพธิกาลบาง คือสุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ
พระพุทธพจน ทั้งหมดนั้น ใคร ๆ ตําหนิไมได ทั้งโดยอรรถและโดย
พยัญชนะ ไมขาดไมเกิน บริบรู ณดวยอาการทั้งปวง เปนเครื่องย่ํายี
ราคะ ในพระพุทธพจนนั้น ไมมีความผิดพลาดแมเพียงปลายขนทราย
พระพุทธพจนทั้งหมดนั้น
เหมือนประทับไวดวยตราอันเดียวกัน
เหมือนตวงดวยทะนานเดียวกัน และเหมือนชั่งดวยตาชังอันเดียวกัน
จึงเปนของแทแนนอนทั้งนั้น ไมมีที่ไมแท. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา
ดูกอนจุนทะ ตถาคตตรัสรูยิ่งเองซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในราตรีใด
และปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในราตรีใด ระหวาง
ราตรีนั้น ไดภาษิต ไดกลาว ชี้แจง คําพูดอันใด อันนั้น เปนของแท
อยางเดียว ไมกลายเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา ตถาคต.
จริงอยู คตศัพท ในบทวา ตถาคโต นี้ มีคทเปนอรรถ. ชื่อวา
ตถาคต เพราะมีพระวาจาที่แทจริง ดวยประการอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง การพูด อธิบายวา การกลาว ชื่อวา อาคทะ. การตรัส
ของพระองคเปนจริง ไมวิปริต เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ตถาคต
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เพราะแปลง ท เปน ต. พึงทราบการเชื่อมบทในอรรถนั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเปนผูมีปกติกระทําอยางที่ตรัสนั้น
เปนอยางไร ?
เพราะวา พระกายของพระผูมีพระภาคเจา ยอมอนุโลม
แกพระวาจา แมพระวาจาก็อนุโลมแกพระกาย เพราะเหตุนั้น
พระองคตรัสอยางใด ก็ทรงกระทําอยางนั้น และทรงกระทําอยางใด
ก็ตรัสอยางนั้น. ก็พระวาจาของพระองคผูเปนอยางนั้น ตรัสอยางใด
แมพระกายก็ไปอยางนั้น อธิบายวา ดําเนินไป อยางนั้น. อนึ่ง พระกาย
ทรงกระทําอยางใด แมพระวาจา ก็ตรัสอยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา ตถาคต. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตพูดอยางใด กระทําอยางนั้น กระทําอยางใด
ก็พดู อยางนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต. ชื่อวา ตถาคต
เพราะเปนผูมีปกติกระทําอยางที่ตรัสนั้น ดวยประการฉะนี้.
ชื่อวา ตถาคต เพราะอรรถครอบงําได เปนอยางไร ?
เพราะพระองคทรงครอบงํา สัตวทั้งปวงในโลกธาตุหา
ประมาณมิได เบื้องบนถึงภวัคคพรหม เบื้องต่ํา ถึงอเวจีมหานรก
เบื้องขวางกําหนดที่สุดรอบ ๆ ดวยศีลบาง สมาธิบาง ปญญาบาง
วิมุตติบาง พระองคไมมีการชั่งหรือการนับ พระองคชั่งไมได
นับไมได เปนผูยอดเยี่ยมเปนพระราชาแหงพระราชา เปนเทพ
แหงเทพ เปนสักกะยอดแหงเหลาสักกะ เปนพรหมยอดแหงเหลา
พรหม ดวยเหตุนั้น พระองคจงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผู
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ครอบงํา หมูสัตวในโลก พรอมดวยเทวโลก ฯลฯ พรอมดวยเทวดา
และมนุษย อันใคร ๆ ครอบงํามิได เปนผูเห็นโดยแท ทําใหผูอื่นอยู
ในอํานาจ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต. พึงทราบบทสนธิ ใน
คําวา ตถาคโต นั้น อยางนี้ :การตรัส (พึงเห็น) เหมือนยาอันประเสริฐ. ก็การตรัสนั้น
คืออะไร ? คือความงดงามแหงเทศนา และความพอกพูนขึ้นแหงบุญ.
เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงทรงครอบงําคนผูเปนปรัปปวาท
ทั้งหมด และสัตวโลกพรอมดวยเทวโลก เหมือนหมอผูมีอํานาจ
มากครอบงํางูทั้งหลายดวยยาทิพย ฉะนั้น. ดังนั้น พระองคมีการตรัส
คือความงดงามแหงเทศนา และความพอกพูนขึ้นแหงบุญ อันเปนจริง
ไมวิปริต เพราะทรงครอบงําสัตวโลกได เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา
ตถาคต เพราะแปลง ท. อักษร เปน ต. อักษร. ชื่อวา ตถาคต
เพราะอรรถวา ทรงครอบงําดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปดวยความจริง.
เพราะทรงถึงซึ่ง ความจริง ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ตรัสรู ทรงลวงแลว
ทรงบรรลุ ทรงดําเนินไป. ในบรรดาคําเหลานั้น ชื่อวา ตถาคต
เพราะเสด็จไป คือ ตรัสรูโลกทั้งสิ้นดวยความจริง คือ ตีรณปริญญา.
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไป คือ ทรงลวงโลกสมุทัย ดวยความจริง
คือ ปหานปริญญา. ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไป คือ บรรลุการดับ
สนิทแหงโลก ดวยความจริง คือ สัจฉิกิริยา. ชือ่ วา ตถาคต เพราะ
เสด็จไปคือดําเนินไปสูความจริง คือ ปฏิปทาอันยังสัตวใหถึงความ
ดับโลก. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกอันตถาคต
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ตรัสรูยิ่งแลว ตถาคตไมประกอบแลวในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โลกสมุทัย ตถาคต ตรัสรูยิ่งแลว โลกสมุทัย อันตถาคต ละไดแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกนิโรธ อันตถาคตตรัสรูยิ่งแลว โลกนิโรธ
อันตถาคตกระทําใหแจงแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกนิโรธคามินีปฏิปทา อันตถาคตตรัสรูยิ่งแลว เจริญแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัจจะใดแหงโลก พรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ สัจจะทั้งหมด อันตถาคต
ตรัสรูยิ่งแลว เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต. อรรถแหงคําวา
ตถาคตนั้น บัณฑิตพึงทราบแมดวยประการอยางนี้. แมคํานี้ก็เปน
เพียงแนวทางในการแสดงความที่ตถาคตเปนตถาคต. พระตถาคต
เทานั้น จึงจะพรรณนา ความที่ตถาคตเปนตถาคตได ครบถวน
ทุกประการ.
ก็ใน ๒ บทวา อรห สมฺมาสมฺพุทโธ อันดับแรก พึงทราบวา
อรห ดวยเหตุเหลานี้คือ เพราะเปนผูไกลขาศึกคือกิเลส เพราะ
เปนผูหักกํากงแหงสังสารจักรเสียได เพราะควรแกสักการะมี
ปจจัยเปนตน และเพราะไมมีความลับในการทําชั่ว. สวนที่ชื่อวา
สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวง โดยชอบและดวยพระองค
เอง. ความสังเขปในขอนี้มีเทานี้. ทัง้ ๒ บทนี้ กลาวไวโดยพิสดาร
ในการพรรณนาพุทธานุสสติ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
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อรรถกถาสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปาตุภาโว ไดแก การเกิดขึ้น คือ การสําเร็จ. บทวา ทุลฺลโภ
โลกสฺมึ ไดแก หาไดยาก คือ หาไดโดยยากยิ่ง ในสัตวโลกนี.้ ที่ชื่อวา
หาไดยาก เพราะเหตุไร ? เพราะพระองคไมอาจบําเพ็ญทานบารมี
คราวเดียวแลวไดเปนพระพุทธเจา. อนึ่งพระองคไมทรงสามารถ
บําเพ็ญทานบารมี ๒ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง ๕๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง
๑,๐๐๐ ครัง้ โกฏิครั้ง แสนโกฏิครั้ง ไมทรงสามารถบําเพ็ญทาน
บารมีได ๑ วัน ๒ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน ๑,๐๐๐ วัน
๑๐๐,๐๐๐ วัน แสนโกฏิวัน ฯลฯ ๑ เดือน ๑ ป ๒ ป ฯลฯ แสนโกฏิป
๑ กัป ๒ กัป ฯลฯ แสนโกฏิกัป พระองคไมสามารถบําเพ็ญทาน
บารมี ๑ อสงไขย ๒ อสงไขย ๓ อสงไขย แหงกัป แลวเปนพระ
พุทธเจาได แมในศีลบารมี เนกขัมมบารมี ฯลฯ อุเบกขาบารมี
ก็นัยนี้เหมือนกัน. แตครั้งสุดทาย พระองคทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ สิ้น ๔
อสงไขยกําไรแสนกัป แลวจึงสามารถเปนพระพุทธเจาได ดวยเหตุ
ดังกลาวมานี้ พระองคจึงชื่อ วาหาไดยาก.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ในสูตรที่ ๓ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อจฺฉริยมนุสโฺ ส แปลวา มนุษยอัศจรรย.
บทวา อจฺฉริโย ความวา ไมมีเปนนิตย เหมือนตาบอดขึ้น
ภูเขา. นัยแหงศัพทเทานี้กอน แตนัยแหงอรรถกถาดังตอไปนี้.
ชื่อวา อัจฉริยะ เพราะควรแกการปรบมือ. อธิบายวา ควรปรบมือ
แลวมอง.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มนุษยอัศจรรย แมเพราะประกอบ
ดวยธรรมอันไมเคยมี นาอัศจรรยหลายประการ มีอาทิอยางนี้วา
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันไมเคยมีนาอัศจรรย ๔ ประการ ยอมมี
ปรากฏ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ. ชื่อวา
อัจฉริยมนุษย เพราะเปนมนุษยที่เคยสั่งสมมาก็มี.
จริงอยู การที่พระองคทรงประชุมธรรม ๘ ประการ อันจะ
ทําใหอภินีหารเพียบพรอม แลวทรงผูกพระมันสประทับนั่ง ณ
มหาโพธิมัณฑสถาน ตอพระพักตร ของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง
ใคร ๆ อื่น มิไดเคยสั่งสมมาเลย พระสัพพัญูโพธิสัตวพระองคเดียว
เทานั้นสั่งสมมา. อนึ่งแมการที่พระองค ไดรบั พยากรณในสํานัก
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูไมหวนกลับหลัง อธิษฐานความเพียร
แลวบําเพ็ญพุทธการกธรรม ใคร ๆ อื่น มิไดเคยสั่งสมมาเลย พระสัพพัญูโพธิสัตวเทานั้น เคยสั่งสมมา. อนึ่งพระองคทรงบําเพ็ญ
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พระบารมีใหแกกลา (ยังพระบารมีใหถือเอาหอง) ดํารงอยูในอัตภาพ
เชนเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร บําเพ็ญสัตตสตกมหาทาน (ของ
๗ สิ่ง สิ่งละ ๗๐๐) มีอาทิอยางนี้ คือ ชาง ๗๐๐ มา ๗๐๐ ประดับดวย
เครื่องอลังการพรอมสรรพ มอบพระโอรสเชนพระชาลีกุมาร พระธิดา
เชน กัณหาชินา และพระเทวี เชนพระนางมัทรี ไวในมุขแหงทาน ดํารง
อยูตลอดอายุในอัตภาพที่ ๒ ทรงถือปฏิสนธิในภพชั้นดุสิต ซึ่งใคร ๆ อื่น
มิไดเคยสั่งสมมาเลย พระสัพพัญูโพธิสัตวเทานั้นเคยสั่งสมนา. แมการ
ที่พระองคทรงดํารงอยูในภพชั้นดุสิตตลอดอายุ ทรงรับการเชิญของ
เทวดาทั้งหลาย ทรงตรวจดูมหาวิโลกิตะ ๕ อยาง ทรงมีพระสติ
และสัมปชัญญะ จุติจากดุสิต ถือปฏิสนธิในตระกูลที่มีโภคะมาก
ซึ่งใคร ๆ อืน่ มิไดเคยสั่งสมมาเลย พระสัพพัญูโพธิสัตวเทานั้นเคยสั่งสม
มา อนึ่งหมื่นโลกธาตุไหวในวันถือปฏิสนธิก็ดี การที่พระองคทรงมี
พระสติสัมปชัญญะอยูในพระครรภของพระมารดาก็ดี การทีห่ มื่น
โลกธาตุไหว แมในวันที่พระองคทรงมีพระสติสัมปชัญญะเสด็จออก
จากพระครรภของพระมารดาก็ดี การที่พระองคประสูติในเดี๋ยวนี้
แลวเสด็จยางพระบาทได ๗ กาวก็ดี การกางกั้นเศวตฉัตรอันเปนทิพย
ก็ดี การโบกพัดดวยวาลวีชนีอันเปนทิพยก็ดี การที่พระองคทรงเหลียวดู
อยางสีหะไปใน ๔ ทิศ ไมทรงเห็นสัตวไร ๆ ที่จะเสมอเหมือนพระองค
แลวทรงบันลือสีหนาทอยางนี้วา เราเปนผูเลิศของโลกก็ดี การที่
หมื่นโลกธาตุไหว ในขณะที่พระองคทรงละราชสมบัติ เมื่อพระญาณ
แกกลา แลวเสด็จออกมหาภิเนษกรมณก็ดี การที่พระองคประทับ
นั่งสมาธิ ณ มหาโพธิมัณฑสถาน ทรงชนะมารเปนตนไปแลว
ทรงชําระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และทิพจักขุญาณ ทรงทํา
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หมื่นโลกธาตุใหไหว ขณะทรงแทงตลอดกองคุณคือพระสัพพัญุตญาณ
ในเวลาใกลรงุ ก็ดี ประกาศพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม ซึง่ มี
วนรอบ ๓ รอบ ดวยปฐมเทศนาก็ดี ความอัศจรรยทั้งหมดดังกลาว
มาอยางนี้เปนตน ใคร ๆ อื่นมิไดเคยสั่งสมมาเลย พระสัพพัญูพุทธเจา
เทานั้นเคยสั่งสมขมา. ชื่อวา มนุษยอัศจรรย เพราะเปนมนุษยเคย
สั่งสมมาดังนี้บาง ดวยประการอยางนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ในสูตรที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กาลกิริยา ความวา ชื่อวา กาลกิริยา เพราะกิรยิ าที่
ปรากฏในกาลครั้งหนึ่ง. จริงอยู พระตถาคต ทรงดํารงอยู ๔๕ พรรษา
ทรงประกาศ ปฎก ๓ นิกาย ๕ สัตถุศาสนมีองค ๙ พระธรรมขันธ
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ทรงกระทํามหาชน ใหนอมไปในพระนิพพาน
โอนไปในพระนิพพาน บรรทมระหวางไมสาละทั้งคู ตรัสเรียกภิกษุ
สงฆมา ทรงโอวาทดวยความไมประมาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, กาลกิริยานี้ของพระตถาคตนั้นปรากฏมาจนกระทั่งกาลวันนี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
กาลกิริยา เพราะเปนกิริยาที่ปรากฏในเวลาหนึ่ง. บทวา อนุตปฺปา
โหติ แปลวา กระทําความเดือดรอนตาม (ภายหลัง). ในขอนั้น
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กาลกิริยาของพระเจาจักรพรรดิ การทําความเดือดรอนตามแก
เทวดาและมนุษยในหนึ่งจักรวาล. กาลกิริยาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
กระทําความเดือดรอนตามแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายในหมื่นจักรวาล
ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา กระทําความเดือดรอนตามแกขนมาก ดังนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อทุติโย ความวา ที่ชื่อวา อทุติโย เพราะไมมีพระพุทธเจา
องคที่ ๒. จริงอยูพระพุทธะ. มี ๔ คือ สุตพุทธะ จตุสัจจพุทธะ
ปจเจกพุทธะ สัพพัญูพุทธะ. ในพุทธะ ๔ นั้น ภิกษุผูเปนพหูสูต
(มีพุทธพจนอันสดับแลวมาก) ชื่อวา สุตพุทธะ. ภิกษุผูเปนพระขีณาสพ
(นี้อาสวะสิ้นแลว) ชื่อวา จตุสัจจพุทธะ. พระองคผูบําเพ็ญบารมี
สองอสงไขย กําไรแสนกัป แลวแทงตลอดปจเจกพุทธญาณ ชื่อวา
ปจเจกพุทธะ. พระองคผูบําเพ็ญบารมี ๔-๘-๑๖ อสงไขย กําไร
แสนกัป แลวย่ํายีกระหมอมแหงมารทั้ง ๓ แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ชื่อวา สัพพัญูพุทธะ. ในพุทธะ ๔ เหลานี้ พระสัพพัญูพุทธะ
ชื่อวา ไมมพี ระองคที่ ๒ ธรรมดาวาพระสัพพัญูพุทธะพระองคอื่น
จะเสด็จอุบัติรวมกับพระสัพพัญูพุทธะพระองคนั้นก็หาไม.
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บทวา อสหาโย ความวา ชื่อวาไมมีสหาย เพราะทานไมมี
สหายผูเชนกับดวยอัตภาพ หรือดวยธรรมที่ทรงแทงตลอดแลว.
ก็พระเสขะและพระอเสขะ ชื่อวา เปนสหายขอพระพุทธเจาทั้งหลาย
โดยปริยายนีว้ า พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงไดเสกขปฎิปทา และ
อเสกขปฏิปทาเปนสหายแล.
บทวา อปฺปฎิโม (ไมมีผูเปรียบ) ความวา อัตภาพเรียกวา
รูปเปรียบ. ชื่อวาไมมีผูเปรียบ เพราะรูปเปรียบอื่นเชนกับอัตภาพ
ของทานไมมี. อีกอยางหนึ่ง มนุษยทั้งหลายกระทํารูปเปรียบใด
ลวนแลวดวยทองและเงินเปนตน ในบรรดารูปเปรียบเหลานั้น ชื่อวา
ผูสามารถกระทําโอกาสแมสักเทาปลายขนทรายใหเหมือนอัตภาพของ
พระตถาคต ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาไมมีผูเปรียบแมโดย
ประการทั้งปวง. บทวา อปฺปฎิสโม (ไมมีผูเทียบ) ความวา ชื่อวา
ไมมีผูเทียบ เพราะใคร ๆ ชื่อวาผูจะเทียบกับอัตภาพของพระตถาคต
นั้นไมมี.
บทวา อปฺปฏิภาโค (ไมมีผูเทียม) ความวา ชื่อวาไมมีผูเทียม
เพราะธรรมเหลาใดอันพระตถาคตทรงแสดงไวโดยนัยมีอาทิวา
สติปฏฐานมี ๔ ขึ้นชือ่ วาผูสามารถเพื่อจะทําเทียมในธรรมเหลานั้น
โดยนัยมีอาทิวา น จตฺตาโร สติปฏานา ตโย วา ปฺจ วา (สติปฏฐาน
ไมใช ๔ สติปฏฐานมี ๓ หรือ ๕.) บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล (ไมมีบุคคล
ผูแข็ง) ความวา ชื่อวาไมมีบุคคลผูแขง เพราะไมมีบุคคลอื่นไร ๆ
ชื่อวาสามารถเพื่อใหปฏิญญาอยางนี้วา เราเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
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บทวา อสโม (ไมมีผูเสมอ) ความวา ชื่อวา ผูไมเสมอดวย
สัตวทั้งปวง เพราะไมมีบุคคลเทียมนั่นเอง. บทวา อสมสโม (ผูเสมอ
กันบุคคลผูไมมีใครเสมอ) ความวา พระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย
ที่เปนอดีตและอนาคต ทานเรียกวา ไมมีผูเสมอ ผูเสมอดวยพระ
สัพพัญูพุทธเจา ผูไมมีใคร ๆ เสมอเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ผูเสมอกับบุคคลผูไมมีใครเสมอ.
บทวา ทฺวิปทาน อคฺโค ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา เปน
ยอดของเหลาสัตวผูไมมีเทา มี ๒ เทา มี ๔ เทา มีเทามาก สัตวผูมีรูป
ไมมีรูป ผูมีสัญญา ไมมสี ัญญา มีสญ
ั ญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.
เพราะเหตุไร ในที่นี้ ทานจึงกลาววา เปนยอดของเหลาสัตว ๒ เทา ?
เพราะเนื่องดวยพระองคเปนผูประเสริฐกวา. จริงอยู ธรรมดาวา
ทานผูประเสริฐ เมื่อจะอุบัติในโลกนี้ หาอุบัติในสัตวไมมีเทา มี ๔ เทา
และมีเทามากไม ยอมอุบัติเฉพาะในสัตว ๒ เทาเทานั้น. ในสัตว ๒ เทา
ชนิดไหน ? ในมนุษย และเทวดาทั้งหลาย. ก็เมื่อเสด็จอุบัติในหมู
มนุษย ยอมอุบัติเปนพระพุทธเจา ผูสามารถเพื่อทําสามพันโลกธาตุ
และหลายพันโลกธาตุ ใหอยูในอํานาจได. เมือ่ อุบัติในหมูเทวดา
ยอมอุบัติเปนทาวมหาพรหม ผูทําหมื่นโลกธาตุใหอยูในอํานาจได
ทาวมหาพรหมนั้น พรอมที่จะเปนกัปปยการก หรือเปนอารามิก
ของพระองค ดังนั้น ทานจึงเรียกวาเปนยอดของสัตว ๒ เทา ดวย
อํานาจเปนผูประเสริฐกวามนุษยและเทวดาแมนั้นทีเดียว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสูตรที่ ๖ เปนตน
ในสูตรที่ ๖ เปนตนวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอกปุคฺคลสฺส ภิกขฺ เว ปาตุภาวา มหโต จกฺขุสสฺ
ปาตุภาโว โหติ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุใหญยอมปรากฏ
เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนบุคคลเอกปรากฏ.
เมื่อบุคคลนั้นปรากฏแลว แมจักขุก็ยอมปรากฏเหมือนกัน เพราะเวน
บุคคลปรากฏเสีย จักขุกป็ รากฏไมได. บทวา ปาตุภาโว ไดแก การอุบัติ
คือ ความสําเร็จ. จักษุชนิดไหน ? จักษุคือปญญา. เสมือนเชนไร ? เสมือน
วิปสสนาปญญา ของพระสารีบุตรเถระ เสมือนสมาธิปญญา ของ
พระมหาโมคคัลลานเถระ. แมในอาโลกะ (การเห็น) เปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน. จริงอยู ในการมองเห็นเปนตนนี้ ทานประสงคเอาการ
มองเห็นเชนการมองเห็นดวยปญญา และแสงสวาง เชนแสงสวาง
แหงปญญาของพระอัครสาวกทั้งสอง. บทแมทั้ง ๓ นี้ คือ แหง
ดวงตาอันใหญ แหงการมองเห็นอันใหญ แหงแสงสวางอันใหญ
พึงทราบวา ตรัสเจือกันทั้งโลกิยะ และโลกุตตระ.
บทวา ฉนฺน อนุตฺติยาน ไดแก ธรรมอันสูงสุด ๖ อยาง
ที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งขึ้นไปกวา ในคํานั้นมีอธิบายวา อนุตตริยะ ๖ เหลานี้
คือ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ
ปาริจริยานุตตริยะ อนุสสตานุตตริยะ. ความปรากฏเกิดขึ้นแหง
อนุตตริยะ ๖ เหลานี้ จึงมี.
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จริงอยูทานพระอานนทเถระ ยอมไดเห็นพระตถาคตดวย
จักขุวิญญาณทั้งเชาทั้งเย็น นี้ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ. แมคนอื่น
ไมวาจะเปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ก็ยอมไดเห็น
พระตถาคตเหมือนพระอานนทเถระ แมนี้ ก็ชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ.
อนึ่ง บุคคลอื่นอีกผูเปนกัลยาณปุถชุ น ก็ไดเห็นพระทศพลเหมือน
พระอานนทเถระ ทําการเห็นนั้นใหเจริญ ยอมบรรลุโสดาปตติมรรค
นี้ก็ชื่อวา ทัสสนะ เหมือนกัน สวนการเห็นเดิม ชื่อวาทัสสนานุตตริยะ.
จริงอยู บุคคลยอมไดฟงพระดํารัสของพระทศพลเนือง ๆ
ดวยโสตวิญญาณ เหมือนพระอานนทเถระ นีช้ ื่อสวนานุตตริยะ.
แมพระอริยบุคคลเหลาอื่น มีพระโสดาบันเปนตน ยอมไดฟงพระ
ดํารัส ของพระตถาคตเจา เหมือนพระอานนทเถระ แมนกี้ ็ชื่อวา
สวนานุตตริยะ. สวนบุคคลอื่นอีก ผูเปนกัลยาณปุถุชน ไดฟงพระ
ดํารัสของพระตถาคตเจา เหมือนพระอานนทเถระ เจริญสวนะนั้น
ยอมบรรลุโสดาปตติมรรค นี้ก็ชื่อวา สวนะเหมือนกัน สวนการฟง
เดิม ชื่อวา สวนานุตตริยะ.
บุคคลยอมไดเฉพาะศรัทธาในพระทศพล เหมือนพระอานนทเถระนี้ ก็ชอื่ วา ลาภานุตตริยะ. แมบุคคลเหลาอื่น มีพระโสดาบัน
เปนตน ไดลาภเฉพาะคือศรัทธาในพระทศพล เหมือนพระอานนทเถระ
ยอมไดลาภเฉพาะ แมนี้ก็ชื่อวา ลาภานุตตริยะ. สวนคนอื่นอีก เปน
กัลยาณปุถุชน ไดลาภเฉพาะคือศรัทธาในพระทศพล เหมือนพระ
อานนทเถระ เจริญลาภนั้น ยอมบรรลุโสดาปตติมรรค นีช้ ื่อวา
การไดเหมือนกัน สวนการไดอันเดิม ชื่อวา ลาภานุตตริยะ.
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อนึ่ง บุคคลศึกษาสิกขา ๓ ในพระศาสนาของพระทศพล
เหมือนพระอานนทเถระ นี้ชื่อวา สิกขานุตตริยะ. แมพระอริย
บุคคลเหลาอื่น มีพระโสดาบันเปนตน ยอมศึกษาสิกขา ๓ ในพระ
ศาสนาของพระทศพล
เหมือนพระอานนทเถระแมนี้ ก็ชื่อวา
สิกขานุตตริยะ. สวนคนอื่นอีก ผูเปนกัลยาณปุถชุ น ศึกษาสิกขา ๓
ในพระศาสนาของพระทสพลเหมือนพระอานนทเถระ เจริญสิกขา ๓
นั้น ยอมบรรลุโสดาปตติมรรค นีช้ อื่ วา การศึกษาเหมือนกัน สวน
การศึกษาอันเดิม ชื่อวา สิกขานุตตริยะ
อนึ่ง บุคคลปรนนิบัติพระทศพลเนือง ๆ เหมือนพระอานนท
เถระ นี้ชอื่ วา ปาริจริยานุตตริยะ. แมพระอริยบุคคลเหลาอื่น มี
พระโสดาบันเปนตน ยอมปรนนิบัติพระทศพลเนือง ๆ แมนี้ ก็ชื่อวา
ปาริจริจริยานุตตริยะ. สวนคนอื่น ๆ ผูเปนกัลยาณปุถุชน ปรนนิบัติ
พระทศพล เหมือนพระอานนทเถระ เจริญการปรนนิบัตินั้น ยอม
บรรลุโสดาปตติมรรค นี้ชื่อวา การปรนนิบัติเหมือนกัน สวนการ
ปรนนิบัติอันเดิม ชื่อวาปาริจริยานุตตริยะ.
บุคคลระลึกถึงเนือง ๆ ถึงคุณอันเปนโลกิยะ และโลกุตตระ
ของพระทศพล เหมือนพระอานนทเถระ. นี้ชื่อวา อนุสสตานุตตริยะ.
แมพระอริยบุคคลเหลาอื่น มีพระโสดาบันเปนตน ระลึกเนือง ๆ ถึง
คุณอันเปนโลกิยะ และโลกุตตระ ของพระทศพล เหมือนพระอานนทเถระ แมนี้กช็ ื่อวา อนุสสตานุตตริยะ. สวนคนอื่นอีก เปนกัลยาณปุถุชน ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณอันเปนโลกิยะ. และโลกุตตระ ของ
พระทศพล เหมือนพระอานนทเถระ เจริญการระลึกเนือง ๆ นั้น
ยอมบรรลุโสดาปตติมรรค นี้ชื่อวา อนุสสติ เหมือนกัน สวนอนุสสติ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 219

เดิม ชื่อวาอนุสสตานุตตริยะ ดังพรรณนามานี้ คืออนุตตริยะ ๖.
อนุตตริยะ ๖ เหลานี้ยอมปรากฏ อนุตตริยะ ๖ เหลานี้ พึงทราบวา
ทานกลาวเจือปนกันทั้งโลกิยะ และโลกุตตระ.
บทวา จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน สจฺฉิกิริยา โหติ ความวา ก็ปฏิสัมภิทา ๔ คือ อรรถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. ในปฏิสัมภิทา ๔ นั้น ความรูในอรรถ ชื่อวา
อรรถปฏิสัมภิทา. ความรูในธรรมชื่อวา ธรรมปฏิสัมภิทา. ความรู
ในการกลาวภาษาที่เปนอรรถและธรรม ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา.
ความรูในญาณทั้งหลาย ชื่อวาปฏิภาณปฏิสัมภิทา. ความสังเขป
ในที่นี้ มีเพียงเทานี้. สวนความพิสดารแหงปฏิสัมภิทาเหลานั้น
มาแลวในอภิธรรมนั่นแล. อธิบายวา การกระทําใหแจงประจักษ
ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ นี้ ยอมมีในพุทธุปบาทกาล. การการทําใหแจง
ปฏิสัมภิทาเหลานั้น เวนพุทธุปบาทกาลเสีย ยอมไมมี. ปฏิสัมภิทา
แมเหลานี้ พึงทราบวา ทานกลาววา เปนไดทั้งโลกิยะ และโลกุตตระ.
บทวา อเนกธาตุปฏิเวโธ ความวา การแทงตลอดธาตุ ๑๘
มีคําวา จักขุธาตุ รูปธาตุ ดังนี้เปนตน ยอมมีในพุทธุปบาทกาล
เทานั้น เวนพุทธุปบาทกาล ยอมไมมี. ในคําวา นานาธาตุปฏิเวโธ
โหติ การแทงตลอดธาตุตาง ๆ จึงมีนี้ ธาตุ ๑๘ นี้แหละ พึงทราบวา
นานาธาตุ เพราะมีสภาวะตาง ๆ. ก็การแทงตลอดอันใด ซึ่งธาตุ
เหลานั้น โดยเหตุตาง ๆ อยางนี้วา ธาตุเหลานี้ มีสภาวะตางกัน
ในขอนี้ นี้ชอื่ วา การแทงตลอดธาตุตาง ๆ.
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บทวา วิชฺชา ในบทวา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยา นี้ ไดแก
ผลญาณ. บทวา วิมุตฺติ ไดแกธรรมที่สัมปยุตดวยโสดาปตติผล
นอกจากวิชชานั้น. บทวา โสดาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา ความวา ปฐมมรรค
ชื่อวา โสตะ. ชื่อวา โสดาปตติผล เพราะเปนผลอันบุคคลพึงบรรลุ
ดวยโสตะนั้น. สกทาคามิผลเปนตันปรากฏชัดแลวแล.
บทวา อนุตฺตร แปลวา ยอดเยี่ยม. บทวา ธมฺมจกฺก ไดแก
จักรอันประเสริฐ. จริงอยู จักก ศัพทนี้ มาในอรรถวาอุรจักร (คือ
จักรประหารชีวิต ) ในคาถานี้วา
ทานไดประสบนางเวมานิกเปรต ๔ นาง จาก
๔ นาง เปน ๘ นาง จาก ๘ นาง เปน ๑๖ นาง ถึง
จะไดประสบนางเวมานิกเปรต จาก ๑๖ นาง เปน
๓๒ นาง ก็ยงั ปรารถนายิ่งไปกวานั่น จึงได
ประสบจักรนี้ จักรกรดยอมผัดผันบนกระหมอม
ของคนผูถูกความอยากครอบงําแลว.
ลงในอรรถวาจักร คืออิรยิ าบถ ในประโยคนี้วา ชาวชนบทเปลี่ยน
อิริยาบถ เดินไปรอบ ๆ. ลงในอรรถวาจักรคือไมในประโยคนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล ชางรถหมุนจักรคือไมยนต ที่ทํา
๗ เดือนเสร็จ. ลงในอรรถวาจักรคือลักษณะ. ในประโยคนี้วา โทณพราหมณ ไดเห็นจักรคือลายลักษณะอันเกิดที่พระบาทของพระผู
มีพระภาคเจา ซึ่งมีกําพันซี่. ลงในอรรถวาจักรคือสมบัติ ในประโยค
นี้วา สมบัติ ๔ ยอมเปนไปแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูประกอบ
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ดวยสมบัติเหลาใด สมบัติเหลานี้ มี ๔ ประการ. ลงในอรรถวาจักรคือ
รัตนะในประโยคนี้วา จักรคือรัตนะอันเปนทิพย ปรากฏอยู. แตในที่นี้
ลงในอรรถวาจักรคือธรรม.
ในบทวา ปวตฺติต นี้พึงทราบประเภทดังนี้วา ชื่อวากําลัง
ปรารถนาอยางจริงจังซึ่งพระธรรมจักร ธรรมจักรชื่อวาปรารถนา
อยางจริงจังแลว ชื่อวา กําลังทําพระธรรมจักรใหเกิดขึ้น ธรรมจักร
ชื่อวาทรงทําใหเกิดขึ้นแลว ชื่อวากําลังประกาศพระธรรมจักร
ธรรมจักรชื่อวาทรงประกาศแลว.
ชื่อวากําลังปรารถนาอยางจริงจังซึ่งพระธรรมจักรตั้งแต
ครั้งไหน ? ครั้งที่พระองคเปนสุเมธพราหมณ เห็นโทษในกาม
ทั้งหลาย และอานิสงสในเนกขัมมะ ถวายสัตตสดกมหาทานแลวบวช
เปนฤาษี ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิด ตั้งแตนั้นมา ชื่อวา
กําลังปรารถนาอยางจริงจัง ซึ่งพระธรรมจักร.
ชื่อวาปรารถนาอยางจริงจังแลว ตั้งแตครั้งไหน ? ครั้งพระองค
ประชุมธรรม ๘ ประการ แลวทรงผูกพระมนัส เพื่อประโยชนแก
การทําพระมหาโพธิญาณใหผองแผว ณ บาทมลแหงพระพุทธเจา
พระนามวาทีปงกร ทรงอธิษฐานพระวิริยะวา เราไมไดรับ
พยากรณ จักไมลุกขึ้นแลวจึงนอนลง ไดรับพยากรณจากสํานัก
พระทศพลแลว ตั้งแตนั้นมา ธรรมจักรชื่อวาปรารถนาอยางจริงจัง
แลว.
ชื่อวา กําลังใหธรรมจักรเกิดขึ้น ตั้งแตครั้งไหน ? ครั้งแม
เมื่อพระองคทรงบําเพ็ญทานบารมี ชื่อวากําลังยังธรรมจักรใหเกิด
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ขึ้น. เมื่อทรงบําเพ็ญสีลบารมีก็ดี ฯลฯ ทรงบําเพ็ญอุปบารมีก็ดี
ชื่อวา กําลังยังธรรมจักรใหเกิดขึ้น เมื่อทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐
อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ก็ดี เมื่อทรงบําเพ็ญมหาบริจาค ๕
ก็ดี ทรงบําเพ็ญญาตัดถจริยาก็ดี ชื่อวาทรงยังธรรมจักรใหเกิด
ขึ้น. ทรงอยูในภาวะเปนพระเวสสันดร ทรงถวายสัตตสดกมหาทาน
ทรงมอบบุตรและภรรยา ในมุขคือทาน ทรงถือเอายอดพระบารมี
ทรงบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต ทรงดํารงอยูในดุสิตนั้น ตลอดพระชนมายุ อันเทวดาทูลอาราธนาแลวใหปฏิญญา แมทรงพิจารณาดู
มหาวิโลกนะ ๕ ชื่อวากําลังยังธรรมจักรใหเกิดขึ้นเหมือนกัน. เมื่อ
ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดาก็ดี เมื่อทรงทําหมื่น
จักรวาลใหไหว ในขณะปฏิสนธิก็ดี เมื่อทรงทําโลกใหไหว เหมือน
อยางนั้นนั่นแล ในวันเสด็จออกจากพระครรภของมารดาก็ดี เมื่อ
ประสูติในเดียวนั้นแลวเสด็จยางพระบาทไป ๗ กาว ทรงบันลือ
สีหนาทวาเราเปนผูเลิศก็ดี เมื่อเสด็จอยูครองเรือน ตลอด ๒๙
พรรษาก็ดี เสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญก็ดี ทรงบรรพชาทีร่ ิมฝง
แมน้ําอโนมานทีก็ดี ทรงกระทํามหาปธานความเพียร ๖ พรรษาก็ดี
เสวยขาวมธุปายาส ที่นางสุชาดาถวาย แลวทรงลอยถาดทองในแมน้ํา
แลวเสด็จไปโพธิมัณฑสถานอันประเสริฐ. ในเวลาเย็น ประทับนั่ง
ตรวจโลกธาตุดานทิศบุรพา ทรงกําจัดมารและพลของมาร ในเมื่อ
ดวงอาทิตยยังทรงอยูนั่นแล ทรงระลึกถึงปุพเพนิวาสญาณในปฐมยาม
ก็ดี ทรงชําระทิพยจักษุในมัชฌิมยามก็ดี ทรงพิจารณาปจจยาการ
ในเวลาตอเนื่องกับเวลาใกลรุง แลวแทงตลอดโสดาปตติมรรคก็ดี
ทรงทําใหแจงโสดาปตติผลก็ดี ทรงทําใหแจง สกทาคามิมรรค
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สกทาคามิผล อนาคานิมรรค อนาคามิผลก็ดี เมื่อทรงแทงตลอด
อรหัตตมรรคก็ดี ก็ชื่อวา ทรงกําลังกระทําธรรมจักรใหเกิดขึ้น
เหมือนกัน.
ก็ธรรมจักร ชื่อวา อันพระองคใหเกิดขึ้นแลว ในขณะแหง
พระอรหัตตผล. จริงอยูคุณราสี กองแหงคุณ ทั้งสิ้นของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมสําเร็จพรอมกับอรหัตตผลนั่นแล. เพราะฉะนั้น ธรรมจักร
นั้น เปนอันชื่อวาอันพระองคใหเกิดขึ้นแลวในขณะนั้น.
พระองคทรงประกาศธรรมจักรเมื่อไร ? เมื่อพระองคทรงยับยั้ง
อยู ๗ สัปดาห ณ โพธิมัณฑสถาน ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร กระทําพระอัญญาโกณฑัญญเถระใหเปนกายสักขี ที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน ชื่อวาทรงประกาศพระธรรมจักร.
ก็ในกาลใดพระอัญญาโกณฑัญญเถระ ไดการฟงที่บังเกิด
ดวยอานุภาพแหงเทศนาญาณของพระทศพล แลวบรรลุธรรมกอน
เขาทั้งหมด จําเดิมแตกาลนั้นมา พึงทราบวาธรรมจักร เปนอัน
ชื่อวา ทรงประกาศแลว.
จริงอยู คําวา ธรรมจักร นี้เปนชื่อแหงเทศนาญาณบาง
แหงปฏิเวธญาณบาง. ใน ๒ อยางนั้น เทศนาญาณเปนโลกิยะ
ปฏิเวธญาณเปนโลกุตตระ. ถามวา เทศนาญาณ ปฏิเวธญาณ
เปนของใคร ? แกวา ไมใชของใครอื่น พึงทราบวาเทศนาญาณ
และปฏิเวธญาณ เปนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น.
บทวา สมฺมเทว ไดแก โดยเหตุ คือ โดยนัย โดยการณ นัน้ เอง.
บทวา อนุปฺวตฺตนฺติ ความวา พระเถระชื่อวายอมประกาศตาม
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ธรรมจักร ที่พระศาสดาทรงประกาศไวกอนแลว เหมือนเมื่อพระ
ศาสดาเสด็จไปขางหนา พระเถระเดินไปขางหลัง ชื่อวาเดินตาม
พระศาสดานั้นฉะนั้น. ถามวา ประกาศตามอยางไร ? ตอบวา ก็
พระศาสดาเมื่อทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔
เหลานี้ สติปฏฐาน ๔ อะไรบาง ชื่อวาทรงประกาศธรรมจักร.
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระนั่นแล เมื่อแสดงวา ดูกอนผูมีอายุ
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ ชื่อวา ยอมประกาศตามซึ่งธรรมจักร. แมใน
สัมมัปปธานเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. มิใชแตในโพธิปกขิยธรรม
อยางเดียว.
แมในคําวา ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยวงศ ๔
เหลานี้ เปนตน ก็พึงทราบนัยนี้เหมือนกัน. ดวยประการดังกลาวนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาทรงประกาศธรรมจักร พระเถระ
ชื่อวา ประกาศตามพระธรรมจักรที่พระทศพลทรงประกาศแลว.
ก็พระธรรมอันพระเถระผูประกาศตามธรรมจักรอยางนี้
แสดงแลวก็ดี ประกาศแลวก็ดี ยอมชื่อวา เปนอันพระศาสดาทรง
แสดงแลวประกาศแลวทีเดียว. ผูใดผูหนึ่ง ไมวาจะเปนภิกษุ ภิกษุณี
ก็ตาม อุบาสก อุบาสิกา ก็ตาม เปนเทพ หรือเปนทาวสักกะก็ตาม
เปนมารหรือเปนพรหมก็ตาม แสดงธรรมไว ธรรมทั้งหมดนั้น
เปนอันชื่อวาพระศาสดาทรงแสดงแลว ทรงประกาศแลว. สวนชน
นอกนั้น ชื่อวาตั้งอยูในฝายของผูที่ดําเนินตามรอย. อยางไร ? เหมือน
อยางวา ชนทั้งหลายอานลายพระราชหัตถ ที่พระราชาทรงประทาน
แลวกระทํางานใด ๆ งานนั้น ๆ อันผูใดผูหนึ่ง การทําเองก็ดี ให
คนอื่นกระทําก็ดี เขาเรียกวา พระราชาใชใหทาํ อยางนั้นเหมือนกัน.
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ความจริง พระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนพระราชาผูใหญ. พุทธพจน
คือปฎก ๓ เหมือนลายพระราชหัตถ การใหโดยมุขคือนัยในพระ
ไตรปฎก เหมือนการทรงประทานลายพระราชหัตถ. การใหบริษัท ๔
เรียนพุทธพจน ตามกําลังของตนแลวแสดง ประกาศแกชนเหลาอื่น
เหมือนอานลายพระราชหัตถแลวทําการงาน. ในธรรมเหลานั้น
ธรรมที่ผูใดผูหนึ่งแสดงก็ดี ประกาศก็ดี พึงทราบวา ชื่อวา ธรรม
อันพระศาสดาแสดงแลว ประกาศแลว เหมือนผูใดผูหนึ่ง อานลาย
พระราชหัตถ ทํางานใด ๆ ดวยตนเองก็ดี ใชใหผูอื่นทําก็ดี งานนั้น ๆ
ชื่อวา อันพระราชาใชใหทําแลวเหมือนกัน. คําที่เหลือในบททั้งปวง
มีอรรถงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
จบ อรรถกถาเอกปุคคลวรรคที่ ๑๓
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เอตทัคคบาลี
วรรคที่ ๑
วาดวยภิกษุผูมีตําแหนงเลิศ ๑ ทาน
[๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกวา
พวกภิกษุสาวกของเราผูรูราตรีนาน.
พระสารีบุตร เลิศกวาพวกภิกษสาวกของเราผูมีปญญามาก.
พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธิ์.
พระมหากัสสป เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงธุดงค
และสรรเสริญคุณแหงธุดงค.
พระอนุรุทธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีทิพยจักษุ.
พระภัตทิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเกิด
ในตระกูลสูง.
พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีเสียง
ไพเราะ.
พระปณโฑลภารทวาชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผู
บันลือสีหนาท.
พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปน
ธรรมกถึก.
พระมหากัจจานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจําแนก
อรรถแหงภาษิตโดยยอใหพิสดาร.
จบวรรคที่ ๑
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เอตทัคควรรคที่ ๔
๑. วรรคที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๑
ในสูตรที่ ๑ ของวรรคที่ ๑ ในเอตทัคควรรค พึงทราบวินิจฉัย
ดังตอไปนี้.
บทวา เอตทคฺค ตัดบทเปน เอต อคฺค. ก็อัคคศัพทนี้ ในบทวา
เอตทคฺค นั้น ปรากฏในอรรถวาเบื้องตน ในประโยค มีอาทิวา
ที่สุด. อัคคศัพท ปรากฏในอรรถวาเบื้องตน ในประโยค มีอาทิวา
ดูกอนนายประตูผูสหาย ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราเปดประตู สําหรับ
พวกนิครนถชายหญิง. มาในอรรถวา ปลาย ในประโยคมีอาทิวา
บุคคลพึงเอาปลายนิ้วมือนั้นนั่นแล แตะตองปลายนิ้วมือนั้น ปลายออย
ปลายไมไผ. มาในอรรถวา สวน ในประโยคมีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตแบงสวนเปรี้ยว สวนอรอย หรือสวนขม, ตาม
สวนแหงวิหาร หรือตามสวนแหงบริเวณ. มาในอรรถวา ประเสริฐ
สุด ในประโยคมีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย มีประมาณ
เทาใด ไมมีเทาก็ตาม ฯลฯ พระตถาคตปรากฏวาประเสริฐ ุ
กวาสัตวเหลานั้น. ในที่นี้ อัคคศัพทนี้ ยอมใชได ทั้งในอรรถวาปลาย
ทั้งในอรรถวาประเสริฐสุด. จริงอยู พระเถระเหลานั้น ชื่อวาอัคคะ
เพราะเปนที่สุดบาง เพราะประเสริฐสุดบาง ในตําแหนงอันประเสริฐ
สุดของตน เพราะฉะนั้น อรรถในบทวา เอตทคฺค นี้ มีดงั นี้วา
นี้เปนที่สุด นี้ประเสริฐสุด. แมในสูตรทั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน.
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ก็ธรรมดาการแตงตั้งในตําแหนง เอตทัคคะ นี้ ยอมไดโดย
เหตุ ๔ ประการคือ โดยเหตุเกิดเรื่อง โดยการมากอน โดยเปนผู
ช่ําชองชํานาญ โดยเปนผูยิ่งดวยคุณ ในเหตุ ๔ อยางนั้น พระเถระ
บางรูป ยอมไดตําแหนงเอตทัคคะ โดยเหตุอยางเดียว บางรูปได
โดยเหตุ ๒ อยาง บางรูปไดโดยเหตุ ๓ อยาง บางรูปไดดวยเหตุ
ทั้ง ๔ อยางหมดทีเดียว เหมือนทานพระสารีบุตรเถระ. จริงอยู
ทานพระสารีบุตรเถระนัน้ ไดตําแหนงเอตทัคคะ เพราะเปนผูมีปญญา
มาก โดยเหตุเกิดเรื่องบาง โดยเหตุการณมากอนบาง. อยางไร ?
สมัยหนึ่ง พระศาสดาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย ปราบพวกเดียรถีย ณ โคนตนคัณฑามพฤกษ
ไมมะมวงหอม ทรงดําริวา พระพุทธเจาในอดีตทั้งหลาย ทรงกระทํา
ยมกปาฏิหาริยแลว เขาจําพรรษา ณ ที่ไหนหนอ ทรงทราบวา
ณ ภพดาวดึงส ทรงแสดงรอยพระบาทไว ๒ รอย รอยที่ ๓ ประทับไว
ณ ดาวดึงส ทาวสักกเทวราช ทอดพระเนตรเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ลุกจากบัณฑุกัมพลศิลาอาสน เสด็จไปตอนรับ พรอมดวยหมูเทพดา.
เทวดาทั้งหลายคิดกันวา ทาวสักกเทวราช แวดลอมไปดวยหมูเทพ
ประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ยาว ๖๐ โยชน เสวยมหาสมบัติ.
จําเดิมแตพระพุทธเจาทั้งหลายประทับนั่งแลว คนอื่นไมสามารถ
จะวางแมแตมือลง ณ พระแทนนี้ได ฝายพระศาสดา ประทับนั่ง
ณ ที่นั้นแลว ทรงทราบวาระจิต ของทวยเทพเหลานั้นแลว ประทับนั่ง
ลนบัณฑุกัมพลศิลาอาสนหมดเลย เหมือนทานผูทรงผาบังสุกุลผืนใหญ
นั่งลนตั่งนอยฉะนั้น.
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แตใคร ๆ ไมควรกําหนดวา พระศาสดาเมื่อประทับนั่งอยางนี้
ทรงนิรมิตพระสรีระของพระองคใหใหญ หรือทรงทําบัณฑุกัมพล
ศิลาอาสนใหเล็ก. ดวยวาพุทธวิสัย เปนอจินไตย (ใคร ๆ ไมควรคิด) ก็
พระองคประทับนั่งอยางนี้แลว การทําพระมารดาใหเปนกายสักขีประจักษ
พยาน เริมทรงแสดงอภิธรรมปฎก มีอาทิวา กุศลธรรม อกุศลธรรม
โปรดทวยเทพในหมื่นจักรวาล
แมในที่ทรงทํายมกปฏิหาริย บริษัททั้งหมดประมาณ ๒ โยชน
เขาไปหาพระอนุรุทธะ ถามวา ทานผูเจริญ พระทสพลประทับอยู
ณ ที่ไหน ? พระอนุรุทธะตอบวา พระทสพลเขาจําพรรษา ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ในภพดาวดึงส เริ่มแสดงอภิธรรมปฎก บริษัท
ถามวา ทานผูเจริญ พวกขาพเจา ไมเห็นพระศาสดาก็จักไมกลับไป
ทานทั้งหลายจงรูเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาวา เมื่อไรพระศาสดา
จักเสด็จมา พระอนุรุทธะ กลาววา พวกทานจงไวหนาที่แกพระมหาโมคคัลลานเถระเถิด ทานไปเฝาพระพุทธเจาแลว จักนําขาว
มา. บริษัทถามวา ก็กาํ ลังของพระเถระที่จะไปในที่นั้นไมมี
หรือ ? พระอนุรุทธะกลาวอยางนี้วา มีอยู. แตขอบริษัทจงดูคุณ
วิเศษเถิด. มหาชนเขาไปหาพระมหาโมคคัลลานเถระ ออนวอนขอให
ทานรับขาวของพระศาสดาเสด็จมา. เมื่อมหาชนกําลังเห็นอยูนั่นแหละ.
พระเถระก็ดําลงในมหาปฐพีไปภายในเขาสิเนรุ ถวายบังคมพระ
ศาสดาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาชนประสงคจะเฝาพระองค
อยากจะทราบวันที่พระองคจะเสด็จมา. พระศาสดาตรัสวา ถา
อยางนั้น เธอจงบอกวา ทานทั้งหลาย จะเห็นที่ประตูเมืองสังกัสสะ
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ฝายพระศาสดาทรงแสดงธรรม ๗ คัมภีร แลวทรงแสดง
อาการเพื่อเสด็จกลับมนุษยโลก. ทาวสักกเทวราช ตรัสเรียกวิสสกัมมเทพบุตรมา มีเทวโองการสั่ง ใหนิรมิตบันได เพื่อพระตถาคต
เสด็จลง วิสสุกัมมเทพบุตร เนรมิตบันไดทองขางหนึ่ง บันไดเงิน
ขางหนึ่ง แลวเนรมิตบันไดแกวมณีไวตรงกลาง. พระศาสดาประทับ
ยืนบนบันไดแกวมณี ทรงอธิษฐานวา ขอมหาชนจงเห็นเรา ทรง
อธิษฐานดวยอานุภาพของพระองควา ขอมหาชนจงเห็นอเวจีมหานรก
และทรงทราบวา มหาชนเกิดความสลดใจ เพราะเห็นนรก จึงทรง
แสดงเทวโลก. ลําดับนั้น เมื่อพระองคเสด็จลง ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร
ทาวสักกเทวราชทรงรับบาตร. ทาวสุยามเทวราชพัดดวย วาลวีชนีอัน
เปนทิพย. ปญจสิขคันธัพพเทพบุตร บรรเลงพิณสีเหลือง ดังผลมะตูม
ใหเคลิบเคลิ้มดวยมุจฉนาเสียงประสาน ๕๐ ถวน ลงนําเสด็จ. ใน
เวลาที่พระพุทธเจา ประทับยืนบนแผนดิน มหาชนอธิษฐานวา
ขาฯ จักถวายบังคมกอน ๆ พรอมดวยการเหยียบมหาปฐพีของ
พระผูมีพระภาคเจา ทั้งมหาชน ทัง้ พระอสีติมหาสาวก ไมทันได
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากอน. พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร
เถระเทานั้น ทันถวายบังคม.
ตั้งแตนี้ลวงไป ๓ เดือน. พระเถระ นําขาวของพระผูมีพระภาคเจา
มาบอกแกมหาชน. มหาชนตั้งคายอยูในที่นั้นนั่นเอง ๓ เดือน ทาน
จุลลอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ไดถวายขาวยาคูและภัต แกบริษัทประมาณ
๑๒ โยชน ตลอด ๓ เดือน.
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ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงเริม่ ปุถุชนปญจกปญหา (ปญหา
มีปุถุชนเปนที่ ๕) ในระหวางบริษัท ๑๒ โยชน ดวยพระพุทธประสงควา
มหาชนจงรูอานุภาพปญญาของพระเถระ. ครั้งแรกตรัสถามปุถุชน
ดวยพุทธประสงควา โลกิยมหาชน จักกําหนดได. ชนเหลาใด ๆ
กําหนดได ขนเหลานั้น ๆ ก็ตอบได. ครั้งที่ ๒ ตรัสถามปญหาใน
โสดาปตติมรรค ลวงวิสัยปุถุชน. ปุถุชนทั้งหลายก็นิ่ง. พระโสดาบัน
เทานั้นตอบได. ลําดับนั้นจึงตรัสถามปญหาในสกทาคามิมรรค
ลวงวิสัยพระโสดาบัน. พระโสดาบันก็นิ่ง. พระสกทาคามิบุคคล
เทานั้นตอบได. ตรัสถามปญหาในอนาคามิมรรค ลวงวิสัยแมของ
พระสกทาคามิบุคคลเหลานั้น พระสกทาคามิบุคคลก็นิ่ง. พระอนาคามิบุคคลเทานั้นตอบได. ตรัสถามปญหาในอรหัตมรรค ลวงวิสัย ของ
พระอนาคามิบุคคล แมเหลานั้น. พระอนาคามีก็นิ่ง. พระอรหันต
เทานั้นตอบได. ตั้งแตเงื่อนปญหาเบื้องต่ํากวานั้น ตรัสถามพระสาวก
ผูรูยิ่ง. พระสาวกเหลานั้นตั้งอยูในวิสัยแหงปฏิสัมภิทาของตน ๆ
ก็ตอบได. ลําดับนั้นจึงตรัสถามพระมหาโมคคัลลานเถระ. พระสาวก
นอกนั้นก็นิ่งเสีย. พระเถระเทานั้นตอบได. ทรงลวงวิสัยของพระเถระ
แมนั้น ตรัสถามปญหาในวิสัยของพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ
ก็นิ่งเสีย. พระสารีบุตรเถระเทานั้นตอบได. ทรงลวงวิสัยแมของ
พระเถระ ตรัสถามปญหาในพุทธวิสัย พระธรรมเสนาบดีแมนึกอยู
ก็ไมสามารถจะเห็น มองดูไปรอบ ๆ คือ ทิศใหญ ๔ คือทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต และทิศนอยทั้ง ๔ ก็ไมสามารถจะ
กําหนดฐานที่เกิดปญหาได.
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พระศาสดาทรงทราบวา พระเถระลําบากใจ จึงทรงดําริวา
พระสารีบุตรลําบากใจ จําเราจักแสดงแนวทางแกเธอ จึงตรัสวา เธอ
จงรอกอนสารีบุตร แลวตรัสบอกวาปญหานั้นเปนวิสัยของพระพุทธเจา
ดวยพระดํารัสวา ปญหานี้มิใชวิสัยของเธอ เปนวิสัยของพระสัพพัญู
พุทธเจาผูมียศ แลวตรัสวา สารีบุตรเธอจงเห็นภูตกายนี้. พระเถระ
รูวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสบอกการกําหนดกายอันประกอบดวย
มหาภูตรูป ๔ แลวทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองครูแลว
ขาแตพระสุคตเจา ขาพระองครูแลว. เกิดการสนทนากันขึ้นในที่นี้
ดังนี้วา ทานผูเจริญ ชื่อวาพระสารีบุตร มีปญ
 ญามากหนอ ตอบ
ปญหาที่คนทั้งปวงไมรู และตั้งอยูในนัยที่พระพุทธเจาประทานแลว
ตอบปญหาในพุทธวิสัยได ดังนั้น ปญญานุภาพของพระเถระจึงขจร
ไปทวมฐานะทั้งปวง เทาที่กิตติศัพทของพระพุทธเจาขจรไป. พระ
เถระไดตําแหง เอตทัคคะ เพราะมีปญญามาก โดยอัตถุปปตติ
(เหตุเกิดเรื่อง) ดวยประการฉะนี้กอน.
ไดตําแหนง เอตทัคคะ โดยการมากอนอยางไร ? โดยนัย
แหงอัตถุปปตตินี้นี่แหละ พระศาสดา ตรัสวา สารีบุตร เปนผูมี
ปญญาแตในปจจุบันนี้เทานั้นหามิได ในอดีตกาล แมเธอบวชเปน
ฤษี ๕๐๐ ชาติ ก็ไดเปนผูมีปญญามากเหมือนกัน.
สาวกรูปใด ละกามที่นารื่นรมยใจแลว
บวชถึง ๕๐๐ ชาติ ทานทั้งหลายจงไหวสาวก
รูปนั้น ผูปราศจากราคะ ผูม ีอินทรียตั้งมั่นดีแลว
ผูดบั สนิทแลว คือสารีบุตร.
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ทานเพิ่มพูนการบวชอยางนี้ สมัยหนึ่ง บังเกิดในตระกูลพราหมณ
ณ กรุงพาราณสี เรียนไตรเพท ไมเห็นสาระในไตรเพทนั้น จึงเกิด
ความคิดขึ้นวา ควรที่เราจะบวชแสวงหาโมกขธรรมสักอยางหนึ่ง.
สมัยนั้น แมพระโพธิสัตว ก็บังเกิดในตระกูลอุทิจจพราหมณ ผู
มหาศาลเจริญวัยแลว เรียนศิลปะ เห็นโทษในกามทั้งหลายและ
อานิสงสในเนกขัมมะ ละการครองเรือน เขาปาหิมพานต กระทํา
บริกรรมกสิณ ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิด มีผลหมาก
รากไมในปาเปนอาหาร ใกลหิมวันตประเทศ แมมาณพนั้นก็บวช
แลวในสํานักของพระโพธิสัตวนั้นนั่นแล. ทานมีปริวารมาก มีฤาษี
ประมาณ ๕๐๐ เปนปริวาร. ลําดับนั้นหัวหนาอันเตวาสิกของทาน
ไดพาบริษัทสวนหนึ่ง ไปยังถิ่นมนุษยเพื่อเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว.
สมัยนัน้ พระโพธิสัตวไดทํากาละ (ตาย) ณ หิมวันตประเทศ
นั้นนั่นเอง. ในเวลาจะทํากาละ อันเตวาสิกทั้งหลาย ประชุมกัน
ถามวา คุณวิเศษอะไร ที่ทานบรรลุมีอยูหรือ. พระโพธิสัตวตอบวา
อะไร ๆ ไมมี เปนผูไมเสื่อมฌานบังเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสร.
ทานไดอากิญจัญญายตนสมาบัติก็จริง แตถึงอยางนั้น ธรรมดาวา
พระโพธิสัตวทั้งหลาย ไมปฏิสนธิในอรูปาวจรภูม.ิ เพราะเหตุไร ?
เพราะเปนฐานะอันไมควร. ดังนั้น ทานถึงแมไดอรูปสมาบัติก็
บังเกิดในรูปาวจรภูมิ. ฝายอันเตวาสิกของทาน ไมกระทําสักการะ
และสัมมานะอะไร ๆ ดวยคิดวา อาจารยกลาววา อะไร ๆ ไมมีการ
กระทํากาลกิริยาของทานเปนโมฆะเปลาคุณ. ลําดับนั้นหัวหนา
อันเตวาสิกรูปนั้น เมื่อลวงพรรษาแลว จึงกลับมาแลวถามวา อาจารย
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ไปไหน ? อันเตวาสิกทั้งหลายตอบวา ทํากาละเสียแลว. ทานถามวา
พวกทานถามถึงคุณที่อาจารยไดบางหรือ ? อันเตวาสิกตอบวา
ขอรับ พวกกระผมถามแลว. หัวหนาอันเตวาสิกถามวา ทานพูดวา
กระไร ? พวกอันเตวาสิก ตอบวา อาจารยกลาววา อะไร ๆ ไมมี
แมพวกกระผมก็คิดวา ชื่อวาคุณที่อาจารยไดแลว ยอมไมมี จึงไม
กระทําสักการะและสัมมานะแกทาน. หัวหนาอันเตวาสิก กลาววา
พวกทานไมรูความของภาษิต ทานอาจารยไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ. อันเตวาสิกเหลานั้น ก็ไมเชื่อคําของหัวหนาอันเตวาสิก.
หัวหนาอันเตวาสิกแมพูดอยูบอย ๆ ก็ไมอาจใหพวกอันเตวาสิกเชื่อได.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวรําพึงถึงอยูคิดวา มหาชนผูบอดเขลา ยอม
ไมเชื่อคําของหัวหนาอันเตวาสิกของเรา จําเราจักกระทําเหตุนี้ให
ปรากฏ ดังนี้แลวลงจากพรหมโลก ยืนอยูทายอาศรมทั้งที่อยูในอากาศ
นั่นแล พรรณนาอานุภาพแหงปญญา ของหัวหนาอันเตวาสิก ได
กลาวคาถานี้วา
ปโรสหสฺสป สมาคตาน
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสต อปฺา
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ
โย ภาสิตสฺส วิชานามิ อตฺก
คนแมเกิน ๑๐๐๐ คน ประชุมกัน ผูที่ไมมี
ปญญาพึงคร่ําครวญอยูตลอด ๑๐๐ ป บุคคลผูรูแจง
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ความหมายของภาษิต เปนผูมปี ญญา คนเดียว
เทานั้น ประเสริฐกวา (คนตั้ง ๑๐๐ คน).
พระโพธิสัตวทําใหหมูฤาษีเขาใจอยางนี้แลว กลับไปพรหมโลก.
แมหมูฤาษีที่เหลือ ไมเสื่อมฌานทํากาลแลว มีพรหมโลกเปนที่ไป
ในเบื้องหนา ในบรรดาบบุคคลเหลานั้น พระโพธิสัตวบรรลุพระ
สัพพัญุตญาณ. หัวหนาอันเตวาสิก เปนพระสารีบุตร. ฤาษีที่เหลือ
เปนพุทธบริษัท แมในอดีตกาล ก็พึงทราบวาพระสารีบุตรมีปญญา
มาก สามารถรูอรรถของภาษิตที่ตรัสไวอยางสังเขป โดยพิสดาร
ได ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา ปุถชุ นปญจกปญหา
ใหเปนเหตุเกิดเรื่องแลว ตรัสชาดกนีว้ า
ถาแมคนเกิน ๑๐๐ คน ประชุมกัน คนเหลานั้น
ไมปญญา พึงเพงพินิจอยูถึง ๑๐๐ ป ผูร ูอรรถ
ของภาษิต ผูมปี ญญาคนเดียวเทานั้นประเสริฐกวา
เนื้อความของชาดกนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในชาดก
กอนนั่นแล. ทรงกระทําปุถุชนปญจกปญหานี้แล อีกขอหนึ่ง ใหเปน
เหตุเกิดเรื่องแลว ทรงแสดงอนังคณชาดกนี้วา
ทั้งคนมีสัญญาก็ ทุคคตะ ทั้งคนไมมีสัญญา
ก็ทคุ คตะ สุขในสมาบัตินั่น ไมมีเครื่องยียวน
ยอมมีไดแกเหลาชนเวนคน ๒ พวกนั้น.
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ก็ในชาดกนี้ อาจารยเมื่อจะทํากาละ ถูกอันเตวาสิกทั้งหลาย
ถาม จึงกลาววา เนวสัญญีนาสัญญี (ผูมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญาก็
ไมใช). คําที่เหลือ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ทรงกระทํา
ปุถุชนปญจกปญหาอื่นอีก ใหเปนอัตถุปตติแลว ตรัสจันทาภชาดก
นี้วา.
ในชาดกนี้ อาจารยเมื่อจะทํากาละ ถูกอันเตวาสิกถาม จึงกลาว
วา จนฺทาภ สุริยาภ หมายเอาวา ผูใดหยั่งลง เขาไป แลนไปสูก สิณ
ทั้ง ๒ นั้นคือ โอทาตกสิน ชื่อวา จันทาภะ ปตกสิณ ชื่อวาสุริยาภะ
แมผูนั้นก็เขาถึง อาภัสสรพรหมดวยททุติยฌาน อันไมมีวิตก เราก็
เปนเชนนั้น. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล. ทรงกระทํา
ปุถุชชนปญจกปญหานี้แล ใหเปนอัตถุปตติ จึงตรัสสรภชาดกใน
เตรสนิบาตนี้วา
เปนบุรษุ พึงหวังอยูร่ําไป เปนบัณฑิตไมพึง
เหนือ่ ยหนาย เราเห็นตนอยูวา ปรารถนาอยางใด
ก็ไดเปนอยางนั้น เปนบุรุษพึงพยายามร่ําไป
เปนบัณฑิตไมพึงเหนื่อยหนาย เราเห็นตนอยูวา
ไดรบั ความชวยเหลือใหขึ้นจากน้ําสูบกได นรชน
ผูมปี ญญา แมประสบทุกข ก็ไมควรตัดความหวัง
ในอันจะมาสูความสุข ดวยวาผัสสะทั้งที่ไม
เกื้อกูลและเกื้อกูลมีมาก คนที่ไมใฝฝนถึง ก็ตอง
เขาทางแตงความตาย.
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แมสิ่งที่ไมไดไว ก็มีได แมสิ่งที่คิดไวก็หาย
ไปได โภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรษุ สําเร็จได
ดวยความคิดนึกหามีไม เมื่อกอนพระองคเสด็จ
ติดตามกวางตัวใด ไปติดที่ซอกเขา พระองค
ทรงพระชนมสบื มาไดดวยอาศัยความบากบั่น
ของกวางตัวนั้น ผูมีจิตไมทอ แท.
กวางตัวใดพยายามเอาหินถนเหว ชวยพระองคขึ้นจากเหวลึกที่ขึ้นไดยาก ปลดเปลื้องพระองคผู
เขาถึงทุกขออกจากปากมฤตยู พระองคกําลัง
ตรัสถึงกวางตัวนั้นผูมีจิตไมทอแท.
ดูกอนพราหมณ คราวนั้น ทานอยูที่นั้นดวย
หรือ หรือวาใครบอกเรื่องนี้แกทาน ทานเปนผูเปดเผย
ขอที่เคลือบคุม เห็นเรื่องทัง้ หมดละสิหนอ
ความรูของทาน แกกลาหรือหนอ.
ขาแตพระธีรราช ผูเปนจอมชน คราวนั้น
ขาพระองคหาไดอยูในที่นั้นไม และใครก็มิไดบอก
แกขาพระองค แตวานักปราชญทั้งหลาย ยอมนํา
เนื้อความแตงบทคาถาที่พระองคทรงภาษิตไว
ดีแลว มาใครครวญดู.
ก็ชาดกทั้ง ๕ นี้ พระศาสดาตรัสไว เพื่อประกาศอานุภาพ
แหงปญญาของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเทานั้นวา แมใน
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อดีต บุตรของเรา ก็รูอรรถแหงธรรมที่เรากลาวแตสังเขปโดยพิสดาร
ได เพราะฉะนั้น พระเถระไดตําแหนงเอตทัคคะ เพราะความที่ตนมี
ปญญามาก แมโดยการมากอน ดวยประการอยางนี้.
โดยเปนผูช่ําชองชํานาญอยางไร ? ไดยินวาขอนั้นเปนความ
ช่ําชอง ของพระเถระ. พระเถระเมื่อแสดงธรรมทามกลางบริษัท ๔
ยอมแสดงไมพนสัจจะ ๔ เพราะฉะนั้นพระเถระไดเอตทัคคะ เพราะ
เปนผูมีปญญามาก แมโดยเปนผูช่ําชองชํานาญ ดวยประการฉะนี้.
โดยยิ่งดวยคุณอยางไร ? จริงอยู เวนพระทสพลเสีย คนอื่น
ใครเลาแมเปนสาวกเอก ที่จะเสมอเหมือนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร
ยอมไมมี เพราะทานเปนผูมีปญญามาก เพราะฉะนั้น พระเถระได
ตําแหนงเอตทัคคะ เพราะมีปญญามาก แมโดยยิ่งดวยคุณ ดวย
ประการฉะนี้.
ก็แมพระมหาโมคคัลลานะก็เหมือนพระสารีบุตรเถระ ได
ตําแหนงเอตทัคคะดวยเหตุแม ๔ ประการนี้ทั้งหมด ไดอยางไร ?
ก็พระเถระมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ทรมานนาคราช เชนนันโทปนันทนาคราช เพราะฉะนั้น พระเถระยอมไดโดยอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง
อยางนี้ เปนอันดับแรก. ก็พระเถระนี้มิใชเปนผูมีฤทธิ์มาก แตใน
ปจจุบันเทานั้น ถึงในอดีต แมทานบวชเปนฤาษี ก็เปนผูมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมากถึง ๕๐๐ ชาติแล.
สาวกใด ละกามทั้งหลาย อันเปนที่รื่นรมยใจ
บวช ๕๐๐ ชาติ ทานทั้งหลายจงไหวพระสาวก
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นั้น ผูปราศจากราคะ ผูมอี ินทรียตั้งมั่นแลว ดับ
สนิทแลว คือโมคคัลลานะ แล.
ก็ทานไดแมโดยการมากอนอยางนี้. ก็ขอนี้เปนความช่ําชองของ
พระเถระ. พระเถระไปนรก อธิษฐานความเย็น เพื่อใหเกิดความ
เบาใจ แกสัตวทั้งหลายในนรก ดวยกําลังฤทธิ์ของตนแลว เนรมิต
ดอกปทุมขนาดเทาลอ นั่ง ณ กลีบปทุม แสดงธรรมกถา. ทานไป
เทวโลก ทําทวยเทพใหรูคติแหงกรรม แลวแสดงสัจจกถา. เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงได โดยเปนผูช่ําของชํานาญอยางนี้.
ไดโดยยิ่งดวยคุณอยางไร ? เวนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว
พระสาวกอื่น ใครเลา ยอมไมมี เพราะฉะนั้น พระเถระไดตําแหนง
เอตทัคคะ โดยยิ่งดวยคุณอยางนี้.
แมพระมหากัสสปเถระ ก็ไดตําแหนงเอตทัคคะ โดยเหตุ
ทั้งหมดนี้ เหมือนพระมหาโมคคัลลานะนี้. ไดอยางไร ? ความจริง
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงการทําการตอนรับพระเถระสิ้นระยะทาง
ประมาณ ๓ คาวุต ทรงใหอุปสมบทดวยโอวาท ๓ ทรงเปลีย่ นจีวร
ประทานให. ในสมัยนั้น มหาปฐพี ไหวถึงน้ํารองแผนดิน. เกียรติคุณ
ของพระเถระ ก็ขจรทวมไประหวางมหาชน. ทานไดโดยอัตถุปปตติ
สาวกใด ละกามทั้งหลาย อันนารื่นรมยใจ
บวช ๕๐๐ ชาติ ของทานทั้งหลายจงไหวสาวกนั้น
ผูปราศจากราคะ ผูมีอินทรียตั้งมั่นดีแลว ผูดับ
สนิท คือ กัสสปะแล.
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ทานไดโดยการมาอยางนี้. ความจริงขอนั้น เปนความช่ําชอง
ของพระเถระ. ทานอยูทา มกลางบริษัท ๔ เมื่อแสดงธรรม ยอมแสดง
ไมละเวนกถาวัตถุ ๑๐ เลย เพราะฉะนั้น พระเถระไดโดยเปนผู
ช่ําชองอยางนี้. เวนพระสัมมาสัมพุทธเจาเสีย สาวกอื่น ใครเลา
ผูเสมอเหมือนพระมหากัสสปะ ดวยธุดงคคุณ ๑๓ ไมมี เพราะฉะนั้น
พระเถระไดโดยยิ่งดวยคุณอยางนี้.
ควรประกาศคุณของพระเถระทั้งหลายนั้น ๆ ตามที่ไดโดย
ทํานองนี้. จริงอยู เมื่อวาดวยอํานาจคุณนั่นแล พระเจาจักรพรรดิ์
ทรงเสวยสิริราชสมบัติ ในหองจักรวาล ดวยอานภาพแหงจักรรัตนะ
หาไดทรงขวนขวายนอยวา สิ่งที่ควรบรรลุเราก็บรรลุแลว บัดนี้
จะตองการอะไร ดวยมหาชนที่เราแลอยูแลว จึงเสวยแตเฉพาะ
สิริราชสมบัติเทานั้นไม แตทรงประทับนั่งในโรงศาลาตามกาลอัน
สมควร ทรงขมบุคคลที่ควรขม ทรงยกยองบุคคลที่ควรยกยอง
ทรงตั้งไวในฐานันดรทั้งหลาย เฉพาะฐานันดรที่ควรแตงตั้งเทานั้น
ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมเปนพระธรรมราชา
ผูบรรลุความเปนพระราชาเพราะธรรมโดยลําดับ ดวยอานุภาพแหง
พระสัพพัญุตญาณ ที่พระองคทรงบรรลุ ณ มหาโพธิมัณฑสถาน
ไมทรงขวนขวายนอยวา บัดนี้จะตองการอะไร ดวยชาวโลก ที่เรา
จะตองตรวจดู เราจักเสวยสุขในผลสมาบัติ อันยอดเยี่ยม ยังประทับ
นั่งบนบวรพุทธอาสน ทีเ่ ขาบรรจงจัดไว ทามกลางบริษัท ๔. ทรง
เปลงพระสุรเสียงดังเสียงพรหม อันประกอบดวยองค ๘ แลวทรง
แสดงธรรม ทรงขมบุคคล ผูมีธรรมฝายดํา ผูควรขมดวยการขู
ดวยภัยในอบาย เหมือนทรงโยนไปในเหวแหงขุนเขาสิเนรุ ทรง
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ยกยองบุคคลผูมีธรรมอันดี ผูควรยกยอง เหมือนยกขึ้นใหนั่งใน
ภวัคคพรหม ทรงตั้งพระสาวกมีพระอัญญาโกณฑัญญเถระ เปนตน
ผูควรตั้งไวในฐานันดรทั้งหลาย ใหดํารงในฐานันดรทั้งหลาย ดวย
อํานาจคุณ พรอมดวยกิจคือหนาที่ตามความเปนจริงนั่นแล จึงตรัส
คํามีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเราผูรัตตัญู
รูราตรีนาน อัญญาโกณฑัญญะ เปนเลิศ ดังนี้.
เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญเถระ
บทวา เอตทคฺค ในบาลีนั้น มีอรรถไดกลาวไวแลวทั้งนั้น.
บทวา รตฺตฺูน แปลวา ผูรูราตรี. จริงอยู เวนพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสีย สาวกอื่น ชื่อวา ผูบวชกอนทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ. ไมมี
เพราะเหตุนั้น พระเถระยอมรูราตรีตลอดกาลนาน จําเดิมตั้งแตบวช
เหตุนั้น ทานจึงชื่อวา เปนรัตตัญู. เพราะทานแทงตลอดธรรม
กอนใครทั้งหมด ทานรูราตรีที่แจงธรรมนั้นมานาน แมเพราะ
เหตุนั้น ทานจึงชื่อวา รัตตัญู. อีกอยางหนึ่ง การกําหนดคืนและ
วันของทานผูสิ้นอาสวะทั้งหลายเปนของปรากฏชัด. และพระอัญญาโกณฑัญญเถระนี้ เปนผูสิ้นอาสวะกอน เพราะเหตุนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะนี้แล เปนผูเลิศ เปนยอดคนแรก เปนผูประเสริฐสุด
แหงเหลาสาวกผูรัตตัญู แมดวยประการอยางนี้ เพราะเหตุนั้น
จึงตรัสวา รตฺตฺูน ยทิท อฺาโกณฺฑฺโ ดังนี้.
ก็ศัพท ยทิท ในบาลีนี้ เปนนิบาต (ถา) เพงเอาพระเถระนั้น
มีอรรถวา โย เอโส เพงอัคคศัพท มีอรรถวา ย เอต. บทวา อฺา-
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โกณฺฑฺโ แปลวา โกณฑัญญะ รูทั่วแลว โกณฑัญญะแทงตลอด
แลว. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อฺาสิ
วต โภ โกณฺฑฺโ อฺาสิ วต โภ โกณฺฑฺโ อิติ หิท อายสฺมโต
โกณฺฑฺสฺส อฺาโกณฺฑฺโเตฺวว นาม อโสสิ โกณฑัญญะ
รูทั่วแลวหนอ โกณฑัญญะรูทั่วแลวหนอ เพราะเหตุนั้นแล ทาน
พระโกณฑัญญะ จึงไดมีชื่อวา อัญญาโกณฑัญญะ ดังนี้.
พึงทราบปญหากรรม (กรรมที่ตงั้ ปรารถนาไวครั้งแรกในอดีต)
ในพระสาวกเอตทัคคะทุกรูป โดยนัยนี้วา ก็พระเถระนี้ ไดการทํา
ความปรารถนาครั้งกอนใหเปนความปรารถนาอันยิ่งใหญในครั้งพระพุทธเจา พระองคไหน ? ทานบวชเมื่อไร ? ทานบรรลุธรรมครั้งแรก
เมื่อไร ? ไดรับสถาปนาในตําแหนงเมื่อไร ? บรรดาพระเถระเอตทัคคะ
เหลานั้น กอนอื่นในปญหากรรมของพระเถระนี้ มีเรื่องที่จะกลาวตาม
ลําดับดังตอไปนี้ :พึงทราบปญหากรรมในพระสาวกผูเอตทัคคะทุกรูป โดยนัย
นี้วา ก็พระเถระนี้ ไดกระทําความปรารถนาครั้งกอนใหเปนความ
ปรารถนาอันยิ่งใหญในครั้งพระพุทธเจา พระองคไหน ? ทาน
บวชเมื่อไร ? ทานบรรลุธรรมครั้งแรกเมื่อไร ? ไดรับสถาปนา
ในตําแหนงเมื่อไร ? บรรดาพระเถระเอตทัคคะเหลานั้น กอนอื่น
ในปญหากรรมของพระเถระนี้ มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้ :ปลายแสนกัปแตภัตรกัปนี้ พระพุทธ เจาทรงพระนามวา
ปทุมุตตระอุบัติขึ้นในโลก เมื่อพระองคตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ
เสด็จลุกจากมหาโพธิบัลลังก พอยกพระบาทขึ้นเพื่อวางบนมหาปฐพี
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ดอกปทุมขนาดใหญผุดขึ้นรับพระบาท. ดอกปทุมนั้นกลีบยาว ๙๐
ศอก เกษร ๓๐ ศอก ชอ ๑๒ ศอก ที่ประดิษฐานพระบาท ๑๑ ศอก.
ก็พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจานั้นสูง ๕๙ ศอก เมื่อพระบาท
ขวาของพระองคประดิษฐานอยูบนชอปทุม ละอองเกษรประมาณ
ทะนานใหญพลุงขึ้นโปรยรดพระสรีระ. แมในเวลาวางพระบาทซาย
ดอกปทุมเห็นปานนั้นนั่นแล ผุดขึน้ รับพระบาท. ละอองมีขนาด
ดังกลาวแลวนั่นแล พลุง ขึ้นจากนั้น โปรยรดพระสรีระของพระผู
มีพระภาคเจานั้น. ก็รัศมีพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา เปลง
ออกปกคลุมละอองนั้น กระทําที่ประมาณ ๑๒ โยชนโดยรอบ ใหมี
แสงสวางเปนอันเดียวกัน เหมือนสายน้ําทองที่พุงออกทนานยนต.
ในเวลายางพระบาทครั้งที่ ดอกปทุมที่ผุดขึ้นกอนก็หายไป. ปทุม
ดอกใหมอื่น ก็ผุดขึ้นรับพระบาท. โดยทํานองนี้แล พระองคประสงค
จะเสด็จไปในที่ใด ๆ ปทุมดอกใหญก็ผุดขึ้นในที่นั้น ๆ ทุกยาง
พระบาท. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระองคจึงมีพระนามวา ปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงอุบัติขึ้นในโลกอยางนี้ มีภิกษุ
แสนรูป เปนบริวาร เสด็จเที่ยวภิกษาในคามนิคมและราชธานี
เพื่อสงเคราะหมหาชน เสด็จถึงกรุงหังสวดี มหาราชาผูเปนพระพุทธบิดา ทรงทราบขาววา พระศาสดานั้นเสด็จมา จึงไดเสด็จออกไป
ตอนรับ. พระศาสดาไดตรัสธรรมกถา แดพระพุทธบิดา. จบเทศนา
บางพวกเปนพระโสดาบัน บางพวกเปนพระสกทาคามี บางพวกเปน
พระอนาคามี บางพวกบรรลุพระอรหัต. พระราชาทรงนิมนต
พระทศพล เพื่อเสวยภัตตาหารในวันพรุงนี้ ในวันรุงขึ้น ทรงใหแจง

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 244

เวลา (ภัตตาหาร) ไดถวายมหาทาน ในพระราชนิเวศนของพระองค
แดพระผูมีพระภาคเจา ผูมีภิกษุแสนรูปเปนบริวาร. พระศาสดา
ทรงกระทําภัตตานุโมทนาแลวเสด็จไปพระวิหารตามเดิม. โดย
ทํานองนั้นนั่นแล ไดถวายทานตลอดกาลยืดยาวนาน คือ วันรุงขึ้น
ชาวเมืองถวาย วันรุงขึ้น(ตอไป) พระราชาถวาย.
ครั้งนั้น พระเถระนี้ บังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล
กรุงหังสวดี. วันหนึ่ง ในเวลาที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม
เห็นชาวกรุงหังสวดี ตางถือของหอมและดอกไมเปนตน ผูนอมไป
โอนไป เงื้อมไป ทางพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ แลว
ไดไปยังที่แสดงธรรม พรอมกับมหาชนนั้นนั่นแล. สมัยนั้น พระผู
มีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงสถาปนาภิกษุ
รูปหนึ่ง ผูแ ทงตลอดธรรมกอนในพระศาสนาของพระองค ไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ. กุลบุตรนั้น ไดสดับเหตุนั้นแลว คิดวา ภิกษุนี้
เปนผูใหญหนอ ไดยินวา เวนพระพุทธเจาเสีย ผูอื่นชื่อวาผูแทง
ตลอดธรรมกอนกวาภิกษุนี้ ยอมไมมี แมเราพึงเปนผูสามารถ
แทงตลอดธรรมกอน ในศาสนาของพระพุทธเจา พระองคหนึ่งใน
อนาคต ในเวลาจบเทศนา จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา นิมนตวา
พรุงนี้ขอพระองคโปรดทรงรับภิกษาของขาพระองค. พระศาสดา
ทรงรับนิมนตแลว กุลบุตรนั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว
กระทําประทักษิณแลวไปยังที่อยูของตน ประทับที่ประทับนั่ง
สําหรับพระพุทธเจา ดวยของหอมและพวงมาลัยเปนตน ใหจับของ
ควรเคี้ยวและควรบริโภค อันประณีต ตลอดคืนยังรุง. ลวงราตรีนั้น
ไดถวายขาวสาลีหอมมีแกงและกับขาวตาง ๆ รส มีขาวยาคูและ
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ของเคี้ยวอันวิจิตรเปนบริวาร แดพระผูมีพระภาคเจา ผูมีภิกษุ
๑๐๐,๐๐๐ รูปเปนบริวาร ในที่อยูของตน ในเวลาเสร็จภัตกิจ
ไดวางผาคูพอทําจีวรไดสามผืน ใกลพระบาทของพระตถาคต คิดวา
เราไมไดขอเพื่อประโยชนแกตําแหนงเล็กนอย เราปรารถนาตําแหนง
ใหญจึงขอ แตเราไมอาจใหทานเพียงวันเดียวเทานั้นแลวปรารถนา
ตําแหนงนั้น จึงคิด (อีก)วา จักถวายทานตลอด ๗ วัน ติดตอกัน
ไป แลวจึงจักปรารถนา. โดยทํานองนั้นนั่นเอง เขาจึงถวายมหาทาน ๗ วัน ในเวลาเสร็จภัตกิจ ไดใหเปดคลังผาวางผาเนื้อ
ละเอียดอยางดีเยี่ยม ไวใกลพระบาทแหงพระพุทธเจา ใหภิกษุ
๑๐๐,๐๐๐ รูป ครองไตรจีวร แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
กราบทูลวา ขาแตพระองคเจริญ ทาย ๗ วันแตวันนี้ ขาพระองค
พึงเปนผูสามารถบวชในศาสนาของพระพุทธเจา ผูจะอุบัติใน
อนาคตแลวรูแจงไดกอนเหมือนภิกษุนี้ แลวหมอบศีรษะลงใกล
พระบาทของพระศาสดา. พระศาสดา ทรงสดับคํานั้นแลว ทรงสง
อนาคตังสญาณไปตรวจดูวา กุลบุตรนี้ไดกระทําบุญญาธิการไวมาก
ความปรารถนาของเธอจักสําเร็จไหมหนอ เมื่อทรงรําลึกก็ทรงเห็น
ความสําเร็จ. จริงอยู เมื่อพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงรําพึงถึง
อดีต อนาคต หรือปจจุบัน ยอมไมมีอะไรขัดขวางเลย. เหตุที่เปน
อดีตหรือเหตุที่เปนอนาคต ที่เปนไปในภายในระหวางแสนโกฏิกัป
เปนอันมากก็ดี ปจจุบันระหวางแสนจักรวาลก็ดี ยอมเนื่องดวย
การนึก เนื่องดวยมนสิการทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจานี้ ไดทรงเห็นเหตุนี้ ดวยญาณที่ไมมี
ใคร ๆ ใหเปนไปไดวา ในอนาคต ในที่สุดแสนกัป พระพุทธเจา
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ทรงพระนามวา โคตมะ จักอุบัติขึ้นในโลก ครั้งนั้นความปรารถนา
ของกุลบุตรนี้ จักสําเร็จ. ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะ
กุลบุตรสิ้นอยางนี้วา ดูกอนกุลบุตรผูเจริญ ในอนาคต ในที่สุด
แสนกัป พระพุทธเจาทรงพระนามวาโคตมะ จักอุบัติขึ้นในโลก
ทานจักดํารงอยูในโสดาปตติผล อันถึงพรอมดวยนัยพันนัย พรอม
ดวยพรหม ๑๘ โกฏิ เวลาจบพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันมี
วนรอบ ๓ ดวยการแสดงธรรมครั้งแรกของพระโคดมพุทธเจานั้น.
พระศาสดาครั้นทรงพยากรณกุลบุตรนั้นดังนี้แลว ทรงแสดง
ธรรม ๘๔,๐๐ พระธรรมขันธ แลวปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, สรีระของพระองคผูปรินิพพานแลว ไดเปนแทงอัน
เดียวกัน เหมือนกอนทองฉะนั้น. ก็ชนทั้งหลายไดสรางเจดียบรรจุ
พระสรีระของพระองค สูง ๗ โยชน อิฐทั้งหลายลวนแลวดวยทองคํา
ชนทั้งหลายใชหรดาลและมโนสิลาแทนดินเหนียว ใชนํามันงาแทนนํา.
ในเวลาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ยังทรงพระชนมอยู รัศมีแหงพระ
สรีระแผไป ๑๒ โยชน. ก็เมื่อพระพุทธเจาทั้งหลายปรินิพพาน
แลว รัศมีนนั้ สรานออกปกคลุมที่รอยโยชนโดยรอบ. เศรษฐีนั้น
ใหสรางของควรคาเทารัตนะพันดวง ลอมเจดียบรรจุพระสรีระ
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย. ในวันประดิษฐานพระเจดีย ใหสราง
เรือนแกวภายในเจดีย. เศรษฐีนั้นกระทํากัลยาณกรรม ลวนแลว
ดวยทานใหญโตถึงแสนป เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดใน
สวรรค. เมื่อเศรษฐีนั้นทองเที่ยวอยูในเทวดา และมนุษยทั้งหลาย
นั่นเอง ลวงไป ๙๙,๙๐๙ กัป เมื่อกาลลวงไปเทานี้ ในทายกัปที่ ๙๑
จากภัตรกัปนี้ กุลบุตรนี้บังเกิดในเรือนแหงกุฏมพี ในรามคาม
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ใกลประตูกรุงพันธุมดี ไดนามวา มหากาล สวนนองชายของทาน
นามวา จุลกาล.
สมัยนัน้ พระโพธิสัตวพระนามวา วิปสสี จุติจากดุสิตบุรี
บังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสี ของพระเจาพันธุมะ กรุง
พันธุมดี บรรลุพระสัพพัญุตญาณโดยลําดับ อันทาวมหาพรหม
อาราธนา เพื่อประโยชนแกการแสดงธรรม จึงดําริวา เราจักแสดง
ธรรมแกใครกอนหนอ ทรงเห็นพระราชกุมารทรงพระนามวาขัณฑะ
ผูเปนพระกนิฏฐาของพระองค และบุตรปุโรหิต ชื่อติสสะ วาเปน
ผูสามารถตรัสรูธรรมกอน จึงทรงดําริวา เราจักแสดงธรรมแก
ชนทั้งสองนั้น และจักสงเคราะหพระพุทธบิดา จึงเสด็จเหาะมาจาก
โพธิมัณฑสถาน ลงที่เขมมิคทายวัน รับสั่งใหเรียกคนทั้ง ๒ นั้นมา
แลวแสดงธรรม. ในเวลาจบเทศนา ชนทั้งสองดํารงอยูในพระอรหัตผล
พรอมกับสัตวโลก ๘๔,๐๐๐ คน อีกพวกหนึ่ง ผูบวชตามในเวลา
พระองคเปนพระโพธิสัตว ฟงเรื่องนั้นแลว ก็มาเฝาพระศาสดา
ฟงธรรมเทศนา ดํารงอยูในพระอรหัตผล. ณ ทีน่ ั้นเอง พระศาสดา
ทรงสถาปนาพระขัณฑเถระไว ในตําแหนงพระอัครสาวกรูปที่ ๑
ทรงสถาปนาพระติสสเถระไวในตําแหนงอัครสาวกรูปที่ ๒.
ฝายพระราชา ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงพระดําริวา จัก
เยี่ยมบุตรจึงเสด็จไปพระราชอุทยาน ทรงสดับพระธรรมเทศนา
ดํารงอยูในรัตนะ ๓ นิมนตพระศาสดาเพื่อเสวยภัตตาหาร ถวาย
บังคมแลว กระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ พระองคขึ้นสูปราสาท
อันประเสริฐแลวประทับนั่ง ทรงดําริวา บุตรคนโตของเรา
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ออกบวชเปนพระพุทธเจา บุตรคนที่ ๒ ของเรา ก็เปนอัครสาวก
บุตรปุโรหิตเปนสาวกที่ ๒ และภิกษุที่เหลือเหลานี้ ในเวลาเปน
คฤหัสถ เทีย่ วแวดลอมบุตรของเราเทานั้น ภิกษุเหลานี้ ทั้งเมื่อกอน
ทั้งบัดนี้เปนภาระของเราผูเดียว เราเทานั้นจักบํารุงภิกษุเหลานั้น
ดวยปจจัย ๔ จักไมใหโอกาสแกคนเหลาอื่น จึงใหสรางรั้วไมตะเคียน
สองขาง ตัง้ แตซุมประตูพระวิหารจนถึงทวารพระดําหนักพระราชนิเวศน ใหปดดวยผา ใหสรางเพดานพวงดอกไมตาง ๆ แม
ขนาดตนตาล วิจิตรดวยดาวทองหอยเปนระยา ใหลาดพื้นลางดวย
เครื่องลาดอันวิจิตร ใหตั้งหมอน้ําเต็ม ไวใกลกอมาลัยและของหอม
ทั้งสองขาง วางดอกไมไวระหวางของหอม และวางของหอมไวใน
ระหวางดอกไม เพื่อใหกลิ่นตลบตลอดทาง แลวกราบทูลเวลาแลว
พระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาอันหมูภิกษุแวดลอมแลว
เสด็จไปสูพระราชมณเฑียร กระทําภัตกิจแลว กลับมายังวิหาร
ภายในมานนั่นแหละ. ใคร ๆ อื่น แมจะดูก็ยังไมได แลวไฉนจะได
ถวายภิกษาหารและการบูชาเลา.
ชาวพระนคร คิดวาเมื่อพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
เปนเวลา ๗ ป ๗ เดือน ในวันนี้ พวกเราก็ยังไมไดเฝา จะปวย
กลาวไปไย ที่จะไดถวายภิกษา กระทําการบูชา หรือฟงธรรมเลา
พระราชายึดถือวา พระพุทธเจาเปนของเรา พระสงฆเปนของเรา
จึงทรงบํารุงดวยพระองคเองผูเดียว พระศาสดา เมื่อเสด็จอุบัติ
ก็อุบัติเพื่อประโยชนแกโลกพรอมดวยเทวโลก หาอุบัติเพื่อประโยชน
แกพระราชาเทานั้นไม นรกเปนของรอนสําหรับพระราชาพระองค
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เดียว สําหรับชนเหลาอื่นเปนเหมือนดอกอุบลเขียว ก็หาไม เพราะ
ฉะนั้น เราจะกราบทูลพระราชาอยางนี้วา ถาพระราชาจะประทาน
พระศาสดาแกพวกเราไซร ขอนั้นเปนการดี ถาไมให พวกเรา
จะรบกับพระราชาแลวรับสงฆไปกระทําบุญมีทานเปนตน ก็แล
ชาวพระนครลวน ๆ ไมอาจทําอยางนี้ได พวกเราจะยึดเอาแมคน
ผูเปนหัวหนาไวคนหนึ่ง ดังนี้แลวจึงเขาไปหาเสนาบดี บอกความ
นั้นแกทาน แลวกลาววา นาย ทานเปนฝายของเรา หรือฝายพระราชา
เสนาบดีกลาววา เราจะเปนฝายทาน ก็แตวา พวกทานตองใหเรา
วันแรก. ชาวพระนครก็รับคํา. เสนาบดีเขาไปเฝาพระราชากราบทูล
วา ขาแตสมมติเทพ ชาวพระนครโกรธพระองค. พระราชาถามวา
โกรธเรื่องไรละพอ. เสนาบดีกราบทูลวา ไดยินวา พระองคเทานั้น
บํารุงพระศาสดา พวกเราไมได แลวทูลวา ถาพวกอื่นได เขา
ไมโกรธ เมือ่ ไมได ประสงคจะรบกับพระองคพระเจาขา. พระราชา
ตรัสวา รบก็รบซิพอ เราไมใหภิกษุสงฆละ เสนาบดีทูลวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ พวกทาสของพระองค พูดวาจะรบกับพระองค
แลวพระองคจักเอาใครรบ พระราชาตรัสวา ทานเปนเสนาบดี
มิใชหรือ ? เสนาบดีทูลวา เวนชาวพระนครเสีย ขาพระองคไม
สามารถพระเจาขา. ลําดับนั้นพระราชาทราบวา ชาวพระนครมี
กําลัง ทั้งเสนาบดีก็เปนฝายของชาวพระนครเหลานั้นเหมือนกัน
จึงตรัสวา. ชาวพระนครจงใหภิกษุสงฆแกเราอีก ๗ ป ๗ เดือน. ชาว
พระนครไมรับ พระราชา ทรงใหลดลงอยางนี้คือ ๖ ป ๕ ป จึงขออีก
๗ วัน. ชาวพระนครอนุญาตดวยเห็นวา การที่เรากระทํากรรมอัน
หยาบชา กับพระราชาในบัดนี้ ไมสมควร. พระราชาทรงจัดทานมุข
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(ทานที่เปนประธาน) ที่จัดไวสําหรับ ๗ ป ๗ เดือน เพื่อ ๗ วันเทานั้น เมื่อ
ใคร ๆ ไมเห็นอยูเลย ใหทานอยู ๖ วันในวันที่ ๗ จึงใหเรียกชาวพระนคร
มาตรัสวา ดูกอน พอทั้งหลาย พวกทานจักอาจใหทานเห็นปานนี้หรือ.
ชาวพระนครแมเหลานั้น กราบทูลวา ทานนั้น เกิดขึ้นแกพระองค
เพราะอาศัยพวกขาพระองคเทานั้นมิใชหรือ ? เพราะฉะนั้นพวก
ขาพระองคจักอาจถวายทานได. พระราชาทรงเอาหลังพระหัตถ
เช็ดน้ําพระเนตร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดวา จักทําภิกษุ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป
ใหเปนภาระของตนอื่นแลวบํารุงดวยปจจัย ๔ ตลอดชีวิต บัดนี้
ขาพระองค อนุญาตใหชาวพระนครแลว ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ชาวพระนครเขาโกรธวา พวกเขาไมไดถวายทาน ตั้งแตพรุงนี้ไป
โปรดทรงอนุเคราะหแกชาวพระนครเหลานั้นเถิด. ครั้นในวันที่ ๒
เสนาบดีไดถวายมหาทาน. ตอแตนั้น ชาวพระนคร กระทําสักการะ
และสัมมานะ ใหยิ่งกวาสักการะที่พระราชาทรงกระทําแลว ได
ถวายทาน. โดยทํานองนั้นนั่นแหละ เมื่อถึงลําดับของชาวพระนคร
ทั่ว ๆ ไป ชาวบานที่อยูใกลประตูไดตระเตรียมสักการะสัมมานะ
แลว.
กุฏมพีมหากาล กลาวกะกุฏมพีพลกาลวา สักการะและ
สัมมานะของพระทศพล ถึงแกเราวันพรุงนี้ เราจะทําสักการะ
อยางไร ? จุลกาลกลาววา ดูกอนพี่ทาน ทานเทานั้น จงรู. มหากาล
กลาววา ถาทานทําตามชอบใจของเรา ขาวสาลีที่ตั้งทองแลว ๆ
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มีอยูในนา ประมาณ ๑๖ กรีสของเรา เราจักใหฉีกทองขาวสาลี
ถือเอามาหุงใหสมควรแกพระพุทธเจาทั้งหลาย จุลกาลกลาววา
เมื่อทําอยางนี้ ยอมไมเปนอุปการะแกใคร ๆ เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จึงไมพอใจขอนั้น. มหากาลกลาววา ถาทานกลาวอยางนี้ ขาก็จะ
ทําตามความชอบใจของขา แลวจึงแบงนา ๑๖ กรีส ผากลางเปน
๒ สวนเทา ๆ กัน ปกเขตในที่ ๘ กรีส ผาทองขาวสาลีเอาไปเคี่ยว
ดวยน้ํานมไมผสม ใสของอรอย ๔ ชนิด แลวถวายแกภิกษุสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประธาน. ที่ที่ฉีกทองขาวสาลีแมนั้นแลวถือเอา ๆ
ก็กลับเต็มอีก. ในเวลาขาวเมา ไดถวายสวนเลิศในขาวเมา ไดถวาย
ขาวกลาอยางเลิศ พรอมกับชาวบาน ในเวลาเกี่ยว ถวายสวนเลิศใน
ขาวเกี่ยว ในเวลาทําเขน็ด ก็ถวายสวนเลิศในขาวเขน็ด ในเวลามัดเปน
ฟอนเปนตน ก็ถวายสวนเลิศในขาวฟอน ไดถวายสวนเลิศในขาวในลาน
ในเวลานวดก็ถวายสวนเลิศในขาวนวด ในเวลาขาวขึ้นยุงก็ถวายสวน
เลิศในขาวขึ้นยุง ไดถวายทานตามคราว ๙ ครั้ง สําหรับขาวกลาอยาง
เดียวเทานั้น ดังกลาวมาฉะนี้ ขาวกลาแมนั้นก็คงยังตั้งขึ้นเหลือเฟอ.
ทานกระทํากรรมงามตามทํานองนั้นแลตราบเทาที่พระพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยู และตราบเทาที่พระสงฆยังมีอยู (ครั้น) จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว บังเกิดในเทวโลก. ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษย เสวยสมบัติตลอด ๙๑ กัป ในเวลาทีพ่ ระศาสดาของเรา
ทรงอุบัติขึ้นในโลก ก็บงั เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ในบาน
พราหมณโทณวัตถุ ไมไกลกรุงกบิลพัสดุ. ในวันขนานนาม พวก
ญาติขนานนามทานวา โกณฑัญญมาณพ. ทานเจริญวัยแลว เรียน
ไตเพทจบ ลักษณมนตทั้งหลาย. (ตําราทายลักษณะ)
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สมัยนัน้ พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายจุติจากสวรรคชั้นดุสิต
บังเกิดในกรุงกบิลพัสดุ ในวันถวายพระนามของพระองค พระ
ประยูรญาติ ไดเชิญพราหมณ ๑๐๘ คน ครองผาใหม ใหดื่มขาว
มธุปายาสมีน้ํานอย เลือกพราหมณ ๘ คน ในระหวางพราหมณ
๑๐๘ นั้น ใหนั่งบนพื้นใหญ ใหพระโพธิสัตวผูประดับตกแตงแลว
นอนบนเบาะผาที่ทําดวยผาเนื้อละเอียด นํามายังสํานักของพราหมณ
เหลานั้น เพื่อตรวจพระลักษณะ. พราหมณผูนั่งบนอาสนะใหญ
ตรวจดูสมบัติแหงพระสรีระของพระมหาบุรุษแลวยกขึ้น ๒ นิ้ว.
๗ คนยกขึ้น ตามลําดับอยางนี้. ก็บรรดาพราหมณ ๘ คนนั้น
โกณฑัญญมาณพผูหนุมกวาเขาหมด ตรวจดูลักษณะอันประเสริฐ.
ยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวเทานั้นวา ไมมีเหตุที่พระองคจะทรงดํารงอยู
ทามกลางเรือน พระกุมารนี้จักเปนพระพุทธเจามีกิเลส ดังหลังคา
อันเปดแลว โดยสวนเดียว ฝายคนทั้ง ๗ นี้ เห็นคติเปน ๒ วา ถาอยู
ครองเรือนจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาบวช จักเปนพระพุทธเจา
จึงยกขึ้น ๒ นิ้ว. ก็พระอัญญาโกณฑัญญะนี้ ไดสรางบุญญาธิการ
ไว เปนสัตวเกิดในภพสุดทาย เหนือคนทั้ง ๗ นอกนี้ดวยปญญา
ไดเห็นคติเพียงอยางเดียววา ชื่อวาทานผูประกอบดวยลักษณะ
เหลานี้ ไมดํารงอยูทามกลางเรือน จักเปนพระพุทธเจาอยางไมตอง
สงสัย เพราะฉะนั้น จึงยกนิ้วเดียว. ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้น
ไปสูเรือนของตน ๆ ปรึกษากับบุตรทั้งหลายวา ลูกเอย พอแกแลว
จะไดชมเชยหรือไมไดชมเชยพระโอรส ของพระเจาสุทโธทนมหาราช
ผูบรรลุ พระสัพพัญุตญาณ พวกเจาเมื่อพระกุมารบรรลุพระ
สัพพัญุตญาณแลว พึงบวชในพระศาสนาของพระองค.
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ฝายพระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงจัดการบริหาร เชนแตงตั้ง
แมนมเปนตน สําหรับพระโพธิสัตวทรงเลี้ยงดู พระโพธิสัตวให
เติบโต ฝายพระโพธิสัตวทรงเจริญวัยแลว เสวยสมบัติเหมือน
เทพเจา เมื่อพระญาณแกกลาแลว ทรงเห็นโทษในกาม เห็นอานิสงส
ในการออกจากกาม จึงในวันที่พระราหุลกุมารประสูติ มีนายฉันนะ
เปนพระสหาย ทรงขึ้นมากัณฐกะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทาง
ประตูที่เทวดาเปดให เสด็จเลยไป ๓ ราชอาณาเขต โดยตอนกลางคืน
นั้นนั่นเอง ทรงบรรพชาที่ฝงแมน้ําอโนมานที พอทรงรับธงชัย
แหงพระอรหันต ที่ทาวฆฏิการมหาพรหมนํามาถวายเทานั้น เปน
เหมือนพระเถระ ๑๐๐ พรรษา เสด็จถึงกรุงราชคฤห ดวยพระ
อิริยาบถอันนาเลื่อมใส เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้น
เสวยบิณฑบาตที่รมเงาแหงภูเขา ชือ่ วาปณฑวะ ถูกพระเจามคธ
ทรงเชื้อเชิญใหครองราชสมบัติ ก็ทรงปฏิเสธ เสด็จถึงอุรุเวลาประเทศ โดยลําดับ ทรงเกิดพระดําริมุงหนาตอความเพียรขึ้นวา
ภูมิภาคนี้ นารื่นรมยหนอ ที่นี้เหมาะจะทําความเพียรของกุลบุตรที่
ตองการจะทําความเพียรหนอ ดังนี้แลวจึงเสด็จประทับอยู ณ ที่นั้น.
สมัยนัน้ พราหมณอีก ๗ คน ไดไปตามกรรม. สวนโกณฑัญญนาณพ ผูตรวจพระลักษณะ หนุมกวาเขาทั้งหมด เปนผูปราศจาก
ปวยไข. ทานทราบวา พระมหาบุรุษทรงผนวชแลว จึงเขาไปหา
พวกบุตรพราหมณเหลานั้น กลาวอยางนี้วา ไดยินวา พระสิทธัตถ
ราชกุมารทรงผนวชแลว ทานจักเปนพระพุทธเจา โดยไมตองสงสัย
ถาบิดาของพวกทานไมปวยไขสบายดี วันนี้ก็พึงออกบวช ถาแม
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ทานทั้งหลายปรารถนาไซร มาเถิด พวกเราจะบวชตามเสด็จพระ
มหาบุรุษนั้น บุตรพราหมณเหลานั้น ก็ไมอาจจะมีฉันทเปนอันเดียว
กันไดหมดทุกคน. ๓ คนไมบวช. อีก ๔ คน มีโกณฑัญญพราหมณ
เปนหัวหนาบวชแลว. บรรพชิตทั้ง ๕ นี้ เที่ยวภิกษาในคามนิคม
และราชธานีไดไปยังสํานักพระโพธิสัตว. บรรพชิตเหลานั้น เมื่อ
พระโพธิสัตวเริ่มตั้งความเพียรใหญตลอด ๖ ป คิดวา บัดนี้พระ
โพธิสัตวจักเปนพระพุทธเจา บัดนี้พระโพธิสัตวจักเปนพระพุทธเจา
จึงบํารุงพระมหาสัตวไดเปนผูเที่ยวไป เที่ยวมาในสํานักพระโพธิสัตว
นั้น. ก็เมื่อใด พระโพธิสัตว แมทรงยับยั้งอยูดวยงาและขาวสาร
เมล็ดเดียวเปนตน ทรงรูวา จะไมแทงตลอดอริยธรรมดวย ทุกกรกิริยา จึงเสวยพระกระยาหารหยาบ เมื่อนั้น บรรพชิตเหลานั้น
ก็หลบไปอยูปาอิสิปตนมฤคทายวัน.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว เสวยพระกระยาหารหยาบ ทําพระ
ฉวีวรรณ พระมังสะและพระโลหิตใหบริบูรณแลว ในวันวิสาขบุรณมี ทรงเสวยโภชนะอยางดีที่นางสุชาดาถวาย ทรงลอยถาด
ทองไป ทวนกระแสแมน้ําจึงตกดงพระทัยวา เราจักเปนพระพุทธเจา
ในวันนี้ เราจักเปนพระพุทธเจาในวันนี้. ในเวลาเย็น พญากาลนาคราช ชมเชยดวยการชมเชยหลายรอย ทรงขึ้นสูมหาโพธิมัณฑสถาน บายพระพักตรไปสูโลกธาตุดานตะวันออก นั่งขัดสมาธิ
ในที่อันไมหวั่นไหว อธิษฐานความเพียร ประกอบดวยองค ๔
เมื่อพระอาทิตยยังโคจรอยูนั่นแล ทรงกําจัดมารและพลมาร ปฐมยาม
ทรงรําลึกปุพเพนิวาสญาณ มัชฌิมยามทรงชําระทิพจักษุญาณ
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ในเวลาตอเนื่องกันแหงปจจุสสมัย ทรงหยั่งพระญาณลงในปฏิจจสมุปบาท พิจารณาปจจยาการทั้งอนุโลมและปฏิโลม ตรัสรูเฉพาะ
พระพัพพัญุตญาณ อันเปนอสาธารณญา (ญาณที่ไมมีทั่วไปแก
สาวกอื่น) ที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงแทงตลอดแลว ทรงยับยั้ง
ในโพธิมัณฑสถานนั้นนั่นแล ๗ วัน ดวยผลสมาบัติอันมีพระนิพพาน
เปนอารมณ.
๑

ดวยอุบายนั้นนั่นแล ทรงประทับอยู ณ โพธิมัณฑสถาน ๗
สัปดาห เสวยขาวสัตตุกอน ที่โคนตนไมเกต แลวเสด็จกลับมาที่
โคนตนอชปาลนิโครธอีก ประทับนั่ง ณ ที่นั้น ทรงพิจารณาความ
ที่ธรรมอันลึกซึ้ง เมื่อพระทัยนอมไปในความเปนผูขวนขวายนอย
อันทาวมหาพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นสัตวทั้งหลายตางดวยสัตวมีอินทรียกลาและมีอินทรีย
ออนเปนตน จึงประทานปฏิญญาแดทาวมหาพรหมเพื่อแสดงธรรม
ทรงพระดําริวา เราจักแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ทรงทราบวา
อาฬารดาบสและอุททกดาบสทํากาละแลว เมื่อทรงดําริตอไป ก็
เกิดพระดําริขึ้นวา ภิกษุปญจวัคคียผูบํารุงเราตอนเราตั้ง ความเพียร
นับวาเปนผูมีอุปการะมากแกเรา ถากระไร เราจะพึงแสดงธรรม.
๑. ญาณนี้มี ๕ คือ ๑ อินทริยปโรปริยัตติญาณ ปรีชากําหนดรูความยิ่ง และความหยอนแหง
อินทรียของสัตวทั้งหลาย ๒. อาสยานุสสยญาณ ปรีชากําหนดรูอัธยาศัยและกิเลสที่นอนเนื่อง
ในสันดาน ๓. ยมกปาฏิหิรญาณ ญาณในยมกปาฏิหาริย ๔.มหากรุณาสมาบัติญาณ ญาณใน
มหากรุณาสมาบัติ ๕. สัพพัญุตญาณ ญาณในความเปนพระสัพพัญู ๖. อนาวรญาณ ญาณที่
ไมมีอะไรขัดขวางได. ขุ.ป. เลม ๓๑/๓
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แกอภิกษุปญจวัคคียกอน. ก็ขอนี้ทั้งหมดเทียวเปนเพียงพระปริวิตก
ของพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น. ก็เวนโกณฑัญญพราหมณเสีย
คนอื่นใครเลา ชื่อวาเปนผูสามารถแทงตลอดธรรมกอนไมมี. จริงอยู
โกณฑัญญพราหมณนั้นไดกระทํากรรมคือ บุญญาธิการไว ๑๐๐,๐๐๐
กัป เพื่อประโยชนนี้เอง จึงไดถวายทานในเพราะขาวกลาอันเลิศ
๙ ครั้ง แกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน.
ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จไปปา
อิสิปตนมฤคทายวัน โดยลําดับ เสด็จไปหาภิกษุปญจวัคคีย พระ
ปญจวัคคียเหลานั้นเห็นพระตถาคตเสด็จมา ไมอาจดํารงอยูใน
กติกาของพวกตน (ที่ตกลงกันไว) องคหนึ่งลางพระบาท องคหนึ่ง
จับพัดใบตาลยืนถวายงานพัด. เมื่อพระปญจวัคคียเหลานั้น แสดง
วัตรอยางนี้แลวนั่ง ณ ทีใ่ กล พระศาสดาทรงการทําพระโกณฑัญญ
เถระใหเปนกายสักขีพยานแลว ทรงเริ่มธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มีวนรอบ ๓ อันยอดเยี่ยม.
มนุษยบริษัท ก็คือชนทั้ง ๕ (ปญจวัคคีย) เทานั้น เทวบริษัท
พระศาสดาทรงการทําพระโกณฑัญญะ
ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอมกับทาวมหาพรหม ๑๘ โกฎิ. ครัง้ นั้น พระศาสดาทรง
ดําริวา โกณฑัญญะรูทั่วธรรมที่เราได ไดมาดวยการทําความเพียร
อยางหนัก กอนผูอื่นทั้งนั้น เมื่อทรงเรียกพระเถระวาภิกษุนี้ชื่ออัญญาโกณฑัญญะ จึงตรัสวา อฺาสิ วค โภ โกณฺฑฺโ อฺาสิ วต โภ
โกณฺฑฺโ โกณฑัญญะ รูทั่วแลวหนอ โกณทัญญะ รูทั่วแลวหนอ ดังนี้.
คํานั้นนั่นแลจึงเปนชื่อของทาน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อิติ หิท
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อายสฺมโต โกณฺฑฺสฺส อฺาโกณฺฑฺโ เตฺวว นาม อโหสิ
ดังนั้น คํานี้วาอัญญาโกฑัญญะ จึงไดเปนชื่อของทานโกณฑัญญะ
ดังนั้น พระเถระจึงดํารงอยูในโสดาปตติผล ในวันอาสาฬหปุรณมี
เพ็ญกลางเดือน ๘ วันแรม ๑ ค่ํา พระภัททิยเถระ วันแรม ๒ ค่ํา
พระวัปปเถระ วันแรม ๓ ค่ํา พระมหานามเถระ. วันแรม ๔ ค่ํา
พระอัสสชิเถระ ดํารงอยูในโสดาปตติผล. สวนวันแรม ๕ ค่ํา
จบอนัตตลักขณสูตร ก็ดํารงอยูในพระอรหัตหมดทุกรูป. สมัยนั้น
แล จึงมีพระอรหันตในโลก ๖ องค
ตั้งแตนั้นมา พระศาสดาทรงใหมหาชนหยั่งลงสูอริยภูมิ
อยางนี้คือ บุรุษ ๕๕ คนมียสกุลบุตรเปนหัวหนา ภัททวัคคิยกุมาร
จํานวน ๓๐ คน ที่ปาฝาย ปุราณชฏิล จํานวน ๑,๐๐๐ รูป ทีห่ ลังแผนหิน
คยาสีสประเทศ ทรงใหราชบริพาร ๑๑ นหุต มีพระเจาพิมพิสาร
เปนประมุข ใหดํารงอยูในโสดาปตติผล ๑ นหุต ใหดํารงอยูใน
ไตรสรณะ ทรงทําพระศาสนาใหผลิตดอกออกผล บนพื้นชมพู
ทวีป ทรงทําทั่วมณฑลชมพูทวีปใหรุงเรื่องดวยกาสาวพัสตร คลาคล่ํา
ไปดวยนักแสวงบุญสมัยหนึ่ง เสด็จถึงพระเชตวันมหาวิหาร สถิต
อยู ณ ที่นนั้ ประทับบนพระพุทธอาสนอยางดีที่เขาจัดไวแลว ทรง
แสดงธรรมทามกลางภิกษุสงฆ เพื่อทรงแสดงวา โกณฑัญญะ บุตร
เรา เปนยอด ระหวางเหลาภิกษุผูแทงตลอดธรรม กอนใคร จึงทรง
สถาปนาทานไวในตําแหนงเอตทัคคะ.
แมพระเถระเห็นพระอัครสาวกทั้งสองกระทําความเคารพ
นบนอบตน ประสงคจะหลีกไปเสียจากสํานักของพระพุทธเจาทั้งหลาย
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เห็นวา ปุณณมานพบวชแลวจักเปนยอดธรรมกถึกในพระศาสนา
จึงกลับไปตําบลบานพราหมณชื่อโทณวัตถุ (ชาติภูมิของทาน) ให
ปุณณมานพหลานชายบรรพชาแลว คิดวา ปุณณมาณพนี้ จักอยูใน
สํานักของพระพุทธเจา จึงไดปุณณมานพนั้นอยูในสํานักของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย ทานเองก็เขาไปเฝาพระทศพล ขออนุญาต
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เสนาสนะใกล
บานไมเปนสัปปายะสําหรับขาพระองค ขาพระองคไมอาจอยู
เกลื่อนกลน จําจักไปอยูสระฉัททันต
พระเจาขา ลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมแลวไปยังสระฉัททันต อาศัยโขลงชางสกุลฉัททันต
ยับยั้งอยู ๑๒ ป ปรินิพพาน ดวยอนุปานิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นั้นเอง
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒ - ๓
ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถระ
สูตรที่ ๒-๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มหาปฺาน ไดแก ผูป ระกอบดวยปญญาอยางมากมาย
บทวา อิทฺธิมนฺตาน ไดแก ผูสมบูรณดวยฤทธิ์. คําวา สารีบุตร โมคคัลลานะ เปนชื่อของพระเถระทั้งสองนั้น. ในปญหากรรมของพระเถระ
ทั้ง ๒ นี้ มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้.
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ในที่สดุ อสงไขยกัปยิ่งดวยแสนกัป นับแตกัปนี้ ทานพระสารีบุตร
บังเกิดในครอบครัวพราหมณมหาศาล ชื่อสรทมาณพ. ทานพระ
โมคคัลลานะบังเกิดในครอบครัวคฤหบดีมหาศาล ชื่อสิริวฑ
ั ฒกุฏมพี.
ทั้ง ๒ คนเปนเพื่อนเลนฝุนดวยกันมา เมื่อบิดาลวงลับไปสรทมาณพ
ก็ไดทรัพยเปนอันมาก ซึ่งเปนสมบัติของสกุล วันหนึ่ง อยูในที่ลับ
คิดวา เราไมรูอัตภาพในโลกนี้ ไมรูอัตภาพในโลกอื่น ขึ้นชื่อวา
ความตายเปนของแน สําหรับเหลาสัตวที่เกิดมาแลว. ควรที่เรา
จะถือบวชสักอยางหนึ่ง แสวงหาโมกขธรรม. สรทมาณพนั้นไปหาสหาย
กลาววา เพือ่ นสิริวัฑฒ เราจักบวชแสวงหาโมกขธรรม เจาจักบวช
พรอมกันเราไดไหม. สิริวัฑฒกุฏมพีตอบวา ไมไดดอกเพื่อน เจาบวช
คนเดียวเถิด. สรทมาณพคิดวา คนเมื่อไปปรโลก จะพาสหายหรือ
ญาติมิตรไปดวยหามีไม กรรมที่ตนทําก็เปนของตนผูเดียว ตอนั้น
ก็สั่งใหเปดเรือนคลังรัตนะใหมหาทานแกคนกําพรา คนเดินทาง
ไกล วณิพกและยาจกทั้งหลาย แลวบวชเปนฤษี. มีคนบวชตาม
สรทมาณพนั้น อยางนี้คือ คน ๑ ๒ คน ๓ คน กลายเปนชฏิลจํานวน
ประมาณ ๗๔,๐๐๐ รูป สรทฤษีนั้น ทําอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ให
บังเกิดแลว ก็สอนกสิณบริกรรมแกชฏิลเหลานั้น. ชฎิลเหลานั้น
ก็ทําอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ใหบังเกิดทุกรูป.
สมัยนั้น พระพุทธเจาพระนามวา อโนมทัสสีทรงอุบัติขึ้น
ในโลก. พระนครชื่อวา จันทวดี. พระพุทธบิดาเปนกษัตริยพระนามวา
ยศวันตะ. พระพุทธมารดา เปนพระเทวีพระนามวา ยโสธรา. ตนไม
ที่ตรัสรู ชื่อวาอัชชุนพฤกษ ตนกุม (ตนรกฟาขาวก็วา). พระอัครสาวก
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ทั้ง ๒ ชื่อวา พระนิสภเถระ และพระอโนมเถระ. พระพุทธอุปฐาก
ชื่อพระวรุณเถระ พระอัครสาวิกาทั้ง ๒ ชื่อ สุนทรา และ สุมนา.
ทรงมีพระชนมายุ ๑๐,๐๐๐ พรรษา. พระวรกายสูง ๕๘ ศอก.
รัศมีพระวรกายแผไป ๑๒ โยชน. มีภิกษุเปนบริวาร ๑๐๐,๐๐๐ รูป.
ตอมาวันหนึ่ง พระอโนมทัสสีพุทธเจา เสด็จออกจากพระมหากรุณา
สมาบัติ ทรงตรวจดูโลก เวลาใกลรงุ ทรงเห็นสรทดาบส ทรงพระ
ดําริวา วันนี้ เพราะเราไปหาสรทดาบสเปนปจจัย จักมีธรรมเทศนา
กัณฑใหญ และสรทดาบสนั้น จักปรารถนาตําแหนงอัครสาวก
สิริวัฑฒกุฏมพีสหายของเขา จักปรารถนาตําแหนงอัครสาวกที่ ๒
จบเทศนาชฏิล ๗๔,๐๐๐ รูป บริวารของเขา จักบรรลุพระอรหัต
ควรที่เราจะไปที่นั้น. ดังนี้แลว ทรงถือบาตรสละจีวรของพระองค
ไมเรียกใครอื่น เสด็จลําพังพระองคเหมือนราชสีห เมื่อเหลาอันเตวาสิก ศิษยของสรทดาบส ออกไปแสวงหาผลาผล ทรงอธิษฐานวา
ขอสรทดาบสจงรูวาเราเปนพระพุทธเจา เมื่อสรทดาบสกําลังดู
อยูนั่นเอง ก็เสด็จลงจากอากาศ ประทับยืนบนพื้นดิน.
สรทดาบส เห็นพระพุทธานุภาพและพระสรีรสมบัติของพระองค
จึงพิจารณาลักษณมนต ก็รูวา ธรรมดาผูประกอบดวยลักษณะ
เหลานี้ เมือ่ อยูครองเรือน ก็ตองเปนพระเจาจักรพรรดิ์ เมื่อบวช
ก็ตองเปนพระสัพพัญูพุทธะ ผูทรงเปดกิเลสดุจหลังคาเสียแลว
ในโลก มหาบุรุษผูนี้ตองเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย จึง
ออกไปตอนรับ ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ปูอาสนะถวาย
พระผูมีพระภาคเจา ก็ประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูแลว. แมสรทดาบส

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 261

ก็ถือเอาอาสนะที่สมควรแกตน นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง. สมัยนั้น
ชฏิล ๗๔,๐๐๐ รูป ก็ถือผลาผลมีโอชะอันประณีต ๆ มาถึงสํานัก
ของอาจารย มองดูอาสนะที่พระพุทธเจา และอาจารยนั่งแลวกลาววา
ทานอาจารย พวกเราเที่ยวไปดวยเขาใจวา ไมมีใครเปนใหญกวา
ทานในโลกนี้ แตบุรุษผูนี้เห็นทีจะใหญกวาทานแน. สรทดาบส
กลาววา พอเอย พูดอะไร พวกเจาประสงคจะเปรียบขุนเขาสิเนรุ
ซึ่งสูง ๖,๐๐๐,๐๐๐ โยชน ทําใหเทากับเมล็ดพันธุผักกาด. ลูกเอย
พวกเจาอยาเปรียบเรากับพระสัพพัญูพุทธะเลย. ครั้งนั้น ชฏิล
เหลานั้นคิดวา ถาบุรุษผูนี้ จักเปนสัตวต่ําชาแลวไซร อาจารย
ของเราคงไมนํามาเปรียบเชนนี้ ที่แทบุรุษผูนี้ตองเปนใหญหนอ
ทุกรูปจึงหมอบแทบเบื้องพระยุคลบาท ไหวดวยเศียรเกลา. ลําดับนั้น
อาจารยจึงกลาวกะชฏิลเหลานั้นวา พอเอย ไทยธรรมของเราที่คูควร
แกพระพุทธเจาไมมีเลย. ในเวลาภิกษาจาร พระศาสดา
ก็เสด็จมาแลวในที่นี้ พวกเราจักถวายไทยธรรมตามกําลัง พวกเจา
จงนําผลาผลของเราที่ประณีต ๆ มา แลวใหนํามา ลางมือแลว
ก็วางไวในบาตรของพระตถาคตดวยตนเอง. พอพระศาสดาทรง
รับผลาผล เทวดาทั้งหลายก็ใสทิพโอชะลง. ดาบสก็กรองน้ําถวาย
ดวยตนเอง. ลําดับนั้น เมื่อพระศาสดาประทับนั่งเสวยเสร็จแลว
ดาบสก็เรียกอันเตวาสิกมาทุกคน นัง่ พูดแตถอยคําที่เปนสาราณียกถา
(ถอยคําใหหวนระลึกถึงกัน) ในสํานักพระศาสดา.
พระศาสดาทรงดําริวา
พระอัครสาวกทั้งสอง จงมา
พรอมกับภิกษุสงฆ พระอัครสาวกเหลานั้นรูพระดําริของพระศาสดา
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มีพระขีณาสพแสนองคเปนบริวาร มาถวายบังคมพระศาสดาแลวยืน
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ลําดับนั้น สรทดาบสเรียกพวกอันเตวาสิกมาพูดวา พอทั้งหลาย
อาสนะที่พระพุทธเจาประทับนั่งก็ต่ํา อาสนะที่พระสมณะแสนองค
นั่งก็ไมมี วันนี้ ควรที่ทานทั้งหลายจะกระทําพุทธสักการะใหโอฬาร
ทานทั้งหลายจงนําดอกไมที่สมบูรณดวยสีและกลิ่นจากเชิงเขามา
เวลาที่กลาวยอมเปนเหมือนเนิ่นนาน แตวิสัยของผูมีฤทธิ์เปนอจินไตย
เพราะเหตุนั้น ดาบสเหลานั้นจึงนําดอกไมที่สมบูรณดวยสีและกลิ่น
มา โดยกาลชั่วครูเดียวเทานั้น ตกแตงอาสนะดอกไมประมาณโยชน
หนึ่งสําหรับพระพุทธเจา
สําหรับพระอัครสาวกทั้งหลาย
๓ คาวุต สําหรับภิกษุที่เหลือตางกันกึ่งโยชน เปนตน สําหรับ
ภิกษุผูใหมในสงฆประมาณอุสภะเดียว. เมื่อตกแตงอาสนะเสร็จ
เรียบรอยแลว สรทดาบสยืนประคองอัญชลีตรงพระพักตรพระตถาคต
แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอจงเสด็จขึ้นอาสนะดอกไม
นี้ เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด
(ครั้นกลาวแลว จึงไดกลาวเปนยาถาประพันธดังนี้วา)
นานาปุบฺผ จ คนฺธฺจ สมฺปาเทตฺวาน เอกโต
ปุบผฺ าสน ปฺาเปตฺวา อิท วจนมพฺธรวึ
ฯลฯ
ขาพระองครวมกันรวบรวมดอกไมตาง ๆ
และของหอมมาตกแตงอาสนะดอกไม ไดกราบ
ทูลคํานี้วา ขาแตพระผูกลาหาญ อาสนะนี้ตกแตง
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ไวเพื่อพระองค เหมาะสมแกพระองค ขอ
พระองคจงยังจิตของขาพระองคใหผองใส
ประทับนั่งบนอาสนะดอกไมเถิด. พระพุทธเจา
ไดประทับนั่งบนอาสนะดอกไมตลอดเจ็ดวันเจ็ด
คืน ทําจิตของเราใหผองใส ทําโลกพรอมทั้งเทวดา
ใหรา เริง.
เมื่อพระศาสดาประทับนั่งอยางนี้แลว พระอัครสาวกทั้งสอง
กับเหลาภิกษุที่เหลือ ก็นั่งบนอาสนะอันถึงแลวแกตน ๆ. สรทดาบส
ถือฉัตรดอกไมใหญยืนกัน้ เหนือพระเศียรพระตถาคต. พระศาสดา
ทรงเขานิโรธสมาบัติดวยพระดําริวา สักการะนี้ จงมีผลมากแก
ชฏิลทั้งหลาย. พระอัครสาวกทั้งสองก็ดี ภิกษุที่เหลือก็ดี รูว าพระ
ศาสดาทรงเขาสมาบัติ ก็พากันเขาสมาบัติ. เมื่อพระตถาคตนั่งเขา
นิโรธสมาบัติตลอด. ๗ วัน พวกอันเตวาสิก เมื่อถึงเวลาภิกขาจาร
ก็บริโภคมูลผลาหารของปา ในเวลาที่เหลือก็ยืนประคองอัญชลีแด
พระพุทธเจา. สวนสรทดาบส แมภิกขาจารก็ไมไป ยับยั้งอยูดวย
ปติและสุขทั้ง ๗ วัน โดยทํานองที่ถือฉัตรดอกไมอยูนั่นแหละ.
พระศาสดาทรงออกจากนิโรธสมาบัติแลวตรัสเรียกพระ
นิสภเถระอัครสาวกผูนั่งอยู ณ เบื้องขวาวา นิสภะเธอจงทําบุบผาสนานุโมทนาแกดาบทั้งหลายผูการทําสักการะ. พระเถระดีใจ
เหมือนทหารใหญไดลาภมากจากสํานักของพระเจาจักรพรรดิ
ตั้งอยูในสาวกบารมีญาณเริ่มอนุโมทนาเกี่ยวกับการถวายอาสนะ
ดอกไม. ในเวลาจบเทศนาของพระอัครสาวกนั้น จงตรัสเรียกทุติย-
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สาวกวา ภิกษุ แมเธอก็จงแสดงธรรม. ฝายพระอโนมเถระพิจารณา
พระไตรปฎกพุทธวจนะมากลาวธรรมกถา. ดวยเทศนาของพระ
อัครสาวกทั้งสอง แมชฎิลสักรูปหนึ่งไมไดตรัสรู. ลําดับนั้น พระ
ศาสดาทรงดํารงอยูในพุทธวิสัยอันหาประมาณไมได ทรงเริม่ พระธรรมเทศนา. ในเวลาจบเทศนา เวนสรทดาบส ชฏิลแมทั้งหมดจํานวน
๗๔,๐๐๐ รูป บรรลุพระอรหัต. พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ
ตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะนั้นเอง ผมและหนวดของชฏิล
เหลานั้นก็หายไป บริขาร ๘ ก็ไดสรวมสอดเขาในกายทันที.
ถามวา เพราะเหตุไร สรทดาบสจึงไมบรรลุพระอรหัต.
ตอบวา เพราะมีจิตฟุงซาน. ไดยินวา. จําเดิมตั้งแตเริ่มฟงเทศนา
ของพระอัครสาวกผูนั่งบนอาสนะที่สองของพระพุทธเจา ผูต ั้งอยู
ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู สรทดาบสนั้นเกิดความคิดขึ้นวา
โอหนอ แมเราก็ควรไดหนาที่ที่พระสาวกนี้ได ในศาสนาของพระ
พุทธเจาผูจะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคต. สรทดาบสนั้นไมอาจทําให
แจงมรรคผล ก็เพราะความปริวิตกนั้น จึงถวายบังคมพระตถาคต
แลวยืนตรงพระพักตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ
ผูนั่งบนอาสนะติดกับพระองคชื่อไร. ในศาสนาของพระองค. พระ
ศาสดาตรัสวา ภิกษุนี้ผูประกาศตามพระธรรมจักรที่เราประกาศ
แลว ถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ แทงตลอดโสฬสปญหา ชื่อวา
นิสภเถระอัครสาวกในศาสนาของเรา. สรทดาบส (ไดฟงแลว)
จึงไดทําความปรารถนาวา ขาแตพระองคเจริญ ขาพระองคกั้นฉัตร
ดอกไมตลอด ๗ วัน การทําสักการะนี้ใด ดวยผลของสักการะนี้
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นั้น ขาพระองคมิไดปรารถนาเปนทาวสักกะหรือเปนพรหมสัก
อยางหนึ่ง แตในอนาคต ขอใหขาพระองคพึงเปนพระอัครสาวกของ
พระพุทธเจาพระองคหนึ่ง เหมือนพระนิสภเถระนี้.
พระศาสดาทรงสงอนาคตังสญาณไปตรวจดูวา ความปรารถนา
ของดาบสนี้ จักสําเร็จไหมหนอ ก็ไดทรงเห็นวาลวงไปหนึ่งอสงไขย
ยิ่งดวยแสนกัปจะสําเร็จ ก็แหละครั้นทรงเห็นแลวจึงตรัสกะสรทดาบส
วา ความปรารถนาอันนี้ของทานจักไมเปนของเปลา แตในอนาคต
ลวงไปหนึ่งอสังไขยยิ่งดวยแสนกัป พระพุทธเจาทรงพระนามวา
โคดม จักอุบัติขึ้นในโลก จักมีพระพุทธมารดานามวา มหามายาเทวี
จักมีพระพุทธบิดานามวา สุทโธทนมหาราช จักมีพระโอรสนามวา
ราหุล จักมีพระอุปฏฐากนามวา อานนท จักมีพระทุติยสาวกนามวา
โมคคัลลานะ สวนตัวทานจักเปนพระอัครสาวกของพระโคดมนั้น
นามวาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ครั้นทรงพยากรณดาบสนั้น
อยางนี้แลวตรัสธรรมกถา มีภิกษุสงฆเปนบริวารเสด็จเหาะไป
ทางอากาศ.
ฝายสรทดาบสไปยังสํานักของพระเถระผูเคยเปนอันเตวาสิก
แลวใหสงขาวแกสิริวัฑฒกุฏมพีผูเปนสหายวา ทานผูเจริญ ทาน
จงบอกสหายของขาพเจาวา สรทดาบสผูสหายของทาน ปรารถนา
ตําแหนงอัครสาวกในศาสนาของพระโคดมพุทธเจา ผูจะเสด็จอุบัติ
ในอนาคต ณ ทีใ่ กลบาทมูลของพระอโนมทัสสีพุทธเจา สวนทาน
จงปรารถนาตําแหนงทุติยสาวกเถิด ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลว
ก็ไปโดยครูเดียวกอนหนาพระเถระทั้งหลาย ไดยินอยูที่ประตูนิเวศน
ของสิริวัฑฒกุฎมพี
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สิริวัฑฒกุฏมพีปราศัยวา นานหนอ พระผูเ ปนเจาจะไดมา
แลวใหนั่งบนอาสนะ สวนตนนั่งบนอาสนะตัวที่ต่ํากวาถามวา ก็
อันเตวาสิกบริษัทของทานไมปรากฏหรือขอรับ สรทดาบสกลาววา
เจริญพร สหาย พระอโนมทัสสีพุทธเจาเสด็จมาในอาศรมของ
พวกอาตมภาพ ๆไดกระทําสักการะแดพระองคทานตามกําลังของตน ๆ
พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกดาบสทั้งหมด ในเวลาจบเทศนา
ดาบสที่เหลือบรรลุพระอรหัต เวนอาตมภาพ. สิริวัฑฒกุฏมพีถามวา
เพราะเหตุไรทานจึงไมบวช. สรทดาบสกลาววา อาตมภาพเห็นพระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดาแลว จึงไดปรารถนาตําแหนงอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดม ผูจะเสด็จอุบัติใน
อนาคต. แมตัวทานก็จงปรารถนาตําแหนงทุติยสาวกในศาสนาของ
พระโคดมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด. สิริวัฑฒกุฏม พีกลาววา ทาน
ขอรับกระผมไมมีความคุนเคยกับพระพุทธเจา. สรทดาบสกลาววา
การกราบทูลกับพระพุทธเจา จงเปนภาระของอาตมภาพ ทานจง
ตระเตรียมอธิการ (สักการะอันยิ่งยวด) ไวเถิด. สิริวัฑฒกุฏมพี ฟงคํา
ของสรทดาบสแลว จึงใหปรับสถานที่ประมาณ ๘ กรีส ดวยไมวัดหลวง
ใหมีพื้นที่เสมอกัน ณ สถานที่ในนิเวศนของตนแลวใหเกลี่ยทราย โปรย
ดอกไมมีขาวตอกเปนที่ ๕ ใหสรางมณฑปมุงดวยดอกอุบลขาบ ตกแตง
พุทธอาสน จัดอาสนะตําหรับพระภิกษุแมที่เหลือ เตรียมเครื่องสักการะ
สัมมานะใหญโต แลวใหสัญญาณแกสรทดาบสเพื่อทูลนิมนตพระพุทธเจา.
ดาบสไดฟงคําของสิริวัฑฒกุฏมพีนั้นแลว จึงพาภิกษุสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประมุข ไปยังนิเวศนของสิริวัฑฒกุฏมพีนั้น. สิริวัฑฒกุฏมพีกระทําการรับเสด็จ รับบาตรจากพระหัตถของพระตถาคต
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นิมนตใหเสด็จเขาไปยังมณฑป ถวายน้ําทักษิโณทกแดภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข ผูนั่ง ณ อาสนะที่ตกแตงไวแลว เลี้ยง
ดูดวยโภชนะอันประณีต ในเวลาเสร็จภัตกิจ ใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขครองผาอันควรคามากแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ความริเริ่มนี้ เพือ่ ตองการฐานะอันมีประมาณ
เล็กนอยก็หามิได ขอพระองคทรงกระทําความอนุเคราะหตลอด
๗ วัน โดยทํานองนี้แหละ. พระศาสดาทรงรับนิมนตแลว. สิริวัฑฒ
กุฎมพีนั้นยังมหาทานใหเปนไปไมขาดสายตลอด ๗ วัน โดยทํานอง
นั้นนั่นแหละ. แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจายืนประคองอัญชลี
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญสรทดาบสสหาย ของขาพระองค
ปรารถนาวา ขอใหเปนอัครสาวกของพระศาสดาองคใด ขาพระองค
ขอเปนทุติยสาวกของพระศาสดาองคนั้นเหมือนกัน. พระศาสดา
ทรงตรวจดูอนาคตทรงเห็นวา ความปรารถนาของเขาสําเร็จ จึง
ทรงพยากรณวา ลวงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งดวยแสนกัปจากภัตรกัป
นี้ไป ทานจักเปนทุติยสาวกของพระโคดมพุทธเจา. สิริวัฑฒกุฏมพี
ไดฟงคําพยากรณของพระพุทธเจาแลว เปนผูยนิ ดีราเริง. ฝาย
พระศาสดาทรงทําภัตตานุโมทนาแลว พรอมทั้งบริวารเสด็จกลับ
ไปยังพระวิหาร. จําเดิมแตนั้นมา สิริวัฑฒกุฏม พีกระทํากรรมงาม
ตลอดชีวิตแลวบังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจร ในวารจิตที่สอง.
สรทดาบสเจริญพรหมวิหาร ๔ ไดบังเกิดในพรหมโลก. จําเดิม
แตนั้นมา ทานไมพูดถึงกรรมในระหวางแมของทานทั้งสองนี้.
ก็กอนแตการเสด็จบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาของเราทั้งหลาย
นั่นแล สรทดาบสถือปฏิสนธิในครรภของสารีพราหมณีในบาน

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 268

อุปติสสคาม ไมไกลกรุงราชคฤห. ก็ในวันนั้นแหละ แมสหายของ
สรทดาบสนั้นก็ถือปฏิสนธิในครรภของโมคคัลลีพราหมณี ในบาน
โกลิตคาม อันไมไกลกรุงราชคฤหเหมือนกัน. ไดยินวาตระกูล
แมทั้งสองนั้นไดเปนสหายเกี่ยวเนื่องกันมา ๗ ชั่วตระกูลทีเดียว.
ญาติทั้งหลายไดใหการบริหารครรภแกคนแมทั้งสองนั้นในวัน
เดียวกัน ไดนําแมนม ๖๖ คนเขาไปใหแกคนทั้งสองนั้น แมผูซึ่ง
เกิดแลว เมื่อลวงไป ๑๐ เดือน. ในวันตั้งชื่อ ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อ
บุตรของสารีพราหมณีวาอุปติสสะ เพราะเปนบุตรของหัวหนา
ตระกูลในบานอุปติสสคาม ตั้งชื่อบุตรนอกนี้วา โกลิตะ เพราะ
เปนบุตรของหัวหนาตระกูลในบานโกลิตคาม. คนแมทั้งสองนั้น
เจริญวัยขึ้นก็สําเร็จศิลปศาสตรทุกอยาง.
ในเวลาไปยังแมน้ําหรืออุทยานเพื่อจะเลน อุปติสสมาณพ
มีวอทอง ๕๐๐ วอเปนเครื่องแหแหน โกลิตมาณพมีรถเทียมมา
อาชาไนย ๕๐๐ คันเปนเครื่องแหแหน ชนแมทั้งสองมีมาณพคนละ
๕๐๐ เปนบริวาร. ก็ในกรุงราชคฤห มีมหรสพบนยอดเขาเปน
ประจําป. ชนทั้งหลายผูกเตียงไวในที่เดียวกัน สําหรับมาณพแม
ทั้งสองนั้น แมมาณพทั้งสองก็นั่งรวมกันดูมหรสพ ราเริงในฐานะ
ที่ควรราเริง สังเวชในฐานะที่ควรสังเวช ตกรางวัลในฐานะที่ควร
ตกรางวัล. วันหนึ่ง เมื่อชนทั้งสองนั้นดูมหรสพโดยทํานองนี้แหละ
มิไดมีความราเริงในฐานะที่ควรราเริง สังเวชในฐานะที่ควรสังเวช
หรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล เพราะญาณแกกลาแลว. ก็
ชนแมทั้งสองตางคิดอยางนี้วา มีอะไรที่เราจะควรดูในมหรสพนี้
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คนเหลานี้แมทั้งหมด ยังไมถึง ๑๐๐ ป ตางก็จะลมหายตายจาก
กันไป ก็เราทั้งหลายควรแสวงหาโมกขธรรมสักอยางหนึ่ง ดังนี้
แลวนั่งนึกเอาเปนอารมณอยู ลําดับนัน้ โกลิตะกลาวกะอุปติสสะวา
เพื่อนอุปติสสะ ทานไมสนุกราเริงเหมือนวันกอน ๆ ใจลอย ทานคิด
อะไรหรือ อุปติสสะกลาววา เพื่อนโกลิตะ เรานั่งคิดถึงเรื่องนี้อยูวา
ในการดูของคนเหลานี้ ไมมีแกนสารเลย การดูนี้ไมมีประโยชน
ควรแสวงหาธรรมเครื่องหลุดพนสําหรับตน ก็ทานเลา เพราะเหตุไร
จึงใจลอย แมโกลิตะนั้นก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน. ครั้นอุปติสสะ
รูวาโกลิตะนั้นมีอัชฌาศัยอยางเดียวกับตน จึงกลาวอยางนี้วา สิ่ง
ที่เราแมทั้งสองคิดเปนการคิดที่ดี เมือ่ จะแสวงหาโมกขธรรม ควรจะ
ไดการบวชสักอยางหนึ่งดังนั้น พวกเราจักบวชในสํานักใคร.
ก็สมัยนั้น สัญชัยปริพาชกอาศัยอยูในกรุงราชคฤห พรอม
กับปริพาชกบริษัทหมูใหญ มาณพทัง้ สองนั้นตกลงวา จักบวช
ในสํานักของสัญชัยปริพาชกนั้น จึงบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชก
พรอมกับมาณพ ๕๐๐ คน. จําเดิมแตกาลที่มาณพทั้งสองนั้นบวช
แลว สัญชัยปริพาชกไดลาภไดยศเหลือหลาย. มาณพทั้งสองนั้น
เรียนจบลัทธิของสัญชัยปริพาชกทั้งหมด โดย ๒ - ๓ วันเทานั้น
แลวถามวา ทานอาจารย ลัทธิอันเปนความรูของทานมีเทานี้ หรือ
มียิ่งขึ้นไปอีก. สัญชัยปริพาชกกลาววา มีเทานี้แหละ พวกทาน
รูหมดแลว. มาณพเหลานั้นฟงถอยคํา ของสัญชัยปริพาชกนั้น
แลว คิดกันวา เมื่อเปนอยางนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานัก
ของสัญชัยปริพาชกนี้ก็ไมมีประโยชน พวกเราออกบวชก็เพื่อ
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แสวงหาโมกขธรรม พวกเราไมอาจใหเกิดขึ้นในสํานักของสัญชัยปริพาชกนี้ ก็ชมพูทวีปใหญโต พวกเราเที่ยวไปยังคาม นิคม และ
ราชธานี จักไดอาจารยสักทานหนึ่งผูแสวงโมกขธรรมไดเปนแน
จําเดิมแตนั้น มาณพทั้งสองนั้นไดฟงวา สมณพราหมณผูเปนบัณฑิต
มีอยู ณ ที่ใด ๆ ก็ไป ณ ที่นั้น ๆ กระทําการสนทนาปญหา. ปญหา
ที่มาณพทั้งนั้นถามแลว คนอื่น ๆ ไมมีความสามารถที่จะแกได. แต
มาณพทั้งสองนั้น แกปญ
 หาของคนเหลานั้นได. มาณพทั้งสองนั้น
เที่ยวสอบไปทั่วชมพูทวีป ดวยอาการอยางนี้ แลวกลับมาทีอ่ ยูเดิม
ของตน ไดทํากติกากันวา เพื่อนโกลิตะ ผูใดบรรลุอมตะกอน ผูนั้น
จงบอกแกกัน.
ก็สมัยนั้น พระศาสดาของเราทั้งหลายบรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณแลวประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จถึงกรุง
ราชคฤหโดยลําดับ. ครั้งนั้น พระอัสสชิเถระในจํานวนภิกษุปญจวัคคีย ในระหวางภิกษุทั้งหลายที่ทรงสงไปประกาศคุณของพระ
รัตนตรัยวา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก ดังนี้ ในสมัยที่กลาววา พระอรหันต ๖๑
องค อุบัติขึ้นแลวในโลก ดังนี้ ทานหวนกลับมายังกรุงราชคฤห ใน
วันรุงขึ้น ถือบาตรสละจีวรเขาไปบิณฑบาตรยังกรุงราชคฤหแต
เชาตรู. สมัยนั้น อุปติสสปริพาชกทําภัตกิจแตเชามืดแลวเดินไป
อารามปริพาชก ไดเห็นพระเถระจึงคิดวา ชื่อวาบรรพชิตเห็นปานนี้
เราไมเคยเห็นเลย ภิกษุนี้คงจะเปนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในบรรดา
ภิกษุผูเปนอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตตมรรคในโลก ถากระไร เรา
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ควรเขาไปหาภิกษุนี้แลวถามปญหาวา ทานผูมีอายุ ทานบวชจําเพาะ
ใคร หรือใครเปนศาสดาของทาน หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร.
ลําดับนั้น เขาไดมีความคิดวา มิใชกาลที่จะถามปญหากะภิกษุนี้ ๆ
เขาไปยังละแวกบานเที่ยวบิณฑบาตอยู ไฉนหนอเราพึงติดตาม
ภิกษุนี้ไปขางหลัง ๆ เพราะการติดตามภิกษุนี้ไปนั้น เปนทางที่
ผูตองการเขาไปรูแลว. อุปติสสปริพาชกเห็นพระเถระไดบิณฑบาต
แลวไปยังโอกาสแหงหนึ่ง และรูวาพระเถระนั้นตองการจะนั่ง จึง
ไดลาดตั่งปริพาชกของตนถวาย แมในเวลาเสร็จภัตกิจ ก็ไดถวาย
น้ําในคณโฑน้ําของตนแกพระเถระนั้น กระทําอาจริยวัตรอยางนี้แลว
กระทําปฏิสันถารออนหวาน กับพระเถระผูกระทําภัตกิจเสร็จ
แลวถามวา ทานผูมีอายุ อินทรียทงั้ หลายของทานผองใสนักแล
ฉวีวรรณบริสุทธิ์ผุดผอง ผูมีอายุ ทานบวชจําเพาะใคร หรือใครเปน
ศาสดาของทาน หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร. พระเถระกลาววา
ผูมีอายุ พระมหาสมณะศากยบุตร ออกบวชจากศากยตระกูลมีอยู
เราบวชจําเพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของพระผู
มีพระภาคเจาพระองคนั้น. ลําดับนั้น อุปติสสปริพาชกจึงถาม
พระเถระนั้นวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุมีวาทะอยางไร กลาว
อยางไร. พระเถระคิดวา ธรรมดาปริพาชกทั้งหลายนี้ เปนปฏิปก ษ
ตอพระศาสนา เราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแกปริพาชกนี้
เมื่อจะถอมตนวาเรายังเปนผูใหมจึงกลาววา ผูมีอายุ เราแลเปน
ผูใหมบวชยังไมนาน เพิ่งมาสูมาสูพระวินัยนี้ เราไมอาจแสดงธรรม
โดยพิสดารไดกอน. ปริพาชกคิดวา เราชื่อวาอุปติสสะ ทานจง
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กลาวนอยหรือมากตามความสามารถ การแทงตลอดธรรมนั่น
ดวยรอยนับพันนัย เปนภาระของเรา จึงกลาววา
อปฺป วา พหุ วา ภาสสฺสุ อตฺถเยว เม พฺรูหิ
อตฺเถเนว เม อตฺโถ กึ กาหสิ พฺยฺชน พหุ
ทานจงกลาวเถิด นอยก็ตามมากก็ตาม จงกลาว
เฉพาะแตใจความแกขาพเจา ขาพเจาตองการ
ใจความเทานั้น. ทานจะทําพยัญชนะใหมากไป
ทําไม.
เมื่อกลาวอยางนี้แลว พระเถระจึงกลาวคาถาวา เย ธมฺมา
เหตุปฺปภวา (ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด) ดังนี้เปนตน. ปริพาชก
ฟงเฉพาะ. ๒ บทแรกเทานั้น ก็ตั้งอยูในโสดาปตติมรรคอันสมบูรณ
ดวยนัยพันหนึ่ง. ทํา ๒ บทหลังใหจบลงในเวลาเปนพระโสดาบันแลว.
ปริพาชกนั้นไดเปนพระโสดาบันแลว เมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไมเกิด
จึงกําหนดวา เหตุในคําสอนนี้จักมี จึงกลาวกะพระเถระวา ทาน
ผูเจริญ ทานอยาขยายธรรมเทศนาใหสูงไป คํามีประมาณเทานี้แหละ
พอแลว พระศาสดาของเราทั้งหลายประทับอยูที่ไหน. พระเถระ
บอกวา ประทับอยูในพระเวฬุวัน. ปริพาชกกลาววา ทานเจาขา
ขอทานจงลวงหนาไปกอน กระผมมีสหายอยูคนหนึ่ง และไดทํากติกา
กันไววา ผูใดบรรลุอมตะกอน ผูนนั้ จงบอกแกกัน กระผมจักเปลื้อง
ปฏิญญาขอนั้น แลวพาสหายไปยังสํานักของพระศาสดา ตามทาง
ที่ทานไปนั่นแหละ แลวหมอบลงแทบเทาพระเถระดวยเบญจางค-
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ประดิษฐ กระทําประทักษิณ ๓ ครั้งแลวสงพระเถระไป สวนตน
ก็เดินมุงตรงไปยังอารามของปริพาชก โกลิตปริพาชกเห็นอุปติสสปริพาชกเดินมาแตไกล คิดวา วันนี้หายเรามีสีหนาไมเหมือนวันกอน ๆ
เขาจักไดบรรลุอมตะแนแท จึงถามถึงการบรรลุอมตะ. แมอุปติสสปริพาชกนั้นก็ไดปฏิญญาแกโกลิตปริพาชกนั้นวา ผูมีอายุ เราบรรลุ
อมตะแลว จึงไดกลาวคาถานั้นนั่นแหละ. ในเวลาจบคาถา โกลิตะ
ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลวกลาววา สหาย ไดยินวาพระศาสดาประทับ
อยูที่ไหน. อุปติสสะกลาววา สหาย นัยวาพระศาสดาประทับอยู
ในพระเวฬุวัน. พระอัสสชิเถระอาจารยของพวกเราบอกอยางนี้
ดวยประการฉะนี้. โกลิตะกลาววา สหาย ถาอยางนั้น มาเถิด พวก
เราจักเฝาพระศาสดา. ธรรมดาวาพระสารีบุตรเถระนี้ เปนผูบูชา
อาจารยแมในกาลทุกเมื่อ เพราะฉะนั้น จึงกลาวกะโกลิตมาณพ
ผูสหายอยางนี้วา สหาย เราจักบอกอมตะที่เราบรรลุ แมแกสัญชัยปริพาชกอาจารยของเรา ทานรูอยูก็จักแทงตลอด เมื่อไมแทงตลอด
เชื่อพวกเราก็จักไปยังสํานักของพระศาสดา ฟงธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจาแลวจักกระทําการแทงตลอดมรรคผล. แตนั้น ชนแม
ทั้งสองไปยังสํานักของสัญชัยกลาววา อาจารยขอรับ ทานจักทํา
อยางไร พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลวในโลก พระธรรมอันพระพุทธเจา
ตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว มาเถิด พวกเราจักเฝา
พระทศพล. สัญชัยปริพาชกกลาววา พูดอะไร พอ แลวหามชน
ทั้งสองแมนั้น แสดงแตการไดลาภอันเลิศและ. อันเลิศเทานั้น
แกชนทั้งสองนั้น. ชนทัง้ สองนั้นกลาววา การอยูเปนอันเตวาสิก
เห็นปานนี้ของขาพเจาทั้งหลายเปนประจําไปทีเดียว จงยกเสียเถิด
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แตทานจงรูตัวทานวาจะไปหรือไมไป. สัญชัยปริพาชกรูวา ชน
เหลานี้รูความตองการมีประมาณเทานี้แลว จักไมเชื่อถือคําพูด
ของเรา จึงกลาววา ไปเถิดพอทั้งหลาย เราไมอาจอยูเปนอันเตวาสิก
(ของตนอื่น) ในคราวเปนคนแก. ชนทั้งสองนั้นไมอาจใหสัญชัยปริพาชกนั้นเขาใจดวยเหตุแมเปนอันมาก จึงไดพาชนผูประพฤติ
ตามโอวาทของตนไปยังพระเวฬุวัน. ครั้งนั้น ในบรรดาอันเตวาสิก
๕๐๐ คนของชนทั้งสองนั้น ๒๕๐ คนกลับ อีก ๒๕๐ คนไดไปกับ
ชนทั้งสองนั้น.
พระศาสดากําลังทรงแสดงธรรมอยูทามกลางบริษัท ๔
ทรงเห็นชนเหลานั้นแตไกล จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ภิกษุ
ทั้งหลาย สหาย ๒ คนนั้น คือไกลิตะและอุปติสสะกําลังเดินมา คูสาวก
นี้แหละจักเปนคูสาวกที่เลิศที่เจริญ ครั้นแลวทรงขยายพระธรรมเทศนา เนื่องดวยจริยาแหงบริษัทของ ๒ สหายนั้น. เวนพระอัครสาวก
ทั้งสอง ปริพาชก ๒๕๐ คนแมทั้งหมดนั้น บรรลุพระอรหัต พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด. ผมและ
หนวดของปริพาชกเหลานั้นหายไป บาตรและจีวรอันลวนแลวดวย
ฤทธิ์ก็ไดมีมาแมแกพระอัครสาวกทั้งสองดวย แตกิจดวยมรรคทั้ง
๓ เบื้องสูง ยังไมสําเร็จ. เพราะเหตุไร ? เพราะสาวกบารมีญาณ
เปนของใหญ. ครั้นในวันที่ ๗ ตั้งแตวันบวช ทานพระมหาโมคคัลลานะ
เขาไปอาศัยบานกัลลวาลคามแควนมคธ กระทําสมณธรรมอยู
เมื่อถูกถีนมิทธะครอบงํา พระศาสดาทรงทําใหสังเวชใจ บรรเทา
ถีนมิทธะเสียได กําลังฟงธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตประทาน
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อยูทีเดียว ทํากิจแหงมรรค ๓ เบือ้ งสูงใหสําเร็จถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ. แมพระสารีบุตรเถระลวงเลยเวลาไปครึ่งเดือนตั้งแต
วันบวช เขาไปอาศัยกรุงราชคฤหนั้นนั่นแหละอยูในถ้ําสุกรขาตา
กับพระศาสดา เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคหสูตรแก
ทีฆนขปริพาชกผูเปนหลานของตน ไดสงญาณไปตามกระแสพระสูตร
ก็ไดบรรลุถึงที่สุดสาวกบารมีญาณ เหมือนบริโภคขาวที่คดไว
เพื่อคนอื่น สวนหลานของทานาตั้งอยูในโสดาปตติผล ในเวลาจบ
เทศนา. ดังนั้น เมื่อพระตถาคตประทับอยูในกรุงราชคฤหนั่นแล
กิจแหงสาวกบารมีญาณของพระอัครสาวกแมทั้งสองไดถึงที่สุด
แลว. ก็ในเวลาตอมาอีก พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ได
ทรงสถาปนาพระมหาสาวกแมทั้งสองไวในตําแหนงเอตทัคคะวา
สารีบุตรเปนยอดของภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก มหาโมคคัลลานะเปนยอดของภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธิ์มาก ดังนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒ - ๓
อรรถกถาสูตรที่ ๔
ประวัติพระมหากัสสปเถระ
ในสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา ธุตวาทาน นี้ พึงทราบธุตบุคคล (บุคคลผูกําจัดกิเลส)
ธุตวาทะ (การสอนเรื่องการกําจัดกิเลส) ธุตธรรม (ธรรมเครื่อง
กําจัดกิเลส) ธุดงค (องคของผูกําจัดกิเลส).
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธุโต ไดแก บุคคลกําจัดกิเลส
หรือธรรมอันกําจัดกิเลส.
ก็ในบทวา ธุตวาโท นี้(พึงทราบวา) มีบุคคลผูกําจัดกิเลส
ไมมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลส ๑ มีบุคคลผูไมกําจัดกิเลสแตมีการ
สอนเรื่องกําจัดกิเลส ๑ มีบุคคลผูไมกําจัดกิเลส ทั้งไมมีการสอน
เรื่องกําจัดกิเลส ๑ มีบคุ คลผูทั้งกําจัดกิเลสและมีการสอนเรื่อง
กําจัดกิเลส ๑. ในบรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลไดกําจัดกิเลสของ
ตนดวยธุดงค แตไมโอวาทไมอนุศาสนคนอื่นดวยธุดงคเหมือน
พระพักกุลเถระ บุคคลนี้ชื่อวาผูกําจัดกิเลสแตไมมีการสอนเรื่อง
กําจัดกิเลส เหมือนดังทานกลาววา คือ ทานพระพักกุละเปนผูกําจัด
กิเลส แตไมมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลส. แกบคุ คลใดไมกําจัดกิเลส
ของตนดวยธุดงค แตโอวาทอนุศาสน คนอื่นดวยธุดงคอยางเดียว
เหมือนพระอุปนันทเถระ ก็บุคคลนี้ชื่อวาไมเปนผูกําจัดกิเลส แตมี
การสอนเรื่องกําจัดกิเลส เหมือนดังทานกลาววา คือ ทานพระ
อุปนันทะ ศากยบุตร ไมเปนกําจัดกิเลส แตมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลส.
ก็บุคคลใดไมกําจัดกิเลสของตนดวยธุดงค ไมโอวาท ไมอนุศาสน
คนอื่นดวยธุดงค เหมือนพระโลลุทายีเถระ ก็บุคคลนี้ชื่อวาไมเปน
ผูกําจัดกิเลส (และ) ไมมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลส เหมือนดังทาน
กลาววา คือ ทานพระมหาโลลุทายีไมเปนผูกําจัดกิเลส ไมมีการ
สอนเรื่องกําจัดกิเลส. สวนบุคคลใดสมบูรณดวยการกําจัดกิเลส
และมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลส เหมือนพระมหากัสสปเถระ บุคคลนี้
ชื่อวาเปนผูกําจัดกิเลสและมีการสอนเรื่องกําจัดกิเลสเหมือนดัง
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ทานกลาววา คือ ทานพระมหากัสสปะเปนผูกําจัดกิเลพและมีการ
สอนเรื่องกําจัดกิเลส ดังนี้.
บทวา ธุตธมฺมา เวทิตพฺพา ความวา ธรรม ๕ ประการ
อันเปนบริวารของธุดงคเจตนาเหลานี้ คือ ความเปนผูมักนอย ๑
ความเปนผูสันโดษ ๑ ความเปนผูขัดเกลา ๑ ความเปนผูสงัด ๑
ความเปนผูมีสิ่งนี้ ๑ ชือ่ วาธรรมเครื่องกําจัดกิเลส เพราะพระบาลี
วา อปฺปจฉฺ เยว นิสสฺ าย (อาศัยความมักนอยเทานั้น) ดังนี้
เปนตน. ในธรรม ๕ ประการนั้น ความมักนอยและความสันโดษ
เปนอโลภะ. ความขัดเกลาและความวิเวกจัดเขาในธรรม ๒ ประการ
คือ อโลภะและอโมหะ. ความเปนผูมีสิ่งนี้คือ ญาณนั่นเอง. บรรดา
อโลภะและอโมหะเหลานั้น กําจัดความโลภในวัตถุที่ตองหามดวย
อโลภะ กําจัดโมหะอันปกปดโทษในวัตถุที่ตองหามเหลานั้นแหละ
ดวยอโมหะ อนึ่งกําจัดกามสุขัลลิกานุโยคอันเปนไปโดยมุข คือ
การสองเสพสิ่งที่ทรงอนุญาต ดวยอโลภะ กําจัดอัตตกิลมถานุโยค
อันเปนไปโดยมุขคือ การขัดเกลายิ่งในธุดงคทั้งหลาย ดวยอโมหะ
เพราะฉะนั้นธรรมเหลานี้ พึงทราบวาธรรมเครื่องกําจัดกิเลส.
บทวา ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพานิ ความวา พึงทราบธุดงค ๑๓
คือ ปงสุกลู ิกังคะ (องคของภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร) ฯลฯ
เนสัชชิกังคะ (องคของภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร).
บทวา ธุตวาทาน ยทิท มหากสฺสโป ความวา ทรงสถาปนา
ไวในตําแหนงเอตทัคคะในระหวางภิกษุผูสอนธุดงควา มหากัสสปเถระนี้เปนยอด. บทวา มหากสฺสโป ความวา ทานกลาววา ทาน
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พระมหากัสสปะองคนี้ เพราะเทียบกับพระเถระเล็กนอยเหลานี้
คือ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ พระกุมารกัสสปะ. ในปญหากรรม แมของพระมหากัสสปะนี้มีเรื่องที่กลาว
ตามลําดับดังตอไป
ไดยินวา ในอดีตกาล ปลายแสนกัป พระศาสนาพระนามวา
ปทุมุตตระ อุบัติขึ้นในโลก เมื่อพระองคเสด็จเขาไปอาศัยกรุงหงสวดี
ประทับอยูในเขมมฤคทายวัน กุฎมพีนามวา เวเทหะ มีทรัพยสมบัติ
๘๐ โกฎิ บริโภคอาหารดีแตเชาตรู อธิษฐานองคอุโบสถ ถือของหอม
และดอกไมเปนตนไปพระวิหารบูชาพระศาสดา ไหวแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง. ขณะนั้น พระศาสดาทรงสถาปนาสาวกองคที่ ๓
นามวามหานิสภเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นิสภะเปนยอดของภิกษุสาวกของเราผูสอนธุดงค. อุบาสกฟง
พระดํารัสนั้นแลวเลื่อมใสเวลาจบธรรมกถา มหาชนลุกไปแลว
จึงถวายบังคมพระศาสดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคทรงรับภิกษาของขาพระองคในวันพรุงนี้. พระศาสดา
ตรัสวา อุบาสก ภิกษุสงฆมากนะ อุบาสกทูลถามวา ขาแตพระผู
มีพระภาคเจา ภิกษุสงฆมีประมาณเทาไร ? พระศาสดาตรัสวา
มีประมาณหกลานแปดแสนองค อุบาสกกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระองคจงรับภิกษา แมแตสามเณรรูปเดียวก็อยาเหลือ
ไวในวิหาร. พระศาสดาทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ. อุบาสก
รูวาพระศาสดาทรงรับนิมนตแลว จึงไปเรือนตระเตรียมมหาทาน
ในวันรุงขึ้น สงใหคนไปกราบทูลเวลา (ภัตตาหาร) สูพระศาสดา.
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พระศาสดาทรงถือบาตรและจีวร มีภิกษุสงฆหอมลอมไปยังเรือน
ของอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแตงไวถวาย. เวลาเสร็จ
หลั่งน้ําทักษิโณทก ทรงรับขาวตมเปนตน ไดทรงสละขาวสวย.
แมอุบาสกก็นั่งอยูที่ใกลพระศาสดา.
ระหวางนั้น พระมหานิสภเถระกําลังเที่ยวบิณฑบาต เดิน
ไปยังถนนนั้นนั่นแหละ อุบาสกเห็นจึงลุกขึ้นไปไหวพระเถระแลว
กลาววา ทานผูเจริญ ขอทานจงใหบาตร พระเถระไดใหบาตร.
อุบาสกกลาววา ทานผูเจริญ ขอนิมนตเขาไปในเรือนนี้แหละ แม
พระศาสดาก็ประทับนั่งอยูในเรือน. พระเถระกลาววา ไมควรนะ
อุบาสก. อุบาสกรับบาตรของพระเถระใสบิณฑบาตเต็มแลว ได
นําออกไปถวาย. จากนั้น ไดเดินสงพระเถระไปแลวกลับมานั่งใน
ที่ใกลพระศาสดา กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
มหานิสภเถระแมขาพระองคกลาววา พระศาสดาประทับอยูในเรือน
ก็ไมปรารถนาจะเขามา พระมหานิสภเถระนั่น มีคุณยิ่งกวาพระองค
หรือหนอ อันธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย. ยอมไมมีวรรณมัจฉริยะ. (ตระหนี่คุณความดีของคนอื่น). ลําดับนั้น พระศาสดาตรัส
อยางนี้วา ดูกอนอุบาสก เรานั่งคอยภิกษาอยูในเรือน แตภิกษุนั้น
ไมนั่งคอยภิกษาในเรือนอยางนี้ เราอยูในเสนาสนะชายบาน ภิกษุ
นั้นอยูในปาเทานั้น เราอยูในที่มุงบัง ภิกษุนั้นอยูกลางแจงเทานั้น
ดังนั้น ภิกษุนั้นมีคุณนี้ ๆ ตรัสประหนึ่งทํามหาสมุทรใหเต็มฉะนั้น.
อุบาสกแมตามปกติเปนผูเลื่อมใสดียิ่งอยูแลว จึงเปนประหนึ่งประทีป
ที่ลุกโพรงอยู (ซ้ํา) ถูกราดดวยน้ํามันฉะนั้น คิดวา ตองการอะไรดวย
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สมบัติอื่นสําหรับเรา เราจักการทําความปรารถนา เพื่อตองการความ
เปนยอด ของภิกษุทั้งหลายเปนธุตวาทะในสํานักของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคต.
อุบาสกแมนั้นจึงนิมนตพระศาสดาอีก ถวายมหาทานทํานอง
นั้นนั่นแหละถึง ๗ วัน วันที่ ๗ ถวายไตรจีวรแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข. แลวหมอบกราบพระบาทของพระศาสดา กราบ
ทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม ของขาพระองคผูถวายมหาทาน ๗ วัน
ขาพระองคจะปรารถนาสมบัติของเทวดา หรือสมบัติของทาวสุกกะ
มาร และพรหม สักอยางหนึ่งก็หาไม ก็กรรมของขาพระองคนี้
จงเปนปจจัยแกความเปนยอดของภิกษุผูทรงธุดงค ๓ เพือ่ ตองการ
ถึงตําแหนงที่พระมหานิสภเถระถึงแลว ในสํานักของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่ง ในอนาคต. พระศาสดาทรงตรวจวา ที่อุบาสกนี้
ปรารถนาตําแหนงใหญ จักสําเร็จหรือไมหนอ ทรงเห็นวาสําเร็จ
จึงตรัสวา ทานปรารถนาอัครฐานอันใหญโต พระพุทธเจาพระนาม
วาโคดม จักอุบัติขึ้นในที่สุดแสนกัปในอนาคต ทานจักเปนพระสาวก
ที่ ๓ ของพระโคดมพุทธเจานั้น ชื่อวามหากัสสปเถระ. อุบาสก
ไดฟงพุทธพยากรณนั้นแลว คิดวา ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมไมตรัสเปนคํา ๒ จึงไดสําคัญสมบัตินั้นเหมือนดังจะไดใน
วันพรุงนี้. อุบาสกนั้นดํารงอยูชั่วอายุ ถวายทานมีประการตาง ๆ
รักษาศีลกระทํากุศลกรรมนานัปประการ ตายไปในอัตภาพนั้น
แลวบังเกิดในสวรรค.
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จําเดิมแตนั้น เขาเสวยสมบัติทั้งในเทวดาและมนุษย ในกัป
ที่ ๙๑ แตภัตรกัปนี้ เมื่อพระวิงสสีสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัย
กรุงพันธุมดี ประทับอยูในมฤคทายวันอันเกษม ก็จิตุจากเทวโลกไปเกิด
ในตระกูลพราหมณเกาแกตระกูลหนึง่ .
ก็ในครัง้ นั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี ตรัสพระธรรมเทศนาทุก ๆ ปที่ ๗ ไดมีควานโกลาหลใหญหลวง. เทวดา
ทั้งหลายทั่วชมพูทวีป ไดบอกพราหมณนั้นวา พระศาสดาจักทรง
แสดงธรรม. พราหมณไดสดับขาวนั้น. พราหมณนั้น มีผานุง
อยูผืนเดียว นางพราหมณีก็เหมือนกัน แตทั้งสองคนมีผาหมอยู
ผืนเดียวเทานั้น จึงปรากฏไปทั่วพระนครวา เอกสาฎกพราหมณ.
เมื่อพวกพราหมณประชุมกัน ดวยกิจบางอยาง ตองใหนางพราหมณี
อยูบาน ตนเองไป เมื่อ(ถึงคราว ) พวกพราหมณีประชุมกัน ตนเอง
ตองอยูบาน นางพราหมณีหมผานั้นไป (ประชุม) ก็ในวันนั้นพราหมณ
พูดกะพราหมณีวา แมมหาจําเริญ เธอจักฟงธรรมกลางคืนหรือ
กลางวัน. พราหมณีพูดวา พวกฉันชื่อวาเปนหญิงแมบาน ไมอาจ
ฟงกลางคืนไดขอฟงกลางวันเถิด แลวใหพราหมณอยูเฝาบาน
(ตนเอง) หมผานั้นไปตอนกลางวันพรอมกับพวกอุบาสิกา ถวาย
บังคมพระศาสดาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฟงธรรมแลว กลับ
มาพรอมกับพวกอุบาสิกา ทีนั้นพราหมณ ไดใหพราหมณีอยูบาน
(ตนเอง) หมผานั้นไปวิหาร. สมัยนั้น พระบรมศาสดาประทับนั่ง
บนธรรมาสนที่เขาตกแตงไวทามกลางบริษัท ทรงจับพัดอันวิจิตร
ตรัสธรรมกถาประหนึ่งทําสัตวใหขามอากาศคงคา และประหนึ่ง
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ทรงกระทําเขาสิเนรุใหเปนโมกวนสาคร ฉะนั้น. เมื่อพราหมณ
นั่งฟงธรรมอยูทายบริษัท ปติ ๕ ประการเกิดขึ้นเต็มทั่วสรีระ
ในปฐมยามนั่นเอง พราหมณนั้นดึงผาที่ตนหมออกมาคิดวา จักถวาย
พระทศพล. ครั้งนั้น ความตระหนี่ชี้โทษถึงพันประการเกิดขึ้น
แกพราหมณนั้นวา พราหมณีกับเรามีผาหมผืนเดียวเทานั้น ผาหม
ผืนอื่นไร ๆ ไมมี ก็ธรรมดาวาไมหมผาก็ออกไปขางนอกไมได
จึงตกลงใจไมตองการถวายโดยประการทั้งปวง ครั้นเมื่อปฐมยาม
ลวงไป ปติเหมือนอยางนั้นนั่นแหละเกิดขึ้นแกพราหมณนั้น แมใน
มัชฌิมยาม พราหมณคิดเหมือนอยางนั้นแลวไมไดถวายเหมือน
เชนนั้น. ครัน้ เมื่อมัชฌิมยามลวงไป ปติเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ
เกิดขึ้นแกพราหมณนั้นแมในปจฉิมยาม. พราหมณนั้นคิดวา เปนไร
เปนกัน คอยรูกันทีหลัง ดังนี้แลวดึงผามาวางแทบพระบาทพระบรมศาสดา. ตอแตนั้นก็งอมือซายเอามือขวาตบลง ๓ ครั้งแลว
บันลือขึ้น ๓ วาระวา ชิต เม ชิต เม ชิต เม ( เราชนะแลว ๆ).
สมัยนัน้ พระเจาพันธุมราชประทับนั่งสดับธรรมอยูภายใน
มานหลังธรรมาสน อันธรรมดาพระราชาไมทรงโปรดเสียงวา
ชิต เม ชิต เม จึงสงราชบุรุษไปดวย พระดํารัสวา เธอจงไปถาม
พราหมณนั้นวา เขาพูดทําไม. พราหมณนั้นถูกราชบุรุษไปถาม
จึงกลาววา คนอื่นนอกจากขาพเจา ขึ้นยานคือชางเปนตน ถือดาบ
และโลหนังเปนตน จึงไดชัยชนะกองทัพขาศึก ชัยชนะนัน้
ไมนาอัศจรรย สวนเราไดย่ํายีจิตตระหนี่แลว ถวายผาที่หมอยู
แดพระทศพล เหมือนคนเอาฆอนทุบตัวโคโกงที่ตามมาขางหลัง
ทําใหมันหนีไป ชัยชนะของเรานั้นจึงนาอัศจรรย. ราชบุรษุ จึงไป
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กราบทูลเรื่องราวนั้นแดพระราชา. พระราชารับสั่งวา พนาย พวกเรา
ไมรูสิ่งที่สมควรแกพระทศพล พราหมณรู จึงใหสงผาคูหนึ่ง (ผานุง
กับผาหม) ไปพระราชทาน พราหมณเห็นผาคูนั้นแลวคิดวา พระราชานี้ไมพระราชทานอะไรเปนครั้งแรกแกเราผูนั่งนิ่ง ๆ เมื่อ
เรากลาวคุณทั้งหลายของพระบรมศาสดาจึงไดพระราชทาน จะมี
ประโยชนอะไรแกเรากับผาคูที่อาศัยพระคุณของพระบรมศาสดา
เกิดขึ้น จึงไดถวายผาคูแมคูนั้นแดพระทศพลเสียเลย. พระราชา
ตรัสถามวา พราหมณทําอยางไร ทรงสดับวา พราหมณถวายผาคู
แมนี้แดพระตถาคตเทานั้น จึงรับสั่งใหสงผาคู ๒ ชุดแมอื่นไป
พระราชทาน. พราหมณนั้นไดถวายผาคู ๒ ชุดแมนั้น. พระราชา
ทรงสงผาคู ๔ ชุดแมอื่นไปพระราชทาน ทรงสงไปพระราชทาน
ถึง ๓๒ คู ดวยประการอยางนี้. ลําดับนั้น พราหมณคิดวา การทํา
ดังนี้ เปนเหมือนใหเพิ่มขึ้นแลวจึงจะรับเอา จึงถือเอาผา ๒ คู คือ
เพื่อประโยชนแกตนคู ๑ เพื่อนางพราหมณีคู ๑ แลวถวายเฉพาะ
พระทศพล ๓๐ คู. จําเดิมแตนั้น พราหมณก็ไดเปนผูสนิทสนมกับ
พระบรมศาสดา. ครั้นวันหนึ่งพระราชาทรงสดับธรรมในสํานักของ
พระบรมศาสดาในฤดูหนาว ไดพระราชทานผากัมพลแดงสําหรับหม
สวนพระองคมีมูลคาพันหนึ่งกะพราหมณ แลวรับสั่งวา จําเดิม
แตนี้ไป ทานจงหมผากัมพลแดงผืนนี้ฟงธรรม พราหมณนั้นคิดวา
เราจะประโยชนอะไรกับผากัมพลแดงนี้ ที่จะนอมนําเขาไปในกาย
อันเปอยเนานี้ จึงไดทําเปนเพดานเหนือเตียงของพระตถาคตใน
ภายในพระคันธกุฏีแลวก็ไป. อยูมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไป
พระวิหารแตเชาตรู ประทับนั่งในที่ใกลพระบรมศาสดาในพระคันธกุฏี
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ก็ในขณะนั้น พระพุทธรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ กระทบที่ผากัมพล
ผากัมพลก็บรรเจิดจาขึ้น พระราชาทอดพระเนตรเห็นก็จําไดจึง
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ผากัมพลผืนนี้ของขาพระองค ๆ
ใหเอกสาฎกพราหมณ. มหาบพิตร พระองคบูชาพราหมณ พราหมณ
บูชาอาตมภาพ. พระราชาทรงเลื่อมใสวา พราหมณรูสิ่งที่เหมาะที่ควร
เราไมรู จึงพระราชทานสิ่งที่เปนของเกื้อกูลแกมนุษยทุกอยาง ๆ
ละ ๘ ชนิด ๘ ครั้ง ใหเปนของประทานชื่อวา สัพพัฏฐกทานแลว
ทรงตั้งใหเปนปุโรหิต. พราหมณนั้นคิดวา ชื่อวาของ ๘ ชนิด ๘ ครั้ง
ก็เปน ๖๔ ชนิด จึงสลากภัต ๖๔ ที่ ใหทานรักษาศีลตลอดชีวิต
จุติจากชาตินั้นไปเกิดในสวรรค จุติจากสวรรคกลับมาเกิดในเรือน
ของกุฏมพี ในกรุงพาราณสี ในระหวางกาลของพระพุทธเจา ๒
พระองค คือ พระผูมีพระภาคเจาโกนาคมน และพระกัสสปทศพล
ในกัปนี้. เขาเจริญวัยก็แตงงานมีเหยาเรือน วันหนึ่ง เดินเที่ยวพักผอน
ไปในปา.
ก็สมัยนั้น พระปจเจกพุทธเจากระทําจีวรกรรม (คือการ
เย็บจีวร) อยูที่ริมแมน้ํา ผาอหวาต (ผาแผนบาง ๆ ที่ทาบไป
ตามชายสบงจีวรและสังฆาฏิ) ไมพอจึงเริ่มจะพับเก็บ เขาเห็น
เขาจึงกลาวถามวา เพราะอะไรจึงจะพับเก็บเสียเลา เจาขา. พระ
ปจเจกพุทธเจากลาววา ผาอนุวาตไมพอ. กุฏม พีกลาววา โปรด
เอาผาสาฎกนี้ทําเถิดเจาขา. เขาถวายผาวาฎกแลว ตั้งความปรารถนา
วา ในที่ทขี่ าพเจาเกิดแลว ๆ ความเลื่อมไส ๆ ขอจงอยาไดมี.
ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจา เขาไปบิณฑบาตแมในเรือนของเขา
ในเมื่อภรรยากับนองสาวกําลังทะเลาะกัน. ทีนั้น นองสาวของเขา
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ถวายบิณฑบาตแกพระปจเจกพุทธเจาแลว กลาวอยางนี้มุงถึงภรรยา
ของเขา ตั้งความปรารถนาวา ขอใหเราหางไกลหญิงพาลเห็นปานนี้
รอยโยชน. ภรรยาของเขายืนอยูที่ลานบานไดยินจึงคิดวา พระรูป
นี้จงอยาไดฉันอาหารที่นางคนนี้ถวาย จึงจับบาตรมาเทบิณฑบาตทิ้ง
แลวเอาเปอกตมมาใสจนเต็ม. นางเห็นจึงกลาววา หญิงพาลเจาจง
ดาจงบริภาษเรากอนเถิด การเทภัตตาหารจากบาตรของทานผูได
บําเพ็ญบารมีมา ๒ อสงไขยเห็นปานนี้แลว ใสเปอกตมใหไมสมควร
เลย. ครั้งนัน้ ภรรยาของเขาเกิดความสํานึกขึ้นไดจึงกลาววา โปรด
หยุดกอนเจาขา แลวเทเปอกตมออกลางบาตรชะโลมดวยผงเครื่อง
หอมแลวไดใสของมีรสอรอย ๔ อยางเต็มบาตรแลววางถวายบาตร
อันผุดผองดวยเนยใส มีสีเหมือนกลีบปทุมอันลาดรดลงขางบน
ในมือของพระปจเจกพุทธเจา ตั้งความปรารถนาวา สรีระของ
เราจงผุดผองเหมือนบิณฑบาตอันผุดผองนี้เถิด. พระปจเจกพุทธเจา
อนุโมทนาแลวเหาะขึ้นสูอากาศ.
ผัวเมียแมทั้งสองนั้นดํารงอยูชั่วอายุแลวไปเกิดบนสวรรค
จุติจากสวรรคนั้นอีกครั้ง อุบาสกเกิดเปนบุตรเศรษฐีมีสมบัติ
๘๐ โกฏิในกรุงพาราณสี ในครั้งพระกัสสปทศพลสัมมาสัมพุทธเจา
ฝายภรรยาเกิดเปนธิดาของเศรษฐีเหมือนกัน เมือ่ เขาเจริญวัย
พวกญาติก็นําธิดาของเศรษฐีคนนั้นแหละมา. ดวยอานุภาพของ
กรรมซึ่งมีวิบากอันไมนาปรารถนาในชาติกอน พอนาง (ถูกสงตัว)
เขาไปยังตระกูลของสามี ทั่วทั้งสรีระเกิดกลิ่นเหม็นเหมือนสวม
ที่เขาเปดไว (ตั้งแตยางเขาไป) ภายในธรณีประตู. เศรษฐีกมุ าร
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ถามวา นีก้ ลิ่นของใคร ไดฟงวา ของลูกสาวเศรษฐี จึงกลาววา
นําออกไป ๆ แลวสงกลับไปเรือนตระกูล โดยทํานองที่มา นางถูก
สงกลับมาถึง ๗ แหงโดยทํานองนี้นั่นแล.
ก็สมัยนั้น พระกัสสปทศพลเสด็จปรินิพพานแลว พุทธศาสนิกชนเริ่มกอพระเจดียสูงโยชนหนึ่งดวยอิฐทองสีแดง ทั้งหนาทั้งแนน
มีราคากอนละหนึ่งแสน. เมื่อเขากําลังสรางพระเจดียกันอยู เศรษฐี
ธิดาคนนั้นคิดวา เราตองถูกสงกลับถึง ๗ แหงแลว จะประโยชน
อะไรกับชีวิตของเรา จึงใหยุบสิ่งของเครื่องประดับตัว ทําอิฐทอง
ยาวดอก กวางคืบ สูง ๔ นิ้ว ตอแตนั้นถือกอนหรดาลและมโนสิลา
เก็บเอาดอกบัว ๘ กํา ไปยังสถานที่ที่สรางพระเจดีย. ขณะนั้น๑เเถว
กอนอิฐแถวหนึ่งกอมาตอกันขาดอิฐแผนตอเชื่อม นางจึงพูดกับชางวา
ทานจงวางอิฐกอนนี้ตรงนี้. นายชางกลาววา นางผูเจริญ ทานมาได
เวลา จงวางเองเถิด. นางจึงขึ้นไปเอาน้ํามันผสมกับหรดาลและ
มโนสิลาวางอิฐติดอยูไดดวยเครื่องยึดนั้น แลวบูชาดวยดอกอุบล
๘ กํามือ ขางบน (อิฐ) ไหวแลวตั้งความปรารถนาวา ในที่ที่เราเกิด
กลิ่นจันทนจงฟุงออกจากตัว กลิ่นอุบลจงฟุงออกจากปาก แลวไหว
พระเจดีย ทําประทักษิณแลวกลับไป. ครั้นแลวในขณะนั้นเอง
เศรษฐีบุตรก็เกิดสติปรารภถึงเศรษฐีธิดาที่เขานํามาเรือนครั้งแรก.
แมในพระนครก็มีนักขัตฤกษเสียงกึกกอง เขาจึงพูดกับคนรับใชวา
คราวนั้น เขานําเศรษฐีธิดามาในที่นี้ นางอยูที่ไหน. คนรับใชกลาววา
อยูที่เรือนตระกูลขอรับ นายทานเศรษฐีบุตรกลาววา พวกทานจง
๑. ปาฐะวา อิฏกา สนฺธึ ปริกฺขิปตฺวา พมาเปน อิฏกาปนฺติ ปริกขฺ ิปตฺวา แปลตามพมา
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พามา เราจักเลนนักขัตฤกษกับนาง. พวกคนรับใชไปไหวนางแลว
ยืนอยูถูกนางถามวา พอทั้งหลายมาทําไมกัน จึงบอกเรื่องราวที่มา
นั้น นางกลาววา พอทั้งหลาย เราเอาเครื่องอาภรณบูชาพระเจดีย
เสียแลว เราไมมีเครื่องอาภรณ คนรับใชเหลานั้นจึงไปบอกแกบุตร
เศรษฐี ๆ กลาววา จงนํามาเถอะ นางจักไดเครื่องประดับนั้น พวกเขา
จึงไปนํานางมา กลิ่นจันทนและกลิน่ อุบลขาบฟุงไปทั่วเรือน พรอม
กับที่นางเขาไปในเรือน. บุตรเศรษฐีจึงถามนางวา ครั้งแรก กลิ่น
เหม็นฟุงออกจากตัวกอน แตบัดนี้ กลิ่นจันทนฟุงออกจากตัว กลิ่น
อุบลฟุงออกจากปากของเธอ นี่อะไรกัน. ธิดาเศรษฐีจึงบอกกรรม
ที่ตนกระทําตั้งแตตน. บุตรเศรษฐีเลื่อมใสวา คําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลายเปนนิยยานิกธรรมหนอ จึงเอาเครื่องปกคลุมที่ทําดวยผากัมพล
หุมพระเจดียทองมีประมาณโยชนหนึ่ง แลวเอาดอกประทุมทองขนาด
เทาลอรถประดับที่พระเจดียทองนั้น. ดอกประทุมทองที่แขวนหอยไว
มีขนาด ๑๒ ศอก. บุตรเศรษฐีนั้นดํารงอยูชั่วอายุในมนุษยโลก
นั้นแลวเกิดในสวรรค จุติจากสวรรคนั้น บังเกิดในตระกูลอํามาตย
ตระกูลหนึ่ง (ซึ่งพํานักอยู) ในที่ประมาณโยชนหนึ่งจากกรุงพราณสี
ฝายลูกสาวเศรษฐีจุติจากเทวโลกเกิดเปนพระราชธิดาองคใหญ
ในราชตระกูล.
เมื่อคนทั้งสองนั้นเจริญวัย เขาปาวรองงานนักขัตฤกษใน
หมูบานที่กุมารอยู. กุมารนั้นกลาวกะมารดาวา แมจา แมจงใหผา
สาฎกฉัน ฉันจะเลนนักขัตฤกษ มารดาไดนําผาที่ใชแลวมาให.
เขาปฏิเสธวา ผานี้หยาบจะแม. นางก็นําผืนอื่นมาให แมผาผืนนั้น
เขาก็ปฏิเสธ. ทีนั้น มารดาจึงกลาวกะเขาวา พอ เราเกิดในเรือน
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เชนนี้ พวกเราไมมีบุญที่จะไดผาเนื้อละเอียดกวานี้. เขากลาววา
แมจา ถาอยางนั้น ฉันจะไปยังที่ที่จะได. มารดากลาววา ลูกเอย
แมปรารถนาใหเจาไดราชสมบัติในกรุงพาราณสีวันนี้ทีเดียวนะ.
เขาไหวมารดาแลวกลาววา
ฉันไปละแม. มารดาวา ไปเถอะพอ
นัยวามารดาของเขามีความคิดอยางนี้วา มันจะไปไหน คงจักนั่งที่นี่
ที่นั่นอยูในเรือนหลังนี้แหละ. ก็กุมารนั้นออกไปตามกําหนดของบุญ
ไปถึงกรุงพาราณสี นอนคลุมศีรษะอยูบนแผนมงคลสิลาอาสน
ในพระราชอุทยาน. ก็พระเจาพาราณสีนั้น สวรรคตแลวเปนวันที่
๗. อํามาตยทั้งหลายทําการถวายพระเพลิงแลวนั่งปรึกษาอยูที่
พระลานหลวงวา พระราชามีแตพระธิดา ไมมีพระราชโอรส
ราชสมบัติไมมีพระราชา ไมสมควร ใครจะเปนพระราชา ตาง
พูดกันวา ทานเปน ทานเปน. ปุโรหิตกลาววา ไมควรเลือกมาก
เอาเถอะ พวกเราจักเชิญเทวดาแลวเสี่ยงบุษยรถ (รถเสี่ยงปลอยไป
เพื่อหาผูที่สมควรจะครองราชย เมื่อพระราชาองคกอนสวรรคตแลว
ไมมีรัชทายาท) ไป. อํามาตยเหลานั้นเทียมมาสินธพ ๔ ตัว มีสดี ังดอกโกมุท
แลวตั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ อยาง กับเศวตรฉัตรไวบนรถนั่นแหละ
ปลอยบุษยรถนั้นไปใหประโคมดนตรีไปขางหลัง. รถออกทางประตูดาน
ทิศปราจีน บายหนาไปทางพระราชอุทยาน. อํามาตยบางพวกกลาววา
รถบายหนาไปทางพระราชอุทยาน เพราะความคุนเคย พวกทานจงให
กลับมา ปุโรหิตกลาววา อยาใหกลับ. รถทําประทักษิณกุมาร
แลว ไดหยุดเตรียมพรอมที่จะใหขึ้น ปุโรหิตเลิกชายผาหมตรวจ
พื้นเทากลาววา ทวีปนี้จงยกไว ผูนสี้ มควรครองราชยในทวีปทั้ง ๔
มีทวีปสองพันเปนบริวาร แลวสั่งใหประโคมดนตรีขึ้น ๓ ครั้ง วา
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พวกทานจงประโคมดนตรีขึ้นอีก.
ครั้งนั้น กุมารเปดหนามองดูแลวพูดวา พอทั้งหลาย พวกทาน
มาดวยกิจกรรมอะไรกัน. พวกอํามาตยทูลวา ขาแตสมมติเทพ
ราชสมบัติถงึ แกพระองค. กุมาร พระราชาไปไหน. อํามาตยทิวงคตแลว นาย. กุมาร ลวงไปกี่วันแลว. อํามาตย วันนี้เปนวันที่ ๗.
กุมาร พระราชโอรสหรือพระราชธิดาไมมีหรือ ? อํามาตย ขาแต
สมมติเทพ พระราชธิดามี พระราชโอรสไมมี. กุมาร เราจัก
ครองราชย. อํามาตยเหลานั้นสรางมณฑปสําหรับอภิเษกในขณะนั้น
ทันที ประดับพระราชธิดาดวยเครื่องอลังการทุกอยางนํามายัง
พระราชอุทยานทําการอภิเษกกับกุมาร.
ครั้งนั้นเมื่อพระกุมารทําการอภิเษกแลว ประชาชนนําผามี
ราคาแสนหนึ่งมาถวาย. พระกุมารกลาววา นี้อะไรพอ. พวกอํามาตย
ทูลวา ขาแตสมมติเทพ ผานุงพระเจาขา, พระกุมาร เนื้อหยาบมิใช
หรือ พอ. ผาอื่นที่เนื้อละเอียดกวานี้ไมมีหรือ ? อํามาตย ขาแต
สมมติเทพ ในบรรดาผาที่มนุษยทั้งหลายใชสอย ผาที่เนื้อละเอียด
กวานี้ไมมี พระเจาขา. พระกุมาร พระราชาของพวกทานทรง
นุงผาเห็นปานนี้หรือ ? อํามาตย พระเจาขา ขาแตสมมติเทพ.
พระกุมาร พระราชาของพวกทานคงจะไมมีบุญ พวกทานจงนํา
พระเตาทองมา เราจักไดผา. อํามาตยเหลานั้นนําพระเตาทองมาถวาย.
พระกุมารนั้นลุกขึ้นลางพระหัตถบวนพระโอฐ. เอาพระหัตถวักนํา
สาดไปทางทิศตะวันออก. ในขณะนั้นเอง ตนกัลปพฤกษกช็ ําแรก
แผนดินทึบผุดขึ้นมา ๘ ตน ทรงวักน้ําสาดไปอีกทั่วทิศ ๓ ทิศอยางนี้
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คือ ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ. ตนกัลปพฤกษผุดขึ้นในทิศทั้ง ๔
ทิศละ ๘ ตน รวมเปน ๓๒ ตน. พระกุมารนั้นทรงนุงผาทิพผืนหนึ่ง
ทรงหมผืนหนึ่ง แลวรับสั่งวา พวกทานจงเที่ยวตีกลองปาวรอง
อยางนี้วา ในแวนแควนของพระเจานันทราช พวกสตรีที่ทําหนาที่
กรอดาย อยากรอดาย ดังนี้แลวใหยกฉัตรขึ้นทรงประดับตกแตง
พระองค ทรงขึ้นชางตัวประเสริฐเสด็จเขาพระนคร ขึ้นสูปราสาท
เสวยมหาสมบัติ.
ครั้นกาลเวลาลวงไปดวยอาการอยางนี้ วันหนึ่งพระเทวีเห็น
มหาสมบัติของพระราชาแลว ทรงแสดงอาการของความกรุณา
วาโอ ทานผูมีตปะ ถูกพระราชาตรัสถามวา นี่อะไรกันนะ เทวี
จึงทูลวา ขาแตสมมติเทพ สมบัติของพระองคยิ่งใหญ ในอดีตกาล
พระองคไดทรงเชื่อตอพระพุทธะทั้งหลายไดทํากรรมดีไว เดี๋ยวนี้
ยังไมทรงกระทํากุศลอันจะเปนปจจัยแกอนาคต พระราชาตรัสวา
เราจักใหแกใคร ผูมีศีลไมมี. พระเทวีทูลวา ขาแตสมมติเทพ ชมพูทวีปไมวางจากพระอรหันตทั้งหลายดอก พระองคโปรดทรงตระ
เตรียมทานไวเทานั้น หมอมฉันจะขอพระอรหันตในวันรุงขึ้น พระราชารับสั่งใหตระเตรียมทานไวที่ประตูดานทิศปราจีน. พระเทวี
ทรงอธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรูบายหนาไปทางทิศตะวันออก
หมอบลงบนปราสาทชั้นบนแลวกลาววา ถาพระอรหันตมิอยูในทิศนี้
พรุงนี้ขอนิมนตมารับภิกษาหารของขาพเจาทั้งหลายเถิด. ในทิศ
นั้นไมมีพระอรหันตก็ไดใหสักการะที่เตรียมไวนั้น แกคนกําพรา
และยากาจน ในวันรุงขึน้ ตระเตรียมทานไวทางประตูทิศใตแลวได
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กระทําเหมือนอยางนั้น ในวันรุงขึ้นทางประตูทิศตะวันตกก็ได
กระทําเหมือนอยางนั้น. ก็ในวันที่ทรงตระเตรียมไวทางประตู
ทิศเหนือ พระมหาปทุมปจเจกพุทธเจาผูเปนพี่ชายของพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ผูเปนโอรสของพระนางปทุมวดี อยูในปาหิมวันต
เรียกพระปจเจกพุทธเจาผูเปนนองชายซึ่งถูกพระเทวีนิมนตอยางนั้น
มาวา ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย พระเจานันทราชนิมนตทานทั้งหลาย
จงรับนิมนตของทาวเธอเถิด. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นรับนิมนต
แลว ในวันรุงขึ้นลางหนาที่สระอโนดาดแลวเหาะไปลงที่ประตู
ทิศเหนือ.
พวกมนุษยมากราบทูลแกพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค มาแลวพระเจาขา. พระราชาเสด็จ
ไปพรอมกับพระเทวี ไหวแลวรับบาตรนิมนตพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายขึ้นสูปราสาท ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
บนปราสาทนั้น ในเวลาเสร็จภัตตกิจ พระราชาหมอบที่ใกลเทา
พระสังฆเถระ พระเทวีหมอบที่ใกลเทาพระสังฆนวกะ แลวกลาววา
ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจักไมลําบากดวยเรื่อง
ปจจัย และขาพเจาทั้งหลายก็จักไมทําบุญใหเสื่อม ขอทานทั้งหลาย
จงใหปฏิญญาเพื่ออยูในที่นี้ ตลอดอายุของขาพเจาทั้งหลายเถิด
ครั้นใหทานรับปฏิญญาแลวจึงใหตกแตงสถานที่สําหรับ. อยูอาศัย
แกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นในพระอุทยาน โดยอาการทั้งปวง
คือ บรรณศาลา ๕๐๐ พลัง ที่จงกรม ๕๐๐ ที่ แลวใหทา นอยูใน
ที่นั้นนั่นแล. ครั้นกาลเวลาลวงไปดวยประการอยางนั้น เมืองชายแดน
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ของพระราชากอการกําเริบขึ้น. พระองคทรงโอวาทพระเทวีวา
พี่จะไประงับเมืองชายแดน เธออยาละเลยพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
แลวเสด็จออกไปจากพระนคร เมื่อพระองคยังไมเสด็จกลับ พระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็สิ้นอายุสังขาร.
พระมหาปทุมปจเจกพุทธเจา เลนฌานตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม
ในเวลาอรุณขึ้น ยืนเหนี่ยวแผนกระดานสําหรับยืดปรินิพพานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แมพระปจเจกพุทธเจาที่เหลือทั้งหมด
ทีเดียว ก็ปรินิพพานแลวโดยวิธีนั้น. ในวันรุงขึ้น พระเทวีใหกระทํา
ที่นั่งของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ใหชะอุมดวยของสดเขียว
โปรยดอกไม จุดเครื่องหอม นั่งคอยพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายมา
เมื่อไมเห็นมาจึงสงราชบุรุษไปวา พอจงไป จงรูวา พระผูเปนเจา
ทั้งหลายไมมีความผาสุกอยางไร ? ราชบุรุษนัน้ ไปแลวเปดประตู
บรรณศาลาของพระมหาปทุมปจเจกพุทธเจา เมื่อไมพบในบรรณศาลา
นั้น จึงไปยังที่จงกรม เห็นทานยืนพิงแผนกระดานสําหรับยึดจึงไหว
แลวกลาววา ไดเวลาแลวเจาขา. สรีระของทานผูปรินิพานแลว
จักพูดไดอยางไร. ราชบุรุษนั้นคิดวาเห็นจะหลับ จึงเดินไปเอามือ
ลูบที่หลังเทา รูวาปรินพิ พานแลว เพราะเทาทั้งสองเย็นและแข็ง
จึงไปยังสํานักของพระปจเจกพุทธเจาองคที่ ๒ เมื่อรูวาองคที่ ๒
ปรินิพพานแลวอยางนั้น ก็ไปยังสํานักของพระปจเจกพุทธเจา
องคที่ ๓ รูว าพระปจเจกพุทธเจาทุกองคปรินิพพานแลวดวยประการ
ดังนี้ จึงไปยังราชสกุล พระเทวีตรัสถามวา พระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายไปไหนพอ จึงกราบทูลวา ขาแตพระเทวี พระปจเจกพุทธเจา
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ทั้งหลาย ปรินิพพานแลว. พระเทวีทรงกรรแสงคร่ําครวญเสด็จ
ออกไปที่บรรณศาลานั้นพรอมกับชาวเมือง รับสั่งใหเลนสาธุกีฬา
(การเลนที่เกี่ยวกับเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) กระทําฌาปนกิจ
สรีระของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวเก็บธาตุสรางพระเจดีย
ไว. พระราชาทรงปราบเมืองชายแดนใหสงบแลวเสด็จกลับมา
รับสั่งถามพระเทวีผูเสด็จมาตอนรับวา แมมหาจําเริญ เธอไม
ประมาท (คือไมละเลย) ในพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายหรือ ?
พระผูเปนเจาทั้งหลายสบายดีหรือ ? พระเทวีทูลวา ขาแตสมมติเทพ
พระผูเปนเจาทั้งหลายปรินิพพานเสียแลว. พระราชาทรงพระดําริ
วา มรณะยังเกิดแกบัณฑิตทั้งหลายเห็นปานนี้ พวกเราจะพนไป
แตไหน พระองคไมเสด็จไปพระนคร เสด็จเขาไปยังพระราชอุทยาน
เลยทีเดียว รับสั่งใหเรียกพระโอรสองคใหญมาแลวมอบราชสมบัติ
แกพระโอรสนั้นแลวโอวาท. สวนพระองคทรงผนวชเปนสมณะ
ประเภทหนึ่ง. ฝายพระเทวีเมื่อพระราชาทรงผนวชแลวทรงดําริวา
เราจะทําอะไร จึงทรงผนวชอยูในพระราชอุทยานนั้นเอง พระราชา
และพระเทวีแมทั้งสองนั้น บําเพ็ญฌานไดจุติจากอัตตภาพนั้นไป
บังเกิดในพรหมโลก.
เมื่อคนทั้งสองนั้นอยูในพรหมโลกนั้นนั่นแหละ พระศาสดา
ของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นในโลกประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ
เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤหโดยลําดับ. เมื่อพระศาสดาประทับ
อยูในกรุงราชคฤหนั้น ปบผลิมาณพนี้ บังเกิดในทองภรรยาหลวง
ของกบิลพราหมณในพราหมณคามชื่อมหาติตถะ ในมคธรัฐ นาง
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ภัททา กาปลานี นี้บงั เกิดในทองของภรรยาหลวงของพราหมณ
โกลิยโคตรในสาคลนครในมคธรัฐ. เมื่อชนทั้งสองนั้นเติบโตขึ้น
โดยลําดับ เมื่อนางภัตทามีอายุถึงปที่ ๑๖ ในปที่ ๒๐ ของปบผลิมาณพ บิดามารดามองดูบุตรแลวแคนไดอยางหนักวา พอ เจา
ก็เติบโตแลวธรรมดาวาตระกูลวงศ จําตองใหดํารงอยู. มาณพ
กลาววา ทานทั้งสองอยาไดกลาวถอยคําเห็นปานนี้เขาหูลูกเลย
ลูกจะปฏิบัติตราบเทาที่ทานทั้งสองยังมีชีวิตอยู ตอเมื่อทานทั้งสอง
ลวงลับไปแลว ลูกจักบวช. บิดามารดาใหเวลาลวงเลยไป ๒ - ๓ วัน
ก็กลาวอีก แมมาณพนั้นก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั้นแหละ ตั้งแตนั้น
มารดาไดกลาว (ถึงการแตงงาน) อยูเรื่อย ๆ ทีเดียว.
มาณพคิดวา เราจะยังมารดาใหยินยอม จึงเอาทองคําสี
สุกปลั่งพันลิม่ ใหชางทองทํารูปหญิงคนหนึ่ง ในเวลาเสร็จงานมี
การขัดและบุบเปนตนซึ่งรูปหญิงนั้น จึงใหรูปหญิงนั้นนุงผาแดง
ประดับดวยดอกไมอันสมบูรณดวยสี และเครื่องประดับตาง ๆ
แลวใหเรียกมารดามาพูดวา คุณแม เมื่อลูกไดอารมณเห็นปานนี้
จึงจะแตงงาน ถาไมไดจักไมแตง. นางพราหมณีเปนคนมีปญญา
จึงคิดวา บุตรของเราเปนผูมีบุญ ใหทานไวแลว สรางอภินิหาร
ไวแลว เมือ่ จะกระทําบุญคงจะไมทําคนเดียว หญิงผูทําบุญรวมกับ
บุตรของเรานี้ จักมีสวนเปรียบดวยทองคําแนแท จึงใหเรียกพราหมณ
๘ คนมา เลี้ยงดูใหอิ่มหนําดวยสิ่งที่ตองการทุกอยาง ใหยกรูปทองคํา
ขึ้นตั้งบนรถแลวสงไปวา พอทั้งหลายจงพากันไป พบเห็นทาริกา
เห็นปาน (ดังรูปทอง) นี้ ในตระกูลที่เสมอกันกับเราโดยชาติ โคตร
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และโภคทรัพย ในที่ใด จงใหรูปทองนี้แหละใหเปนบรรณการ ใน
ที่นั้น.
พราหมณเหลานั้นพากันออกไปดวยตระหนักวา นี้เปน
กิจกรรมชื่อวาของพวกเรา จึงคิดวาจะไปที่ไหน ตกลงกันวา ธรรมดา
มัททรัฐเปนบอเกิดแหงสตรี พวกเราจักไปมัททรัฐ ดังนี้แลว จึงได
ไปยังสาคลนครในมัททรัฐ. ครั้งนั้น แมนมของนางภัตทา ใหนางภัททาอาบน้ําแลวแตงตัวใหนั่งในหองอันโออาแลว (ตนเอง) จะไป
อาบน้ํา เห็นรูปนั้นจึงขูดวยเขาใจวา ธิดาแหงแมเจาของเรามาที่นี้
กลาววา แนะแมหัวดื้อ มาที่นี่ทําไม แลวเงื้อฝามือ ที่ขางแกม (พรอม
กับ) พูดวา จงรีบไป. มือสะทอนเหมือนติหิน. แมนมนั้นรูวาเปน
ของแข็งดวยอาการอยางนี้จึงเลี่ยงไปพูดวา เราเห็นรูปทองเขาก็
เกิดความเขาใจวาธิดาแหงแมเจาของเรา ก็นางนี้ แมจะเปนผูรับ
ผานุงของธิดาแหงแมเจาของเรา ก็ยงั ไมเหมาะสม. ทีนั้น พวกมนุษย
เหลานั้นพากันหอมลอมนางแลวถามวา ธิดาแหงเจานายของทาน
เห็นปานนี้ไหม ? หญิงแมนมพูดวา นางนี่นะหรือ ธิดาแหงแมเจา
ของเรางามยิ่งกวานางนี้รอยเทา พันเทา เมื่อเธอนั่งอยูในหอง
ประมาณ ๑๒ ศอก กิจดวยดวงประทีปไมมี เธอขจัดความมืดดวย
แสงสวางจากสรีระนั่นแหละ. พวกมนุษยเหลานั้นกลาววา ถา
อยางนั้น จงมากันเถอะ แลวถือเครือ่ งบูชา ยกรูปทองคําขึ้นบนรถ
แลวหยุดอยูที่ประตูบานของพราหมณโกสิยโคตร แจงใหทราบ
ถึงการมา.
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พราหมณทําปฏิสันถารแลวถามวา พวกทานมาจากไหน ?
ชนเหลานั้นตอบวา มาจากเรือนของกบิลพราหมณ ในมหาติดถคาม
ในมคธรัฐ. พราหมณถาม มาเพราะเหตุไร ? ชนเหลานั้นตอบ
เพราะเหตุชื่อนี้ พราหมณกลาววา งามละพอทั้งหลาย พราหมณ
ของพวกเรามีชาติ โคตร และทรัพยสมบัติเสมอกัน เราจักใหทาริกา
(ลูกสาว) ดังนี้แลวก็รับเครื่องบรรณาการ. ชนเหลานั้นสงขาวแก
กบิลพราหมณวา ไดทาริกาแลว ทานจงทําสิ่งที่จะตองทํา. กบิลพราหมณไดสดับขาวนั้นแลวจึงบอกแกปบผลิมาณพวา เขาวาได
ทาริกาแลว. มาณพคิดวา เราคิดวาจักไมได คนเหลานี้พูดวา ไดแลว
เราไมมีความตองการ จักสงหนังสือไป (ใหร)ู แลวไฟในที่ลับ
เขียนหนังสือวา แมภัททาจงไดคูครองเรือนอันสมควรแกชาติ โคตร
และทรัพยสมบัติของตน เราจักออกบวช จะไดไมเดือดรอนใน
ภายหลัง. แมนางภัททาไดฟงวา เขาใครจะใหเราแกคนโนน จึงไป
ในที่ลับเขียนหนังสือวา ลูกเจาจงไดคูครองเรือนอันสมควรแกชาติ
โคตร และทรัพยสมบัติของตน เราจักออกบวช จะไดไมเดือดรอน
ในภายหลัง. หนังสือทั้งสองฉบับมาประจวบกันในระหวางทาง.
ชนเหลานั้น เมื่อถูกฝายนางภัททาถามวา นี้หนังสือของใคร. ก็
กลาววาปบผลิมาณพสงใหนางภัตทา และเมื่อถูกฝายปบผลิมาณพ
ถามวา นี้ของใคร ก็กลาววา นางภัททาสงใหปบผลิมาณพ จึงพากัน
อานหนังสือ แมทั้งสองฉบับแลวกลาววา ทานทั้งหลายจงดูการ
กระทําของเด็ก ๆ แลวฉีกทิ้งไปในปา เขียนหนังสืออันมีขอความ
เสมอกันสงไปใหคนทั้งสองนั้น ทั้งฝายนี้และฝายโนน ดังนั้น คน
ทั้งสองนั้นไมปรารถนาเลย ก็ไดมา (อยู) รวมกัน
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ในวันนี้แล แมมาณพก็เอาพวงดอกไมพวงหนึ่งวางไว แม
นางภัททากาลาปลานี้ก็เอาพวงดอกไมพวงหนึ่งวางไว. คนแมทั้งสอง
บริโภคอาหารเย็นแลว วางพวงดอกไมเหลานั้นไวกลางที่นอน
มาพรอมกันดวยหวังใจวาจักขึ้นที่นอน มาณพขึ้นที่นอนทางดานขวา
นางภัททาขึ้นที่นอนทางดานซายแลวกลาววา ดอกไมในดานของ
คนใดเหี่ยว พวกเราจักรูไดวา ราคจิตเกิดขึ้นแลวแกผูนั้น เพราะ
เหตุนั้น พวงดอกไมนี้เราจึงไมแตะตอง. ก็คนทัง้ สองนั้นนอนไมหลับ
ตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม เพราะกลัวจะถูกตัวของกันและกัน จนราตรี
ลวงไป อนึง่ ในเวลากลางวันก็ไมมีแมสักวาการยิ้มหวัว. คนทั้งสอง
นั้นไมเกี่ยวของดวยเรื่องโลกามิส ไมจัดการทรัพยสมบัติตราบเทา
ที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู เมื่อบิดามารดากระทํากาลกิริยาไปแลว
จึงจัดการ. ปบผลิมาณพมีสมบัติ (คิดเปนเงิน) ๘๗ โกฏิ เฉพาะผง
ทองคําที่ใชขัดสรีระแลวทิ้งไปวันหนึ่ง ๆ ควรไดประมาณ ๑๒
ทะนาน โดยทะนานมคธ มีเหมืองน้ําประมาณ ๖๐ แหง ติดเครื่อง
ยนต มีการงานที่ทํา (กินเนื้อที่) ประมาณ ๑๒ โยชน มีหมูบานทาส
(๑๔ บาน) ขนาดเทาเมืองอนุราธบุรี มีหัตถานึกถือกองชาง ๑๔ กอง
มีอัสสานึกคือกองมา ๑๔ กอง มีรถานึกดือกองรถ ๑๔ กอง.
วันหนึ่ง ปบผลิมาณพนั้นขึ้นมาที่ประดับตกแตงแลว แวดลอม
ดวยมหาชนไปยังที่ทํางาน ยืนอยูปลายนา เห็นพวกนกมีกาเปนตน
คุยเขี่ยสัตวมีไสเดือนเปนตน จากรอยไถเอามากิน จึงถามวา พอ
ทั้งหลาย สัตวเหลานี้กินอะไร ? มหาชนตอบวา นายทาน มันกิน
ไสเดือน. มาณพถามวา บาปที่สัตวเหลานี้ทําเปนของใคร ? มหาชน
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ตอบวา นายทาน บาปเปนของทาน. มาณพคิดวา ถาบาปที่สัตวเหลานี้
กระทําตกเปนของเราไซร ทรัพย ๘๗ โกฏิ จักทําอะไรแกเรา
การงาน ๑๒ โยชน เหมืองน้ําติดเครื่องยนต ๖๐ แหง หมูบานทาส
(๑๔ แหง) จักทําอะไรแกเรา เราจะมอบทรัพยสมบัติทั้งหมดนี้
แกภัตทากาปลานี แลวออกบวช.
ขณะนั้น นางภัตทากาปลานี ใหหวานเมล็ดงา ๓ หมอ ลง
ในระหวางไร พวกแมนมหอมลอมนั่งอยูเห็นพวกกากินสัตวใน
เมล็ดงาจึงถามวา แมทั้งหลาย สัตวเหลานี้กินอะไร ? พวกแมนม
ตอบวา แมเจา พวกมันกินสัตว. นางถามวา อกุศลจะเปนของใคร ?
พวกแมนมตอบวา เปนของแมเจา จะ. นางคิดวา เราไดผา ๔ ศอก
และขาวสุกประมาณหนึ่งทะนานก็ควร ก็ถาอกุศลนี้อันชนมีประมาณ
เทานี้กระทําจะเปนของเราไซร เราไมอาจยกหัวขึ้นจากวัฏฏะ
ตั้ง ๑,๐๐๐ ภพ เมื่อลูกเจาพอมาถึง เราจะมอบทรัพยสมบัติทั้งหมด
แกลูกเจานั้นแลวออกบวช.
มาณพมาแลวอาบน้ําขึ้นปราสาทนั่งบนแทนอันควรคามาก.
ครั้งนั้น พวกพอครัวจัดแจงโภชนะอันสมควรแกพระเจาจักรพรรดิ.
ชนแมทั้งสองบริโภคแลว เมื่อปริวารชนออกไปแลว ก็ไปในที่รโหฐาน
นั่งในที่ที่มีความผาสุก. ลําดับนั้น มาณพกลาวกะนางภัททาวา
แมภัททา เธอเมื่อจะมาเรือนนี้ นําเอาทรัพยมาเทาไร. นางภัททา
กลาววา พอเจา นํามาหาหมื่นหาพันเลมเกวียน. มาณพกลาววา
ทรัพยทั้งหมดนั่น กับทรัพย ๘๗ โกฏิ ในเรือนนี้ และสมบัตอิ ันตาง
ดวยเหมือง ๖๐ เหมืองเปนตนที่ติดเครื่องยนต. ทั้งหมด เราขอมอบ
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แกเธอเทานั้น. นางภัททากลาววา พอเจา ก็ทา นเลา จะไปไหน
มาณพ เราจักบวช นางภัททา แมเราก็นั่งคอยการมาของทานอยู
แมเราก็จักบวช. ภพทั้งสามปรากฏแกคนทั้งสองนั้นเหมือนกุฎี
ใบไมถูกไฟไหมฉะนั้น. คนทั้งสองนั้นใหนําผากาสายะ และบาตรดิน
มาจากตลาด ตางปลงผมใหกันและกัน กลาววา การบวชของเรา
ทั้งสองอุทิศพระอรหันตในโลก แลวสอดบาตรลงในถุงคลองที่ไหล
ลงจากปราสาท. บรรดาทาสหรือกรรมกรทั้งหลายในเรือน ใคร ๆ
จําไมได.
ครั้งนั้น ชนหมูบานทาส จําคนทั้งสองนั้นซึ่งออกจากบาน
พราหมณกําลังเดินไปทางประตูบานทาสได
ดวยอากัปกิริยา
ทาทาง ชนเหลานั้นรองไหหมอบลงที่เทากลาววา นายทาน ทาน
จะทําใหพวกขาพเจาไรที่พึ่งหรือ. คนทั้งสองกลาววา แนะพนาย
เราทั้งหลายเห็นวา ภพทั้งสามเหมือนบรรณศาลาถูกไฟไหมจึง
ไดบวช ถาเราจะการทําบรรดาพวกทานคนหนึ่ง ๆ ใหเปนไท
แม ๑๐๐ ป ก็ไมพอ พวกทานเทานั้น จงลางศีรษะของทานเปนไท
เลี้ยงชีวิตอยูเถิด เมื่อชาวบานทาสเหลานั้นคร่ําครวญอยูนั่นแหละ
ก็หลีกไปแลว. พระเถระเดินไปขางหนาหันกลับมาแลดูพลางคิดวา
ภัททากาปลานี นี้ เปนหญิงมีคาควรแกชมพูทวีปทั้งสิ้น เดินมาขาง
หลังเรา มีฐานะอยูที่ใคร ๆ จะพึงคิดวา ชนเหลานี้ แมบวชแลว
ก็ไมอาจแยกกัน กระทําไมสมควรดังนี้ เกิดความคิดวา ใคร ๆ
ทําใจใหประทุษรายในเราทั้งหลาย จะพึงเต็มในอบาย ควรที่เรา
จะละนางไปเสีย.
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พระเถระเดินไปขางหนาเห็นทาง ๒ แพรง ไดหยุดอยู
ที่หัวทางนั้น. ฝายนางภัททามาแลวไหวยืนอยู. ครั้งนั้น พระเถระ
กลาวกะนางภัททาวา แมนางเอย มหาชนเห็นสตรีเชนเจาเดินมา
ขางหลังเราจะคิดวา ชนเหลานี้แมบวชแลวก็ไมอาจแยกกัน แลวมี
จิตประทุษรายในพวกเรา จะพึงเปนผูเต็มอยูในอบาย พวกเรา
ยืนอยูแลวในทาง ๒ แพรงนี้ ทานจงถือเอาทางสายหนึ่ง ฉันจะไป
ทางอีกสายหนึ่ง. นางภัททากลาววา จริงสิ พอเจา ธรรมดามาตุคาม
เปนมลทินของบรรพชิตทั้งหลาย ชนทั้งหลายจักแสดงโทษของ
พวกเราวา คนเหลานี้แมบวชแลวก็ยังไมแยกกัน ทานจงถือเอาทาง
สายหนึ่ง ฉันจะถือเอาสายหนึ่ง พวกเราจักแยกกัน ดังนี้แลวทํา
ประทักษิณ ๓ ครั้ง ไหวดวยเบญจางคประดิษฐในที่ทั้ง ๔ แหง
(คือ ขางหนา ขางหลัง ขางซาย ขางขวา) ประคองอัญชลีอันงดงาม
ดวยรวมนิ้วทั้งสิบ แลวกลาววา ความสนิทสนมฐานมิตร ซึ่งได
ทําไวตลอดกาลนานประมาณแสนกัป จําแตกในวันนี้ แลวกลาววา
ทานมีชาติเบื้องขวา ทางขวาสมควรแกทาน ฉันชื่อวาเปนมาตุคาม
มีชาติเบื้องซาย ทางซายสมควรแกฉัน ดังนี้ ไหวแลวเดินทางไป.
ในเวลาที่ทานทั้งสองนั้นแยกทางกัน มหาปฐพีนี้ไดสะเทือนเลื่อนลั่น
เหมือนจะพูดวา เราสามารถรองรับเขาจักรวาล และเขาสิเนรุได
แตไมอาจรองรับคุณทั้งสองของพวกทานได. ในอากาศมีเสียงเหมือน
ฟาผา ภูเขาจักรวาลก็โอนโนมลง
แมพระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับนั่งในพระคันธกุฎี ณ
พระเวฬุวันมหาวิหาร ไดสดับเสียงแผนดินไหวจึงทรงพระรําพึงวา
แผนดินไหวเพื่อใครหนอ ทรงทราบวา ปบผลิมาณพ และนางภัททา
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กาปลานี ละสมบัติอันนับไมไดแลวบวชอุทิศเรา แผนดินไหวนี้
เกิดดวยกําลังแหงคุณของตนแมทั้งสอง ในตอนที่คนทั้งสองนั้นแยก
ทางกัน แมเราก็ควรทําการสงเคราะหคนทั้งสองนี้ จึงเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎี ลําพังพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร ไมตรัส
เรียกใคร ๆ ในบรรดาพระมหาสาวก ๘๐ องค เสด็จไปตอนรับ
สิ้นทาง ๓ คาวุต ประทับนั่งขัดสมาธิที่โคนตนพหุปุตตกนิโครธ
ระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาลันทา. ก็เมื่อประทับนั่ง มิไดประทับ
นั่งเหมือนพระผูถือบังสุกุลเปนวัตรรูปหนึ่ง ทรงถือเพศเปนพระพุทธเจา ประทับนั่งเปลงพระรัศมีทึบประมาณ ๘๐ ศอก. ดังนั้น.
ในขณะนั้น พระพุทธรัศมีมีประมาณเทารมใบไม ลอรถ แลเรือนยอด
เปนตน วิ่งฉวัดเฉวียนไปรอบดาน ทําใหเหมือนเวลาพระจันทร
และพระอาทิตยขึ้นเปนพัน ๆ ดวง ไดทําชายปานั้นใหมีแสงสวาง
เปนอันเดียวกัน. พื้นทองฟาประหนึ่งระยิบระยับดวยหมูดาว เรืองรองดวยพระสิริแหงพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ชายปา
รุงโรจนดุจน้ําที่มีดอกบัวบานสะพรั่ง. ธรรมดาตนนิโครธมีมีลําตน
ขาว มีใบเขียว ผลสุกแดง. แตวันนั้น ตนนิโครธกลับมีกงิ่ ขาว มี
สีเหมือนทอง.
พระมหากัสสปเถระคิดวา ทานผูนี้จักเปนพระศาสดาของเรา
เราบวชอุทิศพระศาสดาพระองคนี้ ดังนี้ จําเดิมแตที่ที่มองเห็น
ไดนอมกายเดินไป ไหวในที่ ๓ แหง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองค
เปนสาวก ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดา
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ของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสกะพระมหากัสสปเถระวา ดูกอนกัสสป ถาเธอจะพึงทําการ
นบนอบนี้ไวในมหาปฐพีไซร แมมหาปฐพีนั้นก็ไมอาจรองรับเอาไวได
การนบนอบที่เธอกระทํา ยอมไมอาจทําแมขนของเราใหสั่น เพราะ
ตถาคตมีคุณใหญหลวงอยางนี้ นั่งลงเถอะกัสสป เราจะใหทรัพย
อันเปนมรดกแกเธอ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดประทาน
อุปสมบทแกพระมหากัสสปเถระดวยโอวาท ๓ ประการ ครั้น
ประทานแลวก็เสด็จออกจากโคนตนพหุปุตตกนิโครธเสด็จเดินทาง
มีพระเถระเปนปจฉาสมณะ. พระสรีระของพระศาสดาตระการ
ตาดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ สรีระของพระมหากัสสปประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๗ ประการ. พระมหากัสสป
นั้นเดินตามเสด็จพระศาสดา เหมือนเรือพวงไปตามเรือใหญสีทอง
ฉะนั้น พระศาสดาเสด็จเดินทางไปหนอยหนึ่งแลวแวะลง (ขางทาง)
แสดงอาการจะประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง พระเถระระวา พระศาสดามีพระประสงคจะประทับนั่ง จึงกระทําสังฆาฏิอันเปนผา
เกาที่ตนหมใหเปน ๔ ชั้น ปูลาดถวาย.
พระศาสดาประทับนั่งบนผาสังฆาฏินั้นแลว เอาพระหัตถ
ลูบคลําเนื้อผาตรัสวา กัสสป สังฆาฏิอันทําดวยผาเกาผืนนี้ของเธอ
นุมดี. พระเถระระวา พระศาสดาตรัสถึงสังฆาฏิของเรานุม คงจัก
ประสงคจะหม จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงหมสังฆาฏิเถิด. พระศาสดาตรัสวา กัสสป เธอจะ
หมอะไร ? พระเถระกราบทูลวา ขาพระองคไดผานุงของพระองค
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จึงจักหม. พระศาสดาตรัสวา กัสสป ก็เธอจักอาจทรงผาบังสุกุล
ที่ใชจนเกาผืนนี้อยางนี้ไดหรือ ดวยวามหาปฐพีไดไหวจนถึงน้ํารอง
แผนดิน ในวันที่เราซักผาบังสุกุลผืนนี้. ธรรมดาวาจีวรที่เกาเพราะ
ใชของพระพุทธเจาทั้งหลายนี้ ถึงเกาแลวคนที่มีคุณนิดหนอยไม
อาจครองได จีวรเกาดังกลาวนี้ อันบุคคลผูอาจสามารถในการ
บําเพ็ญขอปฏิบัติ ผูถือผาบังสุกุลมาแตเดิมจึงจะควรรับเอา แลว
ทรงเปลี่ยนจีวรกับพระเถระ.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลี่ยนจีวรอยางนี้แลว ทรงหม
จีวรที่พระเถระหมแลว พระเถระหมจีวรของพระศาสดา. ในสมัยนั้น
มหาปฐพีนี้แมไมมีจิตใจก็ไหวจนถึงน้ํารองแผนดินเหมือนจะกลาววา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงทําสิ่งที่ทําไดยาก จีวรที่พระองค
หมแลว ชือ่ วาเคยไดประทานแกพระสาวกไมมี (คือไมเคยมีการ
ประทานจีวรที่ทรงหมแลวแกสาวก) ขาพระองคไมอาจรองรับคุณ
ของพระองคได. แมพระเถระก็มิไดกระทําเหยอหยิ่งวา เดีย๋ วนี้
เราไดจีวรสําหรับใชสอยของพระพุทธเจาทั้งหลาย สิ่งที่เราจะพึง
ทําใหยิ่งขึ้นไปในบัดนี้ยังจะมีอยูหรือ จึงไดสมาทานธุดงคคุณ ๑๓
ขอในสํานักของพระพุทธเจานั่นแหละ เปนปุถชุ นเพียง ๗ วัน
ในอรุณที่ ๘ ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยสูตรทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัสสปเปรียบเหมือนพระจันทร
เขาไปสูตระกูลทั้งหลาย หลีกกาย หลีกใจจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
เปนผูใหมอยูเสมอ ไมคนองในตระกูลทั้งหลาย. ครั้นมาภายหลัง
ทรงกระทํากัสสปสังยุตนี้แหละใหเปนเหตุเกิดเรื่อง จึงทรงสถาปนา
พระเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะดวยพระดํารัสวา มหากัสสปเปน
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ยอดของภิกษุทั้งหลายผูถือธุดงคและสอนเรื่องธุดงค ในศาสนาของเรา
ดังนี้แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๕
ประวัติพระอนุรุทธเถระ
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทิพฺพจกฺขุกาน ยทิท อนุรุทฺโธ ความวา ตรัสวาพระอนุรุทธเถระเปนยอดของภิกษุทั้งหลายผูมีจักษุทิพย พึงทราบวา
พระอนุรุทธเถระนั้นเปนผูเลิศ เพราะเปนผูมีความชํานาญอันสั่งสม
ไวแลว. ไดยินวาพระเถระเวนแตชั่วเวลาฉันเทานั้น ตลอดเวลา
ที่เหลือ เจริญอาโลกกสิณตรวจดูเหลาสัตวดวยทิพยจักษุอยาง
เดียวอยู ดังนั้น พระเถระนี้จึงชื่อวาเปนยอดของภิกษุทั้งหลาย
ผูมีทิพยจักษุ เพราะเปนผูมีความชํานาญอันสะสมไวตลอดวัน
และคืน. อีกอยางหนึ่งเปนยอดของภิกษุผูมีทิพยจักษุที่เหลือ เพราะ
ปรารถนาไวตลอดแสนกัป ก็ในเรือ่ งบุรพกรรมของทานในขอนั้น
มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังตอไป
ความพิสดารวา ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตรนั่นแล กุลบุตรแมนี้ไดไปกับมหาชนผูไปยังวิหารเพื่อฟงธรรม
ภายหลังภัตตาหาร. ก็ครั้งนั้น กุลบุตรผูนี้ไดเปนกุฎมพีผูยิ่งใหญ
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ไมปรากฏชือ่ คนหนึ่ง. เขาถวายบังคมพระทศพลแลวยืนอยูท าย
บริษัทฟงธรรมกถา. พระศาสดาทรงสืบตอพระธรรมเทศนาตาม
อนุสนธิแลวทรงสถาปนาภิกษุผูมีทิพยจักษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะ. ลําดับนั้น กุฎมพีไดมีดําริดังนี้วา ภิกษุนี้ใหญหนอ พระศาสดาทรงตั้งไวในความเปนยอดของภิกษุผูมีทิพยจักษุเอง ดวย
ประการอยางนี้ โอหนอ แมเราก็พึงเปนยอดของภิกษุผูมีจักษุทิพย
ในพระศาสนาของพระพุทธเจาผูจะอุบัติในอนาคต ดังนี้แลวเกิด
ความคิดดังนี้ขึ้น เดินเขาไประหวางบริษัท ทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจากับพระภิกษุแสนหนึ่ง เพื่อเสวยวันวันพรุงนี้ ในวันรุงขึ้น
ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข คิดวา เรา
ปรารถนาตําแหนงใหญ จึงทูลนิมนตในวันนี้ เพื่อเสวยวันพรุงนี้
แลวทํามหาทานใหเปนไปถึง ๗ วัน โดยทํานองนั้นนั่นแล ถวาย
ผาอยางดีเยี่ยมแดพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งบริวารแลวทําความ
ปรารถนาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทําสักการะนี้
เพื่อประโยชนแกทิพยสมบัติหรือมนุษยสมบัติก็หามิได ก็พระองค
ทรงตั้งภิกษุใดไวในตําแหนงเปนยอดของภิกษุผูมีทิพยจักษุใน
๗ วันที่แลวมาจากวันนี้ แมขาพระพุทธเจาก็พึงเปนยอดของภิกษุ
ผูมีทิพยจักษุเหมือนภิกษุองคนั้น ในพระศาสนาของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคตกาลดังนี้แลว หมอบลงแทบพระบาทของ
พระศาสดา. พระศาสดาทรงตรวจดูในอนาคต ทรงทราบวาความ
ปรารถนาของเขาสําเร็จ จึงตรัสอยางนี้วา ดูกอ นบุรุษผูเจริญ
ในที่สุดแสนกัปในอนาคต พระพุทธเจาพระนามวาโคดม จักอุบัติ
ขึ้น ทานจักมีชื่อวาอนุรุทธะเปนยอดของภิกษุผูมีทิพยจักษุ ใน
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พระศาสนาของพระโคดมพุทธเจานั้น ก็แหละครั้นตรัสอยางนี้แลว
ทรงกระทําภัตตานุโมทนาเสด็จกลับไปพระวิหาร.
ฝายกุฎมพีทํากรรมงามไมขาดเลย ตราบที่พระพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยู เมือ่ พระศาสดาปรินิพพานแลว เมื่อสรางเจดีย
ทองประมาณ ๗ โยชนสําเร็จแลว จึงเขาไปหาภิกษุสงฆถามวา
อะไรเปนบริกรรมของทิพยจักษุขอรับ. ภิกษุสงฆบอกวาควรให
ประทีปนะอุบาสก. อุบาสกกลาววา ดีละขอรับผมจักทํา จึงให
สรางตนประทีปพันตนเทากับประทีปพันดวงกอน ถัดจากนั้น
สรางใหยอมกวานั้น ถัดจากนั้นสรางใหยอมกวานั้น รวมความวา
ไดสรางตนประทีปหลายพันตน. สวนประทีปที่เหลือประมาณไมได
เขาทํากัลยาณกรรม อยางนี้ตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ลวงไปแสนกัป ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา บังเกิดในเรือนกุฎมพีใกลกรุงพาราณสี เมื่อพระศาสดา
ปรินิพพาน เมื่อสรางเจดียประมาณ ๑ โยชนสําเร็จแลว ใหสราง
ภาชนะสําริดเปนอันมาก บรรจุเนยใสจนเต็ม ใหวางไสตะเกียง
เวนระยะองคุลี ๑ ๆ ในทามกลาง ใหจุดไฟขึ้นใหลอมพระเจดีย
ใหขอบปากตอขอบปากจดกัน ใหสรางภาชนะสําริดใหญกวาเขา
ทั้งหมดสําหรับตนใสเนยใสเต็ม จุดใสตะเกียงพันดวงรอบ ๆ ขอบ
ปากภาชนะสําริดนั้น เอาผาเกาที่เปนจอมหุมไวตรงกลาง ใหจุดไฟ
เทินภาชนะสําริด เดินเวียนเจดียประมาณ ๑ โยชน ตลอดคืนยังรุง.
เขาทํากัลยาณกรรมตลอดชีวิต ดวยอัตตภาพแมนั้น ดวยอาการ
อยางนี้ แลวบังเกิดในเทวโลก. เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติขึ้น.
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เขาถือปฏิสนธิในเรือนของตระกูลเข็ญใจ ในนครนั้นนั่นแลอีก เปน
คนหาบหญา อาศัยสุมนเศรษฐีอยู เขาไดมีชื่อวา อันนภาระ. ฝาย
สุมนเศรษฐีนั้น ใหมหาทานที่ประตูบาน แกคนกําพรา คนเดินทาง
วณิพกและยาจก. ทุกวัน ๆ
ภายหลัง ณ วันหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจา นามวาอุปริฏฐะ
เขานิโรธสมาบัติ ที่ภูเขาคันธมาทน ออกจากสมาบัตนิ ั้นแลว พิจารณาวา วันนี้ ควรจะทําการอนุเคราะหใคร. ก็ธรรมดาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนผูอนุเคราะหคนเข็ญใจ ทานคิดวา
วันนี้เราควรทําการอนุเคราะห นายอันนภาระ ทราบวา นายอันนภาระจักออกจากดงมายังบานตน จึงถือบาตรและจีวรจากภูเขา
คันธมาทน เหาะขึ้นสูเวหาสมาปรากฏเฉพาะหนานายอันนภาระ
ที่ประตูบานนั่นเอง. นายอันนภาระ เห็นพระปจเจกพุทธเจา ถือ
บาตรเปลาจึงอภิวาทพระปจเจกพุทธเจาแลวถามวา ทานไดภิกษา
บางไหมขอรับ. พระปจเจกพุทธเจากลาววา จักไดผูมีบุญมาก.
เขากลาววา โปรดรออยูท ี่นี้กอนเถิดขอรับ แลวรีบไป ถามแมบาน
ในเรือนของตนวา นางผูเจริญ ภัตอันเปนสวนเก็บไวเพื่อเรา มีหรือไม.
นางตอบวา มี จะนาย. เขาไปจากที่นั้นรับบาตรจากมือพระปจเจกพุทธเจามากลาววา นางผูเจริญ เพราะคาที่ไมไดทํากัลยาณกรรม
ไวในชาติกอน เราทั้ง ๒ จึงหวังไดอยูแตการรับจาง เมือ่ ความ
ปรารถนาจะใหของพวกเรามีอยู แตไทยธรรมไมมี เมื่อไทยธรรมมี
ก็ไมไดปฏิคาหก วันนี้เราพบพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจาเขาพอดี
และภัตอันเปนสวนแบงก็มีอยู เจาจงใสภัตที่เปนสวนของฉันลง
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ในบาตรนี้. หญิงผูฉลาดคิดวา เมือ่ ใดสามีของเราใหภัตซึ่งเปน
สวนแบง เมื่อนั้นแมเราก็พึงมีสวนในทานนี้ จึงวางแมภัตอันเปน
สวนของตนลงในบาตรถวายแกอุปริฏฐปจเจกพุทธเจา. นายอันนภาระ นําบาตรอันบรรจุภัตมาวางในมือของพระปจเจกพุทธเจา
แลวกลาววา ขอใหพวกขาพเจาพนจากความอยูอยางลําบากเห็น
ปานนี้เถิดขอรับ. พระปจเจกพุทธเจา อนุโมทนาวา จงสําเร็จ
อยางนั้นเถิดผูมีบุญมาก. เขาลาดผาหมของตนลง ณ ที่สวนหนึ่งแลว
กลาววา ขอจงนั่งฉันที่นี้เถิด ขอรับ. พระปจเจกพุทธเจานั่ง ณ
อาสนะนั้นแลว พิจารณาความเปนของปฏิกูล ๙ อยาง แลวจึงฉัน
เมื่อฉันเสร็จแลว นายอันนภาระจึงถวายน้ําสําหรับลางบาตร พระปจเจกพุทธเจา เสร็จภัตกิจแลวกระทําอนุโมทนาวา
สิ่งที่ทานตองการแลว ปรารภนาแลว จงสําเร็จ
พลันเทียว ความดําริจงเต็มหมดเหมือนพระจันทรเพ็ญ ๑๕ ค่ํา ฉะนั้น สิ่งที่ทานตองการแลว
ปรารถนาแลว จงสําเร็จพลันเทียว ความดําริจง
เต็มหมด เหมือนมณีมีประกายโชติชวง ฉะนั้น.
แลวออกเดินทางไป.
เทวดาที่สิงอยูที่ฉัตรของสุมนเศรษฐีกลาววา นาอัศจรรย
ทานที่ตั้งไวดีแลวในพระปจเจกพุทธเจานามวา อุปริฏฐะเปนทาน
อยางยิ่งถึง ๓ ครั้ง แลวไดใหสาธุการ สุมนเศรษฐีกลาววา ทาน
ไมเห็นเราใหทานอยูตลอดเวลามีประมาณเทานี้ดอกหรือ เทวดา
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กลาววา เราไมใหสาธุการในทานของทาน เราเลือ่ มใสในบิณฑบาต
ที่นายอันนภาระถวายแดพระปจเจกพุทธเจานามวาอุปริฏฐะ จึง
ใหสาธุการ สุมนเศรษฐีดําริวา เรื่องนี้นาอัศจรรยหนอ เราให
ทานตลอดเวลามีประมาณเทานี้ ก็ไมอาจทําใหเทวดาใหสาธุการ นายอันนภาระนี้อาศัยเราอยู ดวยการถวายบิณฑบาตครั้งเดียวเทานั้น
ทําใหเทวดาใหสาธุการได เพราะไดบุคคลผูเปนปฏิคาหกที่สมควร
เราใหสิ่งที่สมควรแกนายอันนภาระนั้น แลวทําบิณฑบาตนั้นให
เปนของของเราจึงจะควร ดังนี้ เรียกนายอันนภาระมาแลวถามวา
วันนี้เจาใหทานอะไร ๆ แกใครหรือ ขอรับนายทาน ขาพเจาถวาย
ภัตรที่เปนสวนของขาพเจาแกพระปจเจกพุทธเจานามวาอุปริฏฐะ
เศรษฐีกลาววา เอาเถอะเจา เธอจงรับกหาปณะไปแลวใหบิณฑบาต
นั้นแกเราเถอะ ใหไมไดหรอกนายทาน เศรษฐีเพิ่มทรัพยขึ้นจนถึง
พันกหาปณะ นายอันนภาระก็ยังกลาววา แมถึงพันกหาปณะก็ยัง
ใหไมได เศรษฐีกลาววา ชางเถอะเจา หากเจาไมใหบิณฑบาต
ก็จงรับทรัพยพันกหาปณะไปแลวจึงใหสวนบุญแกฉันเถอะ นายอันภาระ
กลาววา ขาพเจาไมทราบวาแมสวนบุญนั้นควรใหหรือไมควรให
แตขาพเจาจะถามพระปจเจกพุทธเจานามวาอุปริฏฐะดู ถาควร
ใหก็จักให ถาไมควรใหก็จักไมให นายอันนภาระเดินไปทันพระปจเจกพุทธเจา ถามวา ทานเจาขา สุมนเศรษฐีใหทรัพยแกขาพเจา
พันหนึ่ง ขอสวนบุญในบิณฑบาตที่ถวายแกทาน ขาพเจาควรจะ
ใหหรือไมให พระปจเจกพุทธเจากลาววา บัณฑิต เราจักทําอุปมา
แกทาน เหมือนอยางวา ในบานตําบลนี้มีรอยตระกูล เราจุดประทีป
ไวในเรือนหลังหนึ่งเทานั้น ตระกูลพวกนี้เอาน้ํามันเติมใหใสตะเกียง
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ชุมแลวมาตอไฟถือไป แสงของประทีปดวงเดิมยังมีอยูหรือหาไม
นายอันนภาระกลาววา ทานเจาขา แสงประทีปก็สวางขึ้นไปอีก
เจาขา ขอนี้อุปมาฉันใด ดูกอนบัณฑิต ขาวยาคูกระบวยหนึ่ง หรือ
ขาวสวยทัพพีหนึ่งจงยกไว เมื่อทานใหสวนบุญแกคนเหลาอื่นใน
บิณฑบาตของตน พันคนหรือแสนคนก็ตาม ใหแกคนเทาใด บุญก็
เพิ่มขึ้นแกตนมีประมาณเทานั้น เมือ่ ทานใหก็ใหบิณฑบาตอันเดียว
นั่นแหละ ตอเมื่อใหสวนบุญแกสุมนเศรษฐีอีกเลา บิณฑบาตก็
ขยายไปเปน ๒ คือของทานสวนหนึ่ง ของเศรษฐีสวนหนึ่ง ดังนี้
นายอันนภาระกราบพระปจเจกพุทธเจาแลวกลับไปยังสํานักของ
สุมนเศรษฐีกลาววา ขอทานจงรับสวนบุญในบิณฑบาตทานเถิด
นายทาน เศรษฐีกลาววา เชิญทานรับทรัพยพันกหาปณะไปเถิด
นายอันนภาระกลาววา ขาพเจาไมไดขายบิณฑบาตทาน แตขาพเจา
ใหสวนบุญแกทานดวยศรัทธา เศรษฐีกลาววา พออันนภาระ พอให
สวนบุญแกเราดวยศรัทธา แตเราบูชาคุณของพอ ฉันใหพันกหาปณะ
นี้ จงรับไปเถอะพออันนภาระ นายอันนภาระกลาววา จงเปนอยางนั้น
จึงถือเอาทรัพยพันกหาปณะไป เศรษฐีกลาววา พออันนภาระ
ตั้งแตพอไดทรัพยพันกหาปณะแลว ไมตองทํากิจเกี่ยวแกกรรมกร
ดวยมือของตน จงปลูกเรือนอยูใกลถนนเถิด ถาพอตองการสิ่งใด
ฉันจะมอบสิ่งนั้นให พอจงมานําเอาไปเถอะ
ธรรมดาบิณฑบาตที่บุคคลถวายแดพระปจเจกพุทธเจา ผู
ออกจากนิโรธสมาบัติ ยอมใหผลในวันนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น
สุมนเศรษฐีในวันอื่นแมไปสูราชตระกูล ไมเคยชวนนายอันนภาระ
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ไปดวย แตในวันนั้นไดชวนไปดวย เพราะอาศัยบุญของนายอีนนภาระ พระราชาไมมองดูเศรษฐีเลย ทรงมองแตนายอันนภาระ
เทานั้น เศรษฐีจึงทูลถามวา เทวขาแตสมมติเทพ เหตุไฉนพระองค
จึงทรงมองดูแตบุรุษผูนี้ยิ่งนักพระเจาคะ พระราชาตรัสวา เรา
มองดูเพราะไมเคยเฝาในวันอื่น ๆ เศรษฐีทูลวา เทวเขาสมควร
มองดูอยางไร คุณที่ควรมองดูของเขาคืออะไร เพราะวันนี้เขา
ไมบริโภคภัตรที่เปนสวนของตนดวยตนเอง แตถวายแดพระปจเจก
พุทธเจานามวาอุปริฏฐะ เขาไดทรัพยพันกหาปณะจากมือของขาพระองค
พระเจาขา พระราชาตรัสถามวา เขาชื่อไร ชื่อนายอันภาระพระเจาขา
เพราะไดจากมือของทาน ก็ควรจะไดจากมือของเราบาง เราเองก็จักทําการ
บูชาเขา จึงพระราชทานทรัพยพันกหาปณะแลวตรัสวา พนาย จงสํารวจดู
เรือนที่คนนี้จะอยูได ราชบุรุษทูลวา พระเจาขา ราชบุรุษทั้งหลาย
จัดแจงแผวถางที่สําหรับเรือนนั้นไดพบขุมทรัพยชื่อปงคละ ในที่ ๆ
จอบกระทบแลว ๆ ตั้งเรียงกัน จึงมากราบทูลพระราชาใหทรงทราบ
พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้นจงไปขุดขึ้นมา เมื่อราชบุรุษเหลานั้น
ขุดอยู ขุมทรัพยก็จมลงไป ราชบุรุษเหลานั้นไปกราบทูลพระราชา
อีก พระราชาตรัสวา จงไปขุดตามคําของนายอันนภาระ ราชบุรุษ
ก็ไปขุดตามคําสั่ง ขุมทรัพยเหมือนดอกเห็ดตูม ๆ ผุดขึ้นในที่ ๆ
จอบกระทบแลว ราชบุรุษเหลานั้นขนทรัพยมากองไวในพระราชสํานัก พระราชาประชุมอํามาตยทั้งหลายแลวตรัสถามวา ในเมืองนี้
ใครมีทรัพยมีประมาณถึงเทานี้ไหม อํามาตยทูลวา ไมมีของใคร
พระเจาขา ตรัสวา ถาอยางนั้น นายอันนภาระนี้จงชื่อวา ธนเศรษฐี
ในพระนครนี้ เขาไดฉัตรประจําตําแหนงเศรษฐีในวันนั้นนั่นเอง.
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ตั้งแตวันนั้น เขากระทําแตกรรมอันดีงามจนตลอดชีวิต
จุติจากภพนั้นไปเกิดในเทวโลก เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย
เปนเวลานาน ครั้งที่พระศาสดาของพวกเราทรงอุบัติ ก็มาถือ
ปฏิสนธิในนิเวศนเจาศากยะพระนามวา อมิโตทนะ กรุงกบิลพัสดุ
ในวันขนานนาม ผูคนทั้งหลายตั้งชื่อเขาวา เจาอนุรุทธ เปนกนิษฐภาคาของเจาศากยะพระนามที่ มหานามะ เปนโอรสของพระเจา
อาของพระศาสดา เปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง เปนผูมีบุญมาก ภัตร
เกิดขึ้นในถาดทองแกเขาทีเดียว ภายหลังพระมารดาของเขาคิดวา
จักใหลูกของเรารูจักบทวา "ไมมี" เอาถาดทองปดถาดทองอีก
ใบหนึ่ง แลวสงใบแตถาดเปลา ๆ ในระหวางทาง เทวดาทําใหเต็ม
ดวยขนมทิพย เขามีบุญมากถึงเพียงนี้ อันเหลานางฟอนที่ประดับ
ตกแตงแลวแวดลอมเสวยสมบัติบนปราสาท ๓ หลัง เหมาะแกฤดู
ทั้ง ๓ เหมือนเทวดา.
สวนพระโพธิสัตวของเราจุติจากดุสิตในสมัยนั้น มาถือ
ปฏิสนธิในครรภของอัครมเหสีของพระเจาสุทโธทนมหาราช ทรง
เจริญวัยโดยลําดับ ทรงครองเรือนอยู ๒๙ ป แลวทรงเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ ทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณโดยลําดับ ทรง
ยับยั้งที่โพธิมัณฑสถาน ๗ สัปดาห ประกาศพระธรรมจักร ณ
ปาอิสิปตนมิคทายวัน ทรงกระทําการอนุเคราะหโลก ทรงให
อํามาตย ๑๐ คน พรอมทั้งบริวารคนละพัน ที่พระราชบิดาทรง
สดับขาววา บุตรของเรามายังกรุงราชคฤหแลวตรัสวา ไปเถิด
พนาย พวกเจาจงนําบุตรของเรามา ดังนี้ ใหบวชดวยเอหิภิกขุ
บรรพชาแลว อันพระกาฬุทายีเถระทูลวิงวอนใหเสด็จจาริกจึงมี
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ภิกษุแสนรูปเปนบริวาร เสด็จออกจากรุงราชคฤหไปยังกรุงกบิลพัสดุ ทรงทําพระธรรมเทศนาอันวิจิตรมีปาฏิหาริยดวยอิทธิปาฏิหาริยเปนอันมาก ในสมาคมแหงพระญาติ ยังมหาชนใหดื่ม
น้ําอมฤตแลว ครั้นวันที่ ๒ ทรงถือบาตรและจีวรไปประทับยืน
ที่ทวารพระนคร ทรงรําพึงวา พระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงประพฤติการเสด็จกลับยังพระนครแหงสกุลอยางไรหนอ ดังนี้
ทราบวา ทรงประพฤติเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก จึงทรง
เสด็จเพื่อบิณฑบาตตามลําดับตรอก ทรงตรัสธรรมถวายพระราชา
ผูทรงสดับขาววา บุตรของเราเที่ยวบิณฑบาตเสด็จมคธแลว ผูมีสักการะ
สัมมานะที่พระราชบิดาทูลเชิญใหเสด็จมาแลว ทูลเชิญใหเสด็จเขานิเวศน
ของพระองคทรงกระทําแลว ทรงอนุเคราะหพระญาติที่พึงทรงกระทําในที่นั้น
ทรงกระทําแลว ทรงอนุเคราะหพระญาติที่พึงทรงกระทําในที่นั้น
แลวใหราหุลกุมารบรรพชาแลว ไมนานนัก ก็เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ
ไปจาริกในมัลลรัฐแลวเสด็จกลับมายังอนุปยอัมพวัน
สมัยนัน้ พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงประชุมศากยะสกุล
ทั้งหลายตรัสวา ถาบุตรของเราจักครองเรือน จักเปนพระเจา
จักรพรรดิ์ ประกอบดวยรัตนะ ๗ แมราหุลกุมารนัดดาของเรา
จักแวดลอมพระเจาจักรพรรดิ์นั้นเที่ยวไปกับหมูกษัตริย อนึ่ง
ขอใหพวกทานทั้งหลายจงทราบความขอนี้ไวเถิดวา แตบัดนี้ บุตร
ของเราทรงเปนพระพุทธเจาแลว ขัตติยกุมารจงเปนบริวารของ
พระองคเถิด พวกทานจงใหทารกคนหนึ่ง จากตระกูลหนึ่ง ๆ ครั้น
พระเจาสุทโธทนตรัสอยางนี้แลว ขัตติยกุมารถึงพันองคจึงออก
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ผนวชโดยพระดํารัสครั้งเดียวเทานั้น
สมัยนั้นเจามหานาม
เปนเจาแหงกุฎมพี จึงเขาไปหาเจาศากยะพระนามวา อนุรทุ ธะ
ไดกลาวคํานี้วา พออนุรุทธะ บัดนี้ ศากยะกุมารที่มีชื่อเสียงออก
ผนวชตามพระผูมีพระภาคเจาผูทรงผนวชแลว ไมมีใคร ๆ ออก
ผนวชจากสกุลของเราเลย ถากระนัน้ เจาจงบวช หรือวาพี่จักบวช
เจาอนุรุทธไดฟงดํารัสของเจาพี่แลวไมยินดีในการครองเรือน
ไดออกผนวชเปนพระองคที่ ๗ ลําดับแหงการผนวชของเจาอนุรุทธ
นั้นมาแลวในคัมภีรสังฆเภทขันธกะ เจาอนุรุทธเสด็จไปยังอนุปยอัมพวัน บวชแลวดวยประการฉะนี้ บรรดาเจาศากยะกุมารเหลานั้น
พระภัททิยเถระบรรลุพระอรหัตภายในพรรษานั่นเอง พระอนุรุทธเถระทําทิพยจักขุใหบังเกิด พระเทวทัตทําสมาบัติ ๘ ใหบงั เกิด
พระอานนทเถระตั้งอยูในโสดาปตติผล พระภัคคุเถระและพระกิมภิละเถระไดบรรลุอรหัตในภายหลัง ก็อภินิหารแหงความปรารถนา
แตปางกอนของพระเถระทุกรูปนั้น จักมาถึงในเรื่องของแตละคน
ก็พระอนุรุทธเถระนี้เรียนกรรมฐานในสํานักของพระธรรม
เสนาบดีแลวไปบําเพ็ญสมณธรรมปาจีนวังสทายวัน แควนเจติยะ
ก็ตรึกแลวถึงมหาปริวิตก ๗ ประการ ลําบากในวิตกที่ ๘ พระ
ศาสดาทรงทราบวา พระอนุรุทธลําบากในมหาปุริสวิตกที่ ๘
ทรงพระดําริวา เราจักทําความดําริของเธอใหเต็มจึงเสด็จไปใน
ที่นั้น ประทับนั่งบนพุทธอาสนอันประเสริฐที่เขาปูลาดไว ทรงทํา
มหาปุริสวิตกที่ ๘ ใหเติมแลวตรัสมหาอริยวงสปฏิปทา ประดับ
ไปดวยความสันโดษดวยปจจัย ๔ และมีภาวนาเปนที่มายินดีแลว
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เสด็จเหาะไปถึงเภสกฬาวันเทียว พอพระตถาคตเสด็จไปแลวเทานั้น
พระเถระมีวิชา ๓ เปนพระมหาขีณาสพใหญ คิดวา พระศาสดา
รูใจของเรา เสด็จมาประทานมหาปุริสวิตกที่ ๘ ใหเต็ม อนึ่ง มโนรถ
ของเรานั้นถึงที่สุดแลว ปรารภธรรมเทศนาอันไพเราะของพระพุทธเจาทั้งหลาย และธรรมที่ตนแทงตลอดแลวไดภาษิตอุทาน
คาถาเหลานี้วา
พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว
เสด็จมาหาเราดวยมโนมยิทธิทางกาย เมื่อใดความดําริไดมีแกเรา
เมื่อนั้นพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมใหสูงขึ้น พระพุทธเจาผูทรง
ยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา ไดทรงแสดงธรรมเครื่องไมเนิ่นชา
เรารูทั่วถึงธรรมของพระองคแลว เปนผูยินดีในพระศาสนาอยู
วิชา ๓ เราก็บรรลุโดยลําดับแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เราก็ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ตอมาภายหลัง พระศาสดาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงเอตทัคคะวา อนุรุทธะเปน
ยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูมีทิพยจักขุในศาสนาของเรา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสูตรที่ ๖
ประวัติพระภัททิยกาฬิโคธาบุตร
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา อุจฺจากุลิกาน ความวา ผูเกิดในตระกูลสูง. บทวา
ภทฺทิโย ไดแกเจาศากยะผูเปนพระราชาออกผนวชพรอมกับ
พระอนุรุทธเถระ. บทวา กาฬิโคธายปุตฺโต ความวา พระเทวีนั้น
เปนผูมีผิวดํา. สวนคําวา โคธา เปนนามของพระเทวีนั้น เพราะฉะนั้น
เขาจึงเรียกวา นางกาฬิโคธา อธิบายวา เปนบุตรของนางกาฬิโคธาเทวีนั้น ถามวา ก็พระเถระนี้ ทานกลาววาเปนยอดของภิกษุสาวก
ผูมีตระกูลสูง เพราะเหตุไร ผูที่มตี ระกูลสูงกวาพระภัททิยะนั้น
ไมมีหรือ. ตอบวา ไมมี จริงอยู พระมารดาของทานเปนใหญที่สุด
ของเจาทั้งหมดโดยวัย ในระหวางเจาสากิยานีทั้งหลาย ทานสละ
ราชสมบัติที่มาถึงในสากิยสกุลอยางนั้นออกผนวช เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา เปนยอดของภิกษุผูมีตระกูลสูงทั้งหลาย. อีกประการ
หนึ่ง พระภัททิยะนี้ ดวยอานุภาพแหงความปรารถนาในปางกอน
บังเกิดในราชตระกูลแลวครองราชสมบัติถึง ๕๐๐ ชาติติดตอกัน
มาโดยลําดับ ดวยเหตุนี้ ทานจึงกลาววา พระภัททิยะนั้น เปนยอด
ของภิกษุผูมีตระกูลสูง ก็ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับตอไปนี้ :-
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ความพิสดารวา ในอดีตกาล แมพระภัททิยะนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ บังเกิดในสกุลมีโภคสมบัติมาก
ไปฟงพระธรรมตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล ในวันนั้นไดเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนยอดของเหลา
ภิกษุผูมีตระกูลสูง จึงคิดวา แมเราก็ควรเปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูมีตระกูลสูงในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต
ดังนี้ จึงนิมนตพระตถาคตถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข ๗ วัน หมอบแทบบาทมูล ตั้งความปรารถนาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคมิไดหวังสมบัติอยางอื่นดวยผลแหงทาน
นี้ แตในอนาคตกาล ขอขาพระองคพึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมี
ตระกูลสูง ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งเถิด พระศาสดา
ทรงตรวจดูอนาคตเล็งเห็นความสําเร็จ จึงทรงพยากรณวา กรรม
นี้ของทานจักสําเร็จในที่สุดแหงแสนกัปแตกัปนี้ไป พระพุทธเจา
พระนามวาโคดม จักทรงอุบัติขึ้น ทานจักเปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูมีตระกูลสูงในศาสนาของพระองค ดังนี้แลว ทรงกระทําอนุโมทนา
ภัตแลว เสด็จกลับวิหาร ครั้นทานไดฟงพยากรณแลวจึงทูลถาม
กรรมที่จะใหเปนไปสําหรับภิกษุผูเกิดในตระกูลสูง ไดกระทํา
กรรมอันดีงามมากหลายจนตลอดชีวิตอยางนี้คือ สรางธรรมาสน
ปูลาดเครื่องลาดบนธรรมาสนนั้น พัดสําหรับผูแสดงธรรม รายจาย
สําหรับพระธรรมกถึก โรงอุโบสถ กระทํากาละในอัตภาพนั้นแลว
เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในระหวางพระทศพล
พระนามวา กัสสป และพระผูมีพระภาคเจาของเรา มาบังเกิดในเรือน
ของกุฏมพีในกรุงพาราณสี
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สมัยนัน้ พระปจเจกพุทธเจาหลายองคมาแตภูเขาคันธมาทน
นั่งฉันบิณฑบาตในที่ ๆ สะดวกสบาย ใกลฝงแมนาคงคา เขตกรุงพาราณสี กุฎมพีนั้นทราบวา พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น กระทํา
การแบงปนภัตรนั้นในที่ตรงนั้นเปนประจําทีเดียว จึงลาดแผนหิน
ไว ๘ แผน บํารุงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายอยูจนตลอดชีพ
ตอนนั้น ทานเวียนวายไปในเทวดาและมนุษยถึงพุทธันดรหนึ่ง
ครั้นในพุทธุปบาทกาลนี้ จึงมาบังเกิดในขัตติยสกุลในกรุงกบิลพัสดุ
และในวันขนานนาม พวกญาติทั้งหลายขนานนามของทานวา
ภัททิยกุมาร ภัททิยกุมารนั้นอาศัยบุญเปนกษัตริยองคหนึ่งในระหวาง
กษัตริย ๖ พระองค ตามนัยที่กลาวไวในอนุรุทธสูตร ในหนหลัง
เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ อนุปยอัมพวัน ทรงผนวชในสํานัก
ของพระศาสดาแลวไดบรรลุพระอรหัต ตอมาภายหลัง พระศาสดา
เมื่อประทับอยูในเชตวันมหาวิหาร ไดทรงสถาปนาไวในตําแหนง
เอตทัคคะวา ภัตทิยะโอรสของพระนางกาฬิโคธา เปนยอดของ
เหลาภิกษุผูมตี ระกูลสูงในศาสนาของเรา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสูตรที่ ๗
ประวัติพระลกุณฏกภัททิยเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้
บทวา มฺชุสฺสราน แปลวา มีเสียงหวาน. บทวา ลกุณฎฺ กภทฺทิโย ความวา ทานวาโดยสวนสูง เปนคนเตี้ย โดยชื่อชือ่ วา
ภัททิยะ. ในปญหากรรม แมของพระภัททิยะนั้น มีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับ ตอไปนี้ :กลาวโดยพิสดาร ทานพระเถระแมนี้ บังเกิดในตระกูลที่มี
โภคะมาก ในกรุงหงสวดี ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
ไปพระวิหารฟงธรรมตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล สมัยนั้น ทานเห็น
พระภิกษุผูมีเสียงไพเราะรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ เกิดจิตคิดวา อัศจรรยหนอ ตอไปในอนาคต
เราพึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง เหมือนภิกษุนี้ จึงนิมนตพระศาสดาถวายมหาทานแด
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ๗ วัน แลวหมอบลงแทบพระบาทของ
พระศาสดา ตั้งความปรารถนาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยผลแหง
ทานนี้ ขาพระองคมิไดหวังสมบัติอื่น แตในอนาคตกาล ขอขาพระองค
พึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งเถิด พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตก็ทรงเห็นความ
สําเร็จ จึงทรงพยากรณวา กรรมของทานนี้จักสําเร็จในที่สุดแหง

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 320

แสนกัปแตกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวาโคดมจักทรงอุบัติขึ้น
ทานจักเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีเสียงไพเราะในศาสนาของพระองค
ดังนี้แลวเสด็จกลับพระวิหาร แมทา นไดพยากรณนั้นแลว กระทํา
กรรมดีงามอยูตลอดชีวิต ทํากาละในอัตภาพนั้นแลว เวียนวาย
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วา วิปสสี บังเกิดเปนนกดุเหวามีขนปกอันสวยงาม อยูในเขมมิคทายวัน. วันหนึ่งไปยังหิมวันตประเทศ เอาปากคาบผลมะมวงหวาน
มา เห็นพระศาสดามีภิกษุสงฆแวดลอม ถวายบังคมแลวคิดวา
ในวันอื่น ๆ เรามีตัวเปลาพบพระตถาคต แตวันนี้เรานํามะมวง
สุกผลนี้มาเพื่อฝากบุตรของเรา แตสําหรับบุตรนั้นเราไปเอาผล
อื่นมาใหก็ได แตผลนี้เราควรถวายพระทศพลดังนี้ จึงคงบินอยู
ในอากาศ. พระศาสดาทรงทราบใจของนกจึงแลดูพระอุปฏฐาก
นามวา อโสกเถระ พระเถระจึงนําบาตรถวายพระศาสดา นกดุเหวา
จึงเอาผลมะมวงสุกวางไวในบาตรของพระทศพล. พระศาสดา
ประทับนั่งเสวยในที่นั้นนั่นแหละ. นกดุเหวามีจิตเลื่อมใสนึกถึง
พระคุณของพระทศพลเนือง ๆ ถวายบังคมพระทศพลแลวไปรัง
ของตน ยับยั้งอยูดวยสุขปติ ๗ วัน. ในอัตภาพนั้น เธอทํากัลยาณกรรมไวมีประมาณเทานี้ ดวยกรรมนี้ เธอจึงมีเสียงไพเราะ.
แตครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสป เมื่อชน
ทั้งหลายปรารภเริ่มสรางเจดีย ตางพูดกันวา เราจะสรางขนาด
เทาไร เราสรางขนาด ๗ โยชนก็จะใหญเกินไป ถาอยางนั้นก็
สรางขนาด ๖ โยชน แม ๖ โยชนนกี้ ็ใหญเกินไป เราจะสราง ๕
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โยชน เราจะสราง ๔ โยชน... ๓ โยชน... ๒ โยชน ดังนี้. ทาน
ภัททิยะนี้ ครั้งนั้น เปนนายชางใหญพูดวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
การสรางก็ควรนึกถึงการบํารุงไดงายในอนาคตกาลบาง แลว
กลาววา มุขแตละมุขขนาดคาวุตหนึ่ง เจดียสวนกลมโยชนหนึ่ง
สวนสูงโยชนหนึ่ง ดังนี้ ชนเหลานั้นก็เชื่อ ทานไดกระทําแตพอ
ประมาณแตพระพุทธเจาผูหาประมาณมิได ดวยกรรมนั้นดังกลาว
มานี้ จึงเปนผูมีขนาดต่ํากวาชนเหลาอื่นในที่ที่ตนเกิดแลว ดวย
ประการยังนี้.
ครั้งพระศาสดาของเรา ทานมาบังเกิดในตระกูลที่มีโภคะ
สมบัติมากในกรุงสาวัตถี พวกญาติขนานนามของทานวา ภัททิยะ
ทานเจริญวัยแลว เมื่อพระศาสดาประทับอยูในเชตวันมหาวิหาร
จึงไปพระวิหารฟงพระธรรมเทศนา ไดศรัทธาแลวรับกรรมฐาน
ในสํานักของพระศาสดา เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว ตอ
มาภายหลัง พระศาสดาประทับนั่งทามกลางพระอริยสงฆทรง
สถาปนาทานไวในตําแหนงผูยอดของเหลาภิกษุผูมีเสียงไพเราะ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสูตรที่ ๘
ประวัติพระปณโฑลภารทวาชะ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้.
บทวา สีหนาทิกาน ความวา ผูบันลือสีหนาท คือพระบิณโฑลภารทวาชะเปนยอด ไดยินมาวา ในวันบรรลุพระอรหัต
ทานถือเอาผารองนั่งออกจากวิหารนี้ไปวิหารโนน ออกจากบริเวณ
นี้ไปบริเวณโนน เที่ยวบันลือสีหนาทวา ทานผูใ ด มีความสงสัย
ในมรรคหรือผล ทานผูนั้นจงถามเราดังนี้ ทานยืนตอพระพักตร
พระพุทธทั้งหลายบันลือสีหนาทวา ขาแตพระองคผูเจริญ กิจที่
ควรกระทําในศาสนานี้ถึงที่สุดแลว ฉะนั้น ชือ่ วาผูยอดของเหลา
ภิกษุผูบันลือสีหนาท ก็ในปญหากรรมของทานมีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับตอไปนี้
ไดยินวา ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ พระปณโฑลภารทวาชะนี้ บังเกิดในกําเนิดสีหะ ณ เชิงบรรพต พระศาสดาทรงตรวจดูโลก ทรงเห็นเหตุสมบัติของทาน (ความถึงพรอม
แหงเหตุ) จึงเสร็จทรงบาตรในกรุงสาวัตถี ภายหลังเสวยภัตตาหาร
แลว ในเวลาใกลรุง เมื่อสีหะออกไปหาเหยื่อ จึงทรงเขาไปยังถ้ํา
ที่อยูของสีหะนั้น ประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศเขานิโรธสมาบัติ
พระยาสีหะไดเหยื่อแลว กลับมาหยุดอยูที่ประตูถ้ํา เห็นพระทศพล
ประทับนั่งภายในถ้ํา ดําริวา ไมมสี ัตวอื่นที่ชื่อวาสามารถจะมา
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นั่งยังที่อยูของเรา บุรษุ นี้ใหญแทหนอ มานัง่ ขัดสมาธิภายในถ้ํา
ได แมรัศมีสรีระของทานก็แผไปโดยรอบ เราไมเคยเห็นสิ่งที่นา
อัศจรรยถึงเพียงนี้ บุรษุ นี้ จักเปนยอดของปูชนียบุคคลในโลกนี้
แมเราควรกระทําสักการะตามสติกําลังถวายพระองค จึงไปนํา
ดอกไมตาง ๆ ทั้งที่เกิดในปา ทั้งที่เกิดบนบกลาดเปนอาสนะดอกไม
ตั้งแตพื้นจนถึงที่นั่งขัดสมาธิ ยืนนมัสการพระตถาคตในที่ตรง
พระพักตรตลอดคืนยังรุง รุงขึ้นวันใหมก็นําดอกไมเกาออก เอา
ดอกไมใหมลาดอาสนะโดยทํานองนี้ เที่ยวตกแตงปุบผาสนะถึง ๗ วัน
บังเกิดปติโสมนัสอยางแรง ยืนเฝาอยูที่ประตูถ้ํา ในวันที่ ๗ พระศาสดาออกจากนิโรธ ประทับยืนที่ประตูถ้ํา พระยาสีหะราชา
แหงมฤคกระทําประทักษิณพระตถาคต ๓ ครั้ง ไหวในที่ทั้ง ๔
แลวถอดออกไปยืนอยู พระศาสดาทรงดําริวา เทานี้จักพอเปน
อุปนิสัยแกเธอ เหาะกลับไปพระวิหารตามเดิม ฝายพระยาสีหะนั้น
เปนทุกขเพราะพลัดพรากพระพุทธองคกระทํากาละแลวถือปฏิสนธิ
ในตระกูลมหาศาลในกรุงหงสวดี เจริญวัยแลว วันหนึ่งไปพระวิหาร
กับชาวกรุง ฟงพระธรรมเทศนา บําเพ็ญมหาทาน ๗ วัน โดยนัย
ที่กลาวแลวแตหลัง กระทํากาละในภพนั้น เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย มาบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลใน
กรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ โดยชื่อมีชื่อวา ภารทวาชะ
ทานเจริญวัยแลว ศึกษาไตรเพทเที่ยวสอนมนตแกมาณพ ๕๐๐ คน
ทานรับภิกษาของมาณพทุกคนดวยตนเองเที่ยวในที่ที่เขาเชื้อเชิญ
เพราะตนเปนหัวหนา เขาวาทานภารทวาชะนี้เปนคนมักโลเล
อยูนิดหนอย คือเที่ยวแสวงหาขาวตมขาวสวยและของเคี้ยวไมวา

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 324

ในที่ไหน ๆ กับมาณพเหลานั้น ในที่ที่ทานไปแลวไปอีกก็ตอนรับ
เพียงขาวถวยเดียวเทานั้น ดังนั้น จึงปรากฏชือ่ วา ปณโฑลภาระทวาชะ วันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จถึงกรุงราชคฤห ทานไดฟง
ธรรมกถา ไดศรัทธาแลว บวชบําเพ็ญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตแลว ในเวลาที่ทานบรรลุพระอรหัตนั่นเอง ทานถือเอาผา
ปูนั่งออกจากวิหารนี้ไปวิหารโนน ออกจากบริเวณนี้ไปบริเวณโนน
เที่ยวบันลือสีหนาทวา ทานผูใดมีความสงสัยในมรรคหรือผล ขอทาน
ผูนั้นจงถามเราเถิด
วันหนึ่ง เศรษฐีในกรุงราชคฤหเอาไมไผตอ ๆ กันขึ้นไป
แขวนบาตรไมแกนจันทน มีสีดังดอกชัยพฤกษไวในอากาศ ทาน
เหาะไปถือเอาดวยฤทธิ์ เปนผูที่มหาชนใหสาธุการแวดลอมไป
พระวิหาร วางไวในพระหัตถของพระตถาคตแลว พระศาสดา
ทรงทราบอยูสอบถามวา ภารทวาชะ เธอไดบาตรนี้มาแตไหน
ทานจึงเลาเหตุการณที่ไดมาถวาย พระศาสดาตรัสวา เธอแสดง
อุตตริมนุสสธรรมเห็นปานนี้แกมหาชน เธอกระทํากรรมสิ่งที่ไมควร
ทําแลว ทรงตําหนิโดยปริยายเปนอันมากแลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควรแสดงอุตตริมนุสสธรรมอันเปน
อิทธิปาฏิหาริยแกพวกคฤหัสถทั้งหลาย ผูใดขืนแสดงตองอาบัติ
ทุกกฎ" ดังนี้ ทีนั้นเกิดพูดกันในทามกลางภิกษุสงฆวา พระเถระ
ที่บันลือสีหนาทในวันที่ตนบรรลุพระอรหัต บอกในทามกลางภิกษุสงฆวา ผูใดมีความสงสัยในมรรคหรือผล ผูน ั้นจงถามเรา ดังนี้
ในที่ตอพระพักตรพระพุทธเจา ก็ทูลถึงการบรรลุพระอรหัตของตน
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พระสาวกเหลาอื่นก็นิ่ง โดยความที่ตนชอบบันลือสีหนาทนั่นเอง
แมจะทํามหาชนใหเกิดความเลื่อมใสเหาะไปรับบาตรไมแกนจันทน
ภิกษุเหลานั้นกระทําคุณทั้ง ๓ เหลานี้เปนอันเดียวกัน กราบทูล
แกพระศาสดาแลว ก็ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรง
ติเตียนผูที่ควรติเตียน ยอมทรงสรรเสริญ ผูที่ควรสรรเสริญ ใน
ฐานะนี้ พระศาสดาทรงถือวา ความเปนยอดของพระเถระที่สมควร
สรรเสริญนัน้ แหละ แลวสรรเสริญพระเถระวา กอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะอินทรีย ๓ นั่นแล เธอเจริญแลว ทําใหมากแลว ภารทวาชภิกษุไดพยากรณพระอรหัตแลวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยเราอยู
จบแลว กิจที่ควรทํา เราทําเสร็จแลว ไมมีกจิ อื่นเพื่อความเปน
อยางนี้ อินทรีย ๓ เปนไฉน คือ สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอินทรีย ๓ เหลานี้แล เธอเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภารทวาชภิกษุ พยากรณแลวซึ่งพระอรหัตตผล
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยเราอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว ไมมีกิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ ดังนี้ จึงทรงสถาปนา
ไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุบันลือสีหนาทแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้.
คําวา ปุณณมันตานีบุตร คือพระเถระชื่อวา ปุณณะ โดยชื่อ
แตทานเปนบุตรของนางมันตานีพราหมณี (จึงชื่อวา ปุณณมันตานีบุตร) ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้
ไดยินวา กอนที่พระทศพลพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงอุบัติ
ทานปุณณะบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล กรุงหงสวดี ใน
วันขนานนามทาน พวกญาติขนานนามวา โคตมะ ทานเจริญวัย
แลวเรียนไตรเพท เปนผูฉลาดในศิลปศาสตรทั้งปวง มีมาณพ ๕๐๐
เปนบริวาร เที่ยวไป จึงพิจารณาไตรเพทดูก็ไมเห็นโมกขธรรม
เครื่องพน คิดวา ธรรมดาไตรเพทนี้เหมือนตนกลวย ขางนอกเกลี้ยงเกลา
ขางในหาสาระมิได การถือไตรเพทนี้เที่ยวไป ก็เหมือนบริโภคแกลบ
เราจะตองการอะไรดวยศิลปะนี้ จึงออกบวชเปนฤาษีทําพรหมวิหาร
ใหบังเกิด เปนผูมีฌานไมเสื่อมก็จักเขาถึงพรหมโลก ดังนี้ จึงพรอม
กับมาณพ ๕๐๐ ไปยังเชิงเขาบวชเปนฤาษีแลว ทานมีชฏิล ๑๘,๐๐๐
เปนบริวาร ทานทําอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ใหบังเกิดแลว บอก
กสิณบริกรรมแกชฏิลเหลานั้นดวย ชฏิลเหลานัน้ ตั้งอยูในโอวาท
ของทาน บําเพ็ญจนไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ทุกรูป.
เมื่อกาลเปนเวลานานไกลลวงไป ในเวลาที่โคตมดาบส
นั้นเปนคนแก พระปทุมุตตระทศพลก็ทรงบรรลุปรมาภิสัมโพธิญาณ
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ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ มีภิกษุแสนรูปเปนบริวาร
ทรงอาศัยกรุงหงสวดีประทับอยู วันหนึ่งพระทศพลนั้นทรงตรวจ
ดูสัตวโลกในเวลาใกลรงุ ทรงเห็นอรหัตตูปนิสัยของบริษัทโคตมดาบส และความปรารถนาของโคตมดาบส (ทีป่ รารถนาวา ขอเรา
พึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึก ในศาสนาของพระพุทธเจาผูจะทรงบังเกิดในกาลภายหนาเถิด) จึงชําระสรีระแต
เชาตรู ถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง เสด็จไปโดยเพศที่ใคร ๆ
ไมรูจัก ในเมื่ออันเตวาสิกของโคตมดาบสไปเพื่อแสวงหาผลหมาก
รากไมในปา ไปประทับยืนที่ประตูบรรณศาลาของโคตมดาบส
ฝายโคตมดาบสแมไมทราบวา พระพุทธเจาทรงอุบัติแลว เห็น
พระทศพลมาแตไกลเทียวก็ทราบไดวา บุรุษผูนี้ปรากฏ นาจะ
เปนคนพนโลกแลว เหมือนความสําเร็จแหงสรีระของพระองค
ซึ่งประกอบดวยจักกลักษณะ หากครองเรือนก็จักเปนพระเจาจักรพรรดิ์ หากออกบวชก็จักเปนพระสัพพัญูพุทธเจา ผูม ีกิเลส
ดุจหลังคาเปดแลว ดังนี้ จึงถวายอภิวาทพระทศพล โดยการพบ
ครั้งแรกเทานั้น ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา โปรดมาประทับ
ทางนี้ ปูนลาดอาสนะถวายแลว พระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรม
แกโคตมดาบส ขณะนั้นพวกชฏิลเหลานั้นมาดวยหมายวา จักให
ผลหมากรากไมในปาที่ประณีต ๆ แกอาจารย สวนที่เหลือจัก
บริโภคเอง ดังนี้ เห็นพระทศพลประทับนั่งบนอาสนะสูง แตอาจารย
นั่งบนอาสนะต่ํา ตางสนทนากันวา พวกเราคิดกันวา ในโลกนี้
ไมมีใครที่ยิ่งกวาอาจารยของเรา แตบัดนี้ปรากฏวา บุรุษนี้ผูเดียว
ใหอาจารยของเรานั่งบนอาสนะต่ํา ตนเองนั่งบนอาสนะสูง มนุษย
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นี้ทีจะเปนใหญหนอ ดังนี้ ตางถือตะกราพากันมา โคตมดาบส
เกรงวา ชฏิลเหลานี้จะพึงไหวเราในสํานักพระทศพล จึงกลาววา
พอทั้งหลายอยาไหวเรา บุคคลผูเลิศในโลกพรอมทั้งเทวโลกเปนผู
ควรที่ทานทุกคนพึงไหวได ทานทั้งหลายจงไหวบุรุษผูนี้ ดาบส
ทั้งหลายคิดวา อาจารยไมรูคงไมพูด จึงถวายบังคมพระบาทแหง
พระตถาคตเจาหมดทุกองค โคตมดาบสกลาววา พอทั้งหลาย เรา
ไมมีโภชนะอยางอื่นที่สมควรถวายแดพระทศพล เราจักถวาย
ผลหมากรากไมในปานี้ จึงเลือกผลาผลที่ประณีต ๆ บรรจงวางไว
ในบาตรของพระพุทธเจา ถวายแลว พระศาสดาเสวยผลหมากรากไมในปาแลว ตอจากนั้น แมดาบสเองกับอันเตวาสิกจึงฉัน
พระศาสดาเสวยเสร็จแลวทรงพระดําริวา พระอัครสาวกทั้ง ๒
จงพาภิกษุแสนรูปมา ในขณะนั้น พระมหาวิมลเถระอัครสาวกรําลึกวา
พระศาสดาเสด็จไปที่ไหนหนอ ก็ทราบวา พระศาสดาทรงประสงค
ใหเราไปจึงพาภิกษุแสนรูปไปเฝาถวายบังคมอยู พระดาบสกลาวกะ
อันเตวาสิกวา พอทั้งหลาย พวกเราไมมีสักการะอื่น (ทั้ง) ภิกษุสงฆ
ก็ยืนอยูลําบาก เราจักปูลาดบุปผาสนะถวายภิกษุสงฆมีพระพุทธองคเจาเปนประธาน ทานทั้งหลายจงไปนําเอาดอกไมที่เกิดทั้งบนบก
ทั้งในน้ํามาเถิด ในทันใดนั้นเอง ดาบสเหลานั้น จึงนําเอาดอกไม
อันสมบูรณดวยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขาดวยอิทธิฤทธิ์ ปูลาด
อาสนะทั้งหลายโดยนัยทีก่ ลาวไวในเรื่องของพระสารีบุตรเถระ
นั่นแล การเขานิโรธสมาบัติก็ดี การกั้นฉัตรก็ดี ทุกเรื่อง พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล
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ในวันที่ ๗ พระศาสดาทรงออกจากนิโรธสมาบัติ ทรง
เห็นดาบสทั้งหลายยืนลอมอยู จึงตรัสเรียกพระสาวกผูบรรลุ
เอตทัคคะในความเปนพระธรรมกถึกตรัสวา ดูกอนภิกษุ หมู
ฤาษีนี้ ไดกระทําสักการะใหญ เธอจงกระทําอนุโมทนาบุปผาสนะ
แกหมูฤาษีเหลานี้ ภิกษุนั้นรับพระพุทธดํารัสแลวพิจารณา
พระไตรปฎกกระทําอนุโมทนา เวลาจบเทศนาของภิกษุนั้น
พระศาสดาทรงเปลงพระสุระเสียงดุจเสียงพรหมแสดงธรรม
ดวยพระองคเอง เมื่อจบเทศนา (เวน) โคตมดาบสเสีย ชฏิล
๑๘,๐๐๐ รูปที่เหลือไดบรรลุพระอรหัต สวนโคตมดาบสไมอาจ
ทําการแทงตลอดโดยอัตภาพนั้น จึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุผูที่แสดงธรรมกอนนี้ ชื่อวา
อยางไร ในศาสนาของพระองค พ.ตรัสวา โคตมดาบส ภิกษุ
นี้เปนยอดของเหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึกในศาสนาของเรา
โคตมดาบสหมอบแทบบาทมูล กระทําความปรารถนาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ดวยผลแหงบุญกุศลที่ขาพระองคทํามา ๗
วันนี้ ขาพระองคพึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึก
ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต เหมือนดัง
ภิกษุรูปนี้ พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตกาล ก็ทรงทราบวา
ความปรารถนาของโคดมดาบสนั้นสําเร็จโดยหาอันตรายมิได
แลวทรงพยากรณวา ในที่สุดแหงแสนกัปในอนาคตกาลพระพุทธเจาพระนามวา โคตม จักทรงอุบัติขึ้น ทานจักเปนยอด
ของเหลาภิกษุผูเปนธรรมกถึกในศาสนาของพระองคแลวตรัส
กะดาบสผูบรรลุพระอรหัตวา เอถ ภิกฺขโว จงเปนภิกษุมาเถิด
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ดังนี้ ดาบสทุกรูปมีผมและหนวดอันตรธานไป ทรงบาตรและ
จีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ ไดเปนเชนกับพระเถระ ๑๐๐ พรรษา
พระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆเสด็จกลับพระวิหาร ฝายโคตมดาบสก็บํารุงพระตถาคตจนตลอดชีวิต บําเพ็ญแตกัลยาณกรรม
ตามกําลัง เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลายแสนกัป
ครั้งพระผูมีพระภาคเจาของเรา จึงมาเกิดในตระกูลพราหมณ
มหาศาล ในหมูบานพราหมณชื่อโทณวัตถุไมไกลกรุงกบิลพัสดุ
ในวันขนานนามของทาน พวกญาติขนานนามทานวา ปุณณมาณพ
ครั้งเมื่อพระศาสดาทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ ทรงประกาศ
ธรรมจักรอันประเสริฐ เสด็จดําเนินมาโดยลําดับ เขาอาศัยอยู
ยังกรุงราชคฤห พระอัญญาโกณฑัญญเถระ มายังกรุงกบิลพัสดุ
ใหปุณณมาณพหลานชายของตนบวชแลว รุงขึ้นจึงมาเฝาพระทศพล
ถวายบังคมแลวก็ทูลลาไปยังฉัททันตสระ เพื่อพักผอนกลางวัน
ฝายพระปุณณมันตานีบุตรมาเฝาพระทศพลพรอมกับพระอัญญาโกณฑัญญเถระผูลุง คิดวา เราจักทํากิจแหงบรรพชิตของเรา
ใหถึงที่สุดแลว จึงจักไปเฝาพระทศพล ดังนี้ จึงถูกละไวในกรุงกบิลพัสดุนนั่ เอง กระทําโยนิโสมนสิการกรรมฐาน ไมนานนัก
ก็บรรลุพระอรหัต มีกลุ บุตรออกบวชในสํานักของทานถึง ๕๐๐ รูป
พระเถระเองไดกถาวัตถุ ๑๐ จึงสอนแมแกบรรพชิตเหลานั้นดวย
กถาวัตถุ ๑๐ บรรพชิตเหลานั้นดํารงอยูในโอวาทของทานก็ได
บรรลุพระอรหัตทุกรูปเทียว ภิกษุเหลานั้นรูวา กิจแหงบรรพชิต
ของตนถึงที่สุดแลว จึงเขาไปหาพระอุปชฌายกลาววา ทานผูเจริญ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 331

กิจของพวกกระผมและผูไดมหากถาวัตถุ ๑๐ ถึงที่สุดแลว เปน
สมัยที่พวกกระผมจะเฝาพระทศพล พระเถระฟงถอยคําของภิกษุ
เหลานั้นแลวจึงคิดวา พระศาสดาทรงทราบวา เราไดกถาวัตถุ ๑๐
เมื่อเราแสดงธรรมก็แสดงไมพนกถาวัตถุ ๑๐ เมื่อเราไปภิกษุ
ทั้งหมดนี้ก็จะแวดลอมไป ก็การไปดวยคลุกคลีดวยหมูคณะอยางนี้
เขาเฝาพระทศพลของเราก็ไมควร ภิกษุ เหลานี้จงไปเฝากอน ดังนี้
จึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา อาวุโส ทานทั้งหลายจงเดินลวงหนา
ไปเฝาพระตถาคต และจงกราบพระบาทของพระองคตามคําของเรา
แมเราก็จักไปตามทางที่ทานไปแลว ดังนี้ ภิกษุเหลานั้นทุกรูป
ลวนอยูในรัฐที่เปนชาติภูมิเดียวกับพระทศพล ทัง้ หมดเปนพระขีณาสพ ไดกถาวัตถุ ๑๐ หมดทุกรูป ยินดียิ่งซึ่งโอวาทของอุปชฌาย
ของตน ไหวพระเถระแลวเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ลวงหนทางถึง
๖๐ โยชนจนถึงพระเชตวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห ถวายบังคม
พระบาทของพระทศพลแลวพากันนั่งอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง
ก็นี่เปนอาจิณณวัตรของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายที่จะ
ทรงชื่นชอบตอบกับอาคันตุกะภิกษุทั้งหลาย ดังนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงทรงกระทําปฏิสันถารดวยมธุรวาจากับภิกษุเหลานั้น
โดยนัยมีอาทิวา กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนีย พอทนไดหรือภิกษุทั้งหลาย
แลวตรัสถามวา พวกเธอมาแตไหน เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลตอบวา
จากชาติภูมิแลว จึงตรัสถามภิกษุผูไดกถาวัตถุ ๑๐ วาดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกภิกษุผูเปนเพื่อนพรหมจรรยชาวชาติภูมิกันได
สรรเสริญใครหนอแลอยางนี้วา ตนเองก็ปรารถนานอยดวย สอน
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ภิกษุทั้งหลายเรื่องปรารถนานอยดวย ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา พระเจาขา ทานชื่อวา ทานปุณณมันตานีบุตร พระเจาขา ทาน
พระสารีบุตรไดฟงถอยคํานั้น จึงเปนผูใครเพื่อจะพบพระเถระ
ครั้งนั้น พระศาสดาไดเสด็จออกจากกรุงราชคฤหไปสูกรุงสาวัตถี
พระปุณณเถระไดยินวา พระทศพลเสด็จมากรุงสาวัตถี จึงคิดวา
เราจักเฝาพระศาสดา จึงออกเดินไปจนทันเฝาพระตถาคต ที่ภายใน
พระคันธกุฎีทีเดียว พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกทาน พระเถระ
สดับธรรมแลว ถวายบังคมพระทศพลแลวไปยังปาอันธวันเพื่อ
หลีกเรนจึงนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง แมพระสารีบุตรเถระ
ทราบวาทานมา มองหาทิศทางแลวเดินไปกําหนดโอกาสเขาไป
ยังโคนไมนั้นแลวสนทนากับพระเถระ ถามถึงลําดับแหงวิสุทธิ ๗
แมพระเถระก็พยากรณที่ทานถามแลวถามเลาถวายทาน พระเถระ
ทั้งสองนั้น ตางอนุโมทนาสุภาษิตของกันและกัน ตอมาภายหลัง
พระศาสดาทรงประทับนั่งทามกลางภิกษุสงฆทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุเปนธรรมกถึกแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ประวัติพระมหากัจจายนเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
บทวา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส ความวา ของธรรมที่ตรัสไว
โดยยอ. บทวา วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชนฺตาน ความวา จําแนกอรรถ
ออกทําเทศนานั้นใหพิสดาร. นัยวาพวกภิกษุเหลาอื่นไมอาจทํา
พระดํารัสโดยยอของพระตถาคตใหบริบูรณ ทั้งโดยอรรถทั้งโดย
พยัญชนะได แตพระเถระนี้อาจทําใหบริบูรณไดแมโดยทั้ง ๒ อยาง
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววาเปนยอด. ก็แมความปรารถนาแตปาง
กอนของพระเถระนั้น ก็เปนอยางนี้. อนึ่ง ในปญหากรรมของ
พระเถระนั้น มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้ :ไดยินวา ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมตุ ตระ
พระเถระนั้นบังเกิดในสกุลคฤหบดีผูมหาศาล เจริญวัยแลว วันหนึ่ง
ไปวิหารตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท เห็น
ภิกษุรูปหนึง่ ที่พระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงเปนยอด
ของเหลาภิกษุผูจําแนกอรรถแหงพระดํารัสที่พระองคตรัสโดยยอ
ใหพิสดาร จึงคิดวา ภิกษุซึ่งพระศาสดาทรงชมเชยอยางนี้เปนใหญ
หนอ แมในอนาคตกาล เราก็ควรเปนอยางภิกษุนี้ในศาสนาของ
พระพุทธเจาพระองคหนึ่งดังนี้. จึงนิมนตพระศาสดาถวายมหาทาน
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๗ วัน ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา การทําความปรารถนาวาพระเจาขา ดวยผลแหงสักการะนี้
ขาพระองคไมปรารถนาสมบัติอื่น แตในอนาคตกาล ขอขาพระองค
พึงไดตําแหนงนั้นในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง เหมือน
ภิกษุที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนง ในวันสุดทาย ๗ วัน
นับแตวันนี้ พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตกาล ทรงเห็นวา ความ
ปรารถนาของกุลบุตรนี้จักสําเร็จ จึงทรงพยากรณวา กุลบุตร
ผูเจริญ ในที่สุดแหงแสนกัปในอนาคต พระพุทธเจาพระนามวา
โคดม จักทรงอุบัติขึ้น ทานจักเปนยอดของเหลาภิกษุผูจําแนก
อรรถแหงคําที่ตรัสโดยสังเขปใหพิสดาร ในศาสนาของพระองค
ดังนี้ทรงกระทําอนุโมทนาแลวเสด็จกลับไป.
ฝายกุลบุตรนั้นบําเพ็ญกุศลตลอดชีพแลวเวียนวายในเทวดา
และมนุษยทั้งหลายแสนกัป ครั้งพระกัสสปพุทธเจาก็มาถือปฏิสนธิ
ในครอบครัวกรุงพาราณสี เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว ก็ไป
ยังสถานที่สรางเจดียทอง จึงเอาอิฐทองมีคาแสนหนึ่งบูชา ตั้งความ
ปรารถนาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา สรีระของขาพระองค
จงมีวรรณเพียงดังทองในที่ ๆ เกิดแลวเถิด. ตอแตนั้น ก็การทํา
กุศลกรรมตราบเทาชีวิต เวียนวายในเทวดาและมนุษยพุทธันดร
หนึ่ง ครั้งพระทศพลของเราอุบัติ มาบังเกิดในเรือนแหงปุโรหิต
ในกรุงอุชเชนี ในวันขนานนามทาน มารดาบิดาปรึกษากันวา
บุตรของเรามีสรีระมีผิวดังทอง คงจะถือเอาชื่อของตนมาแลว จึง
ขนานนามทานวา กาญจนมาณพ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 335

พอทานโตขึ้นแลวก็ศึกษาไตรเพท เมื่อบิดาวายชนมแลว
ก็ไดตําแหนงปุโรหิตแทน โดยโคตรชื่อวากัจจายนะ พระเจาจัณฑปชโชตทรงประชุมอํามาตยแลวมีพระราชดํารัสวา พระพุทธเจา
ทรงบังเกิดขึ้นในโลกแลว พวกเจาเปนผูสามารถจะทูลนําพระองค
มาได ก็จงนําพระองคมานะพอนะ อํามาตยทูลวา ขาแตสมมติเทพ
คนอื่นชื่อวาเปนผูสามารถจะนําพระทศพลมาไมมี อาจารยกาญจนพราหมณเทานั้นสามารถ ขอจงทรงสงทานไปเถิดพระเจาขา
พระราชาตรัสเรียกใหกัจจายนะมาตรัสสั่งวา พอจงไปยังสํานัก
ของพระทศพลเจา อ.ทูลวา ขาแตมหาราชเจา เมื่อขาพระองค
ไปแลวไดบวชก็จักไป พระราชาตรัสวา เจาจะทําอยางใดอยางหนึ่ง
แลวก็นาพระตถาคตมาซิพอ. กัจจายนอํามาตยนั้นคิดวา สําหรับ
ผูไปสํานักของพระพุทธเจาไมจําตองทําดวยคนจํานวนมาก ๆ
จึงไปเพียง ๘ คน. ครั้งนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมแกอํามาตย
นั้น จบเทศนาทานไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งปฏิสัมภิทากับ
ชนทั้ง ๗ คน พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา เอถ ภิกฺขโว
(ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุเถิด) ในขณะนั้นนั่นเทียว ทุก ๆ คนก็มี
ผมและหนวดหายไป ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ เปน
ประดุจพระเถระ ๑๐๐ พรรษาฉะนั้น. พระเถระเมื่อกิจของตน
ถึงที่สุดแลวไมนั่งนิ่ง กลาวสรรเสริญการเสด็จไปกรุงอุชเชนี
ถวายพระศาสดาเหมือนพระกาฬุทายีเถระ พระศาสดาสดับคํา
ของทานแลวทรงทราบวา พระกัจจายนะยอมหวังการไปของเรา
ในชาติภูมิของตน แตธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายทรงอาศัยเหตุ
อันหนึ่ง จึงไมเสด็จไปสูที่ที่ไมสมควรเสด็จ. เพราะฉะนั้นจึงตรัสกะ
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พระเถระวา ภิกษุ ทานนั่นแหละจงไป เมื่อทานไปแลว พระราชา
จักทรงเลื่อมใส พระเถระคิดวา พระพุทธเจาทั้งหลายไมตรัสเปน
คําสอง ดังนี้จึงถวายบังคมพระตถาคต ไปกรุงอุชเชนีพรอมกับ
ภิกษุทั้ง ๗ รูปที่มาพรอมกับตนนั่นแหละ ในระหวางทางภิกษุ
เหลานั้นไดเที่ยวบิณฑบาตในนิคมชื่อวา นาลินิคม.
ในนิคมแมนั้น มีธิดาเศรษฐี ๒ คน คนหนึ่งเกิดในตระกูล
เกาแกเข็ญใจ เมื่อมารดาบิดาลวงไปแลว ก็อาศัยเปนนางนมเลี้ยง
ชีพ. แตอัตภาพของเธอบึกบึน ผมยาวเกินคนอื่น ๆ, ในนิคมนั้น
นั่นแหละ ยังมีธิดาของตระกูลอิศรเศรษฐีอีกคนหนึ่ง เปนคนไมมีผม
เมื่อกอนนั้นมาแมนางจะกลาววา ขอใหนาง (ผมดก) สงไปให
ฉันจักใหทรัพย ๑๐๐ หนึ่ง หรือ ๑,๐๐๐ หนึ่งแกเธอ ก็ใหเขานํา
ผมมาไมได ก็ในวันนั้น ธิดาเศรษฐีนั้นเห็นพระมหากัจจายนเถระ
มีภิกษุ ๗ รูปเปนบริวาร เดินมามีบาตรเปลา คิดวาภิกษุผูเปน
เผาพันธุพราหมณรูปหนึ่ง มีผิวดังทองรูปนี้เดินไปบาตรเปลา
ทรัพยอยางอื่นของเราก็ไมมี แตวาธิดาเศรษฐีบานโนน (เคย)
สง (คน) มาเพื่อตองการผมนี้ ตอนนี้เราอาจถวายไทยธรรมแก
พระเถระไดดว ยทรัพยที่เกิดจากที่ไดคาผมนี้ ดังนี้จึงสงสาวใช
ไปนิมนตพระเถระทั้งหลายใหนั่งภายในเรือน พอพระเถระนั่งแลว
(นาง) ก็เขาหองตัดผมของตน กลาววา แนแม จงเอาผมเหลานี้
ใหแกธิดาเศรษฐีบานโนน แลวเอาของที่นางใหมา เราจะถวาย
บิณฑบาตแกพระผูเปนเจาทั้งหลาย. สาวใชเอาหลังมือเช็ดน้ําตา
เอามือขางหนึ่งกุมเนื้อตรงหัวใจปกปดไวในสํานักพระเถระทั้งหลาย
ถือผมนั้นไปยังสํานักของธิดาเศรษฐี. ธรรมดาขึ้นชื่อวาของที่จะขาย
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แมมีสาระ (ราคา) เจาของนําไปใหเอง ก็ไมทําใหเกิดความเกรงใจ.
ฉะนั้น ธิดาเศรษฐีจึงคิดวา เมื่อกอนเราไมอาจจะใหนําผมเหลานี้
มาไดดวยทรัพยเปนอันมาก แตบัดนี้ตั้งแตเวลาตัดออกแลว ก็ไมได
ตามราคาเดิม จึงกลาวกะสาวใชวา เมื่อกอนฉันไมอาจใหนําผมไป
แมดวยทรัพยเปนอันมาก แตผมนี้นําไปที่ไหน ๆ ก็ได ไมใชผมของ
คนเปน มีราคาแค ๘ กหาปณะ จึงใหไป ๘ กหาปณะเทานั้น สาวใช
นํากหาปณะไปมอบใหแกธิดาเศรษฐี. ธิดาเศรษฐีก็จัดบิณฑบาต
แตละที่ ใหมีคาที่ละกหาปณะหนึ่ง ๆ ใหถวายแดพระเถระทั้งหลาย
แลว. พระเถระรําพึงแลว เห็นอุปนิสัยของธิดาเศรษฐี จึงถามวา
ธิดาเศรษฐีไปไหนะ สาวใชตอบวา อยูในหองเจาคะ พระเถระวา
จงไปเรียกนางมาซิ. พระเถระพูดครั้งเดียวนางมาดวยความเคารพ
ในพระเถระ ไหวพระเถระแลวเกิดศรัทธาอยางแรง บิณฑบาต
ที่ตั้งไวในเขตอันบริสุทธิ์ ยอมใหวิบากในปจจุบันชาติทีเดียว เพราะ
ฉะนั้น พรอมกับการไหวพระเถระ ผมทั้งหลายจึงกลับมาตั้งอยูเปน
ปกติ.
ฝายพระเถระทั้งหลายถือเอาบิณฑบาตนั้นเหาะขึ้นไปทั้งที่
ธิดาเศรษฐีเห็น ก็ลงพระราชอุทยานชื่ออุทธยานกัญจนะ คนเฝา
พระราชอุทยานเห็นพระเถระนั้นแลวจึงไปเขาเฝาพระราชา กราบ
ทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระคุณเจาภัจจายนะปุโรหิตของเราบวช
แลวกลับมายังอุทยานแลวพระเจาขา พระเจาจัณฑปชโชตจึงเสด็จ
ไปยังอุทยาน ไหวพระเถระผูกระทําภัตกิจแลวดวยเบญจางคประดิษฐ
แลวประทับนั่ง ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง ตรัสถามวา ทานเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทีไ่ หนละ พระเถระทูลวา พระองค
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มิไดเสด็จมาเอง ทรงสงอาตมะมา มหาบพิตร พระราชาตรัสถามวา
ทานผูเจริญ วันนี้พระคุณเจาไดภิกษา ณ ที่ไหน พระเถระทูล
บอกเรื่องที่กระทําไดโดยยากที่ธิดาเศรษฐีกระทําทุกอยางให
พระราชาทรงทราบ ตามถอยคําควรแกที่ตรัสถาม พระราชา
ตรัสใหจัดแจงที่อยูแกพระเถระแลวนิมนตพระเถระไปยังนิเวศน
แลวรับสั่งใหไปนําธิดาเศรษฐีมาตั้งไวในตําแหนงอัครมเหษีแลว
ก็การไดยศในปจจุบันชาติไดมีแลวแกหญิงนี้ จําเดิมแตนั้นพระราชา
ทรงกระทําสักการะใหญแกพระเถระ มหาชนเลือ่ มใสในธรรมกถา
ของพระเถระ บวชในสํานักของพระเถระ จําเดิมแตกาลนั้น ทั่ว
พระนครก็รุงเรื่องดวยผากาสาวพัตรเปนอันเดียวกัน คลาคล่ํา
ไปดวยหมูฤาษี ฝายพระเทวีนั้นทรงครรภ พอลวงทศมาสก็ประสูติ
พระโอรส ในวันถวายพระนามโอรสนั้น พระญาติทั้งหลายถวาย
พระนามของเศรษฐีผูเปนตาวา โคปาลกุมาร. พระมารดาก็มี
พระนามวา โคปาลมารดาเทวี ตามชื่อของพระโอรส พระนาง
ทรงเลื่อมใสในพระเถระอยางยิ่ง ขอพระราชานุญาตสรางวิหาร
ถวายพระเถระในกัญจนราชอุทยาน. พระเถระยังชาวอุชเชนี
ใหเลื่อมใสแลว ไปเฝาพระศาสดาอีกครั้งหนึ่ง ตอมาภายหลัง
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงการทําพระสูตร
๓ สูตร เหลานี้คือ มธุบิณฑิกสูตร, กัจจายนเปยยาลสูตร, ปรายนสูตร ใหเปนอรรถุปบัติเหตุ แลวทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนง
เปนยอดของเหลาภิกษุ ผูจําแนกอรรถแหงพระดํารัสที่ทรงตรัส
โดยยอใหพิสดารแลว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๑๐
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วรรคที่ ๒
อรรถกถาสูตรที่ ๑-๒
ประวัติพระจุลลปณฐกเถระ และพระมหาปณฐกเถระ
วรรคที่ ๒ สูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มโนมย ความวา กายที่บังเกิดขึ้นดวยใจ ในอาคตสถาน
ที่ตรัสไววา "เขาไปหาแลวดวยมโนมยิทธิทางกาย" ชื่อวากายมโนมัย. กายที่บังเกิดขึ้นดวยใจในอาคตสถานที่กลาวไววา ยอม
เขาถึงกายอนสําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง" ก็ชื่อวากายมโนมัย.
ในที่นี้ ประสงคเอากายมโนมัยนี้.
ในกายทั้ง ๒ อยางนี้ ภิกษุทั้งหลายเหลาอื่น เมื่อทํามโนมัยกายใหเกิดขึ้น ก็ทําใหเกิดขึ้น ๓ บาง ๔ บาง แตทําคนมากให
บังเกิดเปนเหมือนคนเดียวกันไมได, ชื่อวากระทํากรรมไดอยาง
เดียวเทานั้น. สวนพระเถระชื่อวาจุลลปณฐก นิรมิตพระ ๑,๐๐๐ รูป
ไดดวยอาวัชชนะเดียว แตกระทําแก ๒ คนใหเสมือนเปนคน ๆ เดียว
กันไมได ชื่อวากระทํากรรมอยางเดียวไมได. เพราะฉะนั้น ทาน
ชื่อวา เปนยอดของเหลาภิกษุผูนิรมิตมโนมัยกาย. พระจุลลปณฐก
นับวาเปนยอดของเหลาภิกษุ คือภิกษุผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏะ. สวน
พระมหาปณฐกเถระทานกลาววาเปนยอดของเหลาภิกษุผูฉลาด
ในปญญาวิวัฏฏะ. บรรดาทั้งสองรูปนั้น พระจุลลปณฐกเถระทาน
กลาววาเปนผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏะ เพราะไดรูปาวจรฌาน ๔.
พระมหาปณฐกเถระทานกลาววา เปนผูฉลาดในปญญาวิวัฏฏะ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 340

เพราะเปนผูฉลาดในสมาบัติ. พระมหาปณฐก ชื่อวา ผูฉลาดใน
ปญญาวิวัฏฏะ เพราะเปนผูฉลาดในวิปสสนา อนึ่ง ในภิกษุ ๒ รูปนี้
รูปหนึ่งฉลาดในลักขณะสมาธิ รูปหนึ่งฉลาดในลักขณะแหงวิปสสนา
อนึ่ง รูปหนึ่งฉลาดในการหยั่งลงสมาธิ รูปหนึ่งฉลาดในการหยั่ง
ลงสูวิปสสนา อีกนัยหนึง่ ใน ๒ รูปนี้ รูปหนึง่ ฉลาดในการยอองค
รูปหนึ่งฉลาดในการยออารมณ อีกนัยหนึ่ง องคหนึ่งฉลาดในการ
กําหนดองค องคหนึ่งฉลาดในการกําหนดอารมณ พึงการทําการ
ประกอบความในภิกษุ ๒ รูปนี้ ดวยประการยังกลาวมานี้ อีก
อยางหนึ่ง พระจุลลปณฐกเถระ เปนผูไดรูปาวจรฌาน ออกจาก
องคฌานแลวบรรลุพระอรหัต ฉะนั้น จึงชื่อวาเปนผูฉลาดในเจโตวิวัฎฏะ พระมหาปณถกเปนผูไดอรูปาวจรฌาน ออกจากองคฌาน
แลวบรรลุพระอรหัต ฉะนั้น จึงชื่อวาเปนผูฉลาดในปญญาวิวัฏฏะ
พระเถระทั้ง ๒ รูปที่มชี อื่ วา ปณฐกะ เพราะทานเกิดที่หนทาง
ทั้งสองรูปนั้น รูปที่เกิดกอนชื่อวา มหาปณฐกะ อีกรูปหนึง่ ชื่อวา
จุลลปณฐกะ ก็ในปญหากรรมของพระเถระทั้ง ๒ รูปนี้ มีเรื่อง
ที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้
ก็ในอดีตกาลครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ มีกุฏมพี
๒ พี่นอง เปนชาวเมืองหงสวดี เลื่อมใสในพระศาสนาไปฟงธรรม
สํานักพระศาสดาเปนนิตย. ในกุฏมพี ๒ พี่นองนั้น วันหนึ่งนองชาย
เห็นพระศาสดาสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งผูประกอบดวยองค ๒ ไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะวา ภิกษุรูปนี้เปนยอดของเหลาภิกษุผูเนรมิตกายมโนมัย และเปนผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏะในศาสนาของเรา จึง
คิดวา นาอัศจรรยหนอ ภิกษุนี้เปนคนเดียวทํา ๒ องคใหบริบูรณ
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เที่ยวไปได แมเราก็ควรเปนผูบําเพ็ญมีองค ๒ เที่ยวไปในศาสนา.
ของพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคต ดังนี้ เขาจึงนิมนตพระศาสดา
ถวายมหาทานโดยนัยกอนนั่นแล แลวทูลอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุที่พระองคสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา เปน
ยอดในศาสนาของพระองค ดวยองคมโนมัย และดวยความเปน
ผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏะ ในที่สุดแหงวัน ๗ แตนี้ แมขาพระองคก็
พึงเปนผูบําเพ็ญองค ๒ บริบรู ณเหมือนภิกษุนั้น ดวยผลแหงกรรม
อันเปนอธิการนี้เถิด พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตก็ทรงเห็นวา
ความปรารถนาทานจะสําเร็จโดยหาอันตรายมิได ทรงพยากรณวา
ในอนาคตในที่สุดแหงแสนกัป พระพุทธเจาพระนามวา โคตมะ
จักทรงอุบัติขึ้น พระองคจักสถาปนาเธอไวในฐานะ ๒ นี้ ดังนี้
ทรงกระทําอนุโมทนา แลวเสด็จกลับไป.
แมพี่ชายของทานในวันหนึ่ง เห็นพระศาสดาทรงสถาปนา
ภิกษุผูฉลาดในปญญาวิวัฏฏะไวในตําแหนงเอตทัคคะก็กระทํา
บุญกุศลเหมือนอยางนั้น การทําความปรารถนาแลว แมพระศาสดาก็ทรงพยากรณทานแลว. ทั้ง ๒ พี่นองนั้นเมื่อพระศาสดา
ยังทรงพระชนมอยูกระทํากุศลกรรมแลว เมื่อเวลาพระศาสดา
ปรินิพพานแลว ไดบชู าดวยทองที่พระเจดียบรรจุพระสรีระ จุติ
จากภพนั้นแลวไปบังเกิดในเทวโลก เมื่อ ๒ พีน่ องเวียนวายอยูใน
เทวดาและมนุษยลวงไปถึงแสนกัป ในชนทั้ง ๒ นั้น ขาพเจาจะไม
กลาวกัลยาณกรรมที่มหาปณฐกะกระทําไวในระหวาง ๆ
สวน
จุลลปณฐกะออกบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กัสสป เจริญโอทาตกสิณลวงไป ๒๐,๐๐๐ ป ไปบังเกิดในสวรรค
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ครั้นภายหลังพระศาสดาของเราทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ
ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแลวทรงอาศัยกรุงราชคฤห
ประทับอยู ณ เชตวันมหาวิหาร ควรจะกลาวถึงความบังเกิดของ
ชนทั้ง ๒ นัน้ .
ไดยินวา กุลธิดาของธนเศรษฐีในกรุงราชคฤห การทําการ
ลักลอบกับทาสของตนเอง แลวคิดวา หากคนอื่น ๆ รูกรรมนี้
ของเราก็กลัวกลาวอยางนี้วา เราไมอาจอยูในที่นี้ได ถาหากวา
มารดาบิดาของเรารูความผิดอันนี้ จักกระทําเราใหเปนชิ้นเล็ก
ชิ้นนอย จําเราจะไปอยูตางถิ่นกันเถิด จัดถือเอาแตของสําคัญติดมือ
ไปไดแลวพากันออกทางประตูใหญ ไปอยูยังที่ ๆ ไมมีคนอื่นรูจัก
เถิด คนทั้ง ๒ ก็พากันออกไป เมือ่ ชนทั้ง ๒ นั้นอยูในทีแ่ หงหนึ่ง
อาศัยความอยูรวมกัน นางก็ตั้งครรภแลว พอครรภแกจัดนางจึง
ปรึกษากับสามีวา ครรภเราแกมากแลว ธรรมดาการคลอดใน
ที่ที่ไมมีญาติเผาพันธเปนความลําบากแกเราทั้งสองแทจริง เราไป
เรือนสกุลกันเถอะ สามีพูดผลัดวา วันนี้จะไป พรุงนี้คอยไป จน
ลวงไปหลายวัน นางจึงคิดวา ผูนี้เปนคนโงไมกลาไปหรือไมไป
ก็ชาง เราควรไป เมื่อสามีออกจากบานไปก็เก็บขาวของไวใน
เรือน บอกแกคนอยูบานติดกันวา ในรูปเรือนสกุลแลวก็ออกเดิน
ทาง ทีนั้น บุรุษนั้นกลับมาเรือนไมเห็นนาง ถามคนคุนเคยกันทราบ
วา ไปเรือนสกุลจึงรีบติดตามไปทันกันในระหวางทาง นางก็คลอด
บุตรในที่นั้นนั่นเอง บุรษุ นั้นถามวา นี้อะไรนางผูเจริญ นางตอบวา
นายลูกเกิดคนหนึ่งแลว บุรุษนั้นถามวาบัดนี้เราจะทําอยางไร
นางกลาววา เราจะไปเรือนสกุลเพื่อประโยชนแกการใด การนั้น
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สําเร็จแลวในระหวาง เราไปที่นั้นแลวจะทําอะไรได กลับกันเถิด
สองสามีภรรยานั้นมีใจตรงกันจึงกลับ ก็สองสามีภรรยาตั้งชื่อ
บุตรวา ปณฐกะ เพราะทารกนั้นเกิดที่หนทาง อีกไมนานนัก นาง
ก็ตั้งครรภบุตรอีกคนหนึ่ง เรื่องทั้งหมดพึงกลาวใหพิสดารโดยนัย
กอนนั่นเทียว. เขาตั้งชื่อบุตรที่เกิดกอนวา มหาปณฐก บุตรที่เกิด
ทีหลังวา จุลลปณฐก เพราะทารกทั้งสองนั้นเกิดที่หนทาง ชนทั้งสอง
นั้นพาทารกทั้งสองไปยังที่อยูของตนตามเดิม.
เมื่อชนเหลานั้นอยูในที่นั้น เด็กมหาปณฐกะไดยินเด็กอื่น ๆ
เรียก อา ลุง ปู ยา จึงถามมารดาวา แมจา เด็กอื่น ๆ เรียกปู
เรียกยา ก็ญาติของพวกเราในที่นี้ไมมีบางหรือ นางตอบวา จริงสิ
ลูก ญาติของเราในที่นี้ไมมีดอก แตในกรุงราชคฤหตาของเจาชื่อ
ธนเศรษฐี ในกรุงราชคฤหนั้นมีญาติของเจาเปนอันมาก เพราะ
เหตุไรเราจึงไมไปกันในกรุงราชคฤหนั้นละแม นางมิไดเลาเหตุ
ที่ตนมาแกบุตร เมื่อบุตรพูดบอย ๆ จึงบอกสามีวา เด็ก ๆ เหลานี้
รบเราเหลือเกิน พอแมของเราเห็นแลวจักกินเนื้อหรือ มาเถอะ
เราจะไปชี้สกุลตายายแกเด็ก ๆ สามีกลาววา ฉันไมอาจเผชิญ
หนาได แตวาจักพาไปได นางกลาววา ดีละนาย เราควรใหเด็ก ๆ
เห็นตระกูลตาดวยอุบายอยางหนึ่ง จึงควร ทั้งสองคนจึงพาทารก
ไปจนถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ พักที่ศาลาแหงหนึ่งใกลประตู
บุตร มารดาเด็กสงขาวไปบอกแกมารดาบิดาวา พาเด็ก ๒ คนมา
สัตวที่เวียนวายอยูในสงสารวัฎชื่อวาจะไมเปนบุตรจะไมเปนธิดา
กันไมมี มารดาบิดานั้นไดฟงขาวแลวสงคําตอบไปวา คนทั้งสองมี
ความผิดตอเรามาก ไมอาจอยูในสายตาของเราได ทั้ง ๒ คน
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จงถือเอาทรัพยมีประมาณเทานี้ไปอยูยังสถานที่ที่เปนผาสุกเถิด
แตจงสงเด็ก ๆ มาใหเรา ธิดาเศรษฐีรับเอาทรัพยที่มารดาบิดา
สงไปแลวมอบเด็กทั้ง ๒ ไวในมือทูตที่มาแลวนั้นแล เด็กทั้ง ๒
นั้นเติบโตอยูในตระกูลของตา
ในพี่นอ งทั้งสองนั้น จุลลปณฐกะยังเด็กเกินไป สวนมหาปณฐกะ
ไปฟงธรรมกถาของพระทศพลพรอมกับตา เมื่อเขาฟงธรรมตอ
พระพักตรพระศาสดาอยูเปนประจํา จิตก็นอมไปในบรรพชา
เขาพูดกับตาวา ถาตาอนุญาต หลานจะออกบวช ตากลาววา
อะไรพอ การบรรพชาของเจาผูออกบวชแลว เปนควานเจริญ
ทั้งแกเราแลทั้งแกโลกทัง้ สิ้น ถาเจาสามารถก็จงบวชเถิดพอ ดังนี้
รับคําแลวพากันไปยังสํานักพระศาสดา พระศาสดาตรัสวา มหาเศรษฐี. ทานไดทารกแลวหรือ ศ.พระเจาขา ทารกผูนี้เปนหลาน
ของขาพระองค เขาบอกวาจะบวชในสํานักของพระองค พระศาสดา
จึงตรัสมอบภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งวา เธอจงใหทารก
นี้บวชเถิด พระเถระบอกตจปญจกกัมมัฏฐานแกทารกนั้นแลว
ใหบรรพชาแลว ทานเรียนพระพุทธวจนะไดมาก มีพรรษาครบ
แลวก็อุปสมบท ครั้นอุปสมบทแลวก็กระทํากิจกรรมในความใสใจ
โดยอุบายอันแยบคาย จนไดอรูปาวจรฌาน ๔ ออกจากองคฌาน
แลวไดบรรลุพระอรหัต ดังนั้น ทานจึงเปนยอดของบรรดาภิกษุ
ผูฉลาดในปญญาวิวัฏฎะ.
ทานยับยั้งอยูดวยความสุขในฌาน ความสุขในมรรค ความสุข
ในนิพพาน จึงคิดวา เราอาจใหความสุขชนิดนี้แกจุลลปณฐกะไดไหม
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หนอ แตนั้นจึงไปยังสํานักของเศรษฐีผูเปนตา กลาววา ทานมหาเศรษฐี ถาโยมอนุญาต อาตมะจะใหจุลลปณฐกะบวช เศรษฐีกลาววา
จงใหบวชเถิดทาน พระเถระใหจุลลปณฐกะบวชแลวใหตั้งอยูในศีล
๑๐ สามเณรจุลลปณฐกะเรียนคาถาในสํานักของพระพี่ชายวาดังนี้..
ปทฺทม ยถา โกกนุท สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ
องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข.
เชิญทานดูพระอังคีรส ผูรงุ เรื่องอยู
ดุจพระอาทิตยสองแสงอยูในอากาศ
เหมือนดอกปทุมวิเศษชื่อโกกนุทะ
มีกลิ่นหอมบานอยูแตเชาไมปราศจากกลิ่นฉะนั้น.
บทที่ทา นเรียน ๆ ไวแลว ก็หายไปเมื่อมาเรียนบทที่สูง ๆ
ขึ้นไป ทานพยายามเรียนคาถานี้อยางเดียวเวลาก็ลวงไปถึง ๔ เดือน
คราวนั้น พระมหาปณฐกะกลาวกะทานวา ปณฐกะเธอเปนอภัพพ
ในศาสนานี้ เธอจําคาถาแมบทเดียวก็ไมไดเปนเวลาถึง ๔ เดือน
เธอจะทํากิจของบรรพชิตใหสําเร็จไดอยางไร เธอจงออกไปจาก
ที่นี้เสีย ทานถูกพระเถระขับไลจึงไปยืนรองไหอยู ณ ทายพระวิหาร.
สมัยนัน้ พระศาสดาทรงเขาอาศัยกรุงราชคฤหประทับ
อยูในชีวกัมพวันสวนมะมวงของหมอชีวก ขณะนั้นหมอชีวกใช
บุรุษไปทูลนิมนตพระศาสดากับภิกษุ ๕๐๐ รูป และสมัยนั้น พระมหาปณฐกะเปนเจาหนาที่แจกอาหาร เมื่อบุรุษนั้นกลาวนิมนตวา
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ทานขอรับ ขอนิมนตพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ทานก็กลาววา ฉันรับ
สําหรับภิกษุที่เหลือเวนพระจุลลปณฐกะ พระจุลลปณฐกะไดฟง
คํานั้นก็โทมนัสเหลือประมาณ พระศาสดาทรงเห็นพระจุลลปณถกะ
รองไหอยู ทรงดําริวา จุลลปณฐกะเมื่อเราไปจักตรัสรู จึงเสด็จ
ไปแสดงพระองคในที่ที่ไมไกลแลวตรัสวา ปณฐกะ เธอรองไห
ทําไม
ป.พี่ชายขับไลขาพระองคพระเจาขา
พ.ปณฐกะ พี่ชายของเธอไมมีอาสยานุสยญาณสําหรับ
บุคคลอื่น เธอชื่อวาพุทธเวไนยบุคคล ดังนี้ ทรงบรรดาลฤทธิ์มอบผา
ชิ้นเล็ก ๆ ที่สะอาดผืนหนึ่งประทานตรัสวา ปณฐกะ เธอจงเอา
ผาผืนนี้ภาวนาวา รโชหรณ รโชหรณ ดังนี้.
ทานนั่งเอามือคลําผาทอนเล็กที่พระศาสดาประทานนั้น
ภาวนาวา รโชหรณ รโชหรณ เมื่อทานลบคลําอยู (เชนนั้น) ผาผืน
นั้นก็เศราหมอง เมื่อทานลูบคลําอยูบอย ๆ ก็กลายเปนเหมือนผา
เช็ดหมอขาว ทานอาศัยความแกกลาแหงญาณ เริ่มตั้งความสิ้นไป
และความเสื่อมไปในผานั้น คิดวา ทอนผานี้โดยปกติสะอาดบริสุทธิ์
เพราะอาศัยอุปาทินนกสรีระ จึงเศราหมอง แมจิตนี้ก็มีคติเปน
อยางนี้เหมือนกัน แลวเจริญสมาธิกระทํารูปาวจรฌาน ๔ ใหปรากฏ
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว ทานเปนผูไดฌานดวย
มโนมยิทธินนั่ เอง สามารถทําคนคนเดียวเปนหลายคนได หลายคน
ก็สามารถทําใหเปนคนเดียวได ก็พระไตรปฎกและอภิญญา ๖
มาถึงทานพรอมกับพระอรหัตมรรคนั่นแหละ
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วันรุงขึ้น พระศาสดาเสด็จไปพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ ประทับ
นั่งในนิเวศนของหมอชีวก สวนพระจุลลปณฐกะไมไดไปเพราะตน
ไมไดรับนิมนตนั่นเอง ชีวกเริ่มถวายขาวยา พระศาสดาทรงเอา
พระหัตถปดบาตร หมอชีวกทูลถามวา เพราะเหตุไร พระองค
จึงไมทรงรับพระเจาขา ตรัสวา ยังมีภิกษุอีกรูปหนึ่งในวิหาร ชีวก
หมอชีวกจึงสงบุรุษไปวา พนาย จงไปนิมนตพระคุณเจาที่อยูในวิหาร
มาที แมพระจุลลปณฐกเถระเนรมิตภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปในเวลาใกล
ที่บุรุษนั้นมาถึง ทําไมใหเหมือนกันแมสักองคเดียว องคหนึ่ง ๆ
กระทํากิจของสมณะเปนตนวา กะจีวรไมเหมือนกับองคอื่น ๆ บุรุษ
นั้น เห็นภิกษุมีมากในวิหารจึงกลับไปบอกหมอชีวกวา นายทาน
ภิกษุในวิหารนี้มีมากผมไมรูจักพระคุณทานที่จะพึงนิมนตมาจาก
วิหารนั้น หมอชีวกจึงทูลถามพระศาสดาวา ภิกษุอยูในวิหาร
ชื่อไร พระเจาขา
พ.ชื่อจุลลปณฐกะ ชีวก
หมอชีวกกลาวกะบุรุษนั้นวา ไปเถิดพนาย จงไปถามวา
องคไหนชื่อจุลลปณถกะ แลวนํามา
บุรุษนัน้ กลับมายังวิหาร ถามวา องคไหนชื่อจุลลปณฐกะ
ขอรับ กลาววา เราชื่อจุลลปณฐกะ เราชื่อจุลลปณถกะ ทั้ง ๑,๐๐๐
รูป. บุรุษนัน้ กลับไปบอกหมอชีวกอีกวา ภิกษุประมาณ ๑,๐๐๐ รูป
ทุกองคบอกวา เราชื่อจุลลปณฐกะ เราชื่อจุลลปณฐกะ ขาพเจา
ไมทราบวา จุลลปณฐกะองคไหนที่ทานใหนิมนต หมอชีวกทราบได
โดยนัยวา ภิกษุมีฤทธิ์เพราะแทงตลอดสัจจะแลวจึงกลาววา เจา
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จงจับที่ชายจีวรภิกษุองคที่กลาวกอน บุรุษนั้นไปวิหารกระทํา
อยางนั้นแลว ในทันใดนั้น ภิกษุประมาณ ๑,๐๐๐ รูป ก็อนั ตรธาน
ไป บุรุษนั้นพาพระเถระมาแลว พระศาสดาจึงทรงรับขาวยาคู
ในขณะนั้น.
เมื่อพระทศพลการทําภัตกิจเสร็จแลว เสด็จกลับพระวิหาร
เกิดการสนทนากันขึ้นในธรรมสภาวา ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ใหญถึงเพียงนั้นหนอ ทรงกระทําภิกษุผูไมอาจจําคาถาคาถาหนึ่ง
ไดตลอด ๔ เดือนใหเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ได พระศาสดาทรง
ทราบวารจิตของภิกษุเหลานั้น ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัด
ไวแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย เธอพูดอะไรกัน
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคมิไดกลาว
เรื่องอะไร ๆ อื่น กลาวแตคุณของพระองคเทานั้นวา พระจุลลปณฐกะ
ไดลาภใหมแตสํานักของพระองค ดังนี้
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จุลลปณฐกะนี้ทําตามโอวาทของเรา
แลวไดความเปนทายาททางโลกุตตระ ในบัดนี้ยังไมนาอัศจรรย
แมในอดีตเธอกระทําตามโอวาทของเราผูตั้งอยูในญาณยังไมแกกลา
ก็ไดความเปนทายาททางโลกิยะแลว
ภิกษุทั้งหลายจึงทูลวิงวอนวา เมื่อไรพระเจาขา พระศาสดา
ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงแกภิกษุเหลานั้นวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาลพระราชาพระนามวา
พรหมทัต ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี, สมัยนั้นบัณฑิตชื่อ
จูฬกเศรษฐีเปนคนฉลาดรูนิมิตทั้งปวง วันหนึ่งกําลังเดินไปเฝา
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พระราชา เห็นหนูตาย (ตัวหนึ่ง) ในระหวางทาง จึงกําหนดนักษัตร
ในขณะนั้นแลวกลาวคํานี้วา กุลบุตรผูมีดวงตามีปญญาสามารถ
เอาหนูนี้ไปเลี้ยงภรรยาและจัดการงานได กุลบุตรเข็ญใจคนหนึ่ง
ฟงคําเศรษฐีนั้นแลวคิดวา ผูนี้ไมรูคงไม ดังนี้จึงเอาหนูไปให
ที่รานตลาดแหงหนึ่ง เพื่อเลี้ยงแมว ไดทรัพยกากณิกหนึ่ง แลวซื้อ
น้ําออยดวยทรัพยกากณิกหนึ่งนั้น เอาหมอใบหนึ่งใสน้ําดื่มไป เห็น
ชางจัดดอกไมเดินมาแตปาก็ใหชิ้นน้ําออยหนอยหนึ่งแลวเอากะบวย
ตักน้ําดื่มให ชางดอกไมเหลานั้นใหดอกไมแกบุรุษนั้นคนละกํา
แมในวันรุงขึ้นเขาเอาคาดอกไมนั้นไปซื้อน้ําออยและหมอน้ําดื่ม
แลวไปยังสวนดอกไมนั่นแหละ วันนั้น ชางดอกไมก็ใหกอดอกไม
ที่ตนเก็บไปครึ่งหนึ่งแลวแกเขาแลวก็ไป ลวงไปไมนานนักเขาได
ทรัพยนับไดถึง ๘ กหาปณะโดยอุบายนี้ ในวันที่มีลมและฝน
(ตกหนัก) วันหนึ่ง เขากระทําไมที่ลมแลวใหเปนกอง จึงไดทรัพย
อีก ๑๖ กหาปณะจากนายชางหมอหลวง เขาเมื่อไดทรัพยเกิดขึ้น
ถึง ๒๔ กหาปณะแลวคิดวา อุบายนี้มีประโยชนแกเรา จึงตั้งหมอ
น้ําดื่มไวหมอหนึ่งในที่ไมไกลแตประตูเมือง เอาน้ําดื่มเลี้ยงคนตัดหญา
๕๐๐ คน คนตัดหญาเหลานั้นพูดกันวา สหาย ทานมีอุปการะมาก
แกพวกเรา พวกเราจะทําอะไรแกทานไดบาง บุรุษนั้นตอบวา
เมื่อมีกิจเกิดขึ้นจึงกระทําแกขาพเจาเถิด เที่ยวไปทางโนนทางนี้
กระทําการผูกมิตรกับคนทํางานทางบกและคนทํางานทางน้ํา คน
ทํางานทางบกบอกแกเขาวา พรุงนีพ้ อคามาจะนํามา ๕๐๐ ตัว
มายังเมืองนี้ เขาไดฟงคํานั้นแลวใหสัญญาแกคนตัดหญาใหการทํา
ฟอนหญาแตละฟอน ๆ ใหเปน ๒ เทาแลวนํามา ครั้นเวลามา
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ทั้งหลายมาพักในเมืองแลว (เขา) ก็มานั่งทําฟอนหญา ๑,๐๐๐ ฟอน
กองไวใกลประตูดานใน พอคามาหาหญาสดใหมาทั่วเมืองไมได
ตองใหทรัพยพันหนึ่งแกบุรุษนั้นซื้อหญานั้นไป จากนั้นลวงไป
๒ - ๓ วันสหายที่ทํางานทางทะเลมาบอกวาจะมีเรือใหญเขาจอดทา
บุรุษนั้นคิดวา อุบายนี้มี จึงเอาทรัพย ๘ กหาปณะเชารถที่พรอม
ดวยเครื่องใชทุกชนิดไปยังทาจอดเรือ ทําสัญญากับนายทา ประทับ
นิ้วมือไวที่เรือแลวใหกั้นมานไวในที่ไมไกลนั่งอยูในภายในมานนั้น
สั่งบุรุษ คนใช ไววา เมื่อพอคาจากภายนอกมาถึงจงมาบอกทาง
ประตูดานที่ ๓ ครั้นคนใชเหลานั้นทราบวา เรือมาถึงแลวจึงบอกวา
มีพอคาประมาณ ๑๐๐ คนจากกรุงพาราณสีมาซื้อสินคา นาย
ประตูที่ ๓ กลาววา พวกทานจะไมไดสินคา (เพราะ) นายพานิช
ใหญในที่โนนทานทําสัญญาไวแลว พอคาเหลานั้นฟงคําของบุรุษ
เหลานั้นแลวจึงพากันไปยังสํานักของพอคาใหญนั้น ฝายบุรุษคนสนิท
แจงขาววา พอคาเหลานั้นมาทางประตูดานที่ ๓ ตามสัญญาฉบับ
กอน พอคาทั้งรอยคนนั้น ตองใหทรัพยคนละพันแลวจึงเดินทาง
ไปเรือกับบุรุษนั้นแลวจายทรัพยอีกคนละพัน ๆ แลวใหสละมัดจํา
แลวจึงจะทําสินคาใหเปนของ ๆ ตนได บุรุษนั้นถือเอาทรัพย ๒
แสนกลับมายังกรุงพาราณสี คิดวา เราควรจะเปนคนกตัญู จึงถือ
เอาทรัพยแสนหนึ่งไปสงสํานักแหงจูฬกเศรษฐี
ครั้งนั้น เศรษฐีถามบุรุษนั้นวา พอทําอยางไรจึงไดทรัพย
นี้มา บุรุษนั้นกลาววา ขาพเจาตั้งอยูในอุบายที่ทานกลาวแลวจึง
ไดทรัพยมาภายใน ๔ เดือนเทานั้น เศรษฐีไดฟงคําของบุรุษนั้น
จึงมาคิดวา บัดนี้เราไมควรทําเด็กเห็นปานนี้ใหเปนสมบัติของ
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คนอื่น จึงยกธิดาที่เจริญวัยใหทําใหเปนเจาของทรัพยสมบัติทั้งสิ้น
กุลบุตรแมนนั้ เมื่อเศรษฐีลวงไปแลวจึงรับตําแหนงเศรษฐีแทนใน
พระนครนั้น ดํารงอยูจนตลอดอายุแลวไปตามยถากรรม.
พระศาสดาตรัสเรื่องทั้ง ๒ นีแ้ ลวทรงสืบตออนุสนธิเทศนา
ในขณะที่ตรัสรูอนุตตรสัมโพธิญาณแลว ตรัสพระคาถาวาดังนี้
อปฺปเกนป เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏาเปติ อตฺตาน อณุ อคฺคึว สนฺธมนฺติ.
บุคคลผูมีปญญา มีปญญาเห็นประจักษ ยอม
ตั้งตนไดดวยทรัพยอันเปนตนทุนแมเล็กนอย
ดุจบุคคลกอไฟอันนอย ใหโพลงขึ้นได ฉะนั้น.
พระศาสดาทรงแสดงเหตุนี้แกบรรดาภิกษุผูนั่งประชุม
กันในธรรมสภาดวยประการดังนี้ นีเ้ ปนเรื่องราวที่มีมาตามลําดับ
จําเดิมแตการตั้งความปรารถนาไวในตอนแรกของพระมหาสาวก
ทั้งสอง ก็ตอมา พระศาสดามีหมูพระอริยแวดลอมแลวประทับนั่ง
เหนือธรรมาสน ทรงสถาปนาพระจุลลปณฐกเถระไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุผูฉลาดในเจโตวิวัฏฏะ ผูเนรมิต
กายมโนมัยได ทรงสถาปนาพระมหาปณฐกเถระไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุผูฉลาดในปญญาวิวัฏฏะ ดวยประการ
ฉะนี้.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑ - ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ประวัติพระสุภูติเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรที่ ๓ ตอไปนี้.
บทวา อรณวิหารีน ไดแกผูมีปกติอยูโดยหากิเลสมิได จริงอยู
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนทานเรียกวา รณะ ชื่อวาผูมีปกติอยู
โดยหากิเลสมิได เพราะไมมีกิเลสที่ชื่อวารณะ นั้น, ชื่อวา ผูมีปกติ
อยูโดยหากิเลสมิได อรณวิหารนั้นมีอยูแกภิกษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้น
ชื่อวา ผูมีปกติอยูโดยหากิเลสมิได พระสุภูติเถระเปนยอดของเหลา
ภิกษุผูมีปกติอยูโดยหากิเลสมิไดเหลานั้น จริงอยูพระขีณาสพ
แมเหลาอื่น ก็ชื่อวา อรณวิหารี ก็จริง ถึงอยางนั้นพระเถระก็ได
ชื่ออยางนั้น ดวยพระธรรมเทศนา ภิกษุเหลาอื่น เมื่อแสดงธรรม
ยอมกระทําเจาะจงกลาวคุณบาง โทษบาง สวนพระเถระเมื่อแสดง
ธรรมก็แสดงไมออกจากขอกําหนดที่พระศาสดาแสดงแลว. เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุมีปกติอยูโ ดยหากิเลสมิได.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสูตรที่ ๔
ประวัติพระสุภูติเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้.
บทวา ทกฺขิเณยฺยาน แปลวา ผูควรแกทักษิณา พระขีณาสพ
ทั้งหลายเหลาอื่นก็ชื่อวา พระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ ในบทวา
ทกฺขิเณยฺยาน นั้นก็จริง ถึงอยางนั้น พระเถระกําลังบิณฑบาต
ก็เขาฌานมีเมตตาเปนอารมณ ออกจากสมาบัติแลว จึงรับภิกษา
ในเรือนทุกหลัง ดวยทายกผูถวายภิกษาจักมีผลมาก เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา ผูควรแกทักขิณา อัตภาพของทานงามดี รุงเรื่อง
อยางยิ่งดุจซุมประตูที่เขาประดับแลวและเหมือนแผนผาวิจิตร
ฉะนั้นจึงเรียกวา สุภูติ ในปญหากรรมของทานมีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับดังตอไปนี้ :เลากันวา ทานสุภตู ินี้เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ยังไมทรงอุบัติขึ้น ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล
ในกงหงสวดี ญาติทั้งหลายขนานนามทานวา นันทมาณพ ทาน
เจริญวัยแลวเรียนไตรเพท ไมเห็นสาระในไตรเพทนั้น พรอมดวย
บริวารของตนมีมาณพประมาณ ๔๔,๐๐๐ คนออกบวชเปนฤาษี
อยู ณ เชิงบรรพต ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดแลว
ไดกระทําแมอันเตวาสิกทั้งหลายใหไดฌานแลว. ในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระทรงบังเกิดในโลก ทรงอาศัย
กรุงหงสวดีประทับอยู วันหนึ่ง ในเวลาใกลรงุ ทรงตรวจดูสัตวโลก
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ทรงเห็นอรหัตตุปนิสัยของเหลาชฏิลอันเตวาสิก ของนันทดาบส และ
ความปรารถนาตําแหนงสาวกผูประกอบดวยองค ๒ ของนันทดาบส
จึงทรงปฏิบัติพระสรีระแตเชา ทรงถือบาตรและจีวรในเวลาเชา
เสด็จไปยังอาศรมของนันทดาบสโดยนัยที่ไดกลาวแลวในเรื่องของ
พระสารีบุตรเถระ ในที่นั้น พึงทราบการถวายผลไมนอยใหญ
ก็ดีการตกแตงปุปผาสนะก็ดี การเขานิโรธสมาบัติก็ดี โดยนัยที่
กลาวแลว.
ก็พระศาสดา ออกจากนิโรธสมาบัติ ทรงสงพระสาวก
องคหนึ่งผูประกอบดวยองค ๒ คือ อรณวิหารองค ๑ ทักขิไณย
องค ๑ วา เธอจงการทําอนุโมทนาปุปผาสนะแกคณะฤาษี ดังนี้
พระเถระนั้น อยูในวิสัยของตนพิจารณาพระไตรปฎกกระทําอนุโมทนา เมื่อจบเทศนาของทานแลว พระศาสดาจึงทรงแสดง (ธรรม)
ดวยพระองคเอง เมื่อจบเทศนา ดาบสทั้ง ๔๔,๐๐๐ ไดบรรลุ
พระอรหัตทุกรูป สวนนันทดาบส ถือเอานิมิตแหงภิกษุผูอนุโมทนา
ไมอาจสงญาณไปตามแนวแหงเทศนาของพระศาสดาได พระศาสดา
ทรงเหยียดพระหัตถไปยังภิกษุที่เหลือวา เอถ ภิกฺขโว (จงเปนภิกษุ
มาเถิด) ภิกษุทั้งหมดมีผมและหนวดอันตรธานแลว ครองบริขาร
อันสําเร็จดวยฤทธิ์ปรากฏดุจพระเถระ ๑๐๐ พรรษา
นันทดาบสถวายบังคมพระตถาคตแลวยืนเฉพาะพระพักตร
กราบทูลวา พระเจาขา ภิกษุผูกระทําอนุโมทนาปุปผาสนะแก
คณะฤาษีมีนามวาอะไรในศาสนาของพระองค ตรัสวา ภิกษุนี้
เปนเอตทัคคะดวยองคคือความมีปกติอยูโดยไมมีกิเลส ๑ ดวยองค
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ของภิกษุผูควรทักษิณา ๑ นันทดาบสไดตั้งความปรารถนาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยกรรมคือกุศลอันยิ่งที่ไดทํามา ๗ วันนี้
ขาพระองคมิไดปรารถนาสมบัติอื่น แตขาพระองคพึงเปนผูประกอบ
ดวยองค ๒ เหมือนอยางพระเถระนี้ในศาสนาของพระทศพลองคหนึ่ง
ในอนาคต. พระศาสดา ทรงเห็นความไมมีอันตรายจึงทรงพยากรณ
แลวเสด็จกลับไป. ฝายนันทดาบสฟงธรรมในสํานักพระทศพล
ตามสมควรแกกาล ไมเสื่อมจากฌานแลวไปบังเกิดในพรหมโลก.
อนึ่ง พระอรรถกถาจารยมิไดกลาวถึงกัลยาณกรรมของดาบสนี้
ในระหวางไว. ลวงไปแสนกัปทานมาบังเกิดในเรือนแหงสุมน
เศรษฐีในกรุงสาวัตถี พวกญาติไดขนานนามทานวา สุภูติ
ตอมา พระศาสดาของพวกเราทรงบังเกิดในโลกอาศัย
กรุงราชคฤหประทับอยู ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐีนําสินคา
ที่ผลิตในกรุงสาวัตถีไปยังเรือนของราชคฤหเศรษฐีสหายของตน
ทราบวาพระศาสดาทรงอุบัติแลวจึงเขาไปเฝาพระศาสดาซึ่งประทับ
อยู ณ สีตวัน ดวยการเฝาครั้งแรกนั่นเอง ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล
แลวทูลอาราธนาพระศาสดาใหเสด็จมายังกรุงสาวัตถี ใหสราง
วิหารดวยการบริจาคทรัพยแสนหนึ่ง ๆ ทุก ๆ โยชนตลอดทาง
๔๕ โยชนซอื้ ที่อุทยานของพระราชกุมารนามวาเชต ประมาณ ๑๘
กรีสดวยเครื่องนับของหลวงในกรุงสาวัตถี โดยเรียงทรัพยโกฏิหนึ่ง
สรางวิหารในที่ที่ซื้อนั้น ถวายแดพระผูมีพระภาคเจาแลว ในวัน
ฉลองวิหาร สุภูติกุฏมพีก็ไดไปฟงธรรมกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ไดศรัทธาจึงบวชทานอุปสมบทแลวกระทํามาติกา ๒ บทใหแคลว-
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คลอง ใหบอกกัมมัฏฐานให บําเพ็ญสมณธรรมในปาเจริญวิปสสนา
กระทําเมตตาฌานใหเปนบาท บรรลุอรหัตแลว เมื่อแสดงธรรมก็
กลาวธรรมโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล เมื่อเที่ยวบิณฑบาต ออกจาก
เมตตาฌานแลวจึงรับภิกษาโดยนัยที่กลาวแลวเชนกัน ครั้งนั้น
พระศาสดาทรงอาศัยเหตุ ๒ อยางนี้ จึงสถาปนาทานไวในภิกษุ
ผูควรแกทักษิณา แลตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูมีปกติอยูโดยไมมีกิเลส.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสูตรที่ ๕
ประวัติพระเรวตเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้.
บทวา อารฺกาน ไดแก ผูม ีปกติอยูปาเปนวัตร บทวา
เรวโต ขทิรวนิโย ไดแก นองชายคนเล็กของพระธรรมเสนาบดีเถระ
ทานมิไดอยูเหมือนอยางพระเถระเหลาอื่น เมื่อจะอยูในปาก็ตอง
เลือกปา น้ํา และที่ภิกขาจารที่ถูกใจจึงอยูในปา แตทานไมยึดถือ
ของที่ถูกใจเหลานี้ อาศัยอยูในปาตะเคียนที่ขระขระดวยกอนกรวด
และกอนหินบนที่ดอน ฉะนั้น ทานจึงชื่อวา เปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูอยูปาเปนวัตร ในปญหากรรมของทานมีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ
ดังตอไปนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาลครั้งพระปทุมุตตระพุทธเจา พระเรวตะ
นี้บังเกิดในหงสวดี อาศัยกระทําการงานทางเรือ ที่ทาปยาคประดิษฐานในแมน้ําคงคา สมัยนั้น พระศาสดามีภิกษุแสนหนึ่งเปนบริวาร
เสด็จจาริกไปจนถึงทาปยาคประดิษฐาน เขาเห็นพระทศพลแลว
คิดวา เราไมไดเห็นพระพุทธเจาเปนครั้งคราว ขณะนี้เปนขณะที่
เราจะไดขวนขวายกัลยาณกรรมไว จึงใหผูกเรือขนานตอกัน ดาด
เพดานผาขางบน หอยพวงมาลาของหอมเปนตน ลาดเครื่องลาดอัน
วิจิตรประกอบดวยผาเปลือกไม นิมนตพระศาสดาพรอมทั้งบริวาร
เสด็จขามฟาก ในสมัยนั้น พระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุผูอยูปา
เปนวัตรองคหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ นายเรือนั้นเห็นภิกษุนั้น
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จึงคิดวา แมเราก็ควรเปนยอดของเหลาภิกษุผูอยูปาเปนวัตรใน
ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตดังนี้เหมือนกัน
จึงนิมนตพระศาสดาถวายมหาทาน ๗ วัน หมอบ ณ แทบบาทมูล
ของพระศาสดา กระทําความปรารถนาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขาพระองคพึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูอยูปาเปนวัตรในศาสนา
ของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตเหมือนอยางภิกษุที่พระองค
ทรงสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะเถิด พระศาสดาทรงเห็นวา
หาอันตรายมิได ทรงพยากรณวา ในอนาคตทานจักเปนผูยอด
ในศาสนาของพระโคดมพุทธเจา แลวเสด็จกลับไป แตมิไดกลาว
ถึงกรรมในระหวางไว.
ทานกระทํากัลยาณกรรมจนตลอดชีพ เวียนวายอยูใน
เทวโลกและมนุษยในพุทธุปบาทกาลนี้ จึงมาถือปฏิสนธิในทอง
แหงนางสารีพราหมณี ในตําบลบานพราหมณชื่อ นาลกะ เขตมคธ
เกิดเปนนองสุดทองของพี่ชาย ๓ คน พี่สาว ๓ คน มารดาบิดา
ชื่อวา เรวตะ คราวนั้นมารดาบิดาของทานคิดวา เมื่อลูกของเรา
เจริญโตแลว เหลาพระสมณศากยะบุตรก็มานําเอาไปบวชเสีย
เราจักผูกเรวตะลูกคนเล็กของเราไวดวยเครื่องผูกคือเรือน ดังนี้
แลวนํานางทาริกาจากสกุลที่เสมอกันมาใหไหวยาของเรวตะแลว
กลาววา แนะแม เจาจงเปนคนแกยิ่งกวายาของเจา เรวตะฟงถอย
คําของตนเหลานั้นแลวคิดวา นางทาริกานี้ยังอยูในปฐมวัย เขาวา
รูปมีอยางนี้ของนางทาริกานี้จักเปนเหมือนรูปยาของเรา เราจัก
ถามความประสงคของคนเหลานั้นกอน แลวจึงกลาววา ทานทั้งหลาย
จะกระทําอยางไร มารดาบิดาตอบวา "เราบอกวา พอเอย หญิงนี้
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จะถึงความชราเหมือนอยางยาของเจา". เรวตะนั้นถามวา รูปของ
หญิงนี้จักเปนเหมือนอยางนี้หรือ. มารดาบิดาตอบวา พอเอย เจา
พูดอะไร ผูมีบุญมากก็จะเปนอยางนี้ เรวตะนั้นคิดวา ไดยินวา รูปนี้
ก็จักมีหนังเหี่ยวโดยทํานองนี้ จักมีผมหงอก ฟนหักโดยทํานองนี้
เรายินดีในรูปเชนนี้จะทําอะไรได เราจักไปตามทางที่พี่ชายของเรา
ไปแลวนั่นแหละ. จึงทําเปนเหมือนยืนพูดกะเด็กหนุม ๆ รุน ๆ กันวา
มาเถอะพวกเรา เราไปวิง่ กันแลวออกไปเสีย มารดาบิดากลาววา
พอในวันมงคล เจาอยาไปขางนอกเลย.
เรวตะนั้นทําเปนเหมือนเลนกับเด็กทั้งหลายอยู พอถึงวาระ
ตนวิ่งก็ไปหนอยหนึ่งแลวกลับเดินกลับชา ๆ พอถึงวาระอีกก็ไป
ใหเหมือนไกลกวานั้นแลวกลับมา ครั้งถึงวาระที่สามก็รูวา คราวนี้
เปนเวลาของเราจะหนีไปในที่ตอหนานั่นเอง ไปจนถึงปาซึ่งเปนที่
อยูของภิกษุผูถือบังสุกุลเปนวัตร อภิวาทพระเถระแลวขอบรรพชา
พระเถระกลาววา สัปบุรุษ เราไมรูจักเธอ เธอเปนลูกของใคร
และเธอก็มาโดยทั้งที่แตงตัวอยูเชนนี้ ใครจะสามารถใหเธอบวชได
เลา เขายกแขนทั้ง ๒ ขึ้นรองเสียงดังวา เขาปลนฉัน เขาปลนฉัน
ดังนี้ พวกภิกษุก็มามุงทั้งขางโนนขางนี้กลาววา สัปบุรุษ ในที่นี้
ไมมีใครที่ชอื่ วาปลนผาหรือเครื่องประดับของเธอเลย เธอจะพูดวา
เขาปลนอยางไร เรวตะกลาววา ทานผูเจริญผมมิไดกลาวหมายถึง
ผาและเครื่องประดับ แตกลาวหมายถึงพวกทานยังปลนสมบัติขางใน
ไมตองบวชผมกอนโปรดบอกใหพี่ชายของขาพเจาทราบกอน
ภิกษุถามวา ก็พี่ชายของเธอชื่อไร ร.ในเวลาเปนคฤหัสถชื่ออุปติสสะ
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แตในเวลานี้คนทั้งหลายเรียกวาสารีบุตร ภิกษุทั้งหลายกลาววา
อาวุโส เมื่อเปนอยางนั้น กุลบุตรผูนกี้ ็เปนนองชายคนเล็กของพวกเรา
พระธรรมเสนาบดีพี่ชายใหญของเราพูดไวกอนเทียววา พวกญาติ
ของเราลวนเปนมิจฉาทิฏฐิ ญาติของเราคนใดคนหนึ่งมาก็จงใหเขา
บวชดวยอุบายอยางใดอยางหนึ่งเถิด ดังนั้น จึงกลาววา กุลบุตรนี้
เปนนองตัวของพระเถระ ทานทั้งหลายจงใหเธอบวชเถิด ดังนี้แลว
บอกตจปญจกกัมมัฏฐานแลว พระเถระเรียนกัมมัฏฐานแลวเขา
ไปสูปาไมตะเคียนซึ่งมีประการดังกลาวไวในที่ไมไกลอุปชฌาย
อาจารยบําเพ็ญสมณธรรม เมื่อทานเพียรพยายามอยูดวยตั้งใจวา
เรายังไมบรรลุพระอรหัต ก็จักไมไปเฝาพระทศพลหรือพระเถระ
พี่ชาย ลวงไป ๓ เดือนเปนสัตวผูสุขุมาลชาติบริโภคโภชนะอันปอน
จิตตก็ไมประณีตไมมุงหนาอยูในพระกัมมัฏฐาน โดยลวงไป ๓ เดือน
ปวารณาออกพรรษาแลวจึงบําเพ็ญสมณธรรมในที่นั้นนั่นแหละ
เมื่อทานบําเพ็ญสมณธรรมอยูจิตตก็มีอารมณเปนอันเดียวแลว
ทานเจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต
ครั้งนี้ ทานพระสารีบุตรทูลพระศาสดาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ไดยินวาเรวตะนองคนเล็กของขาพระองคออกบวช เธอ
จะยินดีหรือไมยินดี ขาพระองคจักไปเยี่ยมเธอ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวา พระเรวตะเริ่มวิปสสนาแลว จึงทรงหามเสีย ๒ ครั้ง
ในครั้งที่ ๓ ทานทูลวิงวอนอีก ทรงทราบวาบรรลุพระอรหัตแลว
จึงตรัสวา สารีบุตร แมเราก็จักไปดวย เธอจงบอกภิกษุทั้งหลาย
เถิด พระเถระประชุมภิกษุสงฆแลวแจงแกพระภิกษุทั้งปวงวา
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อาวุโส พระศาสดามีพระประสงคจะเสด็จจาริก รูปใดประสงค
จะไปดวยก็จงมาเถิด ในเวลาที่พระทศพลเสด็จจาริก ชื่อวาภิกษุ
ผูลาหลังอยูมีนอย โดยมากภิกษุเปนอันมากประสงคจะไปเพราะ
คิดวาจะเห็นพระสรีระของพระศาสดาที่มีวรรณะเพียงดังทอง
หรือจักฟงธรรมกถาอันไพเราะดวยประการฉะนี้ พระศาสดา
มีภิกษุหมูใหญเปนบริวาร เสด็จออกไปดวยหมายจะเยือนพระเรวตะ พระอานนทเถระ ถึงทาง ๒ แพรงในที่แหงหนึ่งครั้งนั้น
จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ตรงนี้ทางเปน ๒ แพรง ภิกษุสงฆ
จะไปทางไหน พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา อานนท
ทางไหนละเปนทางตรง พระเถระทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ทางตรงมีระยะทาง ๓๐ โยชน เปนทางของอมนุษย (เดิน) สวน
ทางออมมีระยะทาง ๖๐ โยชนเปนทางปลอดภัยหาภิกษาไดงาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท พระสีวลีมากับเราแลวหรือ
พระเถระ มาดวยพระเจาขา ศ.ถาอยางนั้นพระสงฆจงไปทางตรง
เราจักทดลองบุญของพระสีวลี พระศาสดา มีภกิ ษุสงฆเปนบริวาร
เสด็จทางดง เพื่อทดลองบุญของพระสีวลีเถระ ตัง้ ตนแตที่พระศาสดา
เสด็จดําเนินขึ้นทางหมูเทพเนรมิตนครในที่ทุก ๆ โยชน ตกแตง
วิหารเพื่อเปนที่อยูถวายภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เหลา
เทวบุตร เปนเหมือนพวกรรมกรทีพ่ ระราชาสงไป ถือขาวยาคูและ
ของเคี้ยวเปนตนไปถามวา พระคุณเจาสีวลีอยูไหน พระคุณเจา
สีวลีอยูไหน พระเถระใหรับเครื่องสักการะสัมมานะไปยังสํานัก
พระศาสดา พระศาสดาพรอมกับภิกษุสงฆทรงชื่นชมเครื่องสักการะ
และสัมมานะ โดยทํานองนี้แหละเสด็จดําเนินไปสิ้นระยะทางวันละ
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โยชนเปนอยางยิ่ง ลวงทางกันดารถึง ๓๐ โยชน จนถึงทีพ่ ักอาศัย
ของพระขทิรวนิยเถระ.
พระเถระทราบวา พระศาสดาเสด็จมา จึงเนรมิตวิหาร
สถานที่อยูของตนใหพอแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน
และพระคันธกุฏีที่พักกลางคืนที่พักกลางวันเปนตนถวายพระทศพล
ดวยฤทธิ์ ออกไปรับเสด็จพระตถาคตแลว พระศาสดาเสด็จเขาสู
วิหารโดยทางที่ประดับแลว ตกแตงแลว. คราวนั้น เมื่อพระตถาคต
เสด็จเขาพระคันธกุฏี ภิกษุทั้งหลายก็เขาไปสูเสนาสนะที่ถึงแลว
โดยควรแกพรรษา เทวดาคิดวา เวลานี้มิใชเวลาอาหาร จึงนํา
นําอัฏฐบานมาถวาย พระศาสดาทรงดื่มน้ําอัฏฐบานพรอมกับพระภิกษุสงฆ โดยทํานองนี้ เมื่อพระตถาคตทรงชื่นชมสักการะสัมมานะ
ลวงไปกึ่งเดือน. ครั้งนั้น ภิกษุที่กระสันขึ้นบางพวกนั่งอยูในที่เดียวกัน
สนทนากันขึ้นวา พระศาสดาผูทศพลตรัสวา ก็นองชายคนเล็ก
ของพระอัครสาวกของเรา" เสด็จมาเยือนภิกษุผูนวกัมมิกะผูกอสราง
เห็นปานนี้ คิดวาเชตวันมหาวิหารหรือเวฬุวันมหาวิหารเปนตน
จักทําอะไรในสํานักแหงวิหารนี้ได ภิกษุแมนี้เปนผูกระทํานวกรรม
เห็นปานนี้ จักกระทําสมณธรรมชื่ออะไรได ดังนี้.
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงดําริวา เมื่อเราอยูนานไป ที่นกี้ ็จัก
เกลื่อนกลน ธรรมดาภิกษุผูอยูปาเปนวัตรยอมมีความตองการ
ความสงัด เรวตะจักอยูไมผาสุก แตนั้นจึงเสด็จไปยังที่พักกลางวัน
ของพระเรวตะ.
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พระเถระนั่งบนแผนหินพิงแผนกระดานที่หอยลงไป ณ ทาย
ที่จงกรมแตลําพังองคเดียว เห็นพระศาสดาเสด็จมาแตที่ไกล จึง
ตอนรับถวายบังคม, ที่นั้น พระศาสดาตรัสถามทานวา เรวตะ ที่นี้
เปนที่ประกอบดวยพาลมฤค (สัตวราย) เธอไดยินเสียงชางและมา
เปนตนที่ดุราย ทําอยางไรกะเสียงนั้น. พระเรวตะทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคไดยินเสียงของสัตวเหลานั้น ยอม
เกิดความปติอยูในปา พระศาสดาตรัสพระดํารัสชื่ออรัญญปสสกถา
ดวยคาถา ๕๐๐ คาถาแดพระเรวตะเถระ. วันรุง ขึ้นเสด็จไปเพื่อ
บิณฑบาต ในที่ไมไกลแลวเรียกพระเรวตะมาทรงกระทําใหพวก
ภิกษุที่กลาวิติเตียนพระเถระใหหลงลืมไมเทา รองเทา ทะนานน้ํามัน
และรมไว ภิกษุเหลานั้นตองกลับมาเพื่อเอาบริขารของตน เดินไป
ตามทางที่ตนมาแลวนั่นเองก็กําหนดสถานที่ที่ตนวางไวไมได.
ก็ทีแรกภิกษุเหลานั้นเดินไปตามทางที่เขาประดับแลว แตงแลว
แตในวันนั้น กลับเดินไปตามทางขรุขระ ตองนั่งกระหยง ตองเดิน
ไปดวยเขาในที่นั้น ๆ ภิกษุเหลานั้นตางเหยียบย่ําพุมไม กอไม
และหนามไปถึงที่ ๆ ตองอัธยาศัยที่ตนเคยอยู ก็พบรมของตนบน
ตอไมตะเคียนนั้น ๆ ได จํารองเทา ไมเทาและทะนานน้ํามันได
ในตอนนั้น พวกเธอจึงรูวา ภิกษุนี้เปนผูมีฤทธิ์ ครั้นถือเอาบริขาร
ของตน ๆ แลวพูดวา ชื่อวาสักการะที่ตกแตงถวายพระทศพลยอม
เปนถึงเพียงนี้ พากันไปแลว.
นางวิสาขามหาอุบาสิกา ถามพวกภิกษุที่ไปขางหนาใน
เวลาที่ทานนั่งในเรือนของตนวา ทานผูเจริญ ทีอ่ ยูของพระเรวตเถระ
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นาพอใจหรือไมละ ภิกษุเหลานั้นตอบวา นาพอใจอุบาสิกา เสนาสนะ
นั้นเปรียบดวยสวนนันทวันและสวนจิตลดาเปนตน ทีนั้น จึงถาม
ภิกษุที่มาถึงภายหลังสุดของภิกษุเหลานั้นวา พระคุณเจาที่อยูของ
พระเรวตเถระนาพอใจไหม ภิกษุเหลานั้นตอบวา อยาถามเลย
อุบาสิกา ทีน่ ั้น เปนที่ ๆ ไมสมควรจะพูดถึง ที่ดอน มีกอนกรวด
กอนหินปาไมตะเคียนอยางนี้ ภิกษุนั้นยังอยูในที่นั้นได มหาอุบาสิกา
วิสาขาฟงถอยคําของภิกษุที่มากอนและที่มาทีหลังแลวคิดวา ถอย
คําของภิกษุพวกไหนหนอเปนคําจริง ภายหลังภัตรถือเอาของหอม
และดอกไมไปกระทําบํารุงพระทศพล ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
สมควรสวนขางหนึ่ง จึงทูลถามพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระคุณเจาบางพวกสรรเสริญที่อยูของพระเรวตเถระ บางพวกติ
ขอนี้เปนอยางไรพระเจาขา พระศาสดาตรัสวา ดูกอนวิสาขา
มหาอุบาสิกา ที่ของพระอริยะจะเปนที่นารื่นรมยหรือไมเปนที่นา
รื่นรมยจงยกไว จิตของพระอริยะยอมยินดีทั้งนั้น ที่นั้น ชื่อวาเปน
ที่นารื่นรมยแทจริง ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้วา.
คาเม วา ยทิ วารฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
พระอรหันตทั้งหลาย อยูในที่ใด ไมวา เปนบาน
ปา ที่ลุมหรือที่ดอนก็ตาม ทีน่ ั้น เปนภูมภิ าคที่
นารืน่ รมยทั้งนั้น ดังนี้.
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ตอมาในภายหลัง พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมู
พระอริยะในเชตวันมหาวิหาร ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนง
เปนยอดของเหลาภิกษุทั้งหลายผูมีปกติอยูในปาเปนวัตรแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูตรที่ ๖
ประวัติพระกังขาเรวตเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้.
บทวา ฌายีน ไดแก ผูไดฌาน คือผูยินดียิ่งในฌาน ไดยินวา
พระเถระนั้นชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุผูไดฌาน เวนไวนอย
กวาที่พระทศพลทรงเขาสมาบัติ เขาสมาบัติเปนสวนมาก เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุผูเขาฌาน ทานเรียกวา
กังขาเรวตะ เพราะเปนผูมักสงสัย ความรําคาญ อธิบายวา กุกฺกุจฺจกา
เปนผูมีความรําคาญ ชื่อวา สงสัย. ถามวา ก็ภิกษุรปู อื่น ที่มีความ
รําคาญ ไมมีหรือ ? ตอบวา มี แตพระเถระนี้ แมในสิ่งที่สมควร
ก็เกิดรําคาญ เพราะฉะนั้น ความที่พระเถระนั้นเปนผูมีความรําคาญ
เปนปกติ ปรากฏชัดแจงแลว เพราะเหตุนั้น จึงนับวา กังขาเรวตะ
ผูมักสงสัย ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ
ดังตอไปนี้.
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ไดยินวา ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ พระเถระ
นี้ไปวิหารกับมหาชน โดยนัยขางตนนั่นแล ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท
เห็นพระศาสดา ทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เปนยอดของเหลาภิกษุผูยินดีในฌาน จึงคิดวา แมเราก็ควรเปน
เหมือนอยางนั้นในอนาคต จบเทศนา จึงนิมนตพระศาสดา ถวาย
เครื่องสักการะใหญ ๗ วัน โดยนัยกอนนั่นแล กราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา พระเจาขา ขาพระองคมิไดปรารถนาสมบัติอื่น
ดวยกรรม คือการทํากุศลอันยิ่งนี้ แตวาขาพระองคพึงเปนยอด
ของเหลาภิกษุผูไดฌานในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งใน
อนาคต เหมือนอยางภิกษุที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนยอดของเหลาภิกษุผูไดฌาน ในวันที่สุด ๗ วัน
แตวันนี้ไป ทานไดกระทําความปรารถนาดังกลาวมานี้ พระศาสดา
ทรงตรวจดูอนาคต ทรงเห็นความสําเร็จจึงทรงพยากรณวา ใน
อนาคต ในที่สุดแหงแสนกัป พระพุทธเจาพระนามวา โคตมะ จัก
ทรงอุบัติ ทานจักเปนยอดของเหลาภิกษุผูไดฌาน ในศาสนาของ
พระองค ดังนี้แลวเสด็จกลับ
ทานกระทํากรรมอันงามตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษยแสนกัป ครัง้ พระผูมีพระภาคเจาของเรา มาบังเกิดใน
ตระกูลที่มีโภคสมบัติมาก ในกรุงสาวัตถี ไปวิหารกับมหาชนที่
กําลังเดินไปฟงธรรมในภายหลังอาหาร ยืนฟงธรรมกถาของพระทศพลทายบริษัท ไดศรัทธา บรรพชาอุปสมบทแลว ใหพระผูมี
พระภาคตรัสบอกกัมมัฏฐานแลว
กระทําบริกรรมในฌานอยู
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เปนผูไดฌาน การทําฌานนั้นแหละใหเปนบาท บรรลุพระอรหัตตผล
ทานพักนอยกวาสมาบัติที่พระทศพลเขา เขาสมาบัติเปนสวนมาก
จึงมีความชํานาญอันสั่งสมไวในฌานทั้งหลาย ทัง้ กลางวันทั้งกลางคืน
ตอมาภายหลังพระศาสดาทรงถือเอาคุณอันนี้ สถาปนาทานไวใน
ตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูไดฌาน ก็ทานชือ่ วา กังขาเรวตะ
เพราะมีความกังขา กลาวคือความรําคาญ ที่มคี วามรังเกียจบังเกิด
ขึ้นในวัตถุทั้งหลายที่เปนกัปปยะนั่นแลอยางนี้วา อาวุโส น้ําออยงบ
เปนอกัปปยะ มูตรเปนอกัปปยะ
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๗
ประวัติพระโสณโกฬวิสเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
บทวา อารทฺธวิริยาน ความวา ผูตั้งความเพียรแลว ผูม ีความ
เพียรบริบูรณแลว. คําวา โสโณ โกฬวิโส เปนชื่อของพระเถระนั้น.
คําวา โกฬวิโส เปนโคตร. อีกอยางหนึ่ง ความวา ชื่อวา โกฬเวโส
อธิบายวา เด็กแหงตระกูลแพศย ผูถึงที่สุดดวยความมีอิสสระ ก็
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เพราะเหตุที่ ธรรมดาวา ความเพียรของภิกษุเหลาอื่น ยอมตอง
ทําใหเจริญ แตของพระเถระ พึงอบรมเทานั้น เพราะฉะนั้น
พระเถระนี้ ชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภ
แลว ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะพึงกลาวตามลําดับดังตอไปนี้
ไดยินวา ในอดีตกาล ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
พระเถระนี้บังเกิดในตระกูลเศรษฐี พวกญาติขนานนามของทาน
วา สิริวัฑฒกุมาร ทานเจริญวัยแลวไปวิหารโดยนัยกอนนั้นแล
ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท เห็นพระศาสดา ทรงสถาปนาภิกษุ
รูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนยอดของเหลาภิกษุผูมีความ
เพียรอันปรารภแลว จึงคิดวา แมเราก็ควรเปนอยางภิกษุนี้ใน
อนาคต จบเทศนา จึงนิมนตพระทศพล ถวายมหาทาน ๗ วัน ได
กระทําความปรารถนา โดยนัยที่กลาวแลวนั้นแล พระศาสดาทรง
เห็นวา ความปรารถนาของทานสําเร็จ จึงทรงพยากรณโดยนัย
กอนนั่นแล เสด็จกลับพระวิหาร ฝายสิริวัฑฒเศรษฐีนั้น กระทํา
กุศลตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยลวงไปแสนกัป
เมื่อพระกัสสปทศพลปรินิพพานแลวในกัปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจา
ของเรายังไมทรงบังเกิด ก็มาถือปฏิสนธิในครอบครัวกรุงพาราณี
ทานไปเลนน้ําในแมน้ําคงคา พรอมกับหมูสหายของตน ครั้งนั้น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งมีจีวรเกา เขาอาศัยกรุงพาราณสี
สรางบรรณศาลาอยูริมฝงแมน้ําคงคา ตั้งใจวาจะเขาจําพรรษา
จึงไปดึงทอนไมและเถาวัลยที่จักนําพัดมาติดอยูออก กุมารนี้กับ
สหายเดินไปยืนอภิวาทอยูถามวา ทําอะไรเจาขา ป. พอเด็กจวน
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เขาพรรษาแลว ธรรมดาบรรพชิตควรไดที่อยู กุมารกลาววา
ทานเจาขา วันนี้ ขอพระคุณเจารอสักวันหนึ่งกอน, พรุงนี้ ขาพเจา
จะกระทําที่อยูถวายพระคุณเจา พระปจเจกพุทธเจายับยั้งอยู เพราะ
เปนผูมาแลวดวยตั้งใจวา จักกระทําความสงเคราะหกุมารนี้เหมือน
กัน กุมารนัน้ ทราบวา พระปจเจกพุทธเจารับนิมนตแลว วันรุงขึ้น
จึงจัดแจงเครื่องสักการะสัมมานะไปยืนคอยพระปจเจกพุทธเจามา
ฝายพระปจเจกพุทธเจาทรงรําลึกวา วันนี้เราจักเที่ยวหาอาหาร
ที่ไหนหนอ จึงไปยังประตูเรือนของกุมารนั้น กุมารเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลวก็นึกรัก รับบาตรถวายอาหาร นิมนตวา ตลอดภายใน
พรรษานี้ ขอไดโปรดมายังประตูเรือนของขาพเจาเทานั้น พระปจเจกพุทธเจารับคําฉันเสร็จแลวก็หลีกไป, จึงไปกับสหายของ
ตนชวยกันสรางบรรณศาลาที่อยู ที่จงกรม และที่พักกลางวันและ
กลางคืน ถวายพระปจเจกพุทธเจาแลวเสร็จในวันเดียว กุมารนั้น
คิดวา เวลาพระปจเจกพุทธเจาเขาบรรณศาลา เปอกตมบนพื้นดิน
ที่ฉาบดวยของเขียวสด อยาไดติดที่เทา จึงลาดผากัมพลแดงมีคา
พันหนึ่งอันเปนผาหมของตนปดพื้น เห็นรัศมีมสี รีระของพระปจเจกพุทธเจา เปนเชนเดียวกับสีของผากัมพล ก็เลื่อมใสอยางยิ่ง กลาววา
จําเดิมแตเวลาที่พระคุณเจาเหยียบแลว ประกายแหงผากัมพลนี้
แวววาวอยางยิ่งฉันใด แมวรรณะแหงมือและเทาของขาพเจาก็จงมี
สีเหมือนดอกหงอนไก ในที่ที่ขาพเจาเกิดแลวเกิดอีก ฉะนั้น ขอให
ผัสสะจงเปนเชนกับผัสสะแหงผาฝายที่เขายีแลวถึง ๗ ครั้งเทียว
กุมารนั้นบํารุงพระปจเจกพุทธเจาตลอดไตรมาส ไดถวายไตรจีวรเมื่อ
เวลาปวารณาแลว พระปจเจกพุทธเจามีบาตรและจีวรบริบูรณแลว
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จึงไปยังภูเขาคันธมาทนตามเดิม
ฝายกุลบุตรนั้น เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยมาถือปฏิสนธิ
ในเรือนของอุสภเศรษฐี ในเมืองกาลจัมปาก ครัง้ พระผูมีพระภาคเจา
ของเรา ตัง้ แตเวลาที่กุลบุตรนั้นถือปฏิสนธิ เครื่องบรรณาการ
หลายพันมาในสกุลเศรษฐี ในวันที่เกิดนั่นเอง ทั่วพระนครไดมี
เครื่องสักการะสัมมานะเปนอันเดียวกัน ยอมาในวันตั้งชื่อกุมารนั้น
มารดาบิดาคิดวา บุตรของเรารับชื่อของตนมาแลว รัศมีสรีระ
ของเขาเหมือนรดดวยทองมีสุกแดง เพราะฉะนั้น จึงตั้งชื่อของ
กุมารนั้นวา โสณกุมาร ครั้งนั้น เศรษฐีใหพี่เลี้ยงนางนมบํารุงบุตร
นั้นใหเจริญดวยความสุขประหนึ่งเทพกุมาร การจัดแจงอาหาร
สําหรับกุมารนั้นไดมีแลวอยางนี้ หวานขาวลงยังที่มีประมาณ ๖๐
กรีส เลี้ยงดวยน้ํา ๓ อยาง เอาตุมใสน้ํานมและน้ําหอมหลายพันตุม
รดลงในเหมืองน้ําที่ไหลเขาไปในนาดอน เวลารวงขาวสาลีเปนน้ํานม
ก็ฝงหลักลอมรอบ ๆ และในระหวาง ๆ เพื่อปองกันสัตวทั้งหลาย
มีนกแกวเปนตน กระทําเปนเดน และเพื่อจะใหรวงขาวมีความ
นุมนวล ลาดผาเนื้อละเอียดไวบนหลัก เอาไมพาดขางบน ดวย
เสื่อลําแพน กั้นมานโดยรอบ จัดอารักขาไวในที่รอบ ๆ ทุกสวน
เมื่อขาวสุกขึ้นฉางก็ประพรมดวยคันธชาติ ๔ อยาง อบดวยของหอม
อยางดีเลิศไวขางบน หมูคนหลายแสนลงแขกเกี่ยวขั้วรวงขาวสาลี
ทําเปนกํา ๆ มัดดวยเชือก ตากใหแหง ตอนั้น ลาดของหอมที่พื้น
ลางฉาง แผรวงขาวไวขางบน แผไปใหมีระหวางชอง อยางนี้จน
เต็มฉางจึงปดประตู เมื่อครบ ๓ ป จึงคอยเปดฉางขาว เวลาเปด
ก็มีกลิ่นอบอวลไปทั่วพระนคร เมื่อฟาดขาวสาลี พวกนักเลงก็พา
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กันมาซื้อแกลบเอาไป สวนรํา จุลลปฏฐากไดไป เวลาซอมดวยสาก
ก็มาเลือกเก็บเอาขาวสารไป คนเหลานั้นใสขาวนั้นไวในกระเชา
แฝกทอง จุมลงครั้งเดียวในชาติรส
ใสขาวไวในกระเชาที่สาน
ดวยแฝกทอง ใสชาติรสน้ําผลจันทนที่ยังรอน ซึ่งกรอง ๗ ครั้ง
เอามาครั้งเดียวแลวก็ยกขึ้น น้ําผลจันทนที่เดือดแลวซึ่งเขากรอง
๗ ครั้ง แลวยกขึ้นตรองขาวสาลีที่ยกขึ้นพนน้ําแลว ก็เหมือนดอก
มะลิ ชนทัง้ หลายจึงใสโภชนะนั้นไวในถาดทอง เอาไวบนถาดเงิน
ที่เต็มดวยขาวมธุปายาสมีน้ํานอยที่ยังรอนอยู ถือไปวางไวขางหนา
บุตรเศรษฐี. เศรษฐีบุตรนั้นบริโภคพอยังอัตภาพใหเปนไปสําหรับตน
แลวลางปากดวยน้ําที่อบดวยของหอม แลวลางมือและเทา ตอนนั้น
จึงนําเครื่องอบปากมีประการตาง ๆ มาใหแกเศรษฐีบุตรนั้นซึ่ง
ไดลางมือและเทาแลว ลาดเครื่องลาดอันวิจิตรดวยผาเปลือกไม
อยางดี ในที่ที่เศรษฐีบุตรนั้นเหยียบ ฝามือและฝาเทาของเศรษฐีบุตร
นั้นมีสีดุจสีดอกหงอนไก โลมาซึ่งมีวรรณะดุจสีแกวมณีและแกว
กุณฑล เกิดที่ฝาเทา ดุจสัมผัสของผาฝายที่เขายีแลวถึง ๗ ครั้ง
เศรษฐีบุตรนั้นโกรธใคร ๆ จะพูดวา จงรูไว ฉันจะเหยียบพื้นดิน
เมื่อเธอเจริญวัยแลวใหสรางปราสาท ๓ หลัง ทีเ่ หมาะแกฤดู ๓
แลวใหนางงอนบํารุงบําเรอเศรษฐีบุตรนั้นเสวยมหาสมบัติอาศัย
อยูปานเทพเจา.
ตอมาเมื่อพระศาสดาของเราทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแลว อาศัยกรุงราชคฤห
ประทับอยู เศรษฐีบุตรนั้นอันพระเจามคธตรัสเรียกมาเพื่อจะ
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ทอดพระเนตรขนที่เทาแลวสงไปเฝาพระศาสดาพรอมกับชาวบาน
๘๐,๐๐๐ ฟงพระธรรมเทศนาไดศรัทธา จึงขอบรรพชากะพระศาสดา ครัง้ นั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามเขาวา มารดาบิดา
อนุญาตแลวหรือ ทรงสดับวา ยังมิไดอนุญาต จงทรงหามวา โสณะ
ตถาคตไมใหกุลบุตรที่มารดาบิดาไมอนุญาตบวชได เศรษฐีบุตร
นั้นรับพระดํารัสของพระตถาคตดวยเศียรเกลาวา ดีละพระเจาขา
จึงไปหามารดาบิดาใหทานอนุญาตแลว จึงกลับมาเฝาพระตถาคต
ไดบวชในสํานักของภิกษุรูปหนึ่ง นี้เปนความยอในเรื่องนี้, โดย
พิสดาร พิธบี รรพชาของทานมาแลวในพระบาลีนั่นแล.
เมื่อทานไดบรรพชาอุปสมบทแลว อยูในกรุงราชคฤห หมู
ญาติและสายโลหิตเปนอันมาก และเพื่อเห็นเพื่อนเปนอันมาก ตาง
นําสักการะและสัมมานะมา กลาวสรรเสริญความสําเร็จแหงรูป
แมคนเหลาอื่นก็พากันมาดู พระเถระคิดวา คนเปนอันมากมายัง
สํานักของเรา เราจักทํากิจกรรมในกัมมัฏฐาน หรือในวิปส สนา
ไดอยางไร ถากะไร เราพึงเรียนกัมมัฎฐานในสํานักของพระศาสดาแลวไปสุสานสีตวัน บําเพ็ญสมณธรรม เพราะคนเปนอันมาก
เกลียดสุสานสัตวนั้น จักไมไป เมือ่ เปนอยางนี้ กิจของเราจักถึง
ที่สุดได จึงรับกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลวไปยังสีตวัน
เริ่มบําเพ็ญสมณธรรม ทานคิดวา สรีระของเราละเอียดอยางยิ่ง
แตไมอาจจะใหถึงความสุขโดยความสะดวกนั่นเอง แมถึงจะลําบาก
กายก็ควรบําเพ็ญสมณธรรม แตนั้นจึงอธิษฐานการยืนและการ
จงกรมมีแตโลหิตอยางเดียว เมื่อเทาเดินไมได ก็พยายามจงกรมดวย
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เขาบาง ดวยมือบาง แมถึงกระทําความเพียรอยางมั่นคงถึงเพียงนี้
ก็ไมอาจทําคุณแมเพียงโอภาสใหบังเกิด จึงคิดวา แมหากวาคนอื่น
พึงปรารภความเพียรพึงเปนเชนกับเราไซร แตเราพยายามอยู
อยางนี้ ก็ไมอาจทํามรรคหรือผลใหเกิดขึ้นได เราไมใชอุคฆฏิตัญู
บุคคล หรือไมใชวิปจิตัญูบุคคล ไมไชไนยบุคคล เราพึงเปน
ปทปรมบุคคลแนแท เราจะประโยชนอะไรดวยบรรพชา เราจะสึก
ออกไปบริโภคโภคะและกระทําบุญ สมัยนั้น พระศาสดาทรงทราบ
ความปริวิตกของพระเถระ เวลาเย็นทรงมีหมูภิกษุแวดลอมไปใน
สุสานสีตวันนั้น ทอดพระเนตรเห็นที่จงกรมเปอนเลือด ทรงโอวาท
พระเถระโดยโอวาทเทียบดังพิณ ตรัสบอกกัมมัฏฐานแกพระเถระ
เพื่อใหประกอบความเพียรเพลา ๆ ลงบาง แลวเสด็จไปยังภูเขา
คิชฌกูฎ ฝายพระโสณเถระไดพระโอวาทในที่ตอพระพักตรของ
พระทศพล ไมนานนักก็ตั้งอยูในพระอรหัตตผล. ตอมาภายหลัง
พระศาสดา มีหมูภิกษุแวดลอมทรงแสดงธรรมในพระเชตวันวิหาร
ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูปรารภ
ความเพียร.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสูตรที่ ๘
ประวัติพระโสณกุฏิกัณณเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้.
ถอยคําทานเรียกวา วากฺกรณ ในบทวา กลฺยาณวากฺกรณาน.
อธิบายวา ถอยคําอันงามคือถอยคําอันไพเราะ จริงอยู พระเถระนี้
กลาวธรรมกถาดวยเสียงอันไพเราะ แดพระตถาคตในพระคันธกุฏี
เดียวกันกับพระทศพล. ครั้งนั้น พระศาสดาไดประทานสาธุการ
แกทาน เพราะฉะนั้น พระเถระนั้นจึงชื่อวา เปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูมีวาจาไพเราะ คําวา โสณะ เปนชือ่ ของทาน แตทานทรงเครื่อง
ประดับหู (ตุมหู) มีคา ถึงโกฏิหนึ่ง เพราะฉะนั้นเขาพึงเรียกวา
กุฏิกัณณะ หมายความวาพระโสณะผูมีตุมหูราคาโกฏิหนึ่ง ในปญหา
กรรมของทานมีสิ่งที่จะพึงกลาวตามลําดับดังตอไปนี้ :แมพระเถระนี้ ครัง้ พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ. ไป
วิหารกับมหาชนโดยนัยกอนนั้นแล ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงผูเปนยอด
ของเหลาภิกษุผูมีวาจาไพเราะ จึงคิดวา แมเราก็ควรเปนยอดของ
เหลาภิกษุผูมีวาจาไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง
ในอนาคต จึงนิมนตพระทศพลถวายทาน ๗ วัน ไดกระทําความ
ปรารถนาวา พระเจาขา พระองคทรงตั้งภิกษุใจไวในตําแหนง
ภิกษุผูมวี าจาไพเราะ วันสุดทายใน ๗ วันนับแตวันนี้ แมขาพระองค
พึงเปนเหมือนอยางภิกษุนั้นในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง
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ในอนาคต ดวยผลแหงกุศลกรรมนี้ พระศาสดาทรงเห็นวาไมมี
อันตรายสําหรับเธอ จึงทรงพยากรณวา ทานจักเปนยอดของเหลา
ภิกษุผูมีวาจาไพเราะในศาสนาของพระโคดมพุทธเจาในอนาคตกาล
แลวเสร็จกลับไป. ฝายทานก็กระทํากุศลกรรมจนตลอดชีวิต เวียน
วายในเทวดาและมนุษยแสนกัป จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในทอง
แหงอุบาสิกาผูเปนแมบานของครอบครัวชื่อวา กาฬี กอนพระทศพล
ของเราทรงอุบัติ นางมีครรภครบแลวมายังนิเวศนแหงครอบครัว
ของตนในกรุงราชคฤห.
สมัยนัน้ พระศาสดาของเราทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
แลวทรงประกาศธรรมจักรในราวปาอิสิปตนะแลว เทวดาในหมื่น
จักรวาลมาประชุมกันแลว ในที่ประชุมนั้น ยักษตนหนึ่งชื่อวา
สาตาคิรยักษ ในระหวางยักษเสนาบดี (แมทัพยักษ) ๒๘ ตน
ฟงธรรมกถาของพระทศพลตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว ดําริวา
ธรรมกถาอันไพเราะนี้ เหมวตยักษสหายของเราไดฟงหรือมิไดฟง
หนอ ยักษนั้นมองหาในระหวางหมูเทพก็ไมเห็นยักษนั้น จึงคิดวา
สหายของเราไมทราบวารัตนะทั้ง ๓ เกิดขึ้นแลวแนแท จําเราจักไป
กลาวคุณแหงพระทศพลแกเขาและจะบอกถึงธรรมที่เราบรรลุ
แกเขาดวย จึงไปหาเหมวตยักษนั้น โดยทางเบื้องบนแหงกรุงราชคฤห
กับบริษัทของตน
ฝายเหมวตยักษเห็นปาหิมพานตอันกวางยาวถึง ๓ พันโยชน
มีดอกไมบานในเวลามิใชฤดู คิดวาเราจักเลนการละเลนในปา
หิมพานตกับสหายของเรา จึงไปกับบริษัทของตนโดยเบื้องบน
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กรุงราชคฤหเหมืนกัน แมยักษเหลานั้นก็มาพบกันเบื้องบนนิเวศน
ของอุบาสิกาในขณะนั้น ตางก็ถามกันวา พวกทานเปนบริษัท
ของใคร พวกเราเปนบริษัทของสาตาคิรยักษ พวกทานละเปน
บริษัทของใคร พวกเราเปนบริษัทของเหมวตยักษดังนี้ พวกยักษ
เหลานั้นตางยินดีแลวรําเริงแลว ไปแจงแกยักษเสนาบดีเหลานั้น
สาตาคิรยักษกลาวกะเหมวตยักษวา สหาย ทานจะไปไหน ?
เหมวตยักษตอบวา สหาย เราจะไปสํานักทาน สา. เพราะเหตุไร
เห. เราเห็นปาหิมพานตมีดอกไมสะพรั่ง เราจักไปเลนในปาหิมพานต
นั้นกับทาน สา. สหาย ก็ทานจะไปไดอยางไร ? ทานรูวาปาหิมพานต
มีดอกไมบานสะพรั่งดวยเหตุไร เห. ไมรูสหาย สา. สิทธัตถกุมาร
โอรสพระเจาสุทโธทนมหาราช ยังหมื่นโลกธาตุใหไหวแลวทรง
บรรลุพระสัพพัญุตญาณ ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม
ในทามกลางเทวดาในหมื่นจักรวาล ทานไมรูวาพระธรรมจักรนั้น
พระองคทรงประกาศแลวหรือ. เห. ไมรูดอกสหาย สา. ทานสําคัญ
วาที่มีประมาณเทานั้นนั่นเทียวมีดอกไมบานสะพรั่ง แตทั่วหมื่น
จักรวาลเปนเสมือนดอกไมกลุมเดียวกันในวันนี้ เพื่อสักการะบุรุษ
นั้นนะสหาย. เห. ดอกไมบานอยูกอน พระศาสดานั้นทานเห็นเต็ม
นัยตาแลวหรือ สา. เออ สหายเหมวตะ เราเห็นพระศาสดาแลว
เราฟงธรรมแลว เราดื่มอมตะแลว เราจักทําทานใหรูอมตธรรม
นั้นบาง เราจึงมายังสํานักของทานสหาย. เมื่อยักษเหลานั้นกําลัง
เจรจากันอยูนั่นแล อุบาสิกาลุกขึ้นจากที่นอนอันมีสิริ นั่งฟงการ
เจรจาปราศรัยนั้น ถือเอานิมิตในเสียงกําหนดวา เสียงนี้เปนเสียง
ในเบื้องบน ไมใชในภายใต เปนเสียงอมนุษยพูด มิใชเสียงมนุษย

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 377

พูด เงี่ยโสตประคองใจ. แตนั้นสาคาคิรยักษพูดวา
อชฺช ปณฺณรโส อุโปสโถ (อิติ สาตาคิโร ยกฺโข)
ทิพพฺ า รตฺติ อุปฏิต
อโนนนาม สตฺถาร
หนฺท ปสฺสาม โคตมนฺติ.
วันนี้เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ราตรีอันเปนทิพย
ปรากฏแลว มาเราทั้งสองจงไปเฝาพระโคดม
มีพระนามอันไมทรามเถิด
สาตาคิรยักษกลาวดังนี้แลว เหมวตยักษกลาววา
กจฺจิ มโน สุปณิหิโต (อิติ เหมวโต ยกฺโข)
สพฺพภูเตสุ ตาทิโน
กาจฺจิ อิฏเ อนิฏเ จ
สงฺกปฺปสฺส วสีคตาติ.
พระโคดมผูคงที่ ทรงตั้งพระทัยไวดีแลวใน
สัตวทั้งปวงหรือ พระโคดมทรงกระทําความดําริ
ในอิฏฐารมณแลอนิฏฐารมณใหอยูในอํานาจแล
หรือ.
เหมวตยักษถามถึงกายมาจาร อาชีพ และมโนสมาจาร
ของพระศาสดาอยางนี้แลว สาตาคิรยักษ วิสัชชนาขอที่เหมวตยักษ
ถามแลว ๆ เมื่อจบเหมวตสูตรแลวตามความชอบใจดวยการกลาว
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คุณแหงสรีรวรรณะของพระศาสดาอยางนี้แลว เหมวตยักษ
สงญาณไปตามกระแสแหงพระธรรมเทศนาของสหาย ตั้งอยูใน
โสดาปตติผลแลว. คราวนั้น นางกาฬีอุบาสิกา ยังไมเคยเห็นพระตถาคตเลยก็เกิดความเลื่อมใสที่ไดฟงในธรรมที่เขาแสดงแกบุคคล
อื่น ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว ประดุจบริโภคโภชนะที่เขาจัดสําหรับ
คนอื่นฉะนั้น, อุบาสิกานั้น เปนพระโสดาบันคนแรกในระหวาง
หญิงทั้งหมดและเปนหัวหนาหญิงทั้งหมด. ในคืนนั้น นางก็คลอด
บุตรพรอมกับการบรรลุโสดาปตติผล ในวันขนานนามทารกที่ได
มาแลว ตั้งชื่อวา โสณะ. อุบาสิกานั้นอยูในเรือนแหงครอบครัว
ตามความพอใจแลวไดไปยังกุลฆรนคร
สมัยนัน้ พระมหากัจจายนเถระ อาศัยเมืองนั้น อยูท ี่ภูเขา
อุปวัตตะ อุบาสิกาอุปฏฐากพระเถระ พระเถระไปนิเวศนของนาง
เปนประจํา แมเด็กโสณก็เที่ยวเลนในสํานักของพระเถระเปนประจํา
จึงคุนเคยกัน ตอมาเด็กนั้นบรรพชาในสํานักของพระเถระ พระเถระ
ประสงคจะใหทานอุปสมบท แสวงหาภิกษุอยู ๓ ปครบคณะจึงให
อุปสมบทได ทานอุปสมบทแลวใหพระเถระบอกกัมมัฏฐานเจริญ
วิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว เรียนคัมภีรสุตตนิบาตในสํานัก
ของพระเถระ ออกพรรษาปวารณาแลว ประสงคจะเฝาพระศาสดา
จึงลาพระอุปชฌาย พระเถระกลาววา โสณะเมื่อทานไปแลว พระศาสดาจะใหทานอยูในพระคันธกุฏีเดียวกัน จักเชิญใหทานกลาว
ธรรม พระศาสดาจะทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของทาน จักประทาน
พรแกทาน เมื่อทานจะรับพร จงรับเอาพรอยางนี้ จงไหวพระบาท
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ของพระทศพลตามคําของเรา พระโสณะนั้นอันพระอุปชฌาย
อนุญาตแลวจึงไปบอกแกโยมอุบาสิกา แมอุบาสิกานั้นก็กลาววา
ดีละพอ ทานเมื่อไปเฝาพระทศพล จงเอาผากัมพลผืนนี้ไป จงลาด
กระทําใหเปนผารองพื้นในพระคันธกุฏีที่ประทับของพระศาสดา
แลวถวายผากัมพลผืนใหญไป พระโสณเถระรับผานั้นไปแลว เก็บ
งําเสนาสนะไปถึงที่ประทับของพระศาสดาโดยลําดับ เขาไปเฝา
ในเวลาที่พระทศพลประทับนั่งบนพุทธอาสน ถวายบังคมแลว ไดยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาทรงกระทําปฏิสัณฐารกับพระเถระนั้นแลว ตรัส
เรียกพระอานนทเถระมาตรัสวา อานนท จงจัดเสนาสนะสําหรับ
ภิกษุรูปนี้ พระเถระทราบพระประสงคของพระศาสดา ไดลาดผา
แลวประดุจยกผาลาดพื้นไวตรงกลางในภายในพระคันธกุฏี ครั้งนั้น
แล พระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งกลางแจงตลอดราตรีเปนอันมาก
จึงเสด็จเขาพระวิหาร แมทานพระโสณะก็ยับยั้งกลางแจงตลอดราตรี
เปนอันมากเหมือนกัน จึงเขาพระวิหาร พระศาสดาเสด็จสีหยาสน
ในมัชฌิมยาม เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งในสมัยใกลรุง ทรงทราบวา
ความลําบากกายของพระโสณะจักสงบระงับดวยเหตุเพียงเทานี้
แลวเชื้อเชิญใหกลาวธรรม พระโสณเถระไดกลาวพระสูตรที่เนื่อง
ดวยอัฏฐกวัคค พยัญชนะตัวหนึ่งก็ไมเสียดวยเสียงอันไพเราะ
เมื่อจบคาถา พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานสาธุการ ประกาศ
ถึงความเลื่อมใสวา ภิกษุ ธรรมเธอเรียนไวดีแลว เทศนาในเวลา
ที่เราแสดงแลวก็ดีในวันนี้ก็ดี เปนอยางเดียวกันเทียว ไมขาดไมเกิน
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เลย. ฝายพระโสณกําหนดวานี้เปนโอกาส แลวถวายบังคมพระทศพล
ตามคําของพระอุปชฌาย ทูลขอพรทุกอยางตั้งตนแตการอุปสมบท
ดวยคณะมีพระวินัยธรครบ ๕ พระศาสดาทรงประทานแลว ตอมา
พระเถระถวายบังคมตามคําของอุบาสิกามารดาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อุบาสิกาสงผากัมพลผืนนี้มาเพื่อปูลาดพื้นในพระคันธกุฏี
ที่ประทับของพระองค แลวถวายผากัมพล ลุกขึ้นจากอาสนะถวาย
บังคมพระศาสดากระทําปทักษิณหลีกไปแลว. ในเรื่องนี้มีความ
สังเขปเทานี้. แตโดยพิสดารเรื่องตั้งแตการบรรพชาของพระเถระ
เปนตนทั้งหมด มาในพระสูตรแลว.
ดังกลาวมานี้ พระเถระไดพร ๘ ประการจากสํานักพระศาสดาแลวกับไปยังสํานักพระอุปชฌาย เลาประพฤติเหตุทั้งปวง
นั้นแลว. วันรุงขึ้นไปยังประนิเวศนของโยมอุบาสิกา ยืนคอยอาหาร
อุบาสิกาฟงขาววา บุตรของเรามายืนที่ประตู จึงรีบมาอภิวาทแลว
รับบาตรจากมือ นิมนตใหนั่งในนิเวศนของตน ถวายโภชนะแลว.
ทีนั้นเมื่อฉันเสร็จ อุบาสิกากลาวกะทานวา พอทานไดพบพระทศพล
แลวหรือ. พบแลว อุบาสิกา. อุ.ทานไดไหวตามคําของโยมแลวหรือ
ส.จะ ไหวแลว และผากัมพลของเรานั้น ไดลาดไวใหเปนผาลาดพื้น
ในที่ประทับของพระตถาคตแลว อุ.พอ ไดยินวา ทานกลาวธรรมกถา
ถวายพระศาสดาและพระศาสดาไดทรงประทานสาธุการแกทานหรือ.
พระยอนถามวา โยมทราบไดอยางไร อุบาสิกา. อุบาสิกากลาววา
พอเทวดาที่สถิตอยูในเรือนของโยมบอกวา เทวดาในหมื่นจักรวาล
ไดถวายสาธุการเมื่อพระศาสดาประทานสาธุการแกทาน แลว
กลาววา พอ โยมหวังวา ทานควรกลาวธรรมเหมือนอยางที่ทาน
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กลาวแลวแกโยมบาง โดยทํานองที่ไดกลาวแดพระพุทธเจา พระเถระ
รับคําของโยมแลว. นางทราบวาพระเถระรับคําแลว จึงใหทํามณฑป
ใกลประตู นิมนตใหกลาวธรรมแกตนโดยทํานองที่กลาวแกพระทศพล
แลว. เรื่องตั้งขึ้นแลวในที่นี้. ตอมาพระศาสดาประทับนั่ง ณ ทามกลาง
หมูพระอริยะ ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเปนยอดของเหลา
ภิกษุผูมีวาจาไพเราะแลว.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
อรรถกถาสูตรที่ ๙
ประวัติพระสีวลีเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้.
ดวยบทวา ลาภีน ยทิท สีวลี ทรงแสดงวา เวนพระตถาคต
พระสีวลีเถระเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีลาภ ในปญหากรรมของทาน
มีเรื่องที่จะกลาวโดยลําดับดังตอไปนี้
แมพระเถระนี้ ในอดีตครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
ไปพระวิหาร ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท โดยนัยที่กลาวแลวนั้นเทียว
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนยอดของ
เหลาภิกษุมีลาภ คิดวา แมเราก็ควรเปนผูมีอยางนั้นเปนรูปในอนาคต
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จึงนิมนตพระทศพลถวายมหาทาน ๗ วัน กระทําความปรารถนาวา
ดวยการกระทํากุศลนี้ แมขาพระองคไมปรารถนาสมบัติอยางอื่น
แตขาพระองคพึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีลาภเหมือนอยางภิกษุ
ที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนงเอตทัคคะ ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตกาล พระศาสดาทรงเห็นวาไมมี
อันตรายสําหรับเธอ จึงทรงพยากรณวา ความปรารถนาของทานนี้จัก
สําเร็จในสํานักของพระพุทธเจาพระนามวาโคตมะในอนาคตแลว
เสด็จกลับไป กุลบุตรนัน้ การทํากุศลตลอดชีพแลวเวียนวายอยูใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ครั้งพระวิปสสีพุทธเจา กุลบุตรนั้น
บําเพ็ญกุศลจนตลอดชีพ ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ครั้งพระวิปสสีพุทธเจามาถือปฏิสนธิในบานตําบลหนึ่ง ไมไกล
กรุงพันธุมดี สมัยนั้น ชาวเมืองพันธุมดี สั่งสนทนากับพระราชา
ถวายทานแดพระทศพล วันหนึ่ง คนเหลานั้น รวมกันเปนอันเดียว
ทั้งหมดถวายทาน คิดวา ในมุขคือทานของพวกเรา ไมมีอะไรบาง
หนอ ดังนี้ ไมไดเห็นน้ําผึ้งแลเนยแข็งแลว คนเหลานั้นจึงวางบุรุษ
ไวดักในทางจากชนบทเขาไปเมืองดวยตั้งใจวาจักนําของ ๒ อยาง
นั้นจากขางโนนบางขางนี้บางมา ในครั้งนั้น กุลบุตรนี้ ถือเอา
กระบอกเนยแข็งมาจากบานของตนคิดวา จักนํามาหนอหนึ่งเทานั้น
เมื่อไปถึงพระนครก็มองหาที่ที่สบายดวยตั้งใจวาจะลางปาก ลาง
มือและเทาแลวจึงเขาไป เห็นรวงผึ้งที่ไมมีตัวเทากับงอนไถ คิดวา
สิ่งนี้เกิดขึ้นดวยบุญของเรา จึงถือเอาแลวเขาไปสูนคร บุรุษที่
ชาวเมืองวางดักไว เห็นกุลบุตรนั้น จึงถามวา พอมหาจําเริญ ทาน
นําน้ําผึ้งมาใหใคร เขาตอบวา ไมไดนํามาใหใครดอกนายทาน
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ก็น้ําผึ้งที่ทานนํามานี้ขายใหแกเราเถอะ ถาอยางนั้น ทานจงถือ
เอากหาปณะนี้ไปแลวจงใหน้ําผึ้งและเนยแข็งนั้นเถอะ กุลบุตรนั้น
คิดวา ของนี้ใชวามีราคามากและบุรุษนี้จะใหมากก็คราวเดียว
เทานั้น ควรจะลองดู บุรุษนั้น กลาววา เราไมใหดวยกหาปณะเดียว
แลวกลาววา ถาอยางนั้น ทานจงรับเอา ๒ กหาปณะแลวจงให
กุลบุตรนั้นตอบวา ๒ กหาปณะก็ใหไมให บุรษุ นั้นจึงเพิ่มโดย
อุบายนี้และเรื่อย ๆ จนถึงพันกหาปณะ กุลบุตรนั้นจึงคิดวา เรา
ไมควรจะลวงเขา ชางกอนเถิด เราจาจะถามกิจที่จะพึงทําของบุรุษ
นี้ ทีนั้น เขาจึงกลาวกะบุรุษนั้นวา ของนี้ไมมีคามาก แตทานใหมาก
ทานจะเอาสิ่งนี้ไปดวยกิจกรรมอะไร บุรุษนั้นกลาววา ทานผูเจริญ
ชาวเมืองในเมืองนี้ขัดแยงกับพระราชาถวายทานแดพระวิปสสีทศพล เมื่อไมเห็นของ ๒ สิ่งนี้ในบุญคือทาน จึงพากันแสวงหา
ถาไมไดสิ่งนี้ชาวเมืองก็จักพายแพ เพราะฉะนั้น ขาพเจาใหพันหนึ่ง
แลวจงรับเอา เขากลาววา ของสิ่งนี้ ควรใหแกชาวเมืองเทานั้น
หรือควรใหแกชนเหลาอื่น ทานจะใหของที่ทานนํามานี้แกคนใด
คนหนึ่งหรือ
กุ. ก็มใี ครใหทรัพยพันหนึ่งในวันเดียวในทานของชาวเมือง
ละ.
บุ. ไมมีดอกสหาย
กุ. ก็ทา นรูวาของ ๒ สิ่งนี้มีคาพันหนึ่งหรือ.
บุ. จะฉันรู
กุ. ถาอยางนั้น ทานจงไปบอกแกชาวเมืองเถิดวา บุรุษ
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คนหนึ่งไมใหของ ๒ สิ่งนี้ดวยราคา (แต) ประสงคจะใหดวยมือ
ของตนเอง พวกทานอยาวิตกเพราะเหตุแหงของ ๒ สิ่งนี้เลย.
บุ. ก็ทานจงเปนกายสักขีประจักษพยานแหงความเปน
หัวหนามุขคือทานของเราเถิด.
บุรุษนัน้ เอามาสกที่ตนเก็บไวเพื่อใชสอยที่บานซื้อของ
เผ็ดรอน ๕ อยาง บดจนละเอียด กรองคั้นเอาน้ําสมจากนมสม
แลวคั้นรวงผึ้งลงในนั้น ปรุงกับผงเครื่องเผ็ดรอน ๕ อยางแลว
ใสไวในใบบัวใบหนึ่ง จัดหอนั้นแลวถือมานั่ง ณ ที่ไมไกลพระทศพล
คอยดูวาระที่ถึงตนในระหวางเครื่องสักการะที่มหาชนนํามา ทราบ
โอกาสแลวจึงไปเฝาพระศาสดา กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
นี้เปนทุคคตปณณาการของขาพระองค ขอพระองคโปรดกรุณารับของ
สิ่งนี้ของขาพระองคเถิด พระศาสดาทรงอาศัยความเอ็นแกบุรุษนั้น
ทรงรับปณณาการนั้นดวยบาตรหินที่ทาวมหาราชทั้ง ๔ ถวายแลว ทรง
อธิษฐานโดยอาการที่เครื่องปณณาการนั้นถวายแกภิกษุถึง ๖๘,๐๐๐ องค
ก็ไมสิ้นเปลืองไป กุลบุตรแมนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ซึ่งเสวยเสร็จแลว ยืนอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง กราบทูลวา "ขาพระองคพบพระผูมีพระภาคเจาแลว วันนี้ชาวเมืองพันธุมดีนํา
สักการะมาถวายพระองค แมขาพระองคพึงเปนผูถึงความเปน
ยอดทางลาภและเปนยอดทางยศในภพที่เกิดแลวดวยผลแหงธรรมนี้.
พระศาสดาตรัสวา ความปรารถนาจงสําเร็จอยางนั้นเถิดกุลบุตร,
แลวทรงกระทําอนุโมทนาภัตรแกกุลบุตรนั้นและแกชาวเมืองแลว
เสด็จกลับไป.
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ฝายกุลบุตรนั้นกระทํากุศลจนตลอดชีพแลว เวียนวายอยูใน
เทวดาและมนุษย มาถือปฏิสนธิในพระครรภของพระราชธิดา
พระนามวา สุปปวาสา ในพุทธุบาทกาลนี้ ตั้งแตเวลาถือปฏิสนธิ
พระนางสุปปวาสารับเครื่องบรรณาการถึง ๕๐๐ ทั้งเชาทั้งเย็น
ครั้งนั้นพวกพระญาติตองการจะทดลองบุญ จึงใหพระนางนั้นเอา
พระหัตถถูกตองกระเชาพืช หนอออกมาจากพืชชนิดหนึ่ง ๆ รอยหนึ่ง
บาง พันหนึ่งบาง ขาวเกิดขึ้นจากนากรีสหนึ่ง ๕๐ เกวียนบาง
๖๐ เกวียนบาง แมเวลาจะทํายุงฉางใหเต็ม ก็ทรงเอาพระหัตถ
ถูกตองประตูยุงฉาง ทีต่ รงที่พระราชธิดาจับแลวจับอีก ก็กลับ
เต็มอีกเพราะบุญ เมื่อคนทั้งหลายกลาววา "บุญของพระราชธิดา"
แลวคดจากหมอที่มีขาวสวยเต็มใหแกคนใดคนหนึ่ง ยังไมยกพระหัตถ
ออกเพียงใด ขาวสวยก็ไมสิ้นเปลืองไปเพียงนั้น.
เมื่อทารกอยูในครรภนั่นเอง เวลาลวงไปถึง ๗ ปแตเมื่อ
ครรภแก นางเสวยทุกขใหญอยูถึง ๗ วัน นางปรึกษาสามีวา
กอนแตจะตาย ฉันจะถวายทานทั้งที่มีชีวิตอยูเทียว จึงสงสามีไปเฝา
พระศาสดา ดวยกลาววา ทานจงไปกราบทูลเรือ่ งนี้แดพระศาสดา
แลวนิมนตพระศาสดา อนึ่งพระศาสดาตรัสคําใด ทานจงตั้งใจ
กําหนดคํานั้นใหดี แลวกลับมาบอกฉัน สามีไปแลวกราบทูลขาวแด
พระศาสดา พระศาสดาตรัสวา พระนางสุปปวาสาโกฬิยธิดาจงมี
ความสุข จงมีความสบาย ไมมีโรค จงคลอดบุตรที่หาโรคมิไดเถิด
พระราชาทรงสดับขาวนั้นจึงถวายบังคมพระศาสดา ทรงมุงหนา
เสด็จกลับพระราชนิเวศน พระกุมารก็คลอดจากพระครรภของ
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พระนางสุปปวาสางายเหมือนน้ําออกจากที่กรงน้ําฉะนั้น คนที่นั่ง
ลอมอยูเริ่มหัวเราะ ทั้งที่หนานองดวยน้ําตา มหาชนยินดีแลว ราเริง
แลว ไดไปกราบทูลขาวที่นายินดีแดพระราชา พระราชาทรงเห็น
อาการของชนเหลานั้นทรงดําริวา พระดํารัสที่พระทศพลตรัสแลว
เห็นจะเปนผลแลว พระองคเสด็จมากราบทูลขาวของพระราชธิดา
แดพระทศพล พระราชธิดาตรัสวา อาหารสําหรับคนเปนที่พระองค
นิมนตไวจักเปนอาหารที่เปนมงคล ขอพระองคจงไปนิมนตพระทศพล
๗ วันเถิดเพคะ. พระราชาทรงกระทําดังนั้น ถวายทานแดพระภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ๗ วัน ทารกดับจิตที่เรารอน
ของพระประยูรญาติทั้งหมด เพราะฉะนั้น พระประยูรญาติจึงเฉลิม
พระนามของกุมารนั้นวา "สีวลีทารก" สีวลีทารกนั้นเปนผูทนกรรม
ทุกอยางตั้งแตเกิด เพราะอยูในพระครรภถึง ๗ ป พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไดสนทนาปราศรัยกับสีวลีนั้น ในวันที่ ๗ แมพระศาสดาไดทรงภาณิตถาคาในธรรมบทวา
โย อิม ปลิปถ ทุคฺค สสาร โมหมจฺจคา
ติณโฺ ณ ปารคโต ฌายี อเนฺโช อกถกถี
อนุปาทาย นิพฺพุต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
ผูใดขามทางอันตรายคือสงสารอันขามได
ยากนี้ ถึงฝงแลว เปนผูมีอนั เพงฌาน กาวลวง
โอฆะ ไมหวั่นไหว ไมมีความสงสัย เราเรียก
นั้นวา เปนพราหมณ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 387

คราวนั้น พระเถระกลาวกะสีวลีทารกนั้นอยางนี้วา ก็เธอ
ไดเสวยกองทุกขเห็นปานนี้ แลวบวชเสียไมสมควรหรือ สีวลี. ตอบวา
ผมเมื่อไดก็พึงบวช ทานผูเจริญ พระนางสุปปวาสาเห็นทารกนั้น
พูดอยูกับพระเถระ คิดวา บุตรของเราพูดอะไรหนอกับพระธรรมเสนาบดี จึงเขาไปหาพระเถระถามวา บุตรของดิฉันพูดอะไรกับ
พระคุณเจา เจาคะ พระเถระกลาววา บุตรของทาน ถึงความทุกข
ที่อยูในครรภที่ตนเสวยแลวกลาววา ทานอนุญาตแลวจักบวช พระ
นางสุปปวาสาตรัสวา ดีละเจาขา โปรดใหเขาบรรพชาเถิด พระเถระ
นําทารกนั้นไปวิหาร ใหตจปญจกกัมมัฏฐาน เมื่อจะใหบรรพชา
กลาววา สีวลี เราไมจําตองใหโอวาทดอก เธอจงพิจารณาทุกข
ที่เธอเสวยมาถึง ๗ ปนั่นแหละ สีวลีกลาววา การใหบวชเทานั้น
เปนหนาที่ของทาน สวนผมจักรูกิจที่ผมทําได. สีวลีนั้น ตั้งอยูใน
โสดาปตติผลในขณะที่โกนผมปอยแรกที่เขาโกนแลวนั่นเอง ขณะ
โกนปอยที่ ๒ ตั้งอยูในสกทาคามิผล ในขณะโกนผมปอยที่ ๓
ตั้งอยูในอนาคามิผล ก็การโกนผมหมด และการกระทําใหแจง
พระอรหัตไดมีไมกอนไมหลังกัน ตัง้ แตวันที่ทานบวชแลว ปจจัย ๔
เกิดขึ้นแกภิกษุสงฆพอแกความตองการ. เรื่องตั้งขึ้นในที่นี้ดวย
ประการนี้.
ตอมา พระศาสดาไดเสด็จไปยังกรุงสาวัตถี พระเถระถวาย
บังคมพระศาสดาแลวทูลวา พระเจาขา ขาพระองคจักทดลองบุญ
ของขาพระองค โปรดประทานภิกษุ ๕๐๐ รูปแกขาพระองค.
ตรัสวา รับไปเถอะสีวลี. เทวดาที่สิงอยู ณ ตนนิโครธไดเห็นทีแรก
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ไดถวายทานแดพระเถระนั้นถึง ๗ วัน
ดังนั้น ทานจึงกลาววา
นิโคฺรชฺปม ปสฺสิ ทุตฺย ปณฺฑวปพฺพต
ตติย อจิรวติย
จตุตฺถ วรสาคร
ปฺจม หิมวนฺต โส อฏ ฉทฺทนฺตุปาคมิ
สตฺตม คนฺธมาทน อฏม อถ เรวต
เห็นครัง้ แรก ที่ตนนิโครธ เห็นครั้งที่สอง ภูเขาปณฑวะ
ครั้งที่สาม แมน้ําอจิรวดี ครั้งที่สี่ ทะเล
ครั้งที่ ๕ ปาหิมพานต ครัง้ ที่ ๖ สระฉันทันต
ครั้งที่ ๗ ภูเขาคันธมาทน ครัง้ ที่ ๘ ไปอยูที่พระเรวตะ
ในที่ทุกแหง เทวดาไดถวายทานแหงละ ๗ วัน ๆ ก็ที่ภูเขาคันธมาทน
ทาวเทวราชชื่อนาคทัต ใน ๗ วัน ไดถวายบิณฑบาตเจือดวยน้ํานม
วันหนึ่ง, ไดถวายบิณฑบาตเจือดวยเนยใส วันหนึง่ , ภิกษุสงฆกลาววา
ผูมีอายุ แมโคนมของเทวราชนี้ไมปรากฏที่เขารีดน้ํานม การคั้นเนยใส
ก็ไมมี. ขาแตเทวราช ผดอันนี้เกิดขึ้นแกพระองคมาไดอยางไร.
ทาวเทวราชกลาววา ทานเจาขา นีเ้ ปนผลแหงการถวายสลากภัตร
เจือน้ํานมแดพระทศพล ครั้งพระทศพลกัสสปพุทธเจา ภายหลังพระ
ศาสดาทรงกระทําการที่เทวดากระทําการตอนรับพระเถระนั้น
ผูอยูในปาไมตะเคียน ใหเปนอัตถุบัติเหตุเกิดเรื่อง จึงทรงสถาปนา
พระเถระไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูถึงความมีลาภ
อยางเลิศในศาสนาของพระองค.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ประวัติพระวักกลิเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้.
ดวยบทวา สทฺธาธิมุตฺตาน ทรงแสดงวา พระวักกลิเถระ
เปนยอดของเหลาภิกษุผูนอมใจไปดวยศรัทธา มีศรัทธาแรง จริงอยู
ศรัทธาของคนอื่น ๆ มีแตทําใหเจริญ สวนของพระเถระตองลดลง
เพราะฉะนั้นพระเถระนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนยอด
ของเหลาภิกษุผูนอมใจไปดวยศรัทธา. คําวา วักกลิ เปนชือ่ ของ
พระเถระนั้น. ในปญหากรรมของพระเถระนั้น มีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับตอไปนี้ :ดังจะกลาวโดยยอ ในอดีตกาล ครั้งพระปทุมุตตรพุทธเจา
พระเถระนี้ไปวิหารยืนฟงธรรมทายบริษัทโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนยอด
ของเหลาภิกษุผูนอมใจไปดวยศรัทธา จึงคิดวา แมเราก็ควรเปน
เชนนี้ในอนาคตกาล จึงนิมนตพระศาสดาโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล
ถวายมหาทาน ๗ วัน ถวายบังคมพระทศพลแลวกระทําความ
ปรารถนาวา พระเจาขา ดวยกุศลกรรมอันนี้ ขอขาพระองคพึง
เปนยอดของเหลาภิกษุผูนอมใจไปดวยศรัทธา ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตเหมือนภิกษุที่พระองคทรงสถาปนา
ไวในตําแหนงเอตทัคคะของเหลาภิกษุผูนอมใจไปดวยศรัทธา.
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พระศาสดาทรงเห็นวา ทานไมมีอันตรายจึงทรงพยากรณแลว
เสด็จกลับไป.
ฝายทานกระทํากุศลตลอดชีพแลวเวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษย ถือเอาปฏิสนธิในตระกูลพราหมณกรุงสาวัตถี ครั้ง
พระศาสดาของเรา ญาติทั้งหลายไดขนานนามของทานวา วักกลิ
ทานเจริญวัยแลว เรียนไตรเพท เห็นพระทศพลมีภิกษุสงฆแวดลอม
เสด็จจาริกในกรุงสาวัตถี ตรวจดูสรีรสมบัติของพระศาสดา
ไมอิ่มดวยการเห็นสรีรสมบัติ จึงเที่ยวไปพรอมกับพระทศพล
นั้นดวย เสด็จไปวิหารก็ไปกับพระทศพล ยืนมองความสําเร็จแหง
พระสรีรสมบัติอยูเทียว ยืนฟงธรรมในที่เฉพาะพระพักตรแหง
พระศาสดาผูประทับนั่งตรัสธรรมในธรรมสภา ทานไดศรัทธา
แลวคิดวา เราอยูครองเรือนไมไดเห็นพระทศพลเปนนิตย จึงทูล
ขอบรรพชา บวชแลวในสํานักของพระศาสดา ตั้งแตนั้น เวนเวลา
กระทําอาหาร ในเวลาที่เหลือยืนอยูในที่ที่ยืนเห็นพระทศพล จึงละ
โยนิโสมนสิการเสีย อยูพระทศพลอยางเดียว พระศาสดาทรงรอ
ใหญาณของทานสุกเสียกอน เมื่อทานเที่ยวไปดูรูปในที่นั้น ๆ เปน
เวลายาวนานก็ไมตรัสอะไร ทรงทราบวา บัดนี้ญาณของทาน
แกกลาแลว ทานอาจตรัสรูได จึงตรัสอยางนี้วา วักกลิ ทานจะ
ประโยชนอะไรดวยมองรูปกายอันเปอยเนานี้ที่ทานเห็น วักกลิ
ผูใดแลเห็นธรรม ผูนั้นชือ่ วาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม
วักกลิ เห็นธรรมจึงจะชื่อวาเห็นเรา. เมื่อพระศาสดาแมทรงโอวาท
อยูอยางนี้ พระเถระก็ไมอาจละการดูพระทศพลแลวไปในที่อื่น
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แตนั้นพระศาสดาทรงดําริวา ภิกษุนี้ไมไดความสังเวชจักไมตรัสรู
เมื่อใกลเขาพรรษา ทรงประกาศขับไลพระเถระนั้นวา วักกลิ
จงหลีกไป ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายทรงมีพระดํารัสที่พึงยึดถือ
เพราะฉะนั้น พระเถระจึงยืนโตตอบพระศาสดาไมได ไมบังอาจมา
เฉพาะพระพักตรพระทศพล คิดวา บัดนี้เราจะทําอยางไรได เราถูก
พระตถาคตประฌามเสียแลว เราก็ไมไดอยูตอหนาพระองค ประโยชน
อะไรดวยชีวิตของเรา จึงขึ้นสูที่เขาขาดที่เขาคิชฌกูฏ พระศาสดา
ทรงทราบวา พระเถระนั้นมีความลําบาก ทรงดําริวา ภิกษุนี้เมื่อ
ไมไดความปลอบใจจากเรา ก็จะพึงทําลายอุปนิสัยแหงมรรคผลเสีย
จึงทรงเปลงรัศมีไปแสดงพระองค ครั้งนั้น ตั้งแตพระวักกลินั้น
เห็นพระศาสดาก็ละความโศกศัลยอยางใหญ ดวยประการฉะนี้.
พระศาสดาเพื่อจะใหพระวักกลิเถระเกิดปติโสมนัสสรงขึ้น เหมือน
หลั่งกระแสน้ําลงในสระที่แหง จึงตรัสพระคาถาในพระธรรมบทวา
ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปท สนฺต สงฺขารุปสม สุขนฺติ.
ภิกษุผูมากดวยความปราโมทย เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา จะพึงบรรลุบทอันสงบที่ระงับ
สังขาร เปนความสุขดังนี้.
อนึ่ง พระศาสดาทรงเหยียบพระหัตถประทานแกพระวักกลิเถระวา มาเถิดวักกลิ. พระเถระบังเกิดปติอยางแรงวา เราเห็น
พระทศพลแลว ไดรับพระดํารัสตรัสเรียกวา มาเถิดวักกลิ ทั้งไมรู
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การไปของตนวาจะไปทางไหน จึงโลดแลนไปในอากาศตอพระพักตร
พระทศพล แลวทั้งเทาแรกเหยียบบนภูเขา นึกถึงพระดํารัสที่
พระศาสดาตรัสแลว ขมปติในอากาศนั่นเอง บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทา ลงมาถวายบังคมพระตถาคต. ภายหลังพระศาสดา
ประทับนั่งทามกลางหมูพระอริยะ ทรงสถาปนาพระเถระไวใน
ตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูนอมใจไปดวยศรัทธา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ วรรคที่ ๒.
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วรรคที่ ๓
วาดวยภิกษุผูมีตําแหนงเลิศ ๑ ทาน
[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราหุล เลิศกวาพวกภิกษุ
สาวกของเราผูใครตอการศึกษา.
พระรัฐปาละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบวชดวยศรัทธา.
พระกุณฑธานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูรับสลากกอน.
พระวังคีสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ.
พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูนํา
ความเลื่อมใสมาโดยรอบ.
พระทัพพมัลลบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจัดแจง
เสนาสนะ.
พระปลินทวัจฉะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนที่รัก
เปนที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย.
พระพาหิยทารุจีริยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูตรัสรู
ไดเร็วพลัน.
พระกุมารกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูแสดงธรรม
ไดวิจิตร.
พระมหาโกฏฐิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบรรลุ
ปฏิสัมภิทา.
จบ วรรคที่ ๓
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อรรถกถาสูตรที่ ๑
ประวัติพระราหุลเถระ
วรรคที่ ๓ สูตรที่ ๑ (เรื่องพระราหุล) พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สิกฺขากามาน ความวา ผูใคร หมายความวา ผูรักศึกษา
ซึ่งสิกขา ๓. พระศาสดาทรงแสดงพระราหุลผูเปนโอรสของพระองค
วา "ราหุโล" ไดยินวา พระเถระลุกขึ้นแตเชาตรู ตั้งแตวันที่บวชแลว
กอบทรายขึ้นเต็มมือปรารถนาวา อัศจรรยหนอ เราจะพึงไดโอวาท
และพระอนุสาสนีมีประมาณเทานี้จากพระทศพลและพระอุปชฌาย
อาจารยทั้งหลายในวันนี้ เพราะฉะนั้นทานจึงชื่อวาเปน ยอดของเหลา
ภิกษุผูใครตอการศึกษา.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
อรรถกถาสูตรที่ ๒
ประวัติพระรัฐปาลเถระ
ในสูตรที่ ๒ (เรื่องพระรัฐปาละ) พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สทฺธาปพฺพชิตาน แปลวา ผูบวชดวยศรัทธา. บทวา
รฏปาโล ไดแกผูถึงการนับวา รัฐบาล แมเพราะอรรถวา เปนผู
สามารถรักษารัฐไวได หรือผูเกิดในตระกูลที่สามารถสมานรัฐ
ที่แตกราวกันไวได. จริงอยู ภิกษุรัฐปาละนั้น ฟงธรรมเทศนาของ
พระศาสดา ไดศรัทธากระทําการอดขาวถึง ๔ วัน จึงใหมารดา
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บิดาอนุญาตใหบวชได จึงบวชแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงเปนยอด
ของเหลาภิกษุผูบวชดวยศรัทธา.
ประวัติพระราหุลเถระ และพระรัฐปาลเถระ
ก็ในปญหากรรมของพระเถระทั้งสองรูปนี้ มีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับดังตอไปนี้ :ไดยินมาวา ในอดีตกาล ครั้งพระปทุมุตตรพระพุทธเจา
พระเถระทั้ง ๒ นี้ บังเกิดในครอบครัวคฤหบดีมหาศาลในกรุงหงสวดี ในเวลาที่ทานยังเปนเด็กไมมีใครพูดถึงชื่อและโคตร แต
พอทานเจริญวัยแลว ดํารงอยูในฆราวาส เมื่อบิดาของแตละคนลวง
ไปแลว ทานทั้ง ๒ จึงเรียกคนจัดการคลังรัตนะของตน ๆ มาแลว
เห็นทรัพยหาประมาณมิได คิดวาชนทั้งหลายมีปูและปูทวดเปนตน
พาเอากองทรัพยมีประมาณเทานี้ไปกับตนไมได บัดนี้ เราควร
จะถือเอาทรัพยนี้ไปโดยอุบายอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้คนทั้ง ๒
นั้นจึงเริ่มใหมหาทานแกคนกําพราและคนเดินทางเปนตน ในสถานที่
๔ แหง คนหนึ่งสอบถามคนที่มาแลวมาอีกในโรงทานของตน ผูใด
ชอบใจสิ่งใดเปนตนวา ขาวยาคูและของเคี้ยวก็ใหสิ่งนั้นแกผูนั้น
เพราะเหตุนั้นแล เขาจึงมีชื่อวา ผูกลาวกะผูที่มาแลว อีกคนหนึ่ง
ไมถามเลย เอาภาชนะที่เขาถือมาแลว ๆ ใสใหเต็ม ๆ แลวจึงให
ดวยเหตุนั้นแหละ เขาจึงมีชื่อวา ไมกลาวกะผูที่มาแลว อธิบายวา
ถามดวยความไมประมาท วันหนึ่งชนทั้ง ๒ นั้นออกไปนอกบาน
เพื่อลางปากแตเชาตรู.
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สมัยนัน้ ดาบสผูมีฤทธิ์มาก ๒ รูป เหาะมาแตปาหิมพานต
เพื่อภิกขาจาร ลงไมไกลสหายทั้ง ๒ นั้น ยืนในที่ขางหนึ่งดวยคิดวา
"ชนทั้ง ๒ นัน้ เมื่อดาบสทั้ง ๒ นั้น จัดแจงบริขารมีภาชนะน้ําเตา
เปนตน เดินมุงไปภายในบาน จึงมาไหวใกลๆ ครั้งนั้นดาบสกลาวกะ
ชนทั้ง ๒ นัน้ วา ทานผูมีบุญใหญ ทานมาในเวลาไร ชนทัง้ ๒ นั้น
ตอบวา มาเดี๋ยวนี้ขอรับ แลวรับภาชนะน้ําเตาจากมือของดาบส
ทั้ง ๒ นั้น นําไปเรือนของตน ๆ ในเวลาเสร็จภัตรกิจจึงขอใหรับ
ปากวา จะมารับภิกษาเปนประจํา.
ในดาบสทั้งสองนั้น รูปหนึ่งเปนคนมักรอน จึงแหวกน้ํา
ในมหาสมุทรออกเปน ๒ สวนดวยอานุภาพของตน แลวไปยังภพ
ของปฐวินทรนาคราชนั่งพักกลางวัน. ดาบสถือเอาฤดูพอสบายแลว
จึงกลับมา เมื่อจะกระทําอนุโมทนาภัตรในเรือนแหงอุปฎฐากของ
ตน ก็กลาววา ขอจงสําเร็จเหมือนดังภพปฐวินทรนาคราช. ยอมา
วันหนึ่ง อุปฏ ฐากถามดาบสนั้นวา ทานผูเจริญ ทานกระทําอนุโมทนา
วา จงสําเร็จเหมือนภพปฐวินทรนาคราช โปรดบอกขอความ พวก
ขาพเจาไมทราบความที่ทานกลาวนี้วา คํานี้ทานหมายความวา
อะไร, ดาบสกลาววา จริงซิ กุฏมพี เรากลาววาสมบัติของทาน
จงเปนเหมือนสมบัติของพระยานาคชื่อวา ปฐวินทร, ตั้งแตนั้นมา
กุฏมพีก็ตั้งจิตไวในภพของพระยานาคชื่อวา ปฐวินทร.
ดาบสอีกรูปหนึ่งไปยังภพดาวดึงส กระทําการพักกลางวัน
ในเสริสกวิมานที่วางเปลา ดาบสนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาเห็นสมบัติ
ของทาวสักกเทวราช เมื่อจะการทําอนุโมทนาแกอุปฏฐากของตน
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ก็กลาววาสมบัติของทานจงเปนเหมือนสักกวิมาน. ครั้งนั้น กุฎมพี
ก็แมนั้นก็ถามดาบสนั้นเหมือนอยางสหายอีกคนหนึ่งถามดาบสนั้น
กุฏมพีก็ฟงคําของดาบสนั้นจึงตั้งจิตไวในภพของทาวสักกะ. ชน
ทั้งสองนั้นจึงบังเกิดในที่ที่ตนปรารถนาแลวนั้นแล.
ผูที่เกิดในภพของปฐวินทรนาคราช ก็มีชอื่ วา ปฐวินทรนาคราชา พระราชานั้นในขณะที่ตนเกิดแลว เห็นอัตภาพของตนมีความ
รอนใจวา ดาบสผูเขาสูสกุลสรรเสริญคุณแหงฐานะของเราไมนา
พอใจหนอ ที่นี้เปนที่ตองเลื้อยไปดวยทอง ดาบสนั้นไมรูที่อื่น ๆ แนแท
ในขณะนั้นนั่นแล เหลานาคผูฟอนรําแตงตัวแลวไดประคองเครื่อง
ดนตรีในทุกทิศแกพระยานาคนั้น ในขณะนั้นนั่นแหละพระยานาค
นั้นก็ละอัตภาพนั้นกลายเพศเปนมาณพนอย ทาวมหาราชทั้ง ๔
เขาเฝาทาวสักกะทุกกึ่งเดือน เพราะฉะนั้นแมพระยานาคนั้นก็ตอง
ไปเฝาทาวสักกะพรอมกับพระยานาคชื่อวิรูปกษดวย ทาวสักกะ
เห็นพระยานาคนั้นมาแตไกลก็จําได ทีนั้นทาวสักกะจึงถามพระยานาคนั้นในเวลายืนอยูในที่ใกลวา สหาย ทานไปเกิดที่ไหน พระยานาค
กลาววา ทานมหาราช อยางถามเลย ขาพเจาไปเกิดในที่ที่ตอง
เลื้อยไปดวยทอง สวนทานไดมิตรที่ดีแลว ทานสักกะตรัสวา สหาย
ทานอยาวิตกเลยวาเกิดในที่ไมสมควร พระทศพลพระนามวา
ปทุมุตตระทรงบังเกิดในโลกแลว ทานจงพระทํากุศลกรรมแด
พระองคนั้นแลวปรารถนาฐานะนี้เถิด เราทั้ง ๒ จักอยูรวมกัน
เปนสุข. พระยานาคนั้นกลาววา เทวะ ขาพเจา การทําอยางนั้น
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ไปนิมนตพระปทุมุตตระทศพล จัดแจงเครื่องสักการะสัมมานะ
ตลอดคืนยันรุง กับนาคบริษัทในภพนาคของตน
วันรุงขึ้น เมื่อรุงอรุณ พระศาสดาตรัสเรียกพระสุมนเถระ
ผูอุปฏฐากของพระองควา สุมนะ วันนี้ตถาคตจักไปภิกษาจาร ณ
ที่ไกล ภิกษุปถุชนจงอยามา, จงมาแตพระผูบรรลุปฏิสัมภิทาผูทรง
พระไตรปฎก ผูมีอภิญญ ๖ เทานั้น พระเถระสดับพระดํารัสของ
พระศาสดาแลว แจงแกภิกษุทั้งปวง ภิกษุประมาณแสนหนึ่งเหาะ
ไปพรอมกับพระศาสดา พระยานาคปฐวินทรกับนาคบริษัทมารับ
เสด็จพระทศพลแลดูพระภิกษุสงฆที่ลอมพระศาสดาซึ่งกําลังเหยียบ
คลื่นซึ่งมีสีดังแกวมณีบนยอดคลื่น แลเห็นพระศาสดาอยูเบื้องตน
พระสงฆนวกะจนถึงสามเณรชื่ออุปเรวตะผูเปนโอรสของพระตถาคต
อยูทาย จึงเกิดปติปราโมทยวา พุทธานุภาพเห็นปานนี้ ของพระสาวก
ที่เหลือไมนาอัศจรรย แตพระพุทธานุภาพแหงทารกเล็กนี้ชางนา
อัศจรรยเหลือเกินดังนี้.
ครัง้ นั้น เมื่อพระทศพลประทับนั่งที่ภพของพระยานาคนั้น
แลว เมื่อภิกษุนอกนี้นั่งจําเดิมแตที่สุดจนมาถึงอาสนะของสามเณร
อุปเรวตะในที่เฉพาะพระพักตรของพระศาสดา พระยานาคเมื่อ
ถวายขาวยาคูก็ดี เมื่อถวายของเคี้ยวก็ดี พระดูพระทศพลทีหนึ่ง
ดูสามเณรอุปเรวตะทีหนึ่ง นับวามหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ในสรีระของสามเณรนั้นยอมปรากฏเสมือนพระพุทธเจา เปนอะไร
กันหนอ ดังนี้จึงถามภิกษุรูปหนึ่งผูนั่งไมไกลวา ทานเจาขา สามเณร
รูปนี้เปนอะไรกับพระทศพล ภิกษุนั้นตอบวา เปนโอรสมหาบพิธ.
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พระองคจึงดําริวา ภิกษุรูปนี้ใหญหนอ จึงไดความเปนโอรสของ
พระตถาคตผูสงางามเห็นปานนี้ แมสรีระของทานก็ปรากฏเสมือน
พระสรีระของพระพุทธเจาโดยสวนเดียว แมตวั เราก็ควรเปน
อยางนี้ในอนาคตกาล จึงถวายมหาทาน ๗ วัน แลวกระทําความ
ปรารถนาวา พระเจาขา ขาพระองคพึงเปนโอรสของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคตเหมือนอุปเรวตะสามเณรนี้ ดวยอานุภาพ
แหงกุศลกรรมนี้ พระศาสดาทรงเห็นวา หาอันตรายมิได จึงทรง
พยากรณวา ในอนาคตมหาบพิตรจักเปนโอรสแหงพระพุทธเจา
พระนามวาโคตมะ ดังนี้แลวเสด็จกลับไป.
สวนปฐวินทรนาคราช เมื่อถึงกึ่งเดือนอีกครั้งหนึ่งก็ไปเฝา
ทาวสักกะกับพระยานาคชื่อวิรูปกษ คราวนั้นทาวสักกะตรัสถาม
พระยานาคนั้นผูมายืนอยูในที่ใกลวา สหาย ทานปรารถนาเทวโลก
นี้แลวหรือ ร. ขาพเจามิไดปรารถนาดอกเพื่อน ส. ทานเห็นโทษอะไร
เลา ? ร. โทษไมมีมหาราช, แตขาพเจาเห็นสามเณรอุปเรวตะโอรส
ของพระทศพล ตั้งแตขาพเจาไดเห็นสามเณรนั้นก็มิไดนอมจิตไป
ในที่อื่น ขาพเจานั้นกระทําความปรารถนาวาในอนาคตกาล ขอ
ขาพเจาพึงเปนโอรสเห็นปานนี้ของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ขา
แตมหาราช แมพระองคก็จงการทําความปรารถนาอยางหนึ่งเถิด
เราทั้ง ๒ จักไมพรากกันในที่ ๆ เกิดแลว ทาวสักกะรับคําของ
พระยานานั้นแลวเห็นภิกษุผูมีอานุภาพมากรูปหนึ่ง จึงนึกวา
กุลบุตรนี้ออกบวชจากสกุลไหนหนอดังนี้ ทราบวากุลบุตรผูนี้เปน
บุตรของสกุลผูสามารถสมานรัฐที่แตกแยกกันแลว กระทําการอด
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อาหารถึง ๑๔ วัน ใหมารดาบิดาอนุญาตใหบรรพชาแลวบวช
แลว ก็แลครั้นทราบแลวจึงเปนเหมือนไมทราบ ทูลถามพระทศพล
แลวกระทํามหาสักการะ ๗ วัน กระทําความปรารถนาวา พระเจาขา
ดวยผลแหงกัลยาณกรรมนี้ ขาพระองคพึงเปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูบวชดวยศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต
เหมือนอยางกุลบุตรผูนี้ในศาสนาของพระองคเถิด. พระศาสดา
ทรงเห็นความปรารถนาหาอันตรายมิได จึงพยากรณวา มหาบพิตร
พระองคจักเปนยอดของเหลาภิกษุผูบวชดวยศรัทธาในศาสนาของ
พระพุทธเจาพระนามวา โคตมะ ในอนาคตแลวเสด็จกลับไป ฝาย
ทาวสักกะก็เสด็จกลับไปยังเทพบุรีของพระองคตามเดิม.
ชนทั้งสองนั้นจุติที่ที่ตนเกิดแลวเวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษยลวงไปหลายพันกัป ในทีส่ ุดกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ พระพุทธเจา
พระนามวา ผุสสะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก พระพุทธบิดาของพระองค
เปนพระราชาพระนามวา มหินทะ มีนองชายตางมารดากัน ๓ องค
พระราชาทรงยึดถือวา พระพุทธเจาเปนของเราเทานั้น พระธรรม
เปนของเรา พระสงฆเปนของเรา ทุก ๆ วันทรงใหพระทศพล
เสวยโภชนะดวยพระองคเองเปนประจํา
ตอมาภายหลัง วันหนึ่งเมื่อชายแดนของพระองคกําเริบ
พระองคตรัสเรียกโอรสมาสั่งวา ลูกเอย ชายแดนกําเริบ พวก
เจาหรือเราควรไป ถาเราไปเจาจะตองปรนนิบัติพระทศพลโดย
ทานองนี้ พระราชโอรสทั้ง ๓ นั้น ทูลเปนเสียงเดียวกันวา ขาแต
พระชนก พระองคไมจําตองเสด็จไป พวกขาพระองคจักชวยกัน
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ปราบโจรดังนี้ จึงถวายบังคมพระชนกแลวเสด็จไปยังปจจันตชนบท
ปราบโจรแลวมีชัยชนะแกขาศึกแลวเสด็จกลับ พระราชกุมาร
เหลานั้นปรึกษากับเหลาผูใกลชิดในระหวางทางวา พอเอยในเวลา
ที่เรามาเฝาพระชนกจักประทานพร เราจะรับพรอะไร พวกขาบาท
มูลิกาทูลวา พระลูกเจา เมื่อพระชนกของพระองคลวงลับไป ไมมี
อะไรที่ชื่อวาไดยาก แตพระองคโปรดรับพรคือการปรนนิบัติ
พระผุสสพุทธเจา ซึ่งเปนพระเชฏฐภาดาของพระองคเถิด พระราชกุมารเหลานั้นกลาววา พวกทานพูดดีจึงพรอมใจกันทุก ๆ องค
ไปเฝาพระชนก ในกาลนั้น พระชนกทรงเลื่อมใสพระราชกุมาร
เหลานั้น แลวทรงประทานพร พระราชกุมารเหลานั้นทูลขอพรวา
พวกขาพระองคจักปรนนิบัติพระตถาคตตลอดไตรมาส พระราชา
ตรัสวา พรนี้เราใหไมได จงขอพรอยางอื่นเถิด พระราชกุมาร
กราบทูลวา ขาแตพระชนก พวกเขาพระองคก็ไมตองการพรอยางอื่น
ถาหากพระองคประสงคจะพระราชทาน ขอจงพระราชทานพรนั้น
นั่นแหละแกพวกขาพระองคเถิด พระราชาเมื่อพระราชโอรส
เหลานั้นทูลขออยูบอย ๆ ทรงดําริวา เราไมใหไมได เพราะเราได
ปฏิญญาไวแลวจึงตรัสวา พอเอย เราใหพรแกพวกเจา ก็แตวา
ธรรมดาพระพุทธเจาเปนผูอันใคร ๆ เขาเฝาไดยาก เปนผูมปี กติ
เที่ยวไปพระองคเดียวดุจสีหะ พวกเจาจงเปนผูไมประมาทปรนนิบัติ
พระทศพลเถิด.
พระราชกุมารเหลานั้นดําริวา เมื่อพวกเราจะปรนนิบัติ
พระตถาคต ก็ควรจะปรนนิบัติใหสมควร จึงพรอมใจกันสมาทานศีล
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๑๐ เปนผูไมมีกลิ่นคาว ตั้งบุรุษไว ๓ คนใหดแู ลโรงทานสําหรับ
พระศาสดา บรรดาบุรษุ
คนนั้น คนหนึ่งเปนผูจัดแจงการเงิน
และขาวปลาอาหาร. คนหนึ่งมีหนาที่ตวงขาว คนหนึ่งมีหนาที่จัดทาน.
ในบุรุษ ๓ คนนั้น คนจัดแจงการเงินและขาวมาเถิดเปนพระเจา
พิมพิสารมหาราชในปจจุบัน คนตวงขาวมาเกิดเปนวิสาขอุบาสก,
คนจัดทานมาเกิดเปนรัฐปาลเถระแล. กุลบุตรนั้นบําเพ็ญกุศลในภพ
นั้นตลอดชีพแลวบังเกิดในเทวโลก. สวนพระยานาคนี้เกิดเปน
พระเชฏฐโอรสของพระเจากิกิ ครัง้ พระที่พลพระนามวากัสสป
ชื่อวาราหุลเถระ พระญาติทั้งหลายขนานนามพระองควา ปฐวินทรกุมาร พระองคมีภคินี ๗ พระองค พระภคินีเหลานั้นสรางบริเวณ
ถวายพระทศพลถึง ๗ แหง พระปฐวินทรกุมารทรงไดตําแหนง
อุปราช พระองคตรัสกะภคินีเหลานั้นวา ในบรรดาบริเวณที่พระนาง
ไดสรางไวนั้น ขอจงประทานใหหมอมฉันแหงหนึ่ง พระภคินีเหลานั้น
ทูลวา พระพี่เจา พระองคดํารงอยูในฐานะเปนอุปราช พระองค
พึงประทานแกหมอมฉันตางหาก พระองคโปรดสรางบริเวณอื่นเถิด
พระราชกุมารนั้นไดสดับคําของพระภคินีเหลานั้นแลว จึงใหสราง
วิหารถึง ๕๐๐ แหง. อาจารยบางพวกกลาววา บริเวณ ๕๐๐ แหง
ก็มี พระราชกุมารนั้นทรงบําเพ็ญกุศลตลอดชีพในอัตภาพนั้นไป
บังเกิดในเทวโลก ในพุทธุบาทกาลนี้ ปฐวินทรกุมารถือปฏิสนธิ
ในพระครรภแหงพระอัครมเหษีแหงพระโพธิสัตวของเรา สหาย
ของทานบังเกิดในเรือนแหงรัฐปาลเศรษฐี ในถุลลโกฏฐิตนิคม
แควนกุรุ.
ครั้งนั้น พระทศพลของเราทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแลว
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ทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐแลวเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ
โดยลําดับ ทรงใหราหุลกุมารบรรพชาแลว. วิธบี รรพชาราหุลกุมาร
นั้น มาแลวในพระบาลี. ก็พระศาสดาไดตรัสราหุโลวาทสูตร เปน
โอวาทเนือง ๆ แกพระราหุลนั้นผูบรรพชาแลวอยางนี้ แมพระราหุลลุกขึ้นแตเชาตรู เอามือกอบทรายขึ้นกลาววา วันนี้เราพึง
ไดโอวาทมีประมาณเทานี้จากพระทศพล และอุปชฌายอาจารย
ทั้งหลาย เกิดการสนทนากันในทามกลางสงฆวา ราหุลสามเณร
ทนตอพระโอวาทหนอ เปนโอรสทีค่ ูควรแกพระชนก" พระศาสดา
ทรงจิตวาระแหงภิกษุทั้งหลาย ทรงพระดําริวา เมื่อเราไปแลว
ธรรมเทศนาอยางหนึ่งจักขยาย และคุณของราหุลจักปรากฏ จึง
เสด็จไปประทับนั่งเหนือพุทธอาสนในธรรมสภา ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค
เจา พวกขาพระองคสนทนากันถึงความที่ราหุลสามเณรเปน
ผูอดทนตอโอวาทพระเจาขา พระศาสดาทรงดํารงอยูในฐานะ
นี้เพื่อทรงแสดงถึงคุณของราหุลสามเณร
จึงทรงนํามิคชาดก
มาตรัสวา."มิคนฺคิปลฺลตฺถมเนกมาย
อฏกฺขร อฑฺฒรตฺตาวปายึ
เอเกน โสเตน ฉมาสฺสสนฺโต
ฉทิ กลาหีติ โภ ภาคิเนยฺโย" ติ
ฉันยังเนื้อหลานชายผูมี ๘ กีบ นอนโดยอาการ
๓ ทา มีมารยาหลายอยาง ดื่มกินน้ําในเวลา
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เทีย่ งคืน ใหเลาเรียนมายาของเนื้อดีแลว ดูกอน
นองหญิง เนื้อหลานชายกลั้นลมหายใจไวได โดย
ชองโสตขางหนึ่ง แนบติดอยูกับพื้น จะทํากลลวง
นายพรานดวยอุบาย ๖ ประการ.
ตอมา ในเวลาทีส่ ามเณรมีอายุ ๗ พรรษา ทรงแสดง
อัมพลัฏฐิยราหุโลวาทแกราหุลสามเณรนั้นวา ราหุลอยากลาว
สัมปชานมุสา แมเพื่อจะเลนโดยความเปนเด็กเลย ดังนี้เปนตน
ในเวลาที่สามเณรมีอายุ ๑๘ พรรษา ตรัสมหาราหุโลวาทสูตร
โดยนัยวา "ราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง" ดังนีเ้ ปนตน แกราหุล
ผูเขาไปบิณฑบาตตามหลังของพระตถาคต มองดูรูปสมบัติของ
พระศาสดาและของตน ตรึกวิตกที่เนื่องดวยครอบครัว สวนราหุโลวาท
ในสังยุตก็ดี ราหุโลวาทในอังคุตตรนิกายก็ดี เปนอาจารยแหง
วิปสสนาของพระเถระทั้งนั้น.
ภายหลังพระศาสดาทรงทราบวาญาณของทานแกกลา
ในเวลาที่ราหุลเปนภิกษุยังไมมีพรรษาประทับนั่งที่อันธวันตรัส
จุลลราหุโลวาทสูตรแลว เวลาจบเทศนา พระราหุลเถระบรรลุ
พระอรหัตพรอมกับเทวดาแสนพันโกฏิ เทวดาที่เปนพระโสดาบัน
พระสกทาคามีและพระอนาคามีนับไมถวน. ยอมาภายหลังพระศาสดาทรงประทับนั่งทามกลางพระอริยสงฆ ทรงสถาปนาพระเถระ
ในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูใครตอการศึกษาในศาสนานี้.
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ก็เมื่อพระศาสดาทรงเสด็จออกจาริกไปในกุรุรัฐ ทรงบรรลุ
ถึงถุลลโกฏฐิตนิคมโดยลําดับ กุลบุตรชื่อรัฐปาลฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา ไดศรัทธาใหมารดาบิดาอนุญาตแลว เขาเฝา
พระทศพล บวชแลวในสํานักของพระเถระรูปหนึ่ง ตามพระบัญชา
ของพระศาสดาตั้งแตวันที่ทานบวชแลว เศรษฐีคหบดีเห็นภิกษุ
ทั้งหลายไปยังที่ประตูนิเวศนของตนยอมดาบริภาษาวา มีงานอะไร
ของทานในเรือนนี้ (เรา) มีบุตรนอยคนเดียวเทานั้น พวกทานก็
มานําเขาไปเสีย บัดนี้จะทําอะไรอีกละ. พระศาสดาประทับอยูที่
ถุลลโกฏฐิคามกึ่งเดือนแลวเสด็จมายังกรุงสาวัตถีอีก. ครั้งนั้น
พระรัฐปาลกระทํากิจในโยนิโสมนสิการ เจริญวิปสสนาบรรลุ
พระอรหัตแลว ทานทูลขออนุญาตพระศาสดาแลวไปยังถุลลโกฏฐิตนิคมเพื่อเยี่ยมบิดามารดา เที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกใน
นิคมนั้น ไดขนมกุมมาสบูดที่คางคืนในนิเวศนของบิดา เกิดอสุภสัญญาในเหลาหญิงที่แตงตัวแลวจึงยืนขึ้นแสดงธรรม เหาะไปแลว
ประดุจศรเพลิงที่พนแลวจากแลง ไปยังมิคาจิรอุทยานของพระเจา
โกรพย ลงนั่งแผนศิลาอันเปนมงคล แสดงธรรมอันประดับแลว
ดวยความเลื่อมใส ๔ ประการแดพระราชาผูเสด็จมาเยี่ยม จาริก
ไปโดยลําดับกลับมาเฝาพระศาสดาอีก. เรื่องนี้ตั้งขึ้นแลวดวย
อาการอยางนี้. ตอมาภายหลังพระศาสดาประทับนั่งทามกลาง
พระอริยสงฆ ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเปนยอดของเหลา
กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธาในศาสนานี้แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ประวัติพระโกณฑธานเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๓ (เรื่องพระโกณฑธานะ) ดังตอ
ไปนี้.
ดวยบทวา ปฐมสลาก คณฺหนฺตาน พระศาสดาทรงแสดงวา
พระโกณฑธานเถระ. เปนยอดของเหลาภิกษุผูจับสลากไดกอน
ภิกษุอื่นทั้งหมด
ไดยินมาวา พระเถระนั้นเมื่อพระตถาคตเสด็จไปอุคคนคร
ในวันที่นางมหาสุภัททานิมนต เมื่อภิกษุบอกกลาววา วันนี้พระศาสดาจักเสด็จภิกขาจารไกล ภิกษุปุถุชนอยาจับสลาก พระขีณาสพ
๕๐๐ รูปจงจับ, ก็บันลือสีหนาทจับสลากไดที่ ๑ ทีเดียว เมื่อพระตถาคตเสด็จไปเมืองสาเกตในวันที่นางจุลลสุภัททานิมนต ก็จับ
สลากไดเปนที่ ๑ เหมือนกัน ในระหวางภิกษุ ๕๐๐ รูป, แมใน
คราวเสด็จไปยังชนบทสุนาปรันตปะก็เหมือนกัน ดวยเหตุเหลานี้
พระเถระจึงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุผจู ับสลากไดที่ ๑ อนึ่ง
คําวากุณฑธาน เปนชือ่ ขอทาน ในปญหากรรมของทานมีเรื่อง
ที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้ :ไดยินวา ครั้งพระปทุมุตตรพุทธเจา พระเถระนี้บังเกิดใน
เรือนของครอบครัวกรุงหงสวดี ไปวิหารฟงธรรมโดยนัยดังกลาว
แลวนั่นแหละ เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
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เปนยอดของเหลาภิกษุผูจักสลากไดที่ ๑ จึงการทํากุศลกรรมแด
พระพุทธเจาปรารถนาตําแหนงนั้น ผูอันพระศาสดาทรงเห็นวาหา
อันตรายมิไดจึงพยากรณแลวบําเพ็ญกุศลตลอดชีพ เวียนวายอยูใน
เทวดาและมนุษย ครั้งพระกัสสปพุทธเจาก็บังเกิดเปนภุมมเทวดา.
ก็ธรรมดาวาพระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืน มิไดทําอุโบสถ
ทุกกึ่งเดือน. คือพระวิปสสีทศพลในระหวาง ๖ ป จึงมีอุโบสถ
ครั้งหนึ่ง สวนพระกัสสปทศพลทรงใหสวดพระปาฏิโมกขทุก ๆ
๖ เดือน ในวันสวดปาฏิโมกขนั้น ภิกษุ ๒ รูปผูอยูในทิศมาดวย
จงใจวา จะกระทําอุโบสถ. ภุมมเทวดานี้คิดวาความมีไมตรีของ
ภิกษุ ๒ รูปนี้มั่นคงเหลือเกิน เมื่อมีคนทําใหแตกแยกกัน ทาน
จะแตกกันหรือไมแตกกันหนอ จึงคอยหาโอกาสของภิกษุทั้งสองนั้น
เดินไปใกล ๆ ภิกษุทั้งสองนั้น. ครั้งนั้นพระเถระรูปหนึ่งฝากบาตร
และจีวรไวกับพระเถระอีกรูปหนึ่ง ไปยังที่ มีความผาสุกดวยน้ํา
เพื่อชําระลางสรีระ ครัง้ ลางมือลางเทาแลวก็ออกมาจากรมไม
ที่ถูกใจ. ภุมมเทวดาแปลงเปนหญิงมีรูปรางงามอยูขางหลังพระเถระ
นั้น จึงทําใหเสมือนผมยุงแลวจัดผมเสียใหม ทําเปนปดฝุนขางหลัง
แลวจัดผานุงเสียใหม เดินสกดรอยพระเถระออกจากพุมไมมายืนอยู
ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง, พระเถระผูเปนสหายเห็นเหตุการณนี้จึงเกิด
ความโทมนัสคิดวา ความเยื่อใยที่ติดตามกันมาเปนเวลานานกับภิกษุนี้
ของเรามาฉิบหายเสียแลวในบัดนี้ ถาหากเรารูเชนเห็นชาติอยางนี้
เราจะไมทําความคุนเคยกับภิกษุนี้ใหเนิ่นนานถึงเพียงนี้. พอพระเถระ
นั้นมาถึงเทานั้นก็พูดวา เชิญเถอะอาวุโส นี่บาตรจีวรของทาน
เราไมเดินทางเดียวกันกับสหายเชนทาน. ครั้นไดฟงถอยคํานั้น
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หทัยของภิกษุผูมีความละอายนั้น เหมือนกับถูกหอกคมทิ่มแทงเอา
แลวฉะนั้น แตนั้นทานจึงกลาวกะพระเถระนั้นวา อาวุโส ทานพูด
อะไรอยางนี้ ผมไมรูอาบัติแมเพียงทุกกฏมาตลอดกาลเพียงนี้ ก็
ทานพูดวาขาพเจาเปนคนชั่วในวันนี้ ทานเห็นอะไรหรือ ? พระเถระ
นั้นกลาววา จะประโยชนอะไรดวยกรรมอื่นที่เราเห็นแลว ทาน
ออกมาอยูในที่เดียวกับผูหญิงที่แตงตัวอยางนี้ ๆ เพราะเหตุไร.
พระเถระนั้นจึงตอบวา อาวุโส กรรมนั้นของขาพเจาไมมี, ขาพเจา
มิไดเห็นผูหญิงเห็นปานนี้ แมทานจะกลาวอยูถึง ๓ ครั้ง. พระเถระ
อีกรูปหนึ่งก็มิไดเชื่อถอยคํา ถือเอาเหตุที่ตนเห็นแลวเทานั้นเปน
สําคัญ ไมเดินทางเดียวกับพระเถระนั้น ไปเฝาพระศาสดาโดยทางอื่น.
แมภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ไปเฝาพระศาสดาโดยทางอื่นเหมือนกัน.
แตนั้นเวลาภิกษุสงฆลงอุโบสถ ภิกษุนั้นจําภิกษุนั้นไดใน
โรงอุโบสถจึงกลาววา ในโรงอุโบสถนี้มีภิกษุลามกชื่อนี้ เราไม
กระทําอุโบสถรวมกับภิกษุนั้น จึงออกไปยืนอยูขางนอก. ภุมมเทวดา
คิดวาเราทํากรรมหนักแลว จึงแปลงเปนอุบาสกแกไปหาภิกษุนั้น
กลาววา เหตุไรเจากูจึงมายืนอยูในที่นี้. พระเถระกลาววา อุบาสก
ก็ภิกษุลามกเขามายังโรงอุโบสถนี้ อาตมาจะไมทําอุโบสถรวมกับ
ภิกษุลามกนั้นจึงออกมายืนอยูขางนอก. อุบาสกแกนั้นกลาววา
ทานเจาขา อยาถืออยางนั้นเลย ภิกษุนี้เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ผมคือ
ผูหญิงที่ทานเห็นนั้น ผมแลเห็นความดีความละอายและความไม
ละอายกระทํากรรมแลวดวยคิดวา ความไมตรีของพระเถระนี้มั่นคง
หรือไมมั่นคง ก็เพื่อทดลองทานทั้งหลายดู ภิกษุนั้นถามวา สัปบุรุษ
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ก็ทานเปนใคร อุบาสกแกตอบวา ผมเปนภุมมเทวดาเจาคะ. เทวบุตร
ทั้งที่ยืนกลาวอยูดวยอานุภาพอันเปนทิพยหมอบลงแทบเทาของ
พระเถระกลาววา ขอจงอดโทษนั้นแกขาพเจา พระเถระไมรูเรื่อง
โปรดทําอุโบสถเถิด วิงวอนใหพระเถระเขาไปสูโรงอุโบสถแลว
พระเถระนั้นกระทําอุโบสถในที่เดียวกันกอน แลวก็อยูในที่เดียวกัน
กับพระเถระนั้น ดวยอํานาจแหงการผูกไมตรีอีกดวยแล. กรรม
ของพระเถระนี้ทานมิไดกลาวไว สวนภิกษุผูถูกโจทยบําเพ็ญ
วิปสสนาตอ ๆ มาไดบรรลุพระอรหัตแลว.
ภุมมเทวดาก็ไมพนภัยในอบายตลอดพุทธันดรหนึ่ง เพราะ
ผลของกรรมนั้น แตถามาเกิดเปนมนุษยตามสมควรแตกาล โทษ
ที่คนอื่นจะเปนผูใดก็ตามกระทํา ก็ตกอยูแกเขาเทานั้น ทานบังเกิด
ในครอบครัวพราหมณในกรุงสาวัตถี ครั้งพระผูมีพระภาคเจาของเรา
พวกของทานตั้งชื่อทานวา ธานมาณพ, ธานมาณพนั้นเจริญวัยแลว
เรียนไตรเพท ในเวลาแกฟงธรรมของพระศาสดาไดศรัทธาแลว
บวช ตั้งแตวันที่ทานบวชแลว หญิงผูแตงตัวคนหนึ่ง เมือ่ ทานเขา
บาน ก็เขาไปกับทานดวย เมื่อออกก็ออกดวย แมเมื่อเขาวิหาร
ก็เขาดวย แมเมื่อยืนก็ยืนอยูดวยดังนั้นยอมปรากฏวา ติดพันอยู
เปนนิตยอยางนี้ พระเถระก็ไมเห็น แตดวยผลของกรรมเกาของ
พระเถระนั้น หญิงนั้นจึงปรากฏแกคนอื่น ๆ หญิงทั้งหลายที่ถวาย
ขาวยาคู และภิกษาในบานก็ทําการเยยหยันวา ทานเจาขา ขาวยาคู
กระบวยหนึ่งนี้ สําหรับทาน อีกกระบวยหนึ่งนี้ สําหรับเพื่อนหญิง
ของทาน พระเถระจึงมีความเดือดรอนรําคาญอยางใหญ สามเณร
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และภิกษุหนุม ตางแวดลอมทาน แมไปวิหารก็ทําการหัวเราะเยาะ
วา พระธานะเปนคนชั่ว. (ธาโน โกณฺโฑ ชาโต)
ภายหลังทานมีชื่อวา โกณฑธานเถระ เพราะเหตุนั้นนั่นแล
พระเถระพยายามแลวพยายามเลา เมื่อไมอาจอดกลั้นความเยยหยัน
ที่พวกสามเณรและภิกษุหนุมเหลานั้นกระทําได ก็เกิดความบุมบาม
ขึ้นกลาววา อุปชฌายของทานซิชั่ว อาจารยของทานซิชั่ว ครั้งนั้น
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดาวา พระกุณฑธานะ
กลาวหยาบอยางนี้ ๆ กับภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย พระศาสดาใหเรียกภิกษุนั้นมา ตรัสถามวา "จริงหรือ ภิกษุ" เมื่อทูล
วาจริง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหตุไรทานจึงกลาวอยางนั้น
พระเถระทูลวา พระเจาขา ขาพระองคก็ไมอาจอดกลั้นการเสียดสี
อยูเปนประจํา จึงกลาวอยางนั้น พระศาสดาตรัสวา ตัวทานไมอาจ
ใชกรรมที่ทําไวในปางกอนใหหมดไป จนถึงทุกวันนี้ ตอไปนี้ทาน
อยากลาวคําหยาบ เห็นปานนั้นนะภิกษุ ดังนี้แลว ตรัสวา
มโวจ ผรุส กฺจิ
วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต
ทุกฺขา หิ สารมฺกถา ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ต
สเจ น เทสิ อตฺตาน กาส อุปหโต ยถา
เอส ปตฺโตสิ นิพฺพาน สารมฺโภเต น วิชฺชตีติ
ทานอยากลาวคําหยาบกะใคร ๆ
ผูท ี่ทานกลาวแลว ก็จะโตตอบทาน
ดวยวา ถอยคําที่แข็งดีกัน นําทุกขมาให
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ผูทาํ ตอบ ก็พึงประสบทุกขนั้น
ทานไมยังตนใหหวั่นไหว ดุจกังสดาล
ถูกเลาะขอบอกแลว ทานนั้นก็จะ
เปนผูถึงพระนิพพาน ความแข็งดีก็จะ
ไมมีแกทาน ดังนี้.
ก็และบุคคลทั้งหลาย กราบทูลความที่พระเถระสนเที่ยวไป
กับมาตุคามนี้ แดพระเจาโกศล พระราชาสงอํามาตยไปวา พนาย
จงไปสืบสวนดู แมพระองคเองก็เสด็จไปยังที่อยู ของพระเถระนั้น
พรอมดวยราชบริพารเปนอันมาก ประทับยืนดูอยู ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง ขณะนั้นพระเถระกําลังนั่งเย็บผาอยู หญิงแมนั้น ก็ปรากฏ
เหมือนยืนอยูในที่ไมไกลพระเถระนั้น พระราชาเห็นแลวทรงดําริวา
มีเหตุนี้หรือจึงเสด็จไปยังที่ ๆ หญิงนัน้ ยืนอยูแลว เมื่อพระราชา
มาถึง หญิงนั้นก็เปนเหมือนเขาไปยังบรรณศาลาอันเปนที่อยูของ
พระเถระ แมพระราชาก็เสด็จเขาไปบรรณศาลาพรอมกับหญิง
นั้นทีเดียว ตรวจดูทุกแหงก็ไมเห็น จึงทําความเขาพระทัยวา นี้มิใช
มาตุคาม เปนวิบากกรรมอยางหนึ่งของพระเถระ ที่แรกแมมาถึง
ใกลพระเถระ ก็ไมทรงไหวพระเถระ ครั้นทรงทราบวา เหตุนั้น
ไมเปนจริง จึงเสด็จมาไหวพระเถระ ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวน
หนึ่งตรัสถามวา พระคุณเจา ไมลาํ บากดวยบิณฑบาตบางหรือ
พระเถระทูลวา เปนไปได ขอถวายพระพร พระราชาตรัสวา
ทานผูเจริญ โยมรูเรื่องราวของพระคุณเจา เมื่อพระคุณเจาเที่ยว
ไปกับสิ่งที่ทําใหเศราหมองเห็นปานนี้ ชื่อวาใครเลาจักเลื่อมใส
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ตั้งแตนี้ไป พระคุณเจาไมจําตองไปในที่ไหน ๆ โยมจักบํารุงดวย
ปจจัย ๔ พระคุณเจาอยาประมาทดวยโยนิโสมนสิการะเถิด แลว
สงภิกษาไปถวายเปนประจํา พระเถระไดพระราชูปถัมภ เปนผูมี
จิตมีอารมณเดียว เพราะมีโภชนะสบาย เจริญวิปสสนาบรรลุ
พระอรหัตตผลแลว ตั้งแตนั้นไป หญิงนั้นก็หายไป.
นางมหาสุภัททา อยูในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิในอุคคนคร
คิดวา พระศาสดาจงทรงอนุเคราะหเราจึงอธิษฐานุโบสถ เปนผู
ไมมีกลิ่นคาว อยูปราสาทชั้นบน กระทําสัจจกิริยาวาดอกไมเหลานี้
จงอยาอยูในระหวางทางเสีย จงกางกั้นเปนเพดานในเบื้องบนแหง
พระทศพลเถิด ขอพระทศพลจงรับภิกษา ของเราพรอมกับภิกษุ
๕๐๐ รูป ดวยสัญญานี้เถิด แลวโยนดอกไม ๘ กําไป ดอกไมก็ไป
กางกั้นเปนเพดานอยูเบื้องบนของพระศาสดาในเวลาแสดงธรรม
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็น เพดานดอกมะลินั้น ทรงรับภิกษา
ของนางสุภัททาดวยจิตนั้นแหละ วันรุงขึ้นเมื่ออรุณขึ้น จึงตรัสสั่ง
พระอานนทวา อานนท วันนี้เราจะไปภิกษาจาร ณ ที่ไกล จงอยา
ใหสลากแกพระปุถุชน จงใหแกพระอริยะเทานั้น พระเถระบอกแก
ภิกษุทั้งหลายวา ผูมีอายุ วันนี้พระศาสดาจักเสด็จภิกษาจาร ณ
ที่ไกล พระภิกษุปุถุชนจงอยาจับสลาก พระอริยะเทานั้นจงจับ
พระโกณฑธานเถระ กลาววาผูมีอายุ จงนําสลากมา แลวเหยียด
มือออกไปกอน เมื่อพระอานนทเถระกลาววา ทานพระศาสดาไมให
ประทานสลากแกภิกษุเชนทาน สั่งใหประทานเฉพาะภิกษุผูเปน
อริยะเทานั้น เกิดความวิตกขึ้นจึงไปกราบทูลพระศาสดา พระศาสดาตรัสวา เธอจงไปใหสลากแกภิกษุผูบอกใหนําสลากมาเถิด
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พระเถระจึงคิดวา ถาไมควรใหสลากแกพระกุณฑธานะ พระศาสดาจะพึงหามเธอ จักมีเหตุอยางหนึ่งเปนแท จึงรีบนํามาดวย
คิดวา จักใหสลากแกพระกุณฑธานะ พระกุณฑธานะเถระ กอนที่
พระอานนทเถระมา เขาจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา ยืนอยู
ในอากาดวยฤทธิ์กลาววา ทานอานนท จงนําสลากมา พระศาสดา
ทรงรูจักเรา พระศาสดาไมตรัสหามภิกษุเชนเราผูจับสลากไดกอน
แลวเหยียดมือไปจับสลากแลว.
พระศาสดาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนอรรถอุบตั ิเหตุเกิดเรื่อง
จึงทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูจับสลากไดที่ ๑ ในศาสนาแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสูตรที่ ๔
ประวัติพระวังคีสเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๔ (เรื่องพระวังคีสะ) ดังตอไปนี้.
ดวยบทวา ปฏิภาณวนฺตาน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
พระวังคีสะเถระเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีปฏิภาณสมบูรณ ได
ยินวา พระเถระนี้เมื่อเขาไปเฝาพระทศพลตั้งแตคลองแหงจักษุ
ก็กลาวสรรเสริญคุณพระศาสดาอุปมากับพระจันทร อุปมากับ
พระอาทิตย กับอากาศ กับมหาสมุทร กับพระยาชาง กับพระยา
มฤคสีหะ หลายรอยหลายพันบท จึงเขาเฝา เพราะฉะนั้น ทานจึง
เปนยอดของเหลาภิกษุผูมีปฏิภาณ. ในปญหากรรมของทาน มี
เรื่องที่จะกลาวความตามลําดับดังตอไปนี้.
ไดยินวา ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ พระเถระ
แมรูปนี้ ถือปฏิสนธิในครอบครัวที่มีโภคสมบัติมาก ในกรุงหงสวดี
ไปวิหารฟงธรรมโดยนัยกอนนั่นแล เห็นพระศาสดาทรงสถาปนา
ภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีปฏิภาณ จึง
กระทํากุศลกรรมแดพระศาสดา กระทําความปรารถนาวา ใน
อนาคตกาล แมขาพระองคพึงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีปฏิภาณ
เปนผูอันพระศาสดาทรงพยากรณแลว กระทํากุศลจนตลอดชีพ
เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็มาบังเกิด
ในครอบครัวพราหมณ กรุงสาวัตถี ญาติทั้งหลายขนานนามวา
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วังคีสมาณพ. ทานเจริญวัยแลวเรียนไตรเพท ทําใหอาจารยชอบใจ
แลว ศึกษามนตชื่อวา ฉวสีสมนต มนตรูศีรษะคน เอาเล็บเคาะหัว
ศพแลวก็รูวา สัตวนี้บังเกิดในกําเนิดชื่อโนน ๆ พราหมณทั้งหลาย
ทราบวามนตนี้เปนทางสําหรับเราเลี้ยงชีพ จึงใหวังคีสมาณพนั่ง
ในรถที่ปกปดแลวไปยังคามนิคม และราชธานีทั้งหลาย หยุดที่ประตู
เมือง หรือประตูนิคม ทราบวามหาชนมาชุมกันแลวแลวก็พูดวา
ผูใดเห็นวังคีสะผูนั้นจะไดทรัพย หรือไดยศ หรือไดไปสวรรค ดังนี้
ชนเปนอันมากฟงถอยคําของพราหมณเหลานั้นแลวใหสินจาง
ตองการจะดู พระราชาและอํามาตยของพระราชาไปยังสํานักของ
พราหมณเหลานั้นถามวา คุณวิเศษ คือการรูของอาจารยเปน
อยางไร ทานทั้งหลายไมรูหรือ ชือ่ วาบัณฑิตอื่นที่จะเหมือนกับ
อาจารยของพวกเราไมมีในชมพูทวีปทั้งสิ้น ใหบุคคลนําศีรษะของ
คนแมตายไปแลว ๓ ป เอาเล็บเคาะก็รูวา สัตวนี้ไปเกิดในที่โนน
ฝายวังคีสะเพื่อจะตัดความสงสัยของมหาชนจึงใหนําชนเหลานั้น
มาแลวใหบอกคติของตน ๆ อาศัยเหตุนั้นไดทรัพยจากมือของมหาชน
รอยหนึ่งบาง พันหนึ่งบาง.
พวกพราหมณพาวังคีสะมาณพเที่ยวไปตามชอบใจแลวก็
มาถึงกรุงสาวัตถีอีก วังคีสะอยูในที่ไมไกลเชตวันมหาวิหาร คิดวา
คนทั้งหลายพูดกันวา พระสมณะโคดมเปนบัณฑิต ก็แตวาเราไม
ควรจะเทียวไปกระทํา ตามดําของพราหมณเหลานี้อยางเดียวทุก
เวลา เราควรไปสํานักของบัณฑิตทั้งหลายบาง วังคีสมาณพนั้น
กลาวกะพราหมณทั้งหลายวา ทานทัง้ หลายจงไปเถิด เราจะไมไป
เฝาพระสมณะโคดมกับใครเปนอันมาก พราหมณเหลานั้นบอกวา
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วังคีสะทานอยาชอบใจเฝาพระสมณะโคดมเลย เพราะคนใดเห็น
พระสมณะนั้น พระสมณะนั้นก็จะกลับใจบุคคลนั้นดวยมายากล
วังคีสะไมเชื่อถือถอยคําของพราหมณเหลานั้น ไปเฝาพระศาสดา
การทําปฏิสัณฐานดวยคําอันไพเราะ นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.
ครั้งนั้นพระศาสดาถามเธอวา วังคีสะ เธอรูศิลปอะไร
วังคีสะทูลตอบวา พระเจาขา ขาพระองครูฉวสีสมนต พระศาสดา
ตรัสถามวา มนตนั้นทําอะไร วังคีสะทูลวา รายมนตนั้นแลวเอาเล็บ
เคาะศีรษะของตนแมตายไปแลวถึง ๓ ป ก็รูที่เขาเกิดพระเจาขา
พระศาสดาทรงแสดงศีรษะของคนที่เกิดในนรกศีรษะหนึ่งแก
วังคีสะนั้น ของคนเกิดในมนุษยศีรษะหนึ่ง ของคนเกิดในเทวโลก
ศีรษะหนึ่ง แสดงศีรษะของผูปรินิพพานแลวศีรษะหนึ่ง วังคีสะนั้น
เคาะศีรษะแรกกราบทูลวาทานพระโคดม สัตวนี้ไปสูนรก พระศาสดาตรัสตอบวา สาธุ สาธุ ทานเห็นดีแลว แลวตรัสถามวา
สัตวนี้ไปไหน วังคีสะ ไปสูมนุษยโลก ทานพระโคดม สัตวนี้ละไปไหน
วังคีสะทูลวา สัตวนี้ไปเทวโลก พระเจาคะ เขากราบทูลถึงสถานที่ไป
ของคนทั้ง ๓ พวก ดวยประการฉะนี้ แตเมื่อเอาเล็บเคาะศีรษะ ของ
ผูปรินิพพาน ก็ไมเห็นทัง้ ปลายทั้งตน. ทีนั้นพระศาสดาจึงตรัสถาม
วังคีสะนั้นวา ทานไมอาจเห็นหรือวังคสะ วังคีสะมาณพทูลวา เห็นซิ
ทานพระโคดม ขาพระองคของสอบสวนดูกอน แลวพลิกกลับไปกลับมา
วังคีสะจักรูคติของพระขีณาสพดวยมนตของลัทธิภายนอกไดอยางไร
เมื่อเปนเชนนั้น เหงื่อก็ผุดออกจากหนาผากของเขา เขาละอายแลวยืนนิ่ง
ครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกะเขาวา ลําบากหรือวังคีสะ วังคีสะมูลวา
พระเจาขา ทานโคดมขาพระองคไมรูที่ไปของสัตวนี้ ถาพระองคทราบ
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ขอจงตรัสบอกเถิด พระศาสดาตรัสวา วังคีสะ เรารูแมศีรษะนี้ แมยิ่ง
กวานี้ก็รู ดังนี้แลวไดภาษิตพระคาถา ๒ คาถา นีใ้ นพระธรรมบทวา
จุตึ โย เวทิ สตฺตาน อุปปตฺตึ จ สพฺพโส
อสตฺตึ สุคต พุทฺธ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
ยสฺส คตึ น ชานนฺติ เทวา คนฺธพฺพมานุสา
ขีณาสว อรหนฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
ผูใดรูจุติและอุปบัติ ของสัตวทั้งหลายโดยประ
การทั้งปวง เราเรียกผูนั้น ผูไมของอยูแลว ไปดี
แลว รูแ ลววาเปนพราหมณ.
เทพคนธรรพและมนุษย ไมทราบคติของผูใด
เราเรียกผูนั้น ผูมีอาสวะสิ้นแลว ผูเปนพระอรหันต วาเปนพราหมณ ดังนี้.
แตนั้น วังคีสะทูลวา ทานโคดม ผูแลกวิชากับวิชาไมมีความ
เสื่อม ขาพระองคจักถวายมนตที่ขาพระองครูแดพระองค พระองค
ไดโปรดตรัสบอกมนตนั้นแกขาพระองค พระศาสดาตรัสวา วังคีสะ
เราจะไมแลกมนตดวยมนต เราจะใหอยางเดียวเทานั้น วังคีสะทูลวา
ดีละทานโคดม ขอจงโปรดประทานแกขาพระองคเถิด แลวแสดง
ความนอบนอมนั่งกระทําประณมมือแลว พระศาสดาตรัสวา วังคีสะ
เมื่อสมัยทานเรียนมนตอันมีคามาก หรือมนตอะไร ๆ ไมตองมีการ
อยูอบรมหรือ วังคีสะ ไมมีดอกทานโคดม พระศาสดาตรัสวา
ทานจะสําคัญวา มนตของเราไมมีการอบรมหรือ ขึ้นชื่อวา พราหมณ
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ทั้งหลายยอมเปนผูไมอิ่มดวยมนต เพราะฉะนั้นวังคีสะนั้นจึงกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดมขาพระองคก็จักกระทําขอ
กําหนัดที่พระองคตรัสไว พระศาสดาตรัสวา วังคีสะ เราเมื่อจะ
ใหมนตนี้ ยอมใหแกผูที่มีเพศเสมอกันกับเรา วังคีสะกลาวกะ
พราหมณทั้งหลายวา ขาพเจาควรกระทํากิจอยางใด อยางหนึ่ง
แลวไปเรียนมนตนี้ วังคีสะกลาววา ทานทั้งหลาย เมื่อขาพเจาบวช
แลว ก็อยาคิดเลย ขาพเจาเรียนมนตแลวจักเปนผูยิ่งใหญทั่วชมพูทวีป เมื่อเปนเชนนั้น แมทานทั้งหลายก็จักมีความเจริญดวย จึง
บวชในสํานักพระศาสดาเพื่อเรียนมนต.
พระศาสดาตรัสวา ทานจงอยูอบรมเพื่อเรียนมนตกอน
แลวตรัสบอกอาการ ๓๒ สัตวผูมีปญญาเมื่อสาธยายอาการ ๓๒
อยูก็เริ่มตั้งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในอาการ ๓๒ นั้น เจริญ
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต เมื่อทานบรรลุพระอรหัตแลว พวก
พราหมณทั้งหลายในสํานักของทานดวยคิดวา วังคีสะจะเปนอยางไร
หนอเราจักไปเยือนเธอถามวา ทานวังคีสะ ทานเรียนศิลปะในสํานัก
ของพระสมณโคดมแลวหรือ ว. เออเราเรียนแลว พ. ถาอยางนั้น
มาเถอะ เราจะไปกัน ว. ทานจงไปกันเถอะ กิจที่จะไปกับทาน
เราทําเสร็จแลว พราหมณทั้งหลายกลาววา พวกเราบอกทาน
ไวกอนแลวเทียววา พระสมณะโคดม จะทําคนผูที่มาหาตนใหกลับ
ใจดวยมายากล บัดนี้ตัวทานอยูในอํานาจของพระสมณะโคดมแลว
พวกเราจักทําอะไรในสํานักของทาน ตางพากันหลีกไปแลวตาม
ทางที่มานั้นแหละ ฝายพระวังคีสะเถระไปเฝาพระทศพลเวลาใด ๆ
ก็ไปกระทําความสดุดีอยางหนึ่งในเวลานั้น ๆ ดวยเหตุนั้นพระ-
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ศาสดาประทับนั่ง ณ ทามกลางพระสงฆทรงสถาปนาทานไวใน
ตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีปฏิภาณ.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสูตรที่ ๕
ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
ในสูตรที่ ๕ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้
บทวา สมนฺตปาสาทิกาน ไดแก ผูนําความเลื่อมใสมาแกชน
ทั้งปวง. คําวา อุปเสน เปนชื่อของพระเถระนั้น. ก็พระเถระนั้นเปน
บุตรพราหมณวังคันตะ ฉะนั้น จึงเรียกกันวา วังคันตบุตร. ก็พระเถระ
นี้มิใชเปนผูนําความเลื่อมใสมาดวยตนเองอยางเดียวเทานั้น แมบริษัท
ของทานก็เปนผูนําความเลื่อมใสมา ดังนั้นทานจึงชื่อวาเปนยอดของ
ภิกษุผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ ดวยสามารถแหงชื่อที่ไดเพราะ
อาศัยบริษัท ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ
ตอไปนี้
ก็พระเถระแมนี้บังเกิดในเรือนตระกูลในนครหงสวดี ในกาล
แหงพระปทุมุตตรพุทธเจา เจริญวัยแลว ไปเฝาพระศาสดาฟงพระธรรมอยูโดยนัยกอนนั่นแล เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งใน
ตําแหนงยอดเยี่ยมของภิกษุผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ กระทํา
กุศลธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตอพระศาสดา ปรารถนาตําแหนงนั้นกระทํา
กุศลตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในพุทธุปบาท
กาลนี้ ไดถอื ปฏิสนธิในครรภของนางสารีพราหมณี พวกญาติตั้งชื่อ
ใหทานวา อุปเสนทารก. อุปเสนทารกเจริญวัยแลวเรียนไตรเพท
ฟงพระธรรมในสํานักของพระทศพล ไดศรัทธาบวชแลว. ทานอุปสมบทไดพรรษาเดียว คิดวาเราจะขยายอาณาจักรพระอริยะ จึงให
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กุลบุตรคนหนึ่งบรรพชาอุปสมบทในสํานักของตน. ครั้นออกพรรษา
ปวารณาแลว ในเวลาที่สัทธิวิหาริกมีพรรษาเดียว ตนเองสองพรรษา
ทานคิดวา พระทศพลทรงเห็นเราแลวจักยินดี จึงพาสัทธิวิหาริกมา
เฝาพระทศพล. พระศาสดาตรัสถามทานซึ่งถวายบังคมแลวนั่งในที่
แหงหนึ่งวา เธอมีพรรษาเทาไร ภิกษุ" "สองพรรษา พระเจาขา"
"ภิกษุนี้มีพรรษาเทาไร" "พรรษาเดียว พระเจาขา ภิกษุนี้เปน
อะไรของเธอ "เปนสัทธิวิหาริของขาพระองค พระเจาขา"
ครั้งนัน้ พระศาสดาตรัสวา เร็วไป โมฆบุรุษ เธอเวียนมา
เพื่อความเปนผูมักมาก แลวทรงติเตียนทานโดยอเนกปริยาย. พระ
เถระถูกตําหนิแตสํานักพระศาสดา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทานมีใบหนาผองใสเสมือนดวงจันทรในวันเพ็ญ คิดวา เราจักให
พระศาสดาประทานสาธุกาการเพราะอาศัยบริษัทนี่แหละ ดังนี้แลว
ไปยังที่แหงหนึ่งในวันนั่งเอง เจริญวิปสสนากรรมฐาน ไมนานัก
บรรลุพระอรหัต.
ลําดับนั้น เพราะพระเถระออกบวชจากระกูลใหญ และเปน
พระธรรมกถึกผูฉลาดในการกลาวสอน ฉะนั้นจึงมีทารกของ ระกล
เปนจํานวนมาก เลื่อมใสธรรมกถาของทานและออกจากตระกูลมิตร
อํามาตยและญาติผูใหญ พากันไปบรรพชายังสํานักของพระเถระ.
ทานกลาววา เราเปนผูอยูปาเปนวัตร แมพวกทานก็จงสามารถเปน
ผูอยูปาเปนวัตร บรรพชาเถิด ดังนีแ้ ลวบอกธุดงค ๑๓. ใหเขาเหลานั้น
ผูกลาววา พวกกระผมจักศึกษา ขอรับ ดังนี้บรรพชา. ทานเหลานั้น
อธิฎฐานธุดงคนั้น ๆ ตามกําลังของตน. แมพระเถระ ในเวลาที่ตนมี
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พรรษา ๑๐ ศึกษาวินัยคลองแคลวแลวใหสามเณรทั้งหมดอุปสมบท.
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปที่อุปสมบทแลว ไดเปนบริวารของทาน
ดวยประการฉะนี้.
สมัยนัน้ พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร
ตรัสบอกภิกษุสงฆวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตปรารถนาจะหลีกเรน
สักครึ่งเดือน แลวประทับอยูพระองคเดียว. แมภิกษุสงฆก็ไดทํา
กติกากันวา รูปใดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ตองใหรูปนั้นแสดง
อาบัติปาจิตตีย. คราวนัน้ พระอุปเสนเถระคิดวาจักเฝาพระผูมีพระภาคเจา จึงพรอมดวยบริษัทของตนไปพระวิหารเชตวัน เขาเฝา
พระศาสดาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่สมควรแหงหนึ่ง. เพื่อเริ่มการ
สนทนา พระศาสดาตรัสเรียกสัทธิวิหาริกของพระเถระรูปหนึ่งวา
ภิกษุ เธอชอบใจบังสุกุลจีวรหรือ. สัทธิวิหาริกรูปนั้นกราบทูลวา
ขาพระองคไมชอบใจบังสุกุลจีวรเลย พระเจาขา แลวกราบทูลแด
พระศาสดาถึงเรื่องที่พวกตนครองบังสกุลจีวร ก็ดวยความเคารพ
พระอุปชฌาย. ในฐานะนี้ พระศาสดาไดประทานสาธุการแกพระเถระ
วา สาธุ สาธุ อุปเสนะ แลวตรัสกถาพรรณนาคุณโดยอเนกปริยาย.
ความยอในเรื่องนี้ ดังนี้. แตความพิสดาร เรื่องนี้มาแลวในพระบาลี
นั่นแล.
ในกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งทามกลางหมูพระอริยะ
ทรงตั้งพระ(อุปเสนวังคันตบุตร) เถระไวในตําแหนงยอดเยี่ยมของ
เหลาภิกษุผูนําความเลื่อมใสมาโดยรอบ ในพระศาสนานี้แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสูตรที่ ๖
ประวัติพระทัพพมัลลบุตร
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๖ (พระทัพพมัลลบุตร) ดังตอไปนี้.
บทวา เสนาสนปฺาปกาน ความวา ภิกษุผูเจาหนาที่จัด
เสนาสนะ. ไดยินวาในเวลาพระเถระจัดเสนาสนะในบรรดามหาวิหาร
ทั้ง ๑๘ แหง มิไดมีบริเวณที่ยังมิไดกวาดใหเรียบรอย เสนาสนะ
ที่มิไดปฏิบัติบํารุง เตียงตั่งที่ยังมิไดชําระใหสะอาด น้ําดื่ม น้ําใช
ที่ยังมิไดตั้งไว เพราะฉะนั้นทานจึงชื่อวา เปนยอดของเหลาภิกษุ
ผูเปนเจาหนาที่จัดเสนาสนะ คําวา ทัพพะ เปนชื่อของทาน แต
เพราะทานเกิดในตระกูลของเจามัลละจึงชื่อวา มัลลบุตร ในปญหา
กรรมของทานมีเรื่องที่จะกลาวไปตามลําดับดังตอไปนี้ .
จะกลาวโดยยอ ครั้งพระปทุมุตตระพุทธเจา พระเถระนี้
เกิดในครอบครัวในกรุงหงสวดี เจริญวัยแลวไปวิหารฟงธรรม
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุ
ไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุผูมีหนาที่จัดเสนาสนะ กระทํา
กุศลกรรมปรารถนาตําแหนงนั้น พระศาสดาทรงพยากรณแลว
กระทํากุศลจนตลอดชีพ เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย เมื่อครั้ง
ศาสนาของพระกัสสปทศพล เสื่อมแลว จึงบวชแลว ครั้งนั้น คนอื่น
อีก ๖ คน กับภิกษุนั้นรวมเปนภิกษุ ๗ รูป มีจิตเปนอันเดียวกัน
เห็นบุคคลเหลาอื่น ๆ นัน้ ไมกระทําความเคารพในพระศาสดา
จึงปรึกษากันวา ในครัง้ นี้เราจะทําอยางไร กระทําบําเพ็ญสมณ-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 424

ธรรมในที่สมควรสวนหนึ่ง จักการทําที่สุดทุกขได จึงผูกบันได
ขึ้นยอดภูเขาสูง กลาววา ผูที่รูกําลังจิตของตน จงผลักบันไดให
ตกไป ผูทยี่ ังมีความเดือดรอนในภายหลังอยูเถิด จึงพรอมใจกัน
ผลักบันไดใหตกไป กลาวสอนซึ่งกันและกันวา อาวุโสทานจงเปน
ผูไมประมาทเถิด นั่งในที่ที่ชอบใจ เริ่มบําเพ็ญสมณธรรม บรรดา
ภิกษุทั้ง ๗ นั้น พระเถระรูปหนึ่ง บรรลุพระอรหัตในวันที่ ๕ คิดวา
กิจของเราเสร็จแลว เราจักทําอะไรในที่นี้ จึงไปนําบิณฑบาต
มาแตอุตตรกุรุทวีปดวยอิทธิฤทธิ์ กลาววา อาวุโสทานทั้งหลาย
จงฉันบิณฑบาตนี้ หนาที่ภิกษาจารเปนของขาพเจา ทานทั้งหลาย
จงบําเพ็ญสมณธรรมเถิด อาวุโส พวกเราผลักบันไดใหตกไปได
พูดกันอยางนี้มิใชหรือวา พูดกระทําใหแจงซึ่งธรรมกอน ผูนั้น
จงไปนําภิกษามา ภิกษุนอกนี้ฉันภิกษาที่ทานนํามาแลวจักกระทํา
สมณธรรม ภิกษุทั้งหลายกลาววา อาวุโส ไมตอง พระเถระกลาววา
ทานทั้งหลายไดแลวดวยเหตุอันมีในกอนแหงตน แมกระผมทั้งหลาย
สามารถอยูก็จักกระทําที่สุดแหงวัฏฏะได นิมนตไปเถิดทาน พระเถระเมื่อไมอาจยังภิกษุเหลานั้นใหเขาใจกันได ฉันบิณฑบาตใน
ที่ที่เปนผาสุกแลวก็ไป ในวันที่ ๗ พระเถระอีกองคหนึ่งบรรลุ
อนาคามิผล จุติจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส.
ฝายพระเถระนอกนี้ จุติจากอัตภาพนั้น ก็เวียนวายอยูใน
เทวดาและมนุษยสิ้นพุทธันดรหนึ่ง บังเกิดในตระกูลนั้น ๆ องคหนึ่ง
บังเกิดในพระราชนิเวศนในกรุงตักกศิลาแควนคันธาระ องคหนึ่ง
เกิดในทองนางปริพาชิกาในปพพไตยรัฐ องคหนึ่งเกิดในเรือนกุฏมพี
ในพาหิยรัฐ องคหนึ่งเกิดในเรือนแหงกุฎมพีกรุงราชคฤห สวน
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พระทัพพมัสละนี้ถือปฏิสนธิในนิเวศนของเจามัสละพระองคหนึ่ง
ในอนุปยนค ร มัลลรัฐ ในเวลาใกลตลอด มารดาของทานก็ทํากาละ
ญาติทั้งหลายนําสรีระของตนตายไปยังปาชาแลวยกขึ้นสูเชิงตะกอน
ไมแลวจุดไฟ. พอไฟสงบลงพื้นทองของนางนั้นก็แยกออกเปน ๒
สวน มีทารกกระเด็นขึ้นไปตกที่เสาไมตนหนึ่งดวยกําลังบุญของตน
คนทั้งหลายอุมทารกนั้นไปใหแกยาแลว ยานั้นเมื่อจะตั้งชื่อทารกนั้น
จึงตั้งชื่อของทานวา ทัพพะ เพราะทานกระเด็นไปที่เสาไมจึงรอด
ชีวิต.
เมื่อทานมีอายุ ๗ ขวบ พระศาสดามีภิกษุสงฆเปนบริวาร
เสด็จจาริกไปในมัลลรัฐ ลุถึงอนุปยนิคมประทับอยู ณ อนุปย อัมพวัน
ทัพพกุมารเห็นพระศาสดาก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาทีเดียว ก็อยาก
จะบวชจึงลายาวา "หลานจักบวชในสํานักพระทศพล" ยากลาววา
ดีละพอ พาทัพพกุมารไปเฝาพระศาสดากราบทูลวาทานเจาขา
ขอจงใหกุมารนี้บวชเถิด พระศาสดาทรงประทานสัญญาแกภิกษุ
รูปหนึ่งวา ภิกษุ เธอจงใหทารกนี้บวชเถิด พระเถระนั้นรับพระพุทธดํารัสแลวก็ใหทัพพกุมารบรรพชา บอกตจปญจกกัมมัฎฐาน
สัตวผูสมบูรณดวยบุรพเหตุ ไดบําเพ็ญบารมีไวแลวในขณะที่ปลงผม
ปอยแรก ตัง้ อยูในโสดาปตติผลเมื่อปลงผมปอยที่ ๒ ตั้งอยูใน
สกทาคามิผลปอยที่ ๓ ตั้งอยูในอนาคามิผล
ก็การปลงผมเสร็จ
และการทําใหแจงอรหัตตผล ก็เกิดไมกอนไมหลังคือพรอมกัน.
พระศาสดาประทับอยูในมัลลรัฐตามพระพุทธอัธยาศัยแลว
เสด็จไปยังกรุงราชคฤห สําราญพระอิริยาบถอยูในพระเวฬุวัน
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วิหาร ในทีน่ ั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรอยูในที่ลับ ตรวจดูความ
สําเร็จกิจของตน ประสงคจะประกอบกายในการกระทําความ
ขวนขวายแกพระสงฆคิดวาถากะไร เราจะพึงจัดแจงเสนาสนะ
และจัดอาหารถวายสงฆ ทานจึงเขาเฝาพระศาสดากราบทูลถึง
ความปริวิตกของตน พระศาสดาทรงประทานสาธุการแกทาน
แลวทรงมอบหนาที่จัดเสนาสนะและหนาที่จัดอาหาร ครั้งนั้นพระศาสดาทรงดําริวาพระทัพพนี้ ยังเด็กอยู แตดํารงอยูในตําแหนงใหญ
จึงทรงใหทานอุปสมบทแลว ในเวลาที่ทานมีพรรษา ๗ เทานั้น
ตั้งแตเวลาที่ทานอุปสมบทแลว พระเถระจัดเสนาสนะและจัดอาหาร
ถวายภิกษุทุกรูปที่อาศัยกรุงราชคฤหอยู ความที่ทานมีหนาที่
จัดเสนาสนะไดปรากฏไปในทิศทั้งปวงวา ไดยนิ วาพระทัพพมัลลบุตร ยอมเขาใจจัดเสนาสนะในที่เดียวกันสําหรับภิกษุผูถูกอัธยาศัย
กัน ยอมจัดแจงเสนาสนะแมในที่ไกล พวกภิกษุที่ไมอาจจะไปได ทาน
นําไปดวยฤทธิ์.
ครั้งนัน้ ภิกษุทั้งหลาย สั่งใหทานจัดแจงเสนาสนะอยางนี้วา
อาวุโส จงจัดเสนาสนะแกพวกเราในชีวกัมพวัน จงจัดเสนาสนะ
ใหแกพวกเราในมัททกุจฉิมิคทายวัน แลวเห็นฤทธิ์ของทานก็ไป
ในกาลบางในวิกาลบาง
แมพระทัพพนั้นก็บันดาลกายมโนมัย
ดวยฤทธิ์เนรมิตเปนภิกษุใหเหมือนกับตนสําหรับพระเถระองค
ละรูป ๆ ถือไฟไปขางหนาบอกวา นี่เตียง นี่ตั่ง เปนตน จัดเสนาสนะ
แลวจึงกลับมายังที่อยูของตนอีก นีเ้ ปนความสังเขปในเรื่องนี้. แต
โดยพิสดารเรื่องนี้มาในพระบาลีแลวเหมือนกัน พระศาสดาทรง
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กระทําเหตุนี้นั่นแหละใหเปนอัตถุปบัติเหตุเกิดเรื่อง
เหมือนกับ
นั่งทามกลางหมูพระอริยะ. ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนง
เปนยอดของเหลาภิกษุผูเปนเจาหนาที่จัดเสนาสนะแล.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๖
อรรถกถาสูตรที่ ๗
ประวัติพระปลินทวัจฉเถระ
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้.
ดวยบทวา เทวาน ปยมนาปาน ทรงแสดงวา พระปลันทวัจฉเถระเปนยอดของเหลาภิกษุผูเปนที่รักและเปนที่ชอบใจของเทวดา
ทั้งหลาย ไดยินวา เมือ่ พระพุทธเจายังไมทรงอุบัติ พระเถระนั้น
เปนพระเจาจักรพรรดิ์ ทรงใหมหาชนตั้งอยูในศีลหา ไดทรงกระทํา
กุศลที่มุงผลขางหนาคือ สวรรค โดยมากเหลาเทวดาที่บังเกิดใน
ฉกามาวจรสวรรค ๖ ชั้น ไดโอวาทของพระองคนั่นแลตรวจดู
สมบัติของตนในสถานที่ที่บังเกิดแลว นึกอยูวา เราไดสวรรคสมบัติ
นี้เพราะอาศัยใครหนอ ก็รูวา เราไดสมบัติเพราะอาศัยพระเถระ
จึงนมัสการพระเถระทั้งเวลาเชาเวลาเย็น เพราะฉะนั้น ทานจึงเปน
ยอดของเหลาภิกษุผูเปนที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายก็คําวา
ปลินท เปนชื่อของทาน, คําวาวัจฉะ เปนโคตรของทาน รวมคําทั้ง ๒
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นั้นเขาดวยจึงเรียกวา "ปลินทวัจฉะ" ในปญหากรรมของทาน
มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังตอไปนี้.
ไดยินมาวา ครั้งพระปทุมุตตรพุทธเจา พระเถระนี้ เกิด
ในครอบครัวของผูที่มีโภคสมบัติมากในกรุงหงสวดี ฟงธรรมเทศนา
ของพระศาสดา โดยนัยมีในกอนนั่นแล เห็นพระศาสดาทรงสถาปนา
ภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนที่รักเปนที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย
ปรารถนาตําแหนงนั้น กระทํากุศลจนตลอดชีพ เวียนวายอยูใน
เทวดาและมนุษย ในพุทธุปบาทกาลนี้มาบังเกิดในครอบครัวพราหมณ
ในกรุงสาวัตถี ญาติทั้งหลายขนานนามทานวา ปลินทวัจฉะ สมัย
อื่นตอมา ทานฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาไดศรัทธา บรรพชา
อุปสมบทแลวเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว ทานเมื่อพูด
กับคฤหัสถกด็ ี ภิกษุก็ดี ใชโวหารวาถอย ทุกคําวา "มาซิเจาถอย,
ไปซิเจาถอย, นําไปซิเจาถอย, ถือเอาซิเจาถอย" ภิกษุทั้งหลาย
ฟงเรื่องนั้นแลวก็นําไปทูลถามพระตถาคตวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ธรรมดาพระอริยะ ยอมไมกลาวคําหยาบ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาวา พระอริยะทั้งหลาย
ไมกลาวผรุสวาจา ขมผูอ ื่น ก็แตวา ผรุสวาจานั้นพึงมีไดโดยที่เคย
ตัวในภพอื่น" ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา พระปลินทวัจฉเถระพยายามแลวพยายามเลาเมื่อกลาวกับคฤหัสถกด็ ี กับภิกษุ
ทั้งหลายก็ดี ก็พูดวา "เจาถอย เจาถอย" ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ในเรื่องนี้มีเหตุเปนอยางไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การกลาวเชนนั้น แหงบุตรของเราประพฤติจน
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เคยชินในปจจุบันเทานั้นก็หามิได แตในอดีตกาล บุตรของเรานี้
บังเกิดในครอบครัวแหงพราหมณผูมักกลาววา ถอย ถึง ๕๐๐ ชาติ
ดังนั้นบุตรของเรานี้จึงกลาวเพราะความเคยชินมิไดกลาวดวย
เจตนาหยาบ จริงอยูโวหารแหงพระอริยะทั้งหลายแมจะหยาบ
อยูบาง ก็ชอื่ วาบริสุทธิ์แทเพราะเจตนาไมหยาบไมเปนบาปแมมี
ประมาณเล็กนอยในเพราะการกลาวนี้. ดังนี้แลว จึงตรัสคาถานี้
ในพระธรรมบทวา
อกกฺกส วิฺาปนึ คิร สจฺจ อุทีรเย
ยาย นาภิสเช กิฺจิ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
พึงกลาวแตถอยคําที่ไมหยาบ ที่เขาใจกันได ที่
ควรกลาว ที่เปนคําจริง ซึ่งไมกระทบใคร ๆ เรา
เรียกผูนั้นวา พราหมณ.
อยูยอมาวันหนึ่ง พระเถระเขาไปบิณฑบาตกรุงราชคฤห
พบผูชายผูหนึ่งถือดีปลีมาเต็มถาด กําลังเขาไปในกรุง จึงถามวา
เจาถอย ในภาชนะของแกมีอะไร ชายผูนั้น คิดวา สมณะรูปนี้
กลาวคําหยาบกับเราแตเชาเทียว เราก็ควรกลาวคําเหมาะแก
สมณะรูปนี้เหมือนกัน จึงตอบวา ในภาชนะของขามีขี้หนูซิทาน.
พระเถระพูดวา เจาถอย มันจักตองเปนอยางวานั้น. เมื่อพระเถระ
คลอยหลังไป ดีปลีกกลายเปนขี้หนูไปหมด เขาคิดวา ดีปลีเหลานี้
ปรากฏเสมือนขี้หนู จะเปนจริงหรือไมหนอ ลองเอามือบี้ดู ทีนั้น
เขาก็รูวาเปนขี้หนูจริง ๆ ก็เกิดความเสียใจอยางยิ่ง. เขาคิดวา
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เปนเฉพาะดีปลีเหลานี้เทานั้นหรือ หรือในเกวียนก็เปนอยางนี้ดวย
จึงเดินไปตรวจดู ก็พบวาดีปลีทั้งหมดก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เอา
มือกุมอกแลวคิดวา นีไ้ มใชการกระทําของคนอื่น ตองเปนการ
กระทําของภิกษุที่เราพบตอนเชานั่นเอง พระเถระจักรูมายากล
อยางหนึ่งเปนแน จําเราจะตามหาสถานที่ ๆ ภิกษุนั้นเดินไป จึง
จักรูเหตุ ดังนี้แลวจึงเดินไปตามทางที่พระเถระเดินไป ลําดับนั้น
บุรุษผูหนึ่งพบชายผูนั้นกําลังเดินเครียด จึงถามวา พอมหาจําเริญ
เดินเครียดจริง ทานกําลังเดินไปทําธุระอะไร. เขาจึงบอกเรื่องนั้น
แกบุรุษผูนั้น. บุรุษผูนนั้ ฟงเรื่องราวของเขาแลว ก็พูดอยางนี้วา
พอมหาจําเริญ อยาคิดเลย จักเปนดวยทานพระปลินทวัจฉะ พระผูเปนเจาของขาเอง ทานจงถือดีปลีนั้นเต็มภาชนะ ไปยืนขางหนา
พระเถระ แมเวลาที่พระเถระกลาววา นั่นอะไรละ เจาถอย ก็จง
กลาววาดีปลีทานขอรับ. พระเถระจักกลาววา จักเปนอยางนั้น
เจาถอย. มันก็จะกลายเปนดีปลีไปหมด ชายผูนั้นก็ไดกระทําอยางนั้น
แตตอมาภายหลัง พระศาสดา ทรงทําเรื่องที่พระเถระเปนที่รัก
ที่พอใจของเหลาเทวดาเปนเหตุ จึงทรงสถาปนาพระเถระไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ เปนยอดของภิกษุสาวกผูเปนที่รักที่พอใจของ
เทวดาแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสูตรที่ ๘
ประวัติพระพาหิยทารุจิริยะ
ในสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา ขิปฺปาภิฺาน ทานแสดงวา พระทารุจิริยเถระ
เปนยอดของภิกษุสาวกผูตรัสรูเร็ว จริงอยู พระเถระนี้ บรรลุ
พระอรหัตเมื่อจบพระธรรมเทศนาอยางยอ ไมมกี ิจที่จะตองบริกรรม
มรรคผลทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของภิกษุ
สาวกผูตรัสรูเร็ว. คนทั้งหลายตั้งชื่อทานวาพาหิยะ เพราะทาน
เกิดในพาหิยรัฐ. ตอมาภายหลังทานนุงผาทําดวยไม เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาทารุจิริยะ ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องเลาตามลําดับ
ดังนี้ :แทจริง แมทานพาหิยทารุจิริยะนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนาม
วา ปทุมุตตระ เกิดในเรือนสกุลในกรุงหงสวดี กําลังฟงธรรมของ
พระทศพล เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งในตําแหนง
เอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูตรัสรูเร็ว จึงกระทํากุศล
ใหยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น กระทํากุศลกรรมจนตลอด
ชีวิต เวียนวายอยูในเหลาเทวดาและมนุษย เวลาศาสนาของพระกัสสปทศพลเสื่อมลง ก็กระทําสมณธรรมรวมกับเหลาภิกษุ ที่กลาว
ไวแตหนหลัง เปนผูมีศีลบริบูรณ สิ้นชีพแลวก็บังเกิดในเทวโลก
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ทานอยูในเทวโลก สิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธกาลนี้ ก็บังเกิด
ในเรือนสกุลในพาหิยรัฐ เจริญวัยก็ครองเรือน ดําริวาจะทําการ
คาขาย จึงขึ้นเรือที่จะพาไปสุวรรณภูมิ ไมทันไปถึงถิ่นที่ปรารถนา
เรือก็อัปปางลงกลางสมุทร. มหาชน (ผูโดยสาร) ก็กลายเปนเหยื่อ
ของเตาและปลา สวนพาหิยผูนี้เกาะขอนไมขอนหนึ่งไว ๗ วัน
จึงขึ้นทาเรือชื่อสุปปารกะไดรูวาเปนถิ่นที่อยูของมนุษย คิดวา
จะเขาไปหามนุษยโดยแบบไมมีผาติดตัว (เปลือย) ไมสมควร จึง
ยึดเอาสาหรายที่หนองน้ําแหงหนึ่ง ซึ่งอยูไมไกลเอามาพันตัว ถือ
เอาภาชนะใบหนึ่ง ซึ่งตกอยูแถว ๆ เทวสถาน เขาไปขอภิกษา
(อาหาร) ผูคนทั้งหลายเห็นเขาแลวพากันคิดวา ถาในโลกนี้ ยังมี
พระอรหันตอยูจริง พึงมีดวยวิธีอยางนี้ พระผูเปนเจาไมรับผา
เพราะถืออยางอุตกฤษฐหรือหนอ หรือจะรับผาที่เขาให ดังนี้จึง
ทดลองใหผาทั้งหลาย จากทิศตาง ๆ เขาคิดวา ถาไมมาโดยแบบนี้
คนเหลานี้ก็ไมพึงเลื่อมใสเรา จําเราจะพูดอยางใดอยางหนึ่งหลอกลวง
คนเหลานี้ ทําอุบายเลี้ยงชีพก็สมควร จึงไมยอมรับผาทั้งหลาย
พวกผูคนก็เลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป. แมเขาจะกินอาหารก็ตองไปเทวสถานที่ไมไกล มหาชนก็เดินไปกับเขา บํารุงเทวสถานใหทาน.
เขาคิดวา คนเหลานี้เลื่อมใสเพียงการนุงสาหรายของเรา กระทํา
สักการะอยางนี้ เราจะเปนผูทําอุตกฤษฐขึ้นไป ก็ควรแกคนเหลานี้
ดังนี้แลว ก็ถือแผนกระดานไมที่เบา ๆ ถากเสีย คลุมเปลือกไม
ทําเปนผานุงหมเลียงชีวิตอยู.
ครั้งนั้น บรรดาชน ๗ คนที่ทําสมณธรรมครั้งพระพุทธเจา
พระนามวากัสสป ชนคนหนึ่งเปนภิกษุบังเกิดในพรหมโลกชัน้
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สุทธาวาส สํารวจดูสมบัติพรหมของตน ระลึกถึงสถานที่ชน ๗ คน
มา ก็เห็นสถานที่ชน ๗ คนขึ้นเขากระทําสมณธรรม ระลึกถึง
สถานที่ชน ๖ คนไปบังเกิด ก็รูวาคนหนึ่งปรินิพพานแลว อีก ๕ คน
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจร ยังระลึกถึงชนทัง้ ๕ คน เปนครั้ง
คราว เมื่อระลึกวา ในเวลานี้เขาอยูกันที่ไหนหนอ ก็เห็นทารุจิริยะ
อาศัยทาเรือสุปปารกะเลี้ยงชีพดวยการหลอกลวง คิดวา ฉิบหาย
แลวหนอ ทารุจิริยะนี้โง กระทําสมณธรรมมาแตกาลกอน ไมยอม
ฉันบิณฑบาตที่แมพระอรหันตนํามา เพราะเปนผูถือกติกาอุตกฤษฐ
ยิ่งนัก มาบัดนี้ ไมเปนอรหันตก็ปฏิญญาวาเปนอรหันตเที่ยวลวงโลก
เพราะเห็นแกทอง ทั้งไมรูวาพระทศพลบังเกิดแลว จําเราจะไป
ทําเขาใหสลดใจแลวใหเขารูวาพระทศพลบังเกิดแลว ในทันใด
นั่นเอง ก็ออกจากพรหมโลก ไปปรากฏตัวตอหนาทารุจิริยะ ตอ
จากเวลาเที่ยงคืน ทีทาเรือสุปปารกะ. เขาเห็นโอภาสสวางในที่อยู
ของตน จึงออกมาขางนอก เห็นองคมหาพรหมประคองอัญชลี
ประนมมือถามวา ทานเปนใคร. มหาพรหมตอบวา เราเปนสหาย
เกาของทาน บรรลุอนาคามิผลบังเกิดในพรหมโลก. แตผูเจริญ
ที่สุดหมดหัวหนาของพวกเราบรรลุพระอรหัตปรินิพพานแลว
พวกทาน ๕ คน บังเกิดในเทวโลก เรานั้นเห็นทานเลี้ยงชีพดวย
การหลอกลวงเขาในที่นี้ จึงมาเพื่อทรมาน แลวจึงกลาวเหตุนี้วา
พาหิยะ ทานยังไมเปนอรหันต ยังไมปฏิบัติถึงอรหัตตมรรค ทาน
ก็ไมมีปฏิปทา ที่จะเปนอรหันต หรือปฏิบัติถึงอรหัตตมรรค. ลําดับ
นั้น มหาพรหมบอกเขาวา พระศาสดาอุบัติแลว และประทับอยู ณ
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กรุงสาวัตถี ทานจงไปยังสํานักพระศาสดา แลวสงเขาไป ตนเอง
ก็กลับพรหมโลก.
แมทารุจิริยะ ถูกมหาพรหมทําใหสลดใจแลว ก็คิดจักแสวงหา
ทางพน จึงเดินทาง ๑๒๐ โยชนโดยพักคืนเดียว ประจวบพระศาสดา
เสด็จเขาไปบิณฑบาต ณ ละแวกบาน หมอบลงแทบมหายุคลบาท
พระศาสดา ทูลออนวอนถึง ๓ ครั้งวา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงธรรมโปรดขาพระบาทเถิด พระเจาขา ขอพระสุคตทรง
แสดงธรรมโปรดขาพระบาทเถิด พระเจาขา. พระศาสดาทรง
ทราบวา ญาณของพาหิยะแกกลาแลว ดวยเหตุเทานี้ จึงทรงสอน
ดวยพระโอวาทนี้วา เพราะเหตุนี้แล พาหิยะ เธอพึงศึกษาอยางนี้
วารูปที่เห็นแลว จักเปนเพียงเห็นแลว ดังนี้เปนตน. เมื่อจบเทศนา
แมพาหิยะนั้น ทั้งที่อยูระหวางถนนสงญาณไปตามกระแสเทศนา
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย พาหิยะนั้น ถึง
ที่สุดกิจของตนแลว ทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา แสวง
หาบาตรจีวร เพราะยังมีบาตรจีวรไมครบ กําลังดึงชิ้นผาทั้งหลาย
จากกองขยะ ลําดับนั้น อมนุษยผูมีเวรกันมาแตกอน เขาสิงราง
ของแมโคลูกออนตัวหนึ่ง ทําทานใหเสียชีวิต พระศาสดาเสด็จออก
จากกรุงสาวัตถี ทอดพระเนตรเห็นพาหิยะลมอยูที่กองขยะระหวาง
ทาง ตรัสบอกเหลาภิกษุวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงชวย
กันยกรางพาหิยะ แลวใหนําไปทําฌาปนกิจ โปรดใหสรางเจดีย
ไว ณ ทางใหญ ๔ แพรง จากนั้น เกิดพูดกันกลางสงฆวา พระตถาคต รับสั่งใหภิกษุสงฆทําฌาปนกิจรางของพาหิยะ เก็บธาตุ
มาแลว โปรดใหสรางเจดียไว พาหิยะนั้นกระทําใหแจงมรรค

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 435

อะไรหนอ เขาเปนสามเณรหรือหนอ ภิกษุทั้งหลายเกิดจิตคิดกัน
ดังนี้. พระศาสดาทรงปรารภถอยคํานั้น ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ
เกิดเรื่อง แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พาหิยะเปนบัณฑิต
ทรงขยายพระธรรมเทศนาไว แลวทรงประกาศวา พาหิยะนั้น
ปรินิพพานแลว. เรื่องทีพ่ ูดกันนั้น เกิดขึ้นกลางสงฆอีกวา พระศาสดามิไดทรงแสดงธรรมมากเลย ตรัสวา พาหิยะบรรลุพระอรหัต นี่เรือ่ งอะไรกัน. พระศาสดาตรัสวา ธรรมนอยหรือมาก
ไมใชเหตุ ธรรมนั้นก็เหมือนยาแกคนที่ดื่มยาพิษ แลวตรัสคาถา
ในพระธรรมบทวา
สหสฺสมป เจ คาถา อนตฺถปทสฺหิตา
เอก คาถาปท เสยฺโย ย สุตฺวา อุปสมฺมติ
ถาคาถา ถึงพันคาถา ที่ประกอบดวยบท
อันไมเปนประโยชน ก็ประเสริฐสูคาถาบทเดียว
ไมได ที่ฟงแลวสงบระงับ.
จบเทศนา สัตวแปดหมื่นสี่พัน ก็พากันดื่มน้ําอมฤต. ก็แตวา เรื่อง
ของพระพาหิยะนี้ ไมจําตองกลาวไวพิสดาร เพราะมาในพระสูตร
แลว. แตตอมาภายหลังพระศาสดาประทับนั่งกลางสงฆ ทรง
สถาปนาทานพาหิยเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะ. เปนยอดของ
ภิกษุสาวกผูตรัสรูเร็วแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
ประวัติพระกุมารกัสสปเถระ
ในสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา จิตฺตกถิกาน ไดแกผกู ลาวธรรมไดวิจิตร. จริงอยู
พระเถระเมื่อจะกลาวธรรมแกคนคนเดียวก็ดี สองคนก็ดี ก็ประดับ
ดวยอุปมาและเหตุเปนอันมากใหเขารู จึงกลาววา เพราะเหตุนั้น
พระเถระจึงเปนยอดของภิกษุสาวกผูกลาวธรรมไดวิจิตร ปญหา
กรรมของทานมีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้.
แทจริง ทานพระกุมารกัสสปนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ถือปฏิสนธิในเรือนสกุล ในกรุงหงสวดี เจริญวัย กําลัง
ฟงธรรมกถาของพระทศพล เห็นพระศาสดา ทรงสถาปนาภิกษุ
รูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผู
กลาวธรรมไดวิจิตร จึงกระทํากุศลกรรมใหยิ่งยอดขึ้นไป ปรารถนา
ตําแหนงนั้นเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย
ครั้งศาสนาของ
พระกัสสปพุทธเจาเสื่อมลง เปนภิกษุรูปหนึ่งระหวางภิกษุ ๗ รูป
กระทําสมณธรรมบนยอดเขา มีศลี ไมเสื่อม จุติจากภพนั้นแลว
บังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติอยูพุทธันดรหนึ่ง ครั้งพระศาสดา
ของพวกเรา ก็เกิดในครรภของหญิงสาวแหงสกุลคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห ก็หญิงสาวแหงสกุลนั้น ออนวอนบิดามารดากอนแตไมได
บรรพชา ครั้นไปอยูเรือนแหงสกุล (มีสามี) ก็ตั้งครรภ แตตัวเอง
ไมรู จึงบอกกลาวสามี (ขอบรรพชา) สามีอนุญาตแลว ก็บรรพชา
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ในสํานักภิกษุณี. เหลาภิกษุณีเห็นครรภนางเติบโตขึ้นมา จึงพากัน
ไปถาระเทวทัต. พระเทวทัตนั้นก็กลาววา นางไมเปนสมณะ
เหลาภิกษุณีจึงพากันไปทูลถามพระทศพล. พระศาสดาก็ทรง
มอบเรื่องใหพระอุบาลีเถระ. พระเถระใหเชิญเหลาสกุลชาวกรุงสาวัตถี และนางวิสาขาอุบาสิกามาชวยตรวจชําระ ก็กลาววา
นางมีครรภมากอน (บวช) บรรพชาของนางจึงไมเสีย. พระศาสดา
ไดประทานสาธุการรับรองแกพระเถระวา อธิกรณอุบาลีวินิจฉัย
ชอบแลว. ภิกษุณีนั้นคลอดบุตรประพิมประพายคลายรูปทองของ
พระเจาปเสนทิโกศล ทรงรับเด็กนั้น โปรดใหชบุ เลี้ยง พระราชทาน
นามวา กัสสป ตอมา ทรงชุบเลี้ยงเติบโตแลว ก็พาไปฝากยังสํานัก
พระศาสดา โปรดใหบรรพชา. แตเพราะทานบวชเวลายังเปนเด็กรุน
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเรียกกัสสปมา จงให
ผลไมหรือของขบฉันอันนี้แกกัสสป พวกภิกษุสงสัยก็ทูลถามวา
กัสสปองคไหน พระเจาขา. ตรัสวากุมารกัสสป กัสสปองคเด็ก
นะสิ. เพราะไดรับขนานนามอยางนี้ ตั้งแตนั้นมา ทานก็ถกู เรียกวา
กุมารกัสสป แมในเวลาที่ทานแกเฒาแลว. อีกนัยหนึ่ง คนทัง้ หลาย
จําหมายทานวากุมารกัสสป เพราะเหตุที่เปนบุตรชุบเลี้ยงของ
พระราชาก็มี. ตั้งแตบวชแลว ทานทํางานเจริญวิปสสนา และ
เลาเรียนพระพุทธวจนะ.
ครั้งนั้น ทานมหาพรหม ผูก ระทําสมณธรรมบนยอดเขา
กับพระเถระนั้น บรรลุอนาคามิผล บังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส
นั้น ระลึกถึงในสมัยนั้น เห็นพระกุมารกัสสป คิดวา สหายของเรา
กําลังลําบากในการเจริญวิปสสนา จําเราจักไปแสดงทางแหง
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วิปสสนาแกเธอ กระทําอุบายใหบรรลุมรรคผล ดังนี้แลว ดํารง
อยูในพรหมโลกนั่นแล แตงปญหา ๑๕ ขอ แลวไปปรากฏในสถาน
ที่อยูของพระกุมารกัสสปเถระ ตอจากเวลาเที่ยงคืน พระเถระ
เห็นแสงสวาง จึงถามวา ใครอยูที่นนั่ . มหาพรหมตอบวา เราคือ
พรหม ผูการทําสมณธรรมกับทานมาแตกอน บรรลุอนาคามิผล
แลวบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส พระเถระถามวา ทานมา
ดวยการงานอะไรเลา. มหาพรหมบอกปญหาเหลานั้น เพื่อแสดง
เหตุที่ตนมา แลวกลาววา ทานจงเลาเรียนปญหาเหลานี้ เมื่ออรุณขึ้น
ก็จงเขาไปเฝาพระตถาคต ถวายบังคมแลวทูลถาม. ดวยวาเวน
พระตถาคตเสียผูอื่นที่สามารถกลาวแกปญหาเหลานี้ ไมมดี อก
แลวก็กลับพรหมโลกตามเดิม. วันรุงขึ้น แมพระเถระก็เขาไปเฝา
พระศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลถามปญหา โดยทํานองที่มหาพรหม
กลาวไว. พระศาสดาทรงตอบปญหาใหพระกุมารกัสสปเถระ บรรลุ
พระอรหัต. พระเถระเลาเรียนโดยทํานองที่พระศาสดาตรัสไว
ไปปาอันธวันเจริญวิปสสนาแกกลา (สํานวนทานวาใหวิปสสนา
ตั้งทอง) ก็บรรลุพระอรหัต. ตั้งแตนั้นมา ทานเมื่อจะกลาวธรรมกถา
แกบริษัท ๔ มากก็ดี ไมมากก็ดี ประดับดวยอุปมาและเหตุทั้งหลาย
จึงกลาวเสียอยางวิจิตรทีเดียว. ครั้งนั้น เมื่อทานแสดงสูตรประดับ
ประดาดวยปญหา ๑๕ ขอ แกพระยาปายาสิ พระศาสดาทรงทํา
พระสูตรนั้นใหเปนอัตถุปปตติตนเรื่อง จึงทรงสถาปนาทานไว
ในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดเหลาภิกษุสาวกผูกลาวธรรมไดวิจิตร
ในพระศาสนานี้แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ประวัติพระมหาโกฏฐิตเถระ
ในสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาน ทรงแสดงวา พระมหาโกฏฐิตเถระ เปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูบรรลุปฏิสมั ภิทา ๔. จริงอยู
พระเถระแมรูปนี้ เมื่อเขาไปหาพระมหาสาวก ผูมีชื่อเสียงถาม
ปญหาก็ดี เมื่อเขาไปเฝาพระทศพลทูลถามปญหาก็ดี ยอมถาม
ปญหาในเรื่องปฏิสัมภิทาทั้งหลายเทานั้น เพราะตนเปนผูช่ําชอง
ชํานาญในปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของ
เหลาภิกษุสาวกผูบรรลุปฏิสัมภิทา ดวยอํานาจความเปนผูช่ําชอง
นี้. ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้
ความจริง พระเถระแมรูปนี้ บังเกิดในสกุลที่มีโภคสมบัติ
มาก ในกรุงหงสวดี ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ.
สมัยตอ ๆ มา กําลังธรรมกถาของพระศาสดา เห็นพระศาสดา
ทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนยอดของ
เหลาภิกษุสาวกผูบรรลุปฏิสัมภิทา จึงกระทํากุศลกรรมใหยิ่งยวด
ขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น. กระทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวาย
อยูในเทวดาและมนุษย บังเกิดในสกุลพราหมณ กรุงสาวัตถี ใน
พุทธุปปาทกาลนี้. เหลาญาติไดขนานนามเขาวา โกฏฐิตมาณพ.
เขาเจริญวัย ก็เรียนเวททั้งสาม วันหนึ่ง ฟงธรรมกถาของพระ-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 440

ศาสดา ไดศรัทธาแลวก็บวช. ตั้งแตบวชแลว ทานทํางานในวิปสสนา
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เปนผูช่ําชอง
ชํานาญ ในปฏิสัมภิทาทั้งหลายเทานั้น ตลอดกาลเปนนิตย เมื่อ
ถามปญหา ก็ถามในปฏิสันภิทาทั้งหลายเทานั้น. ตอมาภายหลัง
พระศาสดาทรงทํามหาเวทัลลสูตรใหเปนอัตถุปปตติตนเรื่อง จึง
ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุ
สาวกผูบรรลุปฏิสัมภิทา แล
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาวรรคที่ ๓
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วรรคที่ ๔
วาดวยภิกษุผูมีตาํ แหนงเลิส ๑๒ ทาน
[๑๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของ
เราผูเปนพหูสูต.
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ.
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ.
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีความเพียร.
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนปฏฐาก.
พระอุรเุ วลกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีบริษัท
มาก.
พระกาฬุทายี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูทําสกุลให
เลื่อมใส.
พระพักกุละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีอาพาธนอย.
พระโสภิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูระลึกชาติกอนได.
พระอุบาลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย.
พระนันทกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนนาง
ภิกษุณี.
พระนันทะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูคุมครองทวาร
ในอินทรียทงั้ หลาย.
พระมหากัปปนะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอน
ภิกษุ.
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พระสาคตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในเตโชธาตุ.
พระราธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณแจมแจง.
พระโมฆราชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูทรงจีวร
เศราหมอง.
จบ วรรคที่ ๔
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วรรคที่ ๔
อรรถกถาสูตรที่ ๑
ประวัติพระอานนทเถระ
วรรคที่ ๔ สูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา พหุสสฺ ุตาน เปนตนดังนี้. แมพระเถระ
รูปอื่น ๆ ที่เปนพหูสูต มีธิติทรงจําและเปนอุปฏฐากก็มีอยู สวนทาน
พระอานนทนี้ เลาเรียนพระพุทธวจนะ ก็ยึดยืนหยัดอยูในปริยัติดุจ
ผูรักษาเรือนคลัง ในศาสนาของพระทศพล เพราะเหตุนั้น ทานจึง
ชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูเปนพหูสูต. อนึ่ง สติทเี่ ลาเรียน
พระพุทธวจนะแลวทรงจําไวของพระเถระนี้เทานั้นก็มีกําลังกวา
พระเถระรูปอื่น ๆ เพราะเหตุนั้น ทานจงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุ
สาวกผูมีสติทรงจํา. อนึง่ ทานพระอานนทนี้นี่แล ยืนหยัดยึดอยู
บทเดียวก็ถือเนื้อความไดถึงหกหมื่นบท จําไดทุกบทโดยทํานองที่
พระศาสดาตรัสไวนั่นแล เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของ
เหลาภิกษุสาวกผูมีคติ. อนึ่ง ความเพียรเลาเรียน ความเพียรทองบน
ความเพียรทรงจํา และความเพียรอุปฏฐากพระศาสดา ของทานพระอานนทรูปนั้นเทานั้น ที่ภิกษุอื่นๆ เทียบไมได เพราะเหตุนั้น ทานจึง
ชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีธิติ. หนึ่ง ทานพระอานนทรูปนี้
เมื่ออุปฏฐากพระตถาคต ก็ไมอุปฏฐากดวยอาการอุปฏฐากของเหลาภิกษุ
ผูอุปฏฐากรูปอื่น ๆ ดวยวาเหลาภิกษุผูอุปฏฐากรูปอื่น ๆ เมื่ออุปฏฐาก
พระตถาคต อุปฏฐากอยูไมไดนาน ทั้งอุปฏฐากยึดพระหฤทัยของพระ-
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พุทธะทั้งหลายไวไมได. สวนพระเถระ นับแตวันที่ไดตําแหนงพระอุปฏฐาก ก็เปนผูปรารภความเพียร อุปฏฐากยึดพระหฤทัยของพระตถาคตไวได เพราะเหตุนี้ ทานจึงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก
ผูอุปฏฐาก. ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังนี้
ไดยินวา ในกัปสุดทายเจ็ดแสนกัปแตกัปนี้ไป พระศาสดา
พระนามวาปทุมุตตระ อุบัติในโลก พระองคมีพระนครชื่อวา หงสวดี
มีพระราชบิดาพระนามวา นันทะ พระราชมารดาผูเปนพระเทวี
พระนามวา สุเมธา มีพระโพธิสัตว พระนามวา อุตตรกุมาร. พระองค
ออกอภิเนษกรมณทรงผนวชในวันพระราชโอรสประสูติ ทรงประกอบความ
เพียรเนือง ๆ แลวทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณตามลําดับ
ทรงเปลงพระพุทธอุทานวา อเนกชาติสสาร เปนตน ประทับ ณ
โพธิบัลลังกลวงเวลาไป ๗ วัน ทรงยื่นพระบาทออกดวยหมายจักทรง
วางไวที่แผนดิน ครั้งนั้น ดอกปทุมมีขนาดที่กลาวไวแลวแตหนหลัง
ชําแรกแผนดินชูขึ้นรองรับ เพราะหมายถึงดอกปทุมนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงปรากฏพระนามวา ปทุมุตตระนั่นแล. พระองคมี
พระอัครสาวก นามวา เทวิละองคหนึ่ง จุลชาตะองคหนึ่ง มีหมูพระอัครสาวิกา นามวา อมิตา องคหนึ่ง อสมา องคหนึ่ง ทรงมีพระอุปฏฐาก
นามวา สุมนะ. พระปทุมุตตรผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงสงเคราะห
พระพุทธบิดา มีภิกษุแสนรูปเปนบริวาร ประทับอยู ณ กรุงหงสวดี
ราชธานี. สวนพระกนิษฐภาดาของพระองค พระนามวา สุมนกุมาร.
พระราชาพระราชทานบานสวยสองพันโยชนนับแตกรุงหงสวดีแด
สุมนราชกุมารนั้น. สุมนราชกุมารนัน้ เสด็จมาเฝาพระราชบิดาและ
พระศาสดา เปนครั้งคราว.
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ตอมาวันหนึ่ง ชนบทชายแดนกอกบฏ สุมนราชกุมาร จึงสงขาว
ถวายพระราชา พระราชาทรงใหตอบไปวา พอตั้งเจาไวในตําแหนง
นั้นเพราะเหตุไร สุมนราชกุมารนั้นปราบกบฏสงบแลว สงขาวไป
กราบทูลพระราชาวา เทวะ ชนบทสงบราบคาบแลว พระเจาขา.
พระราชาทรงยินดีตรัสวา ลูกพอจงรีบมา. สุมนราชกุมารนั้น มีอมาตย
ประมาณพันคน ทรงปรึกษากับอมาตยเหลานั้นในระหวางทางวา
พระราชบิดาของเราทรงยินดี ถาจะพระราชทานพรแกเรา เราจัก
รับอะไร. ลําดับนั้น อมาตยบางพวกทูลพระราชกุมารวา โปรด
รับชาง รับมา รับชนบท รับรตนะ ๗ อีกพวกหนึง่ ทูลวา พระองค
เปนราชโอรสของพระเจาแผนดิน ทรัพยพระองคไดไมยาก แตทรัพย
นั้นแมไดแลว ก็จําตองละไปทั้งหมด บุญตางหากที่พระองคจะพา
ไปได เพราะฉะนั้น เมื่อสมมติเทพพระราชทานพร ขอพระองค
โปรดรับพร คือการอุปฏฐากพระปทุมุตตรผูมีพระภาคเจา ตลอด
ไตรมาสเถิดพระเจาขา. พระราชกุมารนั้นรับสั่งวา พวกทานเปน
กัลยาณมิตรของเรา พวกทานทําจิตคิดอยูนี้ใหเกิดแกเรา เรา
จักทําอยางนั้น แลวเสด็จไปถวายบังคมพระราชบิดา ถูกพระราชบิดาสวมกอดจุมพิตที่กระหมอม แลวตรัสวา ลูกเอย พอจะ
ใหพรแกเจาดังนี้ จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา กระหมอม
ฉันปรารถนาจะเปนผูอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวยปจจัย
๔ ตลอดไตรมาส เพื่อทําชีวิตไมใหเปนหมัน พระพุทธบิดาตรัส
วา พอไมอาจใหพรขอนี้แกลูกไดดอก พอจะใหพรอยางอื่น
นะลูก. พระราชกุมารกราบทูลวา ขาแตเทวะ ธรรมดาวากษัตริย
ไมตรัสคําสองนะ พระเจาขา ขอโปรดพระราชทานพรนี้แกกระหมอม-
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ฉันเถิด พรอยางอื่นกระหมอมฉันไมตองการ พระเจาขา. พระพุทธบิดาตรัสวา ธรรมดาวาพระหฤทัยของพระพุทธเจาทั้งหลาย รูก ัน
ไดยาก หากพระผูมีพระภาคเจาไมทรงประสงค เมื่อพอใหพรเจาแลว
จักมีอะไร. พระราชกุมารกราบทูลวา ดีละ เทวะ กระหมอมฉันจักทราบ
พระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้แลวเสด็จไปยังพระวิหาร
สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลวเสด็จเขาพระคันธกุฎี
พระราชกุมารจึงเสด็จไปยังสํานักภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกัน ณ ศาลา
ทรงกลม. ภิกษุเหลานั้นทูลถามพระราชกุมารวา ถวายพระพร พระราชบุตร พระองคเสด็จมาเพราะเหตุอะไร. พระราชกุมารตรัสวา เพื่อ
จะเฝาพระผูมีพระภาคเจา โปรดชี้บอกพระผูมีพระภาคเจาแกขาพเจา
ทีเถิด เหลาภิกษุทูลวา พระราชบุตร พวกอาตมภาพเขาเฝาพระศาสดา
ในเวลาที่มุงมาดปรารถนาไมไดดอก ตรัสถามวา ใครเลาถึงจะเฝาได
เจาขา. มูลตอบวา ถวายพระพร พระราชบุตรพระนามวาสุมนเถระ.
พระราชกุมารตรัสถามถึงที่นั่งของพระเถระวา พระเถระนั้นอยูไหนเลา
ทานเจาขา. แลวเสด็จไปตรัสวา ทานเจาขา ขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมี
พระภาคเจา โปรดชี้บอกพระผูมีพระภาคเจาแกขาพเจาดวยเถิด เมื่อ
พระราชกุมารกําลังทอดพระเนตรเห็นอยูนั่นแล พระเถระก็เขาอาโปกสิณฌาน อธิษฐานแผนดินใหญใหเปนน้ํา ดําลงในแผนดินไปปรากฏที่
พระคันธกุฎีของพระศาสดา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระสุมนเถระวา สุมนะ เหตุไร เธอจึงมา ทานทูลวา พระราชบุตรเสด็จมา
ประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระเจาขา. ตรัสวา แนะภิกษุ ถา
อยางนั้น เธอจงจัดอาสนะสิ เมื่อพระราชกุมารกําลังทอดพระเนตรเห็น
อยูนั่นแล พระเถระก็ถือเอาพุทธอาสนะ ดําลงในพระคันธกุฎี ไปปรากฏ
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นอกบริเวณ จัดอาสนะไวที่บริเวณ พระราชกุมาร ทรงเห็นเหตุนาอัศจรรย
ทั้งสองนี้แลว ทรงดําริวา ภิกษุรูปนีใ้ หญหนอ. แมพระผูมีพระภาคเจา
ก็เสด็จออกจากพระคันธกุฎีแลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดไว เมื่อตรัส
ถามวา กอนราชบุตร พระองคเสด็จมาเมื่อไร พระราชกุมารทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อพระองคเสด็จเขาพระคันธกุฎี แตภิกษุทั้งหลาย
บอกวา ทานเขาเฝาไมไดในขณะที่มุงมาดปรารถนา จึงสงขาพระองค
ไปยังสํานักของพระเถระ สวนเพระเถระแสดงดวยถอยคํา ๆ เดียว พระเถระนี้เปนที่สนิทสนมในพระศาสนาของพระองคหรือพระเจาขา ตรัสวา
ใชแลว พระราชกุมาร ภิกษุรูปนี้เปนที่สนิทสนมในศาสนาของเรา.
ทูลวา ภิกษุรูปนี้ทําอะไร จึงเปนที่สนิทสนมในพระศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถวายทาน
รักษาศีล ทําอุโปสถกรรมนะสิ พระราชกุมาร พระราชกุมารที่วา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคประสงคจะเปนผูสนิทสนมใน
พระพุทธศาสนาเหมือนพระเถระ พรุงนี้ ขอพระองคโปรดทรงรับภิกษา
ของขาพระองคนะพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ
พระราชกุมารเสด็จไปยังที่ประทับของพระองค จัดสักการะอยางใหญ
ตลอดคืนยังรุง ไดถวายขันธวารภัตร (อาหารที่ถวายพระระหวางตั้ง
คายพักแรม) วันที่ ๗ ถวายบังคมพระศาสดาทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคไดรับพร คือการอุปฏฐากพระองคตลอดไตรมาส
ภายในพรรษา จากสํานักพระราชบิดา ขอพระองคทรงโปรดรับอยูจํา
พรรษาตลอดไตรมาส เพื่อขาพระองคดวยเถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวาอรรถประโยชนดวยขอนั้น มีไหมหนอ ก็ทรงเห็น
วามีอยู จึงตรัสวา ดูกอนราชกุมาร พระตถาคตทั้งหลาย ยอมอภิรมย
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ยินดีในเรือนวางแล พระราชกุมารตรัสวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขาพระองครูแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองครูแลว แลวทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคจะลวงหนาไปกอน จะใหเขาสรางพระวิหาร
เมื่อขาพระองคสงคนไปทูล ขอพระองคโปรดเสด็จมาพรอมดวยภิกษุ
แสนรูป ทรงถือปฏิญาณแลวเสด็จไปยังสํานักพระราชบิดา กราบทูลวา
เทวะ พระผูมีพระภาคเจา ประทานปฏิญาณแกกระหมอมฉันแลว เมื่อ
กระหมอมฉันสงคนมากราบทูล ขอพระองคพึงโปรดสงพระผูมีพระภาคเจาดวย พระเจาขา ถวายบังคมพระราชบิดาแลวเสด็จออกไป ทรง
สรางวิหารทุกระยะทางโยชนหนึ่ง เสด็จไปสิ้นทางไกลสองพันโยชน
ครั้นเสด็จถึงแลว ทรงเลือกที่ตั้งพระวิหารในนครของพระองค ทรงเห็น
อุทยานของกุฎมพี (เศรษฐี) ชื่อ โสภะ ทรงซื้อดวยทรัพยแสนหนึ่ง
สละพระราชทรัพยแสนหนึ่ง โปรดใหสรางพระวิหาร ณ พระวิหารนั้น
โปรดใหสรางพระคันธกุฎีสําหรับพระผูมีพระภาคเจา และกุฎีที่เรนและ
มณฑปเปนที่พักกลางคืนและกลางวัน สําหรับเหลาภิกษุนอกนั้น จัด
สรางกําแพงลอมและซุมประตู แลวทรงสงคนไปยังสํานักพระราชบิดา
กราบทูลวากิจของกระหมอมฉันสําเร็จแลว ขอไดโปรดสงพระศาสดา
ไปเถิด พระราชบิดา ใหพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลวทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา กิจของสุมนสําเร็จแลว เขาหวังการเสด็จไปของ
พระองค พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา มีภิกษุแสนรูปแวดลอม
ประทับอยู ณ วิหารทั้งหลาย ทุกระยะโยชนหนึ่งไดเสด็จไป พระราชกุมาร ทรงทราบวา พระศาสดากําลังเสด็จมา ก็เสด็จออกไป
ตอนรับสิ้นระยะทางโยชนหนึ่ง ทรงบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน
สงเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ทรงมอบถวายพระวิหารวา
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สตสหสฺเสน เม กีต สตสหสฺเสน มาปต
โสภน นาม อุยยฺ าน ปฏิคคฺ ณฺห มหามุนิ
ขาแตพระมหามุนี ของพระองคโปรดทรงรับ
อุทยาน ชื่อ โสภนะ ซึ่งขาพระองคซื้อมาดวย
ทรัพยแสนหนึ่ง สรางวิหารดวยทรัพยแสนหนึ่ง
ดวยเถิด
พระราชกุมารนั้น ในวันเขาพรรษา ถวายทานแลว เรียกบุตรภริยา
ของตนและเหลาอมาตยมาแลวสั่งวา พระศาสดาเสด็จมายังสํานักของ
พวกเราเปนทางไกล ก็พระพุทธเจาทั้งหลายของเรา ทรงหนักในธรรม
ไมเห็นแกอามิส เพราะฉะนั้น เราจักนุงผาสองผืนตลอดไตรมาสนี้
สมาทานศีลสิบ อยูเสียในที่นี่นี้แหละพวกทานพึงถวายทานตลอดไตรมาส
โดยทํานองนี้แดพระขีณาสพแสนรูป สุมนราชกุมารนั้น ประทับอยู
ในฐานะที่ถูกกันกันสถานที่อยูของพระสุมนเถระ เห็นกิจกรรมทุกอยาง
ที่พระเถระกระทําวัตรแดพระผูมีพระภาคเจา ดําริวา พระเถระนี้เปน
ที่สนิทสนมในพระตถาคต เราควรปรารถนาตําแหนงของพระเถระนั้น
เมื่อใกลวันปวารณาออกพรรษา จึงเสด็จเขาไปยังหมูบาน ถวายมหาทาน
๗ วัน วันที่ครบ ๗ วัน ทรงวางไตรจีวรแทบเทาภิกษุแสนรูป ถวายบังคม
พระศาสดาแลวหมอบบังคมดวยเบญจางคประดิษฐทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บุญนั้นใดที่ขาพระองคกระทํามาตั้งแตถวายทานระหวางที่พัก
กลางทางมา ๗ วัน บุญอันนั้น ขาพระองคมิไดประสงคสวรรคสมบัติ
มิไดประสงคพรหมสมบัติ แตขาพระองคปรารถนาเปนอุปฏฐากของ
พระพุทธเจาจึงกระทํา อนึ่งเลา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา แมขาพระองค
ก็จะเปนอุปฏฐากเหมือนพระสุมนเถระในอนาคตกาล พระศาสดาทรง
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เห็นไมมีอันตรายสําหรับพระราชกุมารนั้น จึงทรงพยากรณแลวเสด็จ
กลับไป พระราชกุมารทรงสดับแลวทรงดําริวา ก็ธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ไมตรัสเปนคําสอง ในวันที่สอง ก็ไดเปนเหมือนถือบาตรจีวร
ของพระโคดมพุทธเจา ตามเสด็จไปเบื้องพระปฤษฎางค
พระราชกุมารนั้น ในพุทธุปบาทกาลนั้น ถวายทานแลวบังเกิด
ในสวรรคแสนป ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสป ไดถวายผาหม
เพื่อรองรับบาตรแกพระเถระผูเที่ยวไปบิณฑบาต ไดทําการบูชา
บังเกิดในสวรรคอีก จุติจากภพนั้น เปนพระเจาพาราณสี เสด็จขึ้นชั้น
บนปราสาทอันประเสริฐ ทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจา องค
ซึ่งมาแตเขาคันธมาทน ใหนิมนตมาแลวใหฉันโปรดใหสรางบรรณศาลา
๘ หลัง สําหรับพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ในมงคลอุทยานของพระองค
ทรงตกแตงตั่งทําดวยรตนะลวน เตียงทําดวยแกวมณีอยางละ ๘ และ
เชิงรองแกวมณี ไดทําการอุปฏฐากถึงหมื่นป. เหลานี้เปนฐานะที่ปรากฏ
แลว ก็ทานถวายทานอยูถึงแสนกัป บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต กับพระโพธิสัตวของเรา จุติจากชั้นดุสิตนั้นแลว ก็บงั เกิดในเรือนของเจาอมิโตทนศากยะ ลําดับนั้น ทานเกิดแลวทําพระญาติทั้งมวลของทาน
ใหราเริงบันเทิงใจ เพราะฉะนั้น พระประยูรญาติจึงขนานพระนาม
แกทานวาอานันทะ เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกอภิเนษกรมณ
ตามลําดับ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแลว เสด็จมากรุงกบิลพัศดุ
เปนการเสด็จครั้งแรก กําลังเสด็จออกจากกรุงกบิลพัศดุนั้น เมื่อเหลา
พระราชกุมารบรรพชาเพื่อเปนบริวารของพระผูมีพระภาคเจา ทาน
ก็ออกบวชในสํานักพระศาสดาพรอมกับเหลาเจาศากยะมีเจาภัททิยะ
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เปนตน ไมนานนัก ไดฟงธรรมกถาของทานพระปุณณมันตานีบุตร
ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.
ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงมีอุปฏฐากไมประจําถึง
๒๐ ปในปฐมโพธิกาล บางคราวทานพระนาคสมาล ถือบาตรจีวรตาม
เสด็จ บางคราว ทานพระนาคิตะ บางคราว ทานพระอุปวานะ บางคราว
ทานพระสุนัขกขัตตะ บางคราว ทานจนทะ สมณุทเทส บางคราว ทาน
พระสาคตะ บางคราว ทานพระราธะ บางคราวทานพระเมฆิยะ
บรรดาพระอุปฏฐากไมประจําเหลานั้น ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเดินทางไกลกับพระนาคสมาลเถระ ถึงทางสองแพรง พระเถระ
ลงจากทางทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคจะไปทางนี้
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานวา มาเถิดภิกษุ เราจะไปกัน
ทางนี้ พระเถระทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคทรงถือ
ทางพระองคเถิด ขาพระองคจะไปทางนี้ แลวเริ่มจะวางบาตรจีวรลง
ที่พื้นดิน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เอามาสิภิกษุ ทรงรับบาตรจีวร
แลวเสด็จดําเนินไป เมื่อภิกษุรูปนั้นเดินทางไปตามลําพัง พวกโจรก็ชิง
บาตรจีวรและตีศีรษะแตก ทานคิดวา บัดนี้ก็มีแตพระผูมีพระภาคเจา
เปนที่พึ่งของเราได ไมมีผูอื่นเลย แลวมายังสํานักพระผูมีพระภาคเจา
ทั้งที่โลหิตไหล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา นี่อะไรกันละภิกษุ
ก็ทูลเรื่องราวถวาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสปลอบวา อยาคิดเลย ภิกษุ
เราหามเธอ ก็เพราะเหตุอันนั้นนั่นแหละ อนึ่ง ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังบานชันตุคาม ใกลปาจีนวังสมฤคทายวัน กับพระเมฆิยเถระ แมในที่นั้น พระเมฆิยะเที่ยวบิณฑบาตไปในชันตุคาม พบสวน
มะมวงนาเลื่อมใส ริมฝง แมน้ํา ก็ทลู วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
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ขอพระองคโปรดรับบาตรจีวรของพระองคเถิด ขาพระองคจะทํา
สมณธรรม ที่ปามะมวงนั้น แมถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงหามสามครั้ง
ก็ยังไป ถูกอกุศลวิตกเขาครอบงํา ก็กลับมาทูลเรื่องราวถวาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานวา เรากําหนดถึงเหตุของเธออันนี้แหละ
จึงหาม แลวเสด็จดําเนินไปยังกรุงสาวัตถีตามลําดับ
ณ กรุงสาวัตถีนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน
อันประเสริฐที่เขาจัดไวบริเวณพระคันธกุฎี อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว
เรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราแกลง
ภิกษุบางพวกกลาววา ขาพระองคจะไปทางนี้แลวก็ไปเสียอีกทางหนึ่ง
บางพวกก็วางบาตรจีวรของเราไวบนพื้นดิน พวกเธอจงชวยกันเลือก
ภิกษุอุปฏฐากประจําใหแกเราเถิด. ภิกษุทั้งหลายเกิดธรรมสังเวช.
ครั้งนั้นทานพระสารีบตุ ร ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเมื่อปรารถนาพระองค พระองค
เดียว จึงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย สิ้นอสงไขยกําไรแสนกัป ผูมปี ญญา
มาก เชนขาพระองค ชื่อวา เปนอุปฏฐาก ก็ควรมิใชหรือ ขาพระองคจะ
อุปฏฐากละ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามทานวา อยาเลย สารีบุตร
เราอยูทิศใด ทิศนั้นก็ไมวางเลย โอวาทของทานก็เหมือนโอวาทของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย กิจที่ทานจะอุปฏฐากเรา ไมมีดอก พระอสีติมหาสาวก ตั้งตนแตทานพระโมคคัลลานะ ก็ลุกขึ้นโดยอุบายนั้นเหมือนกัน
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงหามเสียสิ้น. สวนพระอานนทเถระนั่งนิ่งเลย.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนท ภิกษุสงฆทลขอตําแหนงอุปฏฐากกัน แมทานก็จงทูลขอสิ. ทานพระอานนทเถระ กลาววา ทานผูมีอายุ ธรรมดาวาตําแหนงที่ทูลขอไดแลว เปน
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เชนไรเลา พระศาสดาไมทรงเห็นกระผมหรือ ถาพระศาสดาจักทรง
ชอบพระทัย ก็จักตรัสวา อานนทจงอุปฏฐากเราดังนี้. ลําดับนั้น พระผู
มีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อานนทไมตองมีผูอื่นชวน
ใหอุตสาหะดอก จักรูตัวเองแหละแลวอุปฏฐากเรา. ตอนั้น ภิกษุทั้งหลาย
กลาววา ลุกขึ้นสิอานนท ทูลขอตําแหนงอุปฏฐากกะพระทศพล.
พระเถระลุกขึ้นแลวทูลขอพร ๘ ประการ คือ สวนที่ขอหาม ๔
สวนที่ขอรอง ๔ พระเถระทูลวา ชื่อวาพรสวนที่ขอหาม ๔ คือ ขาแต
พระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาจักไมประทานจีวรจักไม
ประทานบิณฑบาต อันประณีตที่พระองคทรงไดมาแลวแกขาพระองค
จักไมประทานใหขาพระองคอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค
จักไมทรงพาขาพระองคไปในที่นิมนต อยางนี้ ขาพระองคจักอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสถามวา อานนท เธอเห็นโทษอะไรในขอนี้
จึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคจักไดวัตถุประสงค
เหลานี้ไซร จักมีผูกลาวไดวา อานนทบริโภคจีวร บริโภคบิณฑบาต
อันประณีต อยูในพระคันธกุฎีเดียวกัน ไปสูที่นิมนตเดียวกันกับพระทศพล เมื่อไดลาภนี้จึงอุปฏฐากพระตถาคต หนาที่ของผูอุปฏฐากอยางนี้
จะมีอะไร เพราะฉะนั้น ทานจึงทูลขอพรสวนที่ขอหาม ๔ ประการ
เหลานี้ พระเถระทูลวา พรสวนที่ขอรอง ๔ คือ ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว ถาขาพระองคจะพาคนที่มาแตรัฐภายนอก ชนบทภายนอก เขาเฝาไดใน
ขณะที่เขามาแลว ขณะใด ขาพระองคเกิดความสงสัย ขณะนั้น ขาพระองคเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาได พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ธรรมใดลับหลังขาพระองค จักเสด็จมาตรัสธรรมนั้นแกขาพระองค
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อยางนี้ ขาพระองคจึงจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสถามวา
อานนท ในขอนี้ เธอเห็นอานิสงสอะไร จึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
เหลากุลบุตรผูมีศรัทธาในโลกนี้ เมื่อไมไดโอกาสของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวกะขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท พรุงนี้ ขอทานกับ
พระผูมีพระภาคเจาโปรดรับภิกษาในเรือนของกระผม ถาพระผูมี
พระภาคเจาไมเสด็จไปในที่นั้น ขาพระองคไมไดโอกาสหาคนเขาเฝา
ในขณะที่เขาประสงค และบรรเทาความสงสัย พวกเขาก็จักกลาวไดวา
อานนท อุปฏฐากพระทศพลทําไม พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุเคราะห
ทาน แมอยางนี้ และพวกเขาจักถามขาพระองคลับหลังพระผูมีพระภาคเจาวา ทานอานนท คาถานี้ พระสูตรนี้ ชาดกนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดง ณ ที่ไหน ถาขาพระองคไมไดพรขอนั้น พวกเขาก็จักกลาว
ไดวา ทานไมรูพระดํารัสแมเทานี้ เหตุไร ทานจึงเที่ยวอยูไดตั้งนาน
ไมละพระผูมีพระภาคเจาเลยเหมือนกับเงา ดวยขอนั้น ขาพระองค
ตองการจะกลาวธรรมที่แมพระผูมีพระภาคเจาแสดงลับหลังอีก เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงทูลขอพรสวนที่ขอรอง ๔ ประการเหลานี้ แมพระผูมี
พระภาคเจาก็ไดประทานพรแกทาน. ทานรับพร ๘ ประการอยางนี้
จึงไดเปนพุทธอุปฏฐากประจํา.
ผลแหงบารมีทั้งหลายทีบําเพ็ญมาตลอดแสนกัป ก็มาถึงทาน
ผูปรารถนาตําแหนงพุทธอุปฏฐากประจํานั้นนั่นแล. ตั้งแตวันที่ไดตําแหนง
พุทธอุปฏฐากแลว ทานอุปฏฐากพระทศพล ดวยกิจทั้งหลาย เปนตนอยางนี้
คือ ดวยน้ํา ๒ อยาง ดวยไมสีฟน ๓ อยาง ดวยการนวดพระหัตถและ
พระบาท ดวยการนวดพระปฤษฎางค ดวยการกวาดบริเวณพระคันธกุฎี
คิดวา พระศาสดาควรไดกิจนี้ ในเวลานี้ แลวถือประทีปดามขนาด
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ใหญไว ตอจากเวลาเที่ยงคืนเดินตรวจรอบ ๆ บริเวณพระคันธกุฎี
ราตรีหนึ่ง ๙ ครั้ง อนึ่งทานมีความดําริอยางนี้วา ถาเราจะพึงงวงนอน
ไซร เราก็ไมอาจขานรับเมื่อพระทศพลตรัสเรียก. เพราะฉะนั้น ทาน
จึงไมปลอยประทีปดามหลุดจากมือตลอดคืนยังรุง ในขอนี้ มีวัตถุนิทาน
ดังกลาวนี้ แตภายหลัง พระศาสดาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร
ทรงสรรเสริญทานพระอานนทเถระ ผูรักษาเรือนคลังธรรม โดย
ปริยายเปนอันมาก จึงทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูเปนพหูสูต มีสติ มีสติ มีธิติ และพุทธอุปฏฐาก ในพระศาสนานี้ แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑
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อรรถกถาสูตรที่ ๒
ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ
ในสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา มหาปริสาน ทานแสดงวา ทานพระอุรุเวลกัสสป
เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีบริวารมาก จริงอยู พระเถระอื่น ๆ
บางกาล ก็มีปริวารมาก บางกาลก็มีปริวารนอย สวนพระเถระนี้กับ
นองชายทั้งสอง มีปริวารประจํา เปนสมณะถึงหนึ่งพันรูป บรรดาภิกษุ
ชฎิลสามรูปนั้น เมื่อแตละรูปใหบรรพชาครั้งละรูป ก็จะเปนสมณะ
สองพันรูป เมื่อใหบรรพชาครั้งละสองรูป ก็จะเปนสมณะสามพันรูป
เพราะฉะนั้น ทานอุรุเวลกัสสป จึงเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมี
บริวารมาก. ก็คําวากัสสป เปนโคตรของทาน. ปรากฏชื่อวา อุรุเวลกัสสป เพราะทานบวชในอุรุเวลาเสนานิคม. ในปญหากรรมของทาน
มีเรื่องจะกลาวตามลําดับ ดังนี้.
ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ แมทานอุรุเวลกัสสปนี้
ก็ถือปฏิสนธิในเรือนสกุล ณ กรุงหงสวดี เจริญวัยแลว ฟงธรรมกถา
ของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีบริษัทมาก คิดวาแมเราก็ควร
จะเปนเชนภิกษุรูปนี้ในอนาคตกาล จึงถวายมหาทานแดภิกษุสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประมุข ๗ วัน ใหครองไตรจีวร ถวายบังคมพระศาสดา
แลวไดกระทําความปรารถนา ในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลา
ภิกษุสาวกผูมีบริษัท พระศาสดาทรงเห็นไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณ
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วา เขาจักเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีบริษัทมาก ในศาสนาของ
พระโคดมพุทธเจา ในอนาคตกาล แลวเสด็จกลับไป กุลบุตรแมนั้น
กระทํากัลยาณกรรมตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ใน
ที่สุดกัปที่ ๙๒ ก็บังเกิดเปนกนิษฐภาดาตางมารดา ของพระพุทธเจา
พระนามวา ปุสสะ พระราชบิดา พระนามวามหินทรราชา. ทานยังมี
พี่นองอื่น ๆ อีกสององค. พี่นองทั้งสามองคนั้นไดตําแหนงองคละแผนก
อยางนี้ ทรงปราบปรามชนบทชายแดนที่กอกบฏ โดยนัยที่กลาวแลวใน
หนหลัง ทรงไดพรจากสํานักพระราชบิดา ทรงรับพรวา พวกขา
พระองคจักบํารุงพระทศพลตลอดไตรมาส ครั้งนั้น พี่นองทั้งสาม
พระองคทรงดําริวา พวกเราบํารุงพระทศพลกระทําใหเหมาะ จึงควร
จึงแตงตั้งอมาตยผูหนึ่งไวในตําแหนงเปนผูหารายได แตงตั้งอมาตย
ผูหนึ่งเปนผูรับจาย แตงตั้งอมาตยผูหนึ่งในตําแหนงเปนผูเลี้ยงภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข สมาทานศีลสิบสําหรับพระองค รักษาสิกขาบท
ทั้งหลายตลอดไตรมาส อมาตยทั้งสามคนนั้น บังเกิดเปนพิมพิสาระ
วิสาขะและรัฐปาละ ในพุทธุปบาทกาลนี้ โดยนัยที่กลาวมาแลวใน
หนหลัง สวนพระราชกุมารเหลานั้น เมื่อพระทศพลอยูจําพรรษาแลว
ทรงบูชาดวยปจจัย ดวยพระหัตถของพระองคเอง กระทํากัลยาณกรรม
ตลอดชีวิต บังเกิดในสกุลพราหมณ กอนพระทศพลของเราทรงอุบัติ
มีนามวา กัสสป ทั้งสามคนตามโคตรของตน คนทั้งสามนั้นเจริญวัย
แลวเรียนไตรเพท คนใหญ มีบริวารมาณพ ๕๐๐ คน คนกลาง ๓๐๐ คน
คนเล็ก ๒๐๐ คน. ทั้งสามพี่นอง ตรวจดูสาระในคัมภีร (ไตรเพท) เห็น
แตประโยชนสวนปจจุบันเทานั้น ไมเห็นประโยชนสวนภายภาคหนา
พี่ชายคนใหญ ไปยังตําบลอุรเุ วลาบวชเปนฤษีพรอมกับบริวารของตน
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ชื่อวาอุรุเวลกัสสป. คนกลางไปบวชที่คุงมหาคงคานที ชื่อวานทีกัสสป.
คนเล็กไปบวชที่คยาสีสประเทศ ชื่อวาคยากัสสป.
เมื่อกัสสปพี่นองบวชเปนฤษีอยู ณ ทีนั้น ลวงวันไปเปนอันมาก
พระโพธิสัตวของเรา เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงไดพระสัพพัญุตญาณ ประกาศพระธรรมจักรตามลําดับ ทรงสถาปนาพระปญจวัคคียเถระไวในพระอรหัต ทรงแนะนําสหาย ๕๕ คน มียศกุลบุตร
เปนหัวหนา ทรงสงพระอรหันต ๖๐ องคใหจาริกไปเพื่อประโยชนแก
ชนเปนอันมาก ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
จาริกไปดังนี้เปนตน ทรงแนะนําพวกภัททวัคคีย แลวทรงเห็นเหตุแหง
อุรุเวลกัสสป ก็ทรงทราบวาเมื่อเราไป สามพี่นองพรอมบริวารจัก
บรรลุพระอรหัต ลําพังพระองคเดียวไมมีเพื่อน เสด็จถึงที่อยูของอุรุเวลกัสสป ทรงขอเรือนไฟเพื่อประทับอยู ทรงแนะนําอุรุเวลกัสสป
พรอมดวยบริวาร ตั้งตนแตทรงทรมานงู ซึ่งอยูในเรือนไฟนั้น ดวย
ปาฏิหาริยทั้งหลาย เปนจํานวนถึง ๓๕๐๐ อยางแลวทรงใหบวช นองชาย
อีกสองคนรูวาพี่ชายบวช ก็มาบวชพรอมดวยบริวาร เหลาชฎิลทั้งหมด
เปนเอหิภิกขุ ทรงบาตรและจีวรสําเร็จมาแตฤทธิ. พระศาสดาทรงพา
สมณะ ๑๐๐๐ รูปนั้นไปยังคยาสีสประเทศ ประทับนั่งบนหลังแผนหิน
ทรงตรวจดูวา คนเหลานี้บวชบําเรอไฟ ควรจะแสดงภพทั้งสาม ใหเปน
เสมือนเรือนไฟไหมแกคนเหลานี้ จึงทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร. จบ
เทศนา ก็บรรลุพระอรหัตหมดทุกรูป. พระศาสดามีภิกษุชฎิลเหลานั้น
แวดลอม ทรงทราบถึงปฏิญญาที่ถวายไวแดพระเจาพิมพิสารตามลําดับ
เสด็จถึงพระราชอุทยานลัฏฐิวัน กรุงราชคฤหถ พระราชาทรงทราบวา
พระทศพลเสด็จมาถึงแลว ก็พรอมดวยพราหมณและคฤหบดีสิบสองนหุต
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เสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคับแลว ประทับนั่ง ณ ทีส่ มควร
ขางหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูบริษัททั้งหมด ทรงเห็นมหาชนทํา
ความนอบนอมอุรุเวลกัสสป ทรงพระดําริวาคนเหลานี้ไมรูวาเราหรือ
กัสสปเปนใหญ ขึ้นชื่อวาเหลาชนที่มีวิตก ไมอาจรับเทศนาได จึงได
ประทานสัญญา(ณ) แกพระเถระวา กัสสป เธอจงตัดความวิตกของ
เหลาอุปฏฐากของเธอเสีย. พระเถระรับพระดํารัสของพระศาสดาแลว
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ เหาะขึ้น
สูอากาศประมาณชั่วตนตาล แสดงฤทธิตาง ๆ ประกาศวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนศาสดาของขาพระองค
ขาพระองคเปนสาวก ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรง
เปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก แลวลงมาถวาย
บังคมพระยุคลบาทพระทศพล โดยอุบายนั้น ครั้งที่ ๗ เหาะขึ้นสูอากาศ
๗ ชั่วตนตาลแลวถวายบังคมพระยุคลบาทของพระทศพล นัง่ ณ ที่
สมควรขางหนึ่ง. เวลานั้นมหาชนหมดวิตกในพระศาสดาวา ทานผูนี้
เปนมหาสมณะในโลก. ลําดับนั้นพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมโปรด.
จบเทศนา พระราชาพรอมดวยพราหมณและคฤหบดีสิบเอ็ดนหุต ดํารง
อยูในพระโสดาปตติผล นหุตหนึ่งประกาศตนเปนอุบาสก. ภิกษุจํานวน
พันรูป บริวารของอุรุเวลกัสสปเหลานั้น คิดดวยความคุนเคยของตนวา
กิจบรรพชิตของพวกเราถึงที่สุดแลว พวกเราจักไปภายนอกทําอะไร.
จึงเที่ยวหอมลอมทานพระอุรุเวลกัสสปอยางเดียว บรรดาภิกษุชฎิล
ทั้งสามนั้น เมื่อภิกษุชฎิลแตละองครับนิสสิตกไดครั้งละองค ก็เปน
สองพัน เมื่อรับไดครั้งละสององค ก็เปนสามพัน. ตั้งแตนั้นมานิสสิตก
ของภิกษุชฎิลเหลานั้นมีเทาใด จะกลาวถึงนิสสิตกเทานั้น ก็ควรแล.
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ในขอนั้น มีวัตถุนิทาน ดังนี้. แตตอมา พระศาสดาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอด
ของเหลาภิกษุสาวกผูมีบริษัทมาก ดังนี้แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสูตรที่ ๓
ประวัติพระกาฬุทายีเถระ
ในสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กุลปฺปสทกาน ไดแกผูทําสกุลใหเลื่อมใส. แทจริง พระเถระนี้ ทําราชนิเวศนของพระเจาสุทโธทนมหาราช ผูยังไมพบพระพุทธเจาเทานั้นใหเลื่อมใส เพราะเหตุนั้น ทานจึงเปนยอดของภิกษุ
สาวกผูทําสกุลใหเลื่อมใส ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับ ดังนี้.
ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ พระเถระนี้บังเกิดใน
เรือนสกุล ณ กรุงหงสวดี กําลังฟงธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็น
พระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนยอด
ของภิกษุสาวกผูทําสกุลใหเลื่อมใส จึงการทํากุศลกรรมใหยงิ่ ยวดขึ้น
ไปแลว ปรารถนาตําแหนงนั้น ทานการทํากุศลตลอดชีวิต เวียนวาย
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถือปฏิสนธิในเรือนของอมาตย ณ กรุงกบิลพัสดุ ในวันที่พระโพธิสัตวของเราทรงถือปฏิสนธิในครรภของ
พระมารดา ในวันเกิดก็เกิดพรอมกับพระโพธิสัตวแล ในวันนั้น ญาติ
ทั้งหลายก็ใหนอนบนเครื่องรองรับคือผาแลวนําไปถวายตัวเพื่อรับใช
พระโพธิสัตว.
ตนโพธิพฤกษ พระมารดาของพระราหุล ขุมทรัพยทั้ง ๔ ชาง
ทรง มากัณฐกะ นายฉันนะ อมาตยกาฬุทายี รวมเปน ๗ นี้ ชื่อวา
สัตตสหชาต เพราะเกิดวันเดียวกับพระโพธิสัตว.
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ในวันขนานนามทารกนั้น เหลาญาติตั้งชื่อวาอุทายี เพราะเกิด
ในวันที่ชาวนครทั่วไปมีจิตใจฟูขึ้น (สูง). แตเพราะเขาเปนคนดํานิด
หนอย จึงเกิดชื่อวา กาฬุทายี กาฬุทายีนั้นเลนของเลนสําหรับเด็กชาย
กับพระโพธิสัตวจนเจริญวัย ยอมาพระโพธิสัตวเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ บรรลุพระสัพพัญุตญาณ ตามลําดับ ทรงประกาศธรรมจักร
อันประเสริฐ. ทรงกระทําการอนุเคราะหโลก ทรงอาศัยกรุงราชคฤห
ประทับอยู. สมัยนั้น พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงสดับวา สิทธัตถ
กุมารบรรลุอภิสัมโพธิญาณ อาศัยกรุงราชคฤหประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร จึงทรงสงอํามาตยผูหนึ่ง มีบุรุษพันคนเปนบริวารไปดวย
พระดํารัสสั่งวา เจาจงนําโอรสของเรามาในที่นี้. อํามาตยนั้นเดินไป
๖๐ โยชนเขาไปยังพระวิหาร ในเวลาที่พระทศพลประทับนั่งกลาง
บริษัท ๔ ทรงแสดงธรรม อํามาตยนั้นคิดวา ขาวสาสนที่พระราชา
ทรงสงไปพักไวกอน แลวยืนทายบริษัทฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ก็บรรลุพระอรหัตพรอมกับบุรุษพันคน ตรงที่ยืนอยูนั่นแหละ
ครั้งพระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถแกอํามาตยและบุรุษนั้นคนนั้น
ดวยพระดํารัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุเถิด ทันใดนั้นเอง ทุกคนก็
ทรงบาตรและจีวรสําเร็จมาแตฤทธิ์ ไดเปนเหมือนพระเถระรอยพรรษา
นับแตเวลาบรรลุพระอรหัตกันแลว ธรรมดาวาพระอริยะทั้งหลาย
ยอมเปนผูวางเฉย เพราะฉะนั้น อํามาตยนั้นจึงไมไดทูลขาวสาสนที่
พระราชาทรงสงไปแดพระทศพล พระราชาทรงพระดําริวา อํามาตย
ยังไมกลับ มาจากที่นั้น ขาวคราวก็ไมไดยิน จึงทรงสงอํามาตยคนอื่น ๆ
ไปโดยทํานองนั้นนั่นแล อํามาตยแมนั้นไปแลวก็บรรลุพระอรหัตพรอม
กับบริษัทโดยนัยกอนนั่นแหละ แลวก็นิ่งเสีย ทรงสงบุรุษเกาพันคน
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พรอมกับอํามาตยเกาคน ดวยประการฉะนี้ ทุก ๆคนสําเร็จกิจของตน
แลวก็นิ่งเสีย
ครั้งนั้น พระราชาทรงพระดําริวา คนมีจํานวนเทานี้ ไมบอก
อะไรแกพระทศพล เพื่อเสด็จมาในที่นี้เพราะเขาไมรักเรา คนอื่น ๆ
แมไปก็คงจักไมสามารถนําพระทศพลมาได แตอุทายีบุตรของเรา
ปเดียวกับพระทศพล โดยเลนฝุนดวยกันมา เขาคงรักเราบาง จึงโปรด
ใหเรียกตัวมาแลวตรัสสั่งวา ลูกเอย เจามีบุรุษพันคนเปนบริวาร จงไป
นําพระทศพลมา กาฬุทายีกราบทูลวา ขาแตเทวะ ขาพระบาท ได
บรรพชาเหมือนพวกบุรุษที่ไปกันครั้งแรก จึงจัดนํามา พระเจาขา.
รับสั่งวาเจาทํากิจอยางใดอยางหนึ่งแลวจงนําลูกของเรามาก็แลวกัน
กาฬุทายีรับราชโองการวา ดีละพระเจาขา แลวถือสาสนของพระราชา
ไปกรุงราชคฤห ยืนฟงธรรมทายบริษัท ในเวลาพระศาสดาทรงแสดง
ธรรมแลวบรรลุพระอรหัต ดํารงอยูโดยเปนเอหิภิกขุ พรอมทัง้ บริวาร
ตอนั้น ก็ดาํ ริวา ยังไมเปนกาละเทศะที่พระทศพลจะเสด็จไปยังนคร
แหงสกุล ตอสมัยวสันตฤดู (ฤดูใบไมผลิ) เมื่อไพรสณฑมีดอกไมบาน
สะพรั่ง แผนดินคลุมดวยหญาสด จึงจักเปนกาละเทศะ จึงรอเวลาอยู
รูวากาละเทศะมาถึงแลว จึงทูลพรรณนาหนทาง เพื่อพระทศพลเสร็จ
ดําเนินไปยังนครแหงสกุล ดวยคาถาประมาณ ๖๐ คาถาเปนตนวา
นาติสีต นาติอุณฺห นาติทุพฺภิกฺขฉาตก
สทฺทสา หริตา ภูมิ เอส กาโล มหามุนิ
ขาแตพระมทามุนี สถานที่ไมเย็นจัด ไมรอ นจัด ใช
สถานที่หาอาหารยากและอดอยาก พื้นแผนดินเขียวขจี
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ชอุม ดวยหญา นี่เปนกาลสมควร.
พระศาสดาทรงทราบวา อุทายีกลาวสรรเสริญการเดินไปวาเปนกาละ
เทศะ ที่จะเสด็จดําเนินไปยังกรุงกบิลพัสดุ มีภิกษุสองหมื่นรูปเปนบริวาร
เสด็จออกจาริกดวยการทรงดําเนินไปแบบไมรีบดวน พระอุทายีเถระ
ทราบวา พระศาสดาเสด็จออกไปแลว คิดวาควรจะถวายความเขา
พระหฤทัย แตพระมหาราชเจาพุทธบิดา จึงเหาะไปปรากฏ ณ พระราชนิเวศนของพระราชา พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระเถระ ก็มี
พระหฤทัยยินดี นิมนตใหนั่งบนบัลลังก(แทน) ทีส่ มควรใหญ บรรจุ
บาตรใหเต็มดวยโภชนะรสเลิศตาง ๆ แลวถวาย พระเถระลุกขึ้นแสดง
อากัปปกิริยาวาจะไป ทาวเธอจึงตรัสวา นิมนตนั่งฉันสิลูกเอย ทานทูล
วามหาบพิตรอาตมภาพจักไปฉัน ณ สํานักพระศาสดา ตรัสถามวา ก็
พระศาสดาอยูไหนละพอเอย ทานทูลวามหาบพิตร พระศาสดามีภิกษุ
สองหมื่นเปนบริวาร เสด็จออกจาริกเพื่อเยือนมหาบพิตรแลว ตรัสวา
ลูกฉันบิณฑบาตนี้แลว โปรดนําบิณฑบาตนอกจากนี้ไปถวาย จนกวา
ลูกของโยมจะมาถึงนครนี้ พระเถระรับอาหารที่จะพึงนําไปถวายพระทศพล แลวกลาวธรรมกถา ทําพระราชนิเวศนทั้งสิ้นใหไดศรัทธา โดย
ยังไมทันเห็นพระทศพลเลย เมื่อทุกคนเห็นอยูนั่นแล ก็โยนบาตรขึ้นไป
ในอากาศ แมตนเองก็เหาะไปนําบิณฑบาตไปวางไวที่พระหัตถของพระศาสดา พระศาสดาก็เสวยบิณฑบาตนั้น ทุก ๆวัน พระเถระนําอาหารจาก
พระราชนิเวศนมาถวายแตพระศาสดา ซึ่งกําลังเสด็จดําเนินทาง ๖๐
โยชน ตลอดทางโยชนหนึ่งเปนอยางยิ่ง พึงทราบเรื่องดังกลาวมาฉะนี้
ตอมาภายหลัง พระศาสดาทรงดําริวา อุทายี ทําพระราชนิเวศน
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ทั้งสิ้นของพระมหาราชบิดาของเราใหเลื่อมใสแลว จึงทรงสถาปนา
พระเถระไวตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูทําสกุล
ใหเลื่อมใสแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสูตรที่ ๔
ประวัติพระพกกุลเถระ
ในสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อปฺปาพาธาน ไดแกผูไมมีอาพาธ. บทวา พากุโล ไดแก
พระเถระไดชื่ออยางนี้ เพราะเจริญเติบโตมาในสกุลทั้งสอง ในปญหา
กรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้.
ดังไดยินมา ในอดีตกาล พระเถระนี้ถือปฏิสนธิในสกุลพราหมณ
กอนแตพระทศพลพระนามวาอโนมทัสสี ปลายอสงไขยกําไรแสนกัป
นับแตกัปนี้ เจริญวัย ก็เรียนพระเวท มองไมเห็นสาระในคัมภีรไตรเพท
คิดวาจักแสวงหาประโยชนที่เปนไปภายภาคหนา จึงบวชเปนฤษี ได
อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ทําเวลาใหลวงไป ดวยการเลนฌาน สมัย
นั้น พระอโนมทัสสีโพธิสัตว บรรลุพระสัพัญุตญาณ มีหมูพ ระอริยะ
แวดลอมแลว เสด็จจาริกไป ดาบสฟงวาพระรัตนะสาม เกิดขึ้นแลว
จึงไปสํานักพระศาสดาฟงธรรม จบเทศนา ก็ตั้งอยูในสรณะ แตไม
อาจละฐานะ(เพศ) ของตนได ทานไปเฝาพระศาสดาและฟงธรรม
เปนครั้งคราว ตอมา สมัยหนึ่ง พระตถาคตเกิดโรคลมในพระอุทร.
ดาบสมาเพื่อเฝาพระศาสดา ทราบวา พระศาสดาประชวร
จึงถามวา ทานเจาขา ประชวรเปนโรคอะไร เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายกลาววาเปนโรคลมในพระอุทร จึงคิดวา นี้เปนเวลาทําบุญ
ของเรา จึงไปยังเชิงเขา รวบรวมยาชนิดตาง ๆ แลวถวายพระเถระ
ผูอุปฏฐาก ดวยกลาววา โปรดนอมถวายยานี้แตพระศาสดา โรคลมใน
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พระอุทรก็สงบ พรอมกับการใชยา ดาบสนั้นไปเฝาในเวลาที่พระศาสดาทรงผาสุก ทูลอยางนี้วา ความผาสุกเกิดแกพระตถาคต เพราะ
ยาของขาพระองคนี้อันใด ดวยผลแหงการถวายยาของขาพระองคนั้น
ขอความเจ็บไขทางรางกายแมแตเพียงถอนผม ก็จงอยามีในภพที่ขาพระองคเกิดแลวเกิดเลา. นี้เปนกัลยาณกรรมในอัตตภาพนั้นของทาน
ทานจุติจากภพนั้น บังเกิดในพรหมโลก เวียนวายอยูในเทวดามนุษย
สิ้นอสงไขยหนึ่ง ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ถือปฏิสนธิ
ในครอบครัว ณ กรุงหงสวดี เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง
ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีอาพาธนอย
กระทํากุศลกรรมยิ่งยวดขึ้นไป ก็ปรารถนาตําแหนงนั้น.
ทานกระทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย
บังเกิดในครอบครัวพราหมณ ณ กรุงพันธุมวดี กอนพระทศพลพระนามวาวิปสสีบังเกิด บวชเปนฤษีโดยนัยกอนนั่นแล เปนผูไดฌาน
อาศัยอยูเชิงเขา พระวิปสสีโพธิสัตวบรรลุพระสัพพัญุตญาณ มี
ภิกษุหกลานแปดแสนเปนบริวาร ทรงอาศัยกรุงพันธุมวดี ทรงทําการ
สงเคราะหพระมหาราชเจาผูพุทธบิดาแลวประทับอยู ณ มิคทายวัน
อันเกษม ครั้งนั้น ดาบสนี้ทราบวาพระทศพลบังเกิดในโลก จึงมาฟง
ธรรมกถาของพระศาสดาตั้งอยูในสรณะ ไมอาจละบรรพชาของตน
แตก็มาอุปฏฐากพระศาสดาเปนครั้งคราว สมัยหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
เวนพระศาสดาและพระอัครสาวกเกิดโรคที่ศีรษะ เพราะถูกลมของ
ตนไมมีพิษ ที่ออกดอกสพรั่งในปาหิมพานต. ดาบสมาที่เฝาพระศาสดา
พบภิกษุนั่งคลุมศีรษะจึงถามวา ทานเจาขา ภิกษุสงฆเปนอะไร ภิกษุ
ทั้งหลายตอบวา ผูมีอายุ เหลาภิกษุเปนโรคดอกไมพิษ ดาบสคิดวา
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นี้เปนเวลาที่จะทําการขวนขวายทางกายแกภิกษุสงฆ ใหบุญบังเกิด
แกเรา จึงเก็บยาชนิดตาง ๆ ดวยอํานาจของตนแลวเอาประกอบเปนยา
ถวาย โรคของภิกษุทุกรูปก็สงบไปทันที ดาบสนัน้ ดํารงอยูชวั่ อายุ ก็
บังเกิดในพรหมโลก เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย เกาสิบเอ็ดกัป
ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสป บังเกิดในกรุงพาราณสี ครองเรือน
อยูคิดวา เรือนที่อยูของเรา ทรุดโทรม จําจักตองไปชายแดนนําทัพพสัมภาระมาสรางเรือน จึงไปกับพวกชางไมพบวิหารใหญใหญคร่ําคราในระหวางทาง ก็คิดวา การสรางเรือนของเรายกไวกอน การสราง
เรือนนั้น จักไมไปกับเรา แตการไปดวยกันชวยกันทําอยางใดอยางหนึ่ง
กอน ควรอยู เขาใหพวกชางไมเหลานั้นถือทัพพสัมภาระ ใหสราง
โรงอุโบสถในวิหารนั้น ใหสรางโรงฉัน โรงไฟ (ที่จงกรม) เรือนไฟ
กัปปยกุฏิ (โรงพยาบาล) ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน วัจจกุฏิ
(สวม) จัดตั้งยาใชและฉันสําหรับภิกษุสงฆไวทุกอยาง.
เขากระทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย
พุทธันดรหนึ่ง ถือปฏิสนธิในเรือนเศรษฐีกรุงโกสัมพี กอนพระทศพล
ของเราบังเกิด ตั้งแตวันที่เขาถือปฏิสนธิ สกุลเศรษฐีนั้นก็ประสบลาภ
อันเลิศ ยศอันเลิศ ครัง้ นั้น มารดาของเขาคลอดบุตรแลวคิดวาเด็ก
คนนี้มีบุญ กระทําบุญไวแตกอน เปนผูไมมีโรค อายุยืน ยังดํารงอยู
ตลอดกาลเทาใด ก็จักเปนผูใหสมบัติแกเราตลอดกาลเพียงนั้น ก็เด็ก
ทั้งหลายที่อาบน้ําในแมน้ํายมุนา ในวันเกิดนั่นแล ยอมเปนผูไมมีโรค
จึงสงเด็กนั้นไปอาบน้ํา ทานอาจารยผูรจนาคัมภีรมัชฌิมนิกายกลาววา
นางใหอาบศีรษะในวันที่ ๕ แลวสงเด็กนั้นไปเลนน้ํา ณ ทีน่ ั้น เมื่อ
พี่เลี้ยงนางนมกําลังใหเด็กเลนดําลงโผลขึ้น ปลาตัวหนึ่งเห็นเด็กนั้น
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สําคัญวาเหยื่อ ก็อาปากคาบเอาไป พี่เลี้ยงนางนม (ตกใจ) ก็ทิ้งเด็ก
หนีไป ปลาก็กลืนเด็กนัน้ สัตวมีบุญ ไมประสบทุกข ก็เหมือนเขาหองนอน
แลวนอน ดวยเดชะบุญของเด็ก ปลาก็เหมือนกลืนภาชนะที่รอนก็
เรารอน ก็วา ยไปโดยเร็วถึง ๓๐ โยชน เขาไปติดอวนของประมง
ชาวกรุงพาราณสี ธรรมดาปลาใหญติดอวนยอมตาย แตเดชะบุญของ
เด็ก ปลาตัวนี้พอเขาปลดจากอวนจึงตาย ประมงทั้งหลายไดปลาตาย
ยอมชําแหละขาย ใชคานหามไปทั้งตัว เที่ยวตระเวนไปในกรุง บอกวา
เอาทรัพยมาพันหนึ่ง และใหปลาตัวนี้ ใคร ๆ ก็ไมซื้อ.
ในกรุงนั้น มีสกุลเศรษฐีมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ พวกประมงถึงใกล
ประตูเรือนสกุลเศรษฐีนั้น ถูกเศรษฐีถามวา พวกทานเอาอะไร จึงจะ
ให จึงตอบวา เอากหาปณะ พวกเขาใหกหาปณะแลวรับเอาปลาไป
ภริยาเศรษฐี เลนกับปลาในวันอื่น ๆ แตวันนั้น วางปลาไวบนเขียง
ชําแหละดวยตนเอง ธรรมดาคนทั้งหลาย ยอมชําระปลาทางทอง
แตภริยาเศรษฐีนั้น ชําแหละทางขางหลัง เห็นเด็กมีผิวดังทองในทอง
ปลา ก็สงเสียงลั่นวา เราไดบุตรในทองปลา จึงพาเด็กไปหาสามีใน
ทันทีนั้นเอง เศรษฐีก็ใหตีกลองปาวรอง แลวพาเด็กไปสํานักพระราชา
กราบทูลวา ขาแตเทวะ ขาพระบาทไดเด็กในทองปลา ขาพระบาท
จะทําอยางไร พระราชารับสั่งวาเด็กนี้มีบุญ อยูในทองปลาก็ไมมีโรค
ทานจงเลี้ยงไว สกุลอีกสกุลหนึ่งไดยินวา เขาวา สกุลเศรษฐีสกุล
หนึ่งในกรุงพาราณสีไดเด็กในทองปลา เศรษฐีสามีภริยานั้นก็ไปกรุง
พาราณสี ลําดับนั้น มารดาของเด็กนั้น เห็นเด็กแตงตัวเลนหัวอยู ก็
ถามวา เด็กคนนี้ถูกใจจริงหนอ จึงบอกเรื่องนั้น มารดาอีกคนหนึ่ง
กลาววา บุตรของเรานะ ถามวา ทานไดบุตรที่ไหน ตอบวา ในทองปลา
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มารดาเดิมบอกวา ก็ไมใชบุตรของทาน เปนบุตรของเรา ถามวา
ทานไดมาอยางไร ตอบวา เราอุมทองมาถึง ๑๐ เดือน ครั้งนั้น เด็ก
กําลังเลนน้ําในแมน้ํา ปลาก็ฮุบเด็กไป มารดาอีกคนหนึ่งบอกวา บุตร
ของทาน คงจักเปนปลาตัวอื่นฮุบเอาไป สวนเด็กคนนี้ เราไดในทองปลา
แมทั้งสองฝายก็พากันไปยังราชสกุล. พระราชาตัดสินวา หญิงผูนี้
ไมเปนมารดามิอาจจะทําได เพราะอุมทองมาถึง ๑๐ เดือน พวกประมง
ถึงจับปลาได ชื่อวาจับไดแตภายนอก มีดับไตเปนตนก็ไมมี แมหญิง
ผูนี้ไมเปนมารดา ก็ไมอาจทําไดเพราะไดเด็กในทองปลา เพราะฉะนั้น
เด็กจงเปนทายาทของทั้งสองสกุล นับแตนั้นมา สกุลทั้งสองก็ประสบ
ลาภอันเลิศยศอันเลิศอยางยิ่ง จึงพากันขนานนามทานวา พากุลกุมาร
เพราะสกุลทั้งสองเลี้ยงใหเติบโต เมื่อทานรูความแลว สกุลทั้งสอง
ก็สรางปราสาท ๓ หลังไวในนครทั้งสอง จัดนาฏกะ นักฟอนรําไว
ทานอยู ๒ เดือนในนครหนึ่ง ๆ อยูครบ ๔ เดือนแลว เขาสรางมณฑป
ไวบนเรือขนาน ใหทานกับเหลานาฏกะลงไปอยูในมณฑปนั้น ทาน
เสวยสมบัติอยูก็ไปยังอีกนครหนึ่ง ๔ เดือน เหลานาฏกะชาวนคร
ออกไป ตอนรับทานดวยคิดวาทานจักมาครึ่งทาง ๒ เดือน แลวหอมลอม
ทานนําไปยังนครของตนอีก ๒ เดือน เหลานาฏกะอีกพวกหนึ่ง ก็
กลับไปนครของตน ทานอยูในนครนั้น ๒ เดือนแลวก็ไปยังอีกนครหนึ่ง
โดยทํานองนั้นนั่นแล ทานเสวยสมบัติอยางนี้ ๘๐ ปบริบรู ณ
สมัยนัน้ พระโพธิสัตวของเรา ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
ประกาศธรรมจักรอันประเสริฐ. เสด็จจาริกมาโดยลําดับ ถึงกรุง
โกสัมพี พระมัชฌิมภาณกาจารยวา กรุงพาราณสี แมพากุลเศรษฐี
สดับขาววา พระทศพลเสด็จมาแลว จึงถือเอาของหอมและมาลัยไป
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สํานักพระศาสดาฟงธรรม ไดศรัทธาก็บวช ทานเปนปุถุชนอยู ๗ วัน
อรุณวันที่ ๗ ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ครั้งนั้น พวกหญิง
แมบานที่ทานสรางสมไวครั้งเปนคฤหัสถในนครทัง้ สอง ก็กลับไป
เรือนสกุลของตน อยูในเรือนสกุลนัน้ นั่นแหละ ทําจีวรสงไปถวาย
พระเถระใชสอยจีวรผืนหนึ่ง ที่ชาวกรุงโกสัมพีสงไปถวาย ครึ่งเดือน
จีวรผืนหนึ่ง ทีช่ าวกรุงพาราณสีสงไปถวาย ครึ่งเดือน โดยทํานองนี่
นี่แล ชาวนครก็นําจีวรแตชนิดสุดยอด ในนครทั้งสองมาถวายแต
พระเถระรูปเดียว พระเถระครองเรือน ๘๐ ป อาพาธเจ็บปวยไร ๆ
ก็มิไดมีตลอดกาล แมเพียงใช ๒ นิ้วจับกอนของหอมสูดดม ในปที่
๘๐ ก็เชาบรรพชาโดยสะดวกดาย ทานแมบวชแลว อาพาธแมเล็กนอย
หรือความขาดแคลนดวยปจจัย ๔ มิไดมีเลย แมสมัยปรินิพพาน ใน
ปจฉิมกาล ทานก็กลาวพากุลสูตรทั้งสิ้น โดยแสลงสุขที่เปนทางกาย
และทางใจของตน แกอเจลกัสสปะ สหายเกาครั้งเปนคฤหัสถ แลวก็
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ อัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ตั้ง
ขึ้นดังกลาวมาฉะนี้ สวนพระศาสดาสถาปนาพระเถระทั้งหลายไวใน
ตําแหนงตาง ๆ ตามลําดับ ก็ทรงสถาปนาทานพระพากุลเถระไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของภิกษุสาวก ผูมีอาพาธนอย ในพระศาสนานี้ ครั้งพระเถระยังมีชีวิตอยูแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสูตรที่ ๕
ประวัติพระโสภิตเถระ
ในสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา ปุพฺเพนิวาส อนุสสฺ รนฺตาน ทานแสดงวา ทานพระโสภิตเถระเปนยอดของภิกษุสาวกผูสามารถระลึกถึงขันธสันดาน
ความสืบตอแหงขันธที่อาศัยอยูในชาติกอน ๆ ได ไดยินวา พระเถระนั้น
เมื่อระลึกถึงขันธที่อาศัยในชาติกอน ๆ ไปตามลําดับ ก็ถือเอาโดยนัย
คือคาดถึงอจิตตกปฏิสนธิในอสัญญีภพ ๕๐๐ กัป เหมือนแสดงรอยเทา
ในอากาศ เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของภิกษุสาวกผูระลึก
ถึงขันธที่อาศัยอยูในชาติกอน ๆ ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่
จะกลาวตามลําดับ ดังนี้
ไดยินวา ทานพระโสภิตะนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ถือปฏิสนธิในครอบครัว ณ กรุงหงสวดี เจริญวัย กําลัง
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุ
รูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของภิกษุสาวก ผูไดปุพเพนิวาสญาณ กระทํากุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น. ทาน
ทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยในพุทธุปบาทกาล
นี้ ก็บังเกิดในครอบครัวพราหมณ ณ กรุง สาวัตถี บิดามารดาจึง
ขนานนามทานวา โสภิตะ สมัยตอมา ทานฟงพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดา ไดศรัทธา ก็บวชเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต เปนผู
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ช่ําของชํานาญ ในปุพเพนิวาสญาณ. ทานระลึกถึงสถานที่ตนบังเกิด
ไปตามลําดับ ไดเห็นปฏิสนธิเพียงเทาอจิตตกปฏิสนธิในอสัญญีภพ
ในลําดับตอจากนั้น ก็ไมเห็นประวัติ ๕๐๐ ชาติ เห็นจุติในภพสุดทาย
ระลึกวา นี่อะไรกัน ก็ยุติไดวาอสัญญีภพมีไดโดยนัยคือคาดคะเน
พระศาสดาทรงทําเหตุนี้ใหเปนอัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่องแลว ทรง
สถาปนาพระเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของภิกษุสาวก
ผูระลึกถึงขันธที่อาศัยอยูในชาติกอน แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสูตรที่ ๖
ประวัติพระอุบาลีเถระ
ในสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา วินยธราน ยทิท อุปาลิ ทานแสดงวา ทานพระอุบาลี
เถระเปนยอดของภิกษุสาวกผูทรงวินัย ไดยินวา พระเถระรับกรรมฐานในสํานักพระตถาคตพระองคเดียว เจริญวิปสสนาแลวบรรลุ
พระอรหัตเรียนพระวินัยปฎกในสํานักพระตถาคตพระองคเดียว
กลาวเรื่องทั้ง ๓ เหลานี้คือ เรื่องพระทารุกัจฉกะ เรื่องพระอัชชุกะ
และเรื่องทานพระกุมารกัสสป เทียบเคียงกับพระสัพพัญุตญาณ
เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของภิกษุสาวกผูทรงวินัย ในปญหา
กรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังนี้.
ไดยินวา พระเถระนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
บังเกิดในครอบครัว ณ กรุงหงสวดี กําลังฟงธรรมกถาของพระศาสดา
วันหนึ่งเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของภิกษุสาวก ผูทรงวินัย กระทํากุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป
ปรารถนาตําแหนงนั้น ทานทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษย ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็ถือปฏิสนธิในเรือนกัลบก บิดามารดา
ตั้งชื่อทานวา อุบาลีกุมาร ทานเปนพนักงานแตงพระองคกษัตริย
คือเจา ๖ พระองค เมื่อพระตถาคตประทับอยูที่อนุปยอัมพวัน ออก
บวชพรอมกับเจา ๖ พระองค ซึ่งกําลังออกทรงผนวช วิธีบรรพชา
ของทานมาแลวในพระบาลี ทานบรรพชาอุปสมบทแลวขอใหพระ-
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ศาสดาตรัสสอนกรรมฐาน กราบทูลวา ขาแตพระผูเจริญ ขอไดโปรด
ทรงอนุญาตใหขาพระองคอยูปาเถิด พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เมื่อเธออยูปา ก็จักเจริญแตธุระอยางเดียว แตเมื่อเธออยูในสํานักเรา
วาสธุระคือการอบรม คันถุธุระ คือการเลาเรียนก็จักบริบูรณ พระ
เถระรับพระดํารัสของพระศาสดาแลว การทําการในวิปสสนา ไมนาน
ก็บรรลุพระอรหัต ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงใหทานเรียนพระวินัย
ปฎกทั้งสิ้นดวยพระองคเอง ตอมาทานวินิจฉัยเรื่อง ๓ เรื่อง ที่กลาว
ไวแลวในหนหลัง พระศาสดาประทานสาธุการรับรองในเรื่องแตละ
เรื่องที่ทานวินิจฉัยแลว ทรงกระทําเรื่องทั้ง ๓ เรื่องที่ทานวินิจฉัยแลว
ใหเปนอัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่อง จึงทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนยอดของภิกษุสาวก ผูทรงวินัยแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 476

อรรถกถาสูตรที่ ๗
ประวัติพระคันทกเถระ
ในสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ภิกขฺ ุโนวาทกาน ไดแกเปนผูโอวาทกลาวสอนภิกษุณี
แทจริง พระเถระนี้ เมื่อกลาวธรรมกถา ก็ทําภิกษุณี ๕๐๐ รูปบรรลุ
พระอรหัต ในการประชุมคราวเดียว เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของ
ภิกษุสาวกผูสอนภิกษุณี ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาว
ตามลําดับดังนี้
พระเถระรูปนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระบังเกิด
ในครอบครัว กรุงหงสวดี กําลังฟงธรรมกถาของพระศาสดา เห็น
พระศาสดาสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนยอด
ของภิกษุสาวกผูโอวาทสอนภิกษุณี จึงกระทํากุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป
ปรารถนาตําแหนงนั้น ทานทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษย ครั้งพุทธุปบาทกาลนี้ ก็ถือปฏิสนธิในครอบครัว ณ กรุงสาวัตถี เจริญวัยแลว ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาไดศรัทธา
ก็บวชในสํานักพระศาสดา เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต เปนผู
ช่ําชองชํานาญในบุพเพนิวาสญาณ เมื่อบริษัท ๔ มาถึงแลว ทาน
สามารถจับใจของบริษัทไดหมดแลวกลาวธรรมกถา เพราะฉะนั้น
ทานจึงชื่อวา พระนันทกะธรรมกถึก แมพระตถาคตแล เมือ่ เจาหนุม
สากิยะ ๕๐๐ องค ออกบวชจากครอบครัวเพราะเทริด เกิดกระสันจะ
ลาสิกขา ก็ทรงพาภิกษุเจาสากิยะเหลานั้นไปยังสระกุณาละ ทรง
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ทราบวาภิกษุเหลานั้นสลดใจ เพราะตรัสเรื่องกุณาลชาดก จึงตรัสกถา
วาดวย สัจจะ ๔ ใหเธอดํารงอยูในโสดาปตติผล ตอมา ตรัสมหาสมยสูตร ใหเธอบรรลุพระอรหัต ซึ่งเปนผลอันเลิศ ภริยาของพระเถระ
เหลานั้นมีจิตใจอยางเดียวกันหมดวาบัดนี้เราจะทําอะไรในที่นี้ จึงพากัน
เขาไปหาพระมหาปชาบดีเถรี ขอบรรพชา ภริยาทั้ง ๕๐๐ ไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักพระเถรีแลว แตในชาติตอจากอดีต ภริยาทั้งหมด
ไดเปนบาทบริจาริกาของทานพระนันทกะเถระ เมื่อดํารงอยูในอัตตภาพเปนพระราชา สมัยนั้น พระศาสดาตรัสสั่งวาพวกภิกษุจงสอน
พวกภิกษุณี พระเถระ เมือ่ ถึงวาระ (เวน) ก็รูวาภิกษุณีเหลานั้นเปน
บาทบริจาริกาของตนในภพกอน จึงคิดวา ภิกษุผูไดบุพเพนิวาสญาณ
เห็นเรากําลังนั่งกลางภิกษุณีสงฆ ชักอุปมาละเหตุเปนตนมากลาว
ธรรม ตรวจดูเหตุอันนี้แลว จะพึงพูดเคาะวา ทานนันทกะไมยอมสละ
เหลาสนมจนทุกวันนี้ ทานมีเหลาสนมหอมลอม ชางสงางาม เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงไมไปเอง สงภิกษุรูปอื่นไปแทน แตภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ รูป
นั้น จํานงหวังเฉพาะโอวาทของพระเถระ ดวยเหตุนี้ เมื่อถึงวาระของทาน
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงสงภิกษุรูปอื่นไปแทน
ตรัสกะพระ
วาเธอจงไปเอง สอนภิกษุณีสงฆ ทานไมอาจคัดคานพระดํารัสของ
พระศาสดาได เมื่อถึงวาระของตน จึงใหโอวาทภิกษุณีสงฆวัน ๑๔ ค่ํา
ใหภิกษุณีเหลานั้นทุกรูป ดํารงอยูในโสดาปตติผล ดวยธรรมเทศนา
อันประดับดวย สฬายตนะ (อายตนะ ๖) ภิกษุณีเหลานั้น ชื่นใจตอ
ธรรมเทศนาของพระเถระ พากันไปสํานักพระศาสดา ทูลบอกคุณที่
ตนได พระศาสดาทรงนึกวา ใครหนอแสดงธรรม ภิกษุณีเหลานี้จึงจะ
พึงบรรลุมรรคผลชั้นสูง ๆ ทรงเห็นวา ภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ นั้น ฟงธรรม
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เทศนาของนันทกะอีก ก็จักบรรลุพระอรหัต วันรุงขึ้น จึงทรงสงภิกษุณี
เหลานั้นไป เพื่อฟงธรรมเทศนาในสํานักพระเถระผูเดียว วันรุงขึ้น
ภิกษุณีเหลานั้นฟงธรรมแลวก็บรรลุพระอรหัตทั้งหมด วันนั้น เวลา
ที่ภิกษุณีเหลานั้นมาเฝา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ธรรมเทศนา
มีผล จึงตรัสวา เมื่อวันวาน ธรรมเทศนาของนันทกะ เปนเสมือน
พระจันทร ๑๔ ค่ํา วันนี้เปนเสมือนพระจันทร ๑๕ ค่ํา แลวทรงทําเหตุ
นั้นนั่นแล ใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง จึงทรงสถาปนาพระเถระ
ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูโอวาทสอน
ภิกษุณีแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสูตรที่ ๘
ประวัติพระนันทเถระ
ในสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา อินฺทรฺ เิ ยสุ คุตฺตทฺวาราน ทานแสดงวา ทานพระนันทเถระ เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูคุมครองทวารในอินทรีย ๖.
ความจริง พระสาวกทั้งหลายของพระศาสดา ชือ่ วาไมคุมครองทวาร
ไมมีก็จริง ถึงอยางนั้น ทานพระนันทเถระ ตองการจะมองทิศใด ๆ
ในทิศทั้ง ๑๐ ก็มิใชมองทิศนั้น ๆ อยางปราศจากสติสัมปชัญญะ
เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่กลาวตาม
ลําดับ ดังนี้
พระเถระรูปนี้ ครัง้ พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ถือ
ปฏิสนธิในครอบครัว กรุงหงสวดี เจริญวัยแลว กําลังฟงธรรมในสํานัก
พระศาสดา เห็นพระศาสดาสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย จึง
กระทํากุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น. ทานทํากุศลจน
ตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ถือปฏิสนธิในพระครรภ
ของพระมหาปชาบดีโคตมี กรุงกบิลพัศดุ. ครั้งนั้น ในวันรับพระนาม
ทานทําหมูพระประยูรญาติใหราเริงยินดี เพราะเหตุนั้น เหลาพระประยูรญาติ จึงขนานพระนามของทานวา นันทกุมาร. แมพระมหาสัตว ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวประกาศพระธรรมจักร
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อันประเสริฐ. ทรงอนุเคราะหโลก เสด็จจากกรุงราชคฤหไปสูกรุงกบิลพัศดุ ทรงทําพระพุทธบิดาใหดํารงอยูในโสดาปตติผล โดยทรง
เฝาครั้งแรกเทานั้น วันรุง ขึ้น เสด็จไปพระราชนิเวศนของพระพุทธบิดา
ประทานโอวาทแกพระมารดาของพระราหุล ตรัสธรรมแกชนนอกนั้น
วันรุงขึ้น เมื่องานอาวาหมงคลอัญเชิญนันทกุมารเขาเรือนอภิเศก
กําลังดําเนินไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปนิเวศนของนันทกุมารนั้น
ทรงใหนันทกุมารถือบาตรเสด็จบายพระพักตรไปพระวิหาร เพื่อให
เขาบรรพชา งานมงคลอภิเศก ก็กีดกันนันทกุมารอยางนั้นไมได เวลา
นันทกุมารถือบาตรตามเสด็จ ชนบทกัลยาณีเจาสาวก็ขึ้นปราสาท
ชั้นบน เผยสีหบัญชร รองสั่งวา พระลูกเจาโปรดกลับมาเร็ว ๆ นันทกุมารนั้น ไดยินเสียงนาง ก็ไดแตแลดูดวยใจรัญจวน ไมอาจทํานิมิต
หมายตอบไดตามชอบใจ เพราะเคารพในพระศาสดา. ดวยเหตุนั้น
นันทกุมารนั้น จึงรอนใจ. ขณะนั้น นันทกุมารก็คิดอยางเดียววา พระศาสดาจักใหกลับตรงนี้ พระศาสดาจักใหกลับตรงนี้ พระศาสดา
ก็ทรงนําไปพระวิหารใหบรรพชา. นันทกุมารแมบรรพชาแลว ก็ขัด
ไมได ไดแตนิ่งเสีย นับแตวันบรรพชาแลว ก็ยังคงระลึกถึงคําพูดของ
นางชนบทกัลยาณีอยูนั่นเอง ขณะนั้น เหมือนกับนางชนบทกัลยาณีนั้น
มายืนอยูไมไกล นันทกุมารนั้น ถูกความกระสัน อยากลาสิกขา บีบ
คั้นหนัก ๆ เขา ก็เดินไปหนอยหนึ่ง เมื่อเดินผานพุมไมหรือกอไม ก็
เหมือนกับพระทศพลมาประทับยืนอยูเบื้องหนา ทานเปนเหมือนขนไก
ที่เอาใสกองไฟ จึงกลับเขาไปที่อยูของตน
พระศาสดาทรงพระดําริวา นันทะอยูอยางประมาทเหลือเกิน
ไมอาจระงับความกระสันสึกได จึงควรทําการดับความรอนจิตของเธอ
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เสีย แตนั้นก็ตรัสกะทานนันทะวา มานี่นันทะ เราจักไปจาริกเทวโลก
ดวยกัน พระนันทะทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค
จักไปสถานที่ที่เหลาทานผูมีฤทธิ์ไปกันไดอยางไร ตรัสตอบวา เธอจง
ทําจิตคิดจะไปอยางเดียว ไปแลวก็จักเห็น. ทานพระนันทะนั้น ตามเสด็จ
จาริกไปเทวโลกกับพระตถาคต โดยอานุภาพของพระทศพล แลดู
เทวนิเวศนของทาวสักกเทวราช ก็เห็นเทพอัปสร ๕๐๐ นาง พระศาสดาทรงเห็นทานพระนันทเถระแลดูโดยศุภนิมิต จึงตรัสถามวา
นันทะ เทพอัปสรเหลานี้หรือนางชนบทกัลยาณีเปนที่นาพอใจ. ทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ นางชนบทกัลยาณี เทียบเทพอัปสรเหลานี้แลว
จะปรากฏเหมือนกับนางวานรที่หูจมูกแหวง พระเจาขา. ตรัสวา นันทะ
เทพอัปสรอยางนี้ ไดไมยากเลย สําหรับผูทําสมณธรรม. ทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับประกันแกขาพระองค
ขาพระองคก็จักทําสมณธรรม. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นันทะ
เธอจงวางใจได เธอจงทําสมณธรรมไปเถิด ถาเธอจักทํากาละ (ตาย)
อยางสัตวมีปฏิสนธิ เราก็รับประกันวาจะไดนางเทพอัปสรเหลานั้น.
ดังนั้น พระศาสดาเสด็จจาริกไปเทวโลก ตามพุทธอัธยาศัยแลว
จึงเสด็จกลับมาพระเชตวันอยางเดิม. ตั้งแตนั้นมา ทานพระนันทเถระ
ก็กระทําสมณธรรมทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน เพราะเหตุอยากไดนางเทพอัปสร. พระศาสดาทรงสั่งภิกษุทั้งหลายวา ในสถานที่อยูของนันทะ
พวกเธอจงเที่ยวพูดในที่นั้น ๆ วา เขาวาภิกษุรูปหนึ่ง ใหพระทศพล
รับประกันแลวจึงทําสมณธรรม เพราะเหตุอยากไดนางเทพอัปสรทั้งหลาย.
ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธดํารัสแลว ก็เที่ยวพูดวา เขาวา ทานนันทะ
เปนลูกจาง เขาวา ทานนันทะถูกซื้อมา ประพฤติพรหมจรรย เพราะ
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เหตุอยากไดนางเทพอัปสรทั้งหลาย เขาวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
ประกันทานนันทะนั้น ที่จะไดนางเทพอัปสร ๕๐๐ นาง ซึ่งมีเทาเหมือนไก
ภิกษุเหลานั้น ยืนในทีใ่ กล ๆ นันทะ พอจะเห็นพอจะไดยิน เที่ยวพูดไป
ทานพระนันทเถระไดยินเรื่องนั้น คิดวา ภิกษุพวกนี้ ไมพูดถึงผูอื่น
พูดปรารภถึงเรา การกระทําของเราไมถูกแนแลว ก็คิดทบทวนแลว
เจริญวิปสสนา ก็บรรลุพระอรหัต. ขณะที่ทานบรรลุพระอรหัตนั่นแล
เทวดาองคหนึ่ง ก็ทูลเรือ่ งนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงทราบดวยพระองคเอง. วันรุงขึ้น ทานพระนันทเถระเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับประกันขาพระองค เพื่อจะไดนางเทพอัปสร
๕๐๐ นาง ซึ่งมีเทาเหมือนไกอันใด ขาพระองคขอเปลื้องพระผูมีพระภาคเจา
จากปฏิสสวะการรับคํานั้น พระเจาขา. เรื่องเกิดขึ้นอยางวามานี้. ตอมา
ภายหลังพระศาสดา ประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงสถาปนา
พระเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายแล.
๑

จบ อรรถกถาสูตรที่ ๘
๑. ปาฐะวา กุกฺกุฏปาทาน พมาเปน กกุปาทีน แปลวา มีเทาเหมือนนกพิราบ ซึ่งในที่อื่นมีใชวา
กาโปตก ซึ่งแปลวานกพิราบ เหมือนกัน
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
ประวัติพระมหากัปปนเถระ
ในสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบท ภิกขุโอวาทกาน ทานแสดงวา ทานพระมหากัปปนเถระ
เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูโอวาทภิกษุ. ไดยินวาพระเถระนี้ กลาว
ธรรมกถา ในการประชุมคราวเดียวเทานั้น ก็ทําภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปให
บรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปนยอดของเหลาภิกษุ
สาวกผูโอวาทภิกษุ. ในปญหากรรมของทานมีเรื่องที่จะกลาวตาม
ลําดับ ดังนี้
แทจริง พระเถระรูปนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนานวา ปทุมุตตระ
บังเกิดในครอบครัว ในกรุงหงสวดี ตอมา กําลังฟงธรรมกถาของ
พระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูโอวาทภิกษุ ทํากุลใหยิ่ง
ยวดขึ้นไป จึงปรารถนาตําแหนงนั้น. ทานทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียน
วายอยูในเทวดาแลมนุษย ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
กัสสป ถือปฏิสนธิในครอบครัวในกรุงพาราณสี เปนหัวหนาคณะของ
บุรุษ ๑,๐๐๐ คน สรางบริเวณใหญประดับดวยหอง ๑,๐๐๐ หอง. คนแม
ทั้งหมดนั้น กระทํากุศลจนตลอดชีวิต ยกกัปปนอุบาสกใหเปน
หัวหนา พรอมดวยบุตรภริยาบังเกิดในเทวโลก เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษยตลอดพุทธันดรหนึ่ง. ครั้งนั้น กอนพระศาสดาของเราบังเกิด
กัปปนะนี้ถือปฏิสนธิในราชนิเวศน ในนครกุกกุฎวดี ในปจจันตประเทศ.
บริษัทนอกนั้นบังเกิดในสกุลอํามาตย ในนครนั้นนั่นแหละ. บรรดาคน
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เหลานั้น กัปปนกุมาร ครั้นพระราชบิดาลวงลับไป ก็เถลิงเศวตฉัตรเปน
พระราชาพระนามวา กัปปนะ. สตรีผูเปนแมเรือนของพระองค ครั้ง
สรางกัลยาณกรรมในชาติกอน ก็บังเกิดในราชสกุลที่มีชาติและโภคสมบัติทัดเทียมกัน เปนพระอัครมเหษีของพระเจามหากัปปนะ. แต
เพราะพระนางมีพระฉวีวรรณเสมือนดอกอังกาบ จึงมีพระนามวา
อโนชาเทวี. แมพระเจามหากัปปนะก็ทรงสนพระหฤทัยในสุตะ
(การศึกษา) ตื่นบรรทมแตเชาตรูทรงสงทูตเร็วออกทางพระทวาร
ทั้ง ๔ ดวยพระดํารัสสั่งวา พวกทานพบเหลาทานพหูสูต ทรงสุตะ
ในที่ใด กลับจากที่นั้นแลว จงมาบอกเรา ดังนี้.
สมัยนัน้ พระศาสดาของเราบังเกิดในโลกแลว ทรงอาศัยกรุง
สาวัตถีประทับอยู. เวลานั้นพวกพอคาชาวกรุงสาวัตถี รับสินคาที่
เกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีไปยังนครนั้น เก็บงําสินคาไวแลว ก็ถือบรรณาการหมายจะเฝาพระราชา ไปถึงประตูพระราชนิเวศนทราบวา พระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน จึงไปที่พระราชอุทยาน ยืนใกล ๆ
ประตูบอกคนเฝาประตูพระราชอุทยาน. ครั้งเขาทูลใหทรงทราบแลว พระราชารับสั่งใหเขาเฝา พวกเขามอบถวายบรรณาการแลวยืนถวาย
บังคม ตรัสถามวา พอเอย พวกทานพากันมาจากที่ไหน. กราบทูลวา
จากกรุงสาวัตถี พระเจาขา ตรัสถามวา แวนแควนเหลานั้นมีอาหาร
หางายหรือ พระราชาทรงธรรมอยูหรือ กราบทูลวา เปนอยางนั้น
พระเจาขา ตรัสถามวา ก็ในบานเมืองของทานมีขาวคราวอะไรบาง
เลา. กราบทูลวา มีอยูพ ระเจาขา แตไมอาจกราบทูลไดดวยทั้งปาก
ที่ยังไมสะอาด. พระราชาจึงใหพระราชทานน้ําดวยพระเตาทอง. พอคา
เหลานั้น บวนปากแลวหันหนาไปทางพระทศพล ประคองอัญชลี
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กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ในบานเมืองของขาพระบาท พระพุทธรัตนะ
เกิดขึ้นแลว พระเจาขา. พอสดับค่ําวา พุทฺโธ เทานั้น พระราชาก็ทรง
เกิดปติซาบซานทั่วพระวรกาย. แตนนั้ ตรัสวา พอเอย พวกทานพูดวา
พุทฺโธหรือ. กราบทูลวา พวกขาพระบาทพูดวา พุทฺโธ พระเจาขา.
ทรงใหพวกพอคากลาวอยางนั้น ๓ หน บทวา พุทฺโธ หาประมาณมิได
ใคร ๆ ไมอาจทําใหมีประมาณไดเลย. พระราชาทรงเลื่อมใสในบทวา พระพุทธรตนะเกิดขึ้นแลวนั้น ก็พระราชทานทรัพยแสนหนึ่ง แลวตรัสถามวา
มีขาวอื่นอีกไหม กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระธรรมรตนะเกิดขึ้นแลว
พระเจาขา. ทรงสดับขาวนั้นแลว ทรงถือปฏิญาณอยางนั้นเหมือนกัน
พระราชทานทรัพยอีกแสนหนึ่ง แลวตรัสถามวา มีขาวอื่น ๆ อีกไหม
กราบทูลวา ขาแตเทวะ พระสังฆรตนะเกิดขึ้นแลว พระเจาขา ทรง
สดับขาวนั้นแลว ทรงถือปฏิญาณอยางนั้นเหมือนกัน พระราชทาน
ทรัพยอีกแสนหนึ่ง ทรงเขียนบอกขอที่พระราชทานทรัพยลงในหนังสือ
สงไปดวยพระดํารัสสั่งวา พอเอยพวกทานจงไปสํานักพระราชเทวีเถิด.
เมื่อพวกพอคาไปกันแลว ตรัสถามเหลาอํามาตยวา พอเอย พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกแลว พวกทานจักทําอยางไรกัน. เหลาอํามาตย
ทูลยอนถามวา ขาแตสมมติเทพ พระองคจะทรงทําอยางไร. ตรัสวา เราก็
จักบวช เหลาอํามาตยกราบทูลวา เหลาขาพระบาทก็จักบวชทั้งหมด.
ตางก็ไมเยื่อใยเหยาเรือนหรือทรัพยสมบัติ พากันขึ้นมาควบขับออกไป
เหลาพอคาไปเฝาพระนางอโนชาเทวี แสดงหนังสือถวาย. พระนางทรงอานหนังสือนั้นแลวตรัสถามวา พอเอย พระราชาพระราชทาน
กหาปณะเปนอันมากแกพวกทาน พวกทานทําอะไร. กราบทูลวา
ขาแตพระเทวี พวกขาพระบาทนําขาวที่นารักมาถวาย พระเจาขา.
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ตรัสถามวา พอเอย พวกทานอาจใหเราฟงขาวนั้นไดไหม. กราบทูลวา
ขาแตพระเทวี ก็อาจจะได แตพวกขาพระบาทไมอาจกราบทูลดวย
ทั้งปากที่ไมสะอาด พระเจาขา. พระนางจึงใหพระราชทานน้ําดวย
พระเตาทอง. พอคาเหลานั้น บวนปากแลว ก็กราบทูลทํานองที่กราบ
ทูลพระราชามาแลว. แมพระนางก็ทรงเกิดความปราโมทย ใหพวก
พอคารับปฏิญา ๓ หนแตละบท โดยนัยนั้นเหมือนกัน พระราชทาน
ทรัพยบทละสามแสน ๓ บท รวมเปนทรัพยเกาแสน. เหลาพอคาได
ทรัพยรวมทัง้ หมดถึงลานสองแสน. ครั้งนั้น พระนางตรัสถามเหลา
พอคาวา พระราชาเสด็จไปไหน. เหลาพอคากราบทูลวา ขาแตพระเทวี
พระราชาเสด็จออกไปหมายจะทรงผนวช พระเจาขา. พระนางทรงสง
พวกพอคาไปดวยพระดํารัสวา พอเอย ถากระนัน้ พวกทานจงกลับ
ไปเสีย แลวรับสั่งใหเรียกเหลาแมบานของเหลาอํามาตยที่ไปกับพระราชามาแลวตรัสถามวา แมเอย พวกเธอรูสถานที่ ๆ พวกสามีเธอ
ไปไหม. กราบทูลวา ขาแตพระแมเจา ไมทราบเพคะ พวกสามีขาพระบาทไปเลนสวนกับพระราชานี่เพคะ ตรัสวา เออ แมเอย เขาไป
กันแลว แตไปในสวนนั้นแลว ฟงขาววา พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลว
พระธรรมเกิดขึ้นแลว พระสงฆเกิดขึ้นแลว ก็ไปกันหมายจะบวช
ในสํานักพระทศพล พวกเธอจะทําอยางไร. กราบทูลยอนถามวา ขาแต
พระแมเจา ก็พระองคประสงคจะทรงทําอยางไร. ตรัสตอบวา เราก็
จักบวช กราบทูลวา ถาเปนเชนนั้น พวกเขาพระบาทก็จักบวช. ทั้งหมด
ตางใหเทียมรถพากันออกไป.
ฝายพระราชาเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคา พรอมกับอํามาตยพันคน.
ขณะนั้น แมน้ําคงคาเปยมน้ํา เห็นแมน้ําคงคานั้นแลว ตางก็ดําริและ
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อธิฐานวา แมน้ําคงคาเปยมน้ํา. เกลื่อนดวยปลาราย ไมมีทาสหรือ
มนุษยที่มากับพวกเรา ซึ่งจะพึงใหเรือหรือแพแกพวกเราในที่นั้น
แตธรรมดาวา พระคุณทั้งหลายของพระศาสดาแผไปเบื้องลางแต
อเวจีมหานรกจนถึงภวัคคพรหม ก็ถาพระศาสดาทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาไซร ขอหลังกีบมาเหลานี้จงอยาเปยกน้ําเลย แลวก็ควบขับมา
ไปทางหลังน้ํา. แมเพียงกีบมาแตละตัว ก็มิไดเปยกน้ําเลย. พึงฝงโนม
เหมือนไปโดยราชบรรดา แตแลวก็ถึงมหานทีอื่น ๆ ขางหนา. ตรัส
ถามวา แมน้ําแหงที่สอง ชื่ออะไร. กราบทูลวา ชื่อวา นีลวาหินี
มีประมาณครึ่งโยชนทั้งสวนลึก ทั้งสองกวาง พระเจาขา. ในแมน้ํานั้น
ไมมีสัจจกิริยาอยางอื่น พากันขามแมน้ําที่กวางถึงครึ่งโยชน
ดวยสัจจกิริยาแมนั้น ทั้งถึงมหานทีที่สามชื่อวา จันทรภาคา ก็พากัน
ขามดวยสัจจกิริยานั้นนั่นเอง.
ในวันนั้น แมพระศาสดา ทรงออกจากมหากรุณาสมาบัติตรวจดู
สัตวโลก เวลาใกลรุง ก็ทรงเห็นวา วันนี้พระเจามหากัปปนะ ทรง
สละราชสมบัติมีอํานาตยเปนบริวาร จักเสด็จมาตลอดระยะทาง ๓๐๐
โยชน เพื่อทรงผนวชในสํานักเรา ทรงดําริวา ควรที่เราจะไปทําการ
ตอนรับพวกเขา จึงทรงปฏิบัติสรีรกิจแตเชาตรู มีภิกษุสงฆเปนบริวาร
เสด็จบิณฑบาต ณ กรุงสาวัตถี ภายหลังเสวยแลวเสด็จกลับจาก
บิณฑบาต ลําพังพระองคเอง เสด็จเหาะไปประทับนั่งสมาธิ ณ ตนไทร
ใหญ ซึ่งมีอยูตรงทาที่คนเหลานั้นจะขาม ริมฝงแมน้ําจันทรภาคา
ทรงดํารงพระสติเฉพาะหนา เปลงพระพุทธฉัพพัณณรังสี. คนเหลานั้น
ขามทางทานั้น เห็นพระพุทธรัศมี แลนไปมา พบพระพักตรของพระทศพล มีพระสิริเหมือนเพ็ญจันทร ก็ตกลงใจโดยการเห็นเทานั้นวา
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พวกเราบวชเจาะจงพระศาสดาพระองคใด พระศาสดาพระองคนั้น
เปนพระองคนี้แนแท ก็นอมกายถวายบังคมตั้งแตสถานที่พบ
มาถวายบังคมพระศาสดา พระราชาจับที่ขอพระบาทพระศาสดา
ถวายบังคมแลวประทันนั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง พรอมกับอํามาตย
พันหนึ่ง พระศาสดาตรัสธรรมกถาโปรดคนเหลานั้น จบเทศนา ทุกคน
ก็ดํารงอยูในพระอรหัต ขอบรรพชา. พระศาสดาทรงทราบวา เพราะ
คนเหลานี้ถวายจีวรทานไวในชาติกอน จึงมารับบาตรจีวรของตน
แลวทรงเหยียดพระหัตถมีวรรณะดั่งทอง ตรัสวา จงเปนภิกษุหมาเถิด
ธรรมเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกข
โดยชอบเถิด. ก็เปนอันทานเหลานั้นบรรพชาและอุปสมบทแลว พากัน
แวดลอมพระศาสดา เหมือนพระเถระรอยพรรษา
ฝายพระนางอโนชาเทวี มีรถพันคันเปนบริวาร เสด็จถึงฝงแมน้ํา
คงคา ไมเห็นหรือหรือแพ ที่จะพาขามไป แตเพราะทรงเปนคนฉลาด
จึงทรงดําริวา พระราชาก็คงจักทรงทําสัจจกิริยาเสด็จไป ก็พระศาสดานั้น มิใชทรงบังเกิดมาเพื่อคนพวกนั้นอยางเฉียว ถาพระองค
ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา รถทัง้ หลายของพวกเราก็อยาจมน้ํา
จึงทรงขับควบรถไปทางผิวน้ํา. แมเพียงดุมและลอของรถทั้งหลาย
ก็มิไดเปยกน้ํา. ทั้งแมน้ําที่สอง ที่สาม ก็ทรงขามไปไดดวยกระทํา
สัจจะนั้นนั่นแล เมื่อทรงขามไปไดนั่นเอง ทรงเห็นพระศาสดาที่โคนตนไทร.
แมพระศาสดา ก็ทรงดําริวา สตรีเหลานี้เห็นสามีของตน เกิดฉันทราคะ
๑

๑. ปาฐะวา ยสตฺถาร อุทฺทิสฺส มย ปพฺพชิตา สตฺถา โน เอโสติ พมาเปน ย
สตฺถาร อุทฺทิสฺส มย ปพฺพชิตา, อทฺธา โส เจโสติ แปลตามพมา.
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ก็จะพึงทําอันตรายตอมรรคผล ทั้งไมอาจฟงธรรมได จึงทรงกระทําโดยวิธี
การที่พวกเขาจะไมเห็นกันและกันได สตรีเหลานั้นทั้งหมดขึ้นจากทาน้ํา
แลว ซึ่งถวายบังคมพระทศพลแลวนัง่ พระศาสดาตรัสธรรมกถาโปรด
สตรีเหลานั้น. จบเทศนา สตรีทุกคนก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล จึงเห็น
ซึ่งกันและกัน
พระศาสดาทรงดําริวา อุบลวรรณาจงมา
พระเถรีก็มาใหสตรีทุกคนบรรพชา แลวพาไปสํานักภิกษุณี พระศาสดาทรงพาภิกษุพันรูปเสด็จไปพระเชตวันทางอากาศ. ครั้งนั้น
ทานพระมหากัปปนะเถระ รูวากิจตนถึงที่สุดแลว ก็เปนผูขวนขวาย
นอย ทําเวลาใหลวงไปดวยสุขในผลสมาบัติ อยูป าก็ดี อยูโคนไมก็ดี
อยูเรือนวางก็ดี ก็เปลงอุทานเนือง ๆ วา อโห สุข อโห สุข (โอ สุขจริง
โอ สุขจริง). ภิกษุทั้งหลายเกิดพูดกันขึ้นวา ทานพระกัปปนเถระ.
ระลึกถึงสุขในราชสมบัติ จึงเปลงอุทาน พากันไปกราบทูลพระตถาคต.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บุตรเราปรารภสุขในมรรค สุขในผล
จึงเปลงอุทาน แลวตรัสพระคาถาในพระธรรมบท ดังนี้วา
ธมฺมปติ สุข เสติ วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม สทา รมติ ปณฺฑโิ ต
บัณฑิตมีใจผองใสแลวมีปติในธรรม ยอมอยูเปนสุข
ยินดีในธรรมทีพ่ ระอริยประกาศแลวทุกเมื่อ
ตอมาวันหนึ่ง พระศาสดาทรงเรียกภิกษุพันรูปอันเตวาสิก
ของทานมาแลว ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายอาจารยของเธอ
แสดงธรรมบางไหม กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา อาจารย
ของขาพระองคมิไดแสดงธรรมเลย ทานเปนผูขวนขวายนอย ประกอบ
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เนือง ๆ แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยู ไมใหแมแตเพียงโอวาทแก
ใคร ๆ. พระศาสดารับสั่งใหเรียกทานมาแลวตรัสถามวา กัปปนะ
เขาวาเธอไมใหแมแตเพียงโอวาทแกอันเตวาสิกทั้งหลาย จริงหรือ.
ทานกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริงพระเจาขา. ตรัสวา
ดูกอนพราหมณ เธออยาทําอยางนี้ ตั้งแตวันนี้ไป เธอจงแสดงธรรม
แกอันเตวาสิกทั้งหลาย. ทานรับพระพุทธดํารัสดวยเศียรเกลาวา ดีละ
พระเจาขา แลวแสดงธรรมสอนสมณะพันรูป ในการประชุมคราวเดียว
เทานั้น ใหเธอบรรลุพระอรหัตหมดทุกรูป. ยอมาพระศาสดาประทับ
กลางสงฆ กําลังทรงสถาปนาพระเถระทั้งหลายในตําแหนงตาง ๆ
ตามลําดับ จึงทรงสถาปนาทานพระมหากัปปนเถระไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูโอวาทภิกษุแล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๐
ประวัติพระสาคตเถระ
ในสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา เตโชธาตุกุสสาน ทานแสดงวา ทานพระสาคตเถระ
เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูฉลาดเขาเตโชธาตุ ความจริง พระเถระนี้
ใชเดชครอบงําเดชของนาคชื่ออัมพติตถะ ไดทําใหหายพยศ เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงชื่อวา เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูฉลาดเขาเตโชธาตุ
ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้
ก็พระเถระรูปนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
ถือปฏิสนธิในครอบครัว ในกรุงหงสวดี ตอมา กําลังฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูฉลาดเขาเตโชธาตุ
จึงทํากุศลกรรมอยางใหญ ปรารถนาตําแหนงนั้น. เขาทํากุศลตลอดชีวิต
เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในครอบครัว
พราหมณ ในกรุงสาวัตถี. บิดามารดาจึงตั้งชื่อทานวา สาคตมาณพ.
ตอมา สาคตมาณพนั้น ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาไดศรัทธา
จึงบวชทําสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดแลว บรรลุความเปนผูชํานาญในสมาบัติ
นั้น. ตอมาวันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไป ไดเสด็จถึงที่ใกล
กรุงโกสัมพี. สมัยนั้น คนที่มาที่ไปมากดวยกันเปนศัตรูของนายเรือ
เกาที่ทาน้ํา ตีนายเรือนั้นตาย นายเรือนั้น ตั้งความปรารถนาดวยทั้งจิต
ที่ขุนแคน บังเกิดเปนนาคราชมีอานุภาพมากที่ทาเรือนั้นนั่นแหละ
เพราะมีจิตขุนแคน เขาจึงทําใหฝนตกในเวลาที่มิใชหนาฝน ไมใหฝนตก
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ในเวลาหนาฝน. ขาวกลา ก็ไมสมบูรณ. ชาวแวนแควนทั้งสิ้น ทําการ
เสนสังเวยทุกป เพื่อใหนาคราชนั้นสงบ สรางเรือนหลังหนึ่งใหนาคราช
นั้นอยู. แมพระศาสดาก็เสด็จขามทางทานั้น มีภิกษุสงฆแวดลอม ได
เสด็จไป ทรงมีพระประสงคจะประทับอยูคืนหนึ่ง ณ ที่นั้น. ครั้งนั้น
พระเถระนี้ทราบวา เขาวามีนาคราชดุอยูที่นั้น จึงคิดวา ควรจะทรมาน
นาคราชนี้ใหหายพยศแลวจัดแจงที่ประทับอยูสําหรับพระศาสดา
ดังนี้แลว เขาไปยังที่อยูของนาคนั่งขัดสมาธิ. นาคโกรธวา สมณะโลนนี้
ชื่อไร จึงบังอาจเขาไปนั่งยังที่อยูของเรา แลวจึงบังหวนควันขึ้น. พระเถระ
ก็ทําบังหวนควันยิ่งกวา. พระยานาคทําไฟลุกโพลง. พระเถระก็ทําไฟ
ลุกโพลงยิ่งกวา ครอบงําเดชของนาคนั้น. นาคคิดวาภิกษุรูปนี้ใหญจริง
หนอ จึงหมอบกราบลงแทบเทาพระเถระกลาววา ทานผูเจริญ ขาพระเจา
ขอถึงทานเปนสรณะ. พระเถระบอกวา กิจดวยสรณะสําหรับเราไมมี
ดอก ทานจงถึงพระทศพลเปนสรณะเถิด. นาคนัน้ รับคําวา ดีละ แลว
เปนผูถึงสรณะ.
*(นาคนั้นไดถึงพระทศพล ผูม ีพระเศียรคือสัพพัญุตญาณอัน
ประเสริฐ ผูม ีพระเกลางามคือนิพพานารมณอันประเสริฐ ผูมีพระนลาต
คือจตุตถญาณอันประเสริฐ ผูมีรัศมีพระอุณณาโลมคือ สมาปตติญาณ
ดั่งวชิระอันประเสริฐ ผูมีพระโขนงทั้งคูอันประเสริฐเกินความงาม
๑

๑. ปาฐะวา โส สาธูติ สรณ คโตฯ โส อคจฺฉิ ต สรณ ฯเปฯ สพฺพฺุตป สคโต ฯ หุตฺวา อิโต
ปฏาย น กิจฺ วิเหเมิ เทวป สมฺมา วสฺสาเปมีติฯ พมาเปน โส สาธูติ สรณคโต หุตฺวา ตโต
ปฏาย น กฺจิ วิเหเติ, เทวมฺป สมฺมา วสฺสาเปติ, แปลตามพมา
* ที่วงเล็บไวฉบับพมาสีหลไมมี
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แหงนีลกสิณ ผูมีคูพระจักษุคือ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ และสมันตจักษุ
อันประเสริฐ ผูมีคูพระโสต คือทิพยโสตญาณอันประเสริฐ ผูม ีพระนาสิกโดงคือ โคตรภูญาณอันประเสริฐ ผูมีคูพระปราง (แกม) คือ
มรรคผลญาณและวิมุตติผลญาณอันประเสริฐ ผูมีคูพระโอษฐ คือ
โลกิยญาณและโลกุตตรญาณอันประเสริฐ ผูมีพระทนตงาม คือสัตตตึสโพธิปกขิยญาณอันประเสริฐ. ผูมีพระเขี้ยว ๔ คือ จตุมรรคญาณอัน
ประเสริฐ ผูมีพระชิวหาคือ จตุสัจจญาณอันประเสริฐ ผูมีพระหณุ
(คาง) คืออัปปฏิหตญาณ (พระญาณที่ไมมีอะไรขัดขวาง) อันประเสริฐ.
ผูมีพระศอคือญาณเครื่องบรรลุวโิ มกขอันยอดเยี่ยมอันประเสริฐ ผูมี
พระพาหา (แขน) คือจตุเวสารัชชญาณอันประเสริฐ ผูมีพระองคุลี
(นิ้ว) กลมงามคือ ทสานุสสติญาณอันประเสริฐ ผูมีแผนพระอุระ (อก)
เต็มคือสัตตโพชฌงค ผูมคี ูพระถัน (นม) คือ อาสยานุสยญาณอัน
ประเสริฐ ผูมีพระวรกายทอนกลางคือ ทศพลญาณอันประเสริฐ ผูมี
พระชงม (แขง) คือ ปญจินทรียและปญจพละอันประเสริฐ ผูมีคูพระอูรุ
(ขา) คือทสกุศลกัมมปถอันประเสริฐ ผูมีสังฆาฏิ คือศีลสมาธิปญญา
อันประเสริฐ ผูมีบังสุกุลจีวรเครื่องปกปดพระวรกาย คือหิริโอตตัปปะ
อันประเสริฐ. ผูมีพระอันตรวาสก (สะบง) คืออัฏฐังคิกมรรคญาณอัน
ประเสริฐ. ผูมีประคตเอวคือจตุสิปฏฐานอันประเสริฐ เปนสรณะ
พระพุทธเจาทานใหแจมแจงแลวดังกลาวมานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบรรลุแมพระสัพพัญุตญาณแลว) ตั้งแตนั้น นาคก็ไมเบียดเบียน
ใคร ๆ ทําฟาฝนใหตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาทั้งหลายก็สมบูรณ
พูนผล.
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พวกชาวกรุงโกสัมพี ฟงขาววา เขาวาพระผูเปนเจาสาคตะ
ทรมานอัมพติตถนาคไดแลว ตางคอยการเสด็จมาของพระศาสดา
จัดแจงสักการะเปนอันมาก ถวายพระทศพล ชาวเมืองเหลานั้น ครั้น
ถวายสักการะอยางมากแดพระทศพลแลว ก็ตกแตงน้ําใสสีขาว
(ประเภทสุรา ?) ไวในเรือนทุกหลัง ตามคําแนะนําของเหลาภิกษุ
ฉัพพัคคีย (ภิกษุ ๖ รูป) วันรุงขึ้น เมื่อพระสาคตเถระเที่ยวบิณฑบาต
ก็พากันถวายน้ํานั้น บานละหนอย ๆ พระเถระถูกผูคนทั้งหลาย
ขะยั้นขะยอ เพราะยังไมไดทรงบัญญัติสิกขาบท ก็ดื่มทุกเรือนหลังละ
หนอย ๆ เดินไปไมไกลนักก็สิ้นสติลมลงที่กองขยะ เพราะไมมีอาหาร
รองทอง. พระศาสดาเสวยเสร็จแลว เสด็จออกไปเห็นทานพระสาคตะเถระนั้น ก็โปรดใหพาตัวไปพระวิหาร ทรงดําหนิแลวทรงบัญญัติ
สิกขาบท. วันรุงขึ้น ทานไดสติ ฟงเขาเลาถึงเหตุที่ตนทําแลว ก็แสดง
โทษที่ลวงเกิน ขอใหพระทศพลงดโทษแลว เกิดความสสดใจ เจริญ
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต. เรื่องปรากฏในพระวินัย ดังกลาวมานี้.
พึงทราบเรื่องพิสดารตามนัยที่มาแลวในวินัยนั้นนั่นแล ภายหลัง พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันมหาวิหาร กําลังทรงสถาปนาพระเถระ
ทั้งหลายไวในตําแหนงทั้งหลายตามลําดับ จึงทรงสถาปนาทานพระสาคตเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผู
ฉลาดเขาเตโชธาตุแล.
จบ อรรถกถาพระสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๑
ประวัติพระราธเถระ
ในสูตรที่ ๑๑ พึงทราบวินัจฉัยดังตอไปนี้.
ปฎิภาเณยฺยกาน ไดแก ผูใหปฏิภาณเกิดขึ้นไดอันนับเปน
เหตุใหทานแสดงซ้ําซึ่งพระธรรมเทศนาของพระศาสดาไดทันที
ในปญหากรรมของทาน มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้
ก็พระเถระรูปนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ บังเกิด
ในเรือนสกุล ในเมืองหงสวดี ภายหลัง กําลังฟงพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนยอดของเหลาภิกษุสาวก ผูมีปฏิภาณ จึงทํา
กุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น. ทานปรนนิบัติพระตถาคต
จนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ครั้งพุทธุปบาทกาลนี้
ก็ถือปฏิสนธิในสกุลพราหมณ กรุงราชคฤห บิดามารดาจึงขนานนาม
วาราธมาณพ เวลาแกเฒา เขาคิดวาเราเปนผูที่บุตรภริยาของตน
ไมตองการจักบวชใหเวลาลวงไปเสีย จึงไปพระวิหารขอบรรพชา
กะพระเถระทั้งหลาย. พระเถระบางพวกไมประสงคใหบวช ดวยเห็นวา
เปนคนแก เปนพราหมณแกเฒา. ตอมาวันหนึ่ง พราหมณไปสํานักของ
พระศาสดา ทําการปฏิสัณฐารแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสสยสมบัติความถึงพรอมดวยอุปนิสสัย ทรงมี
๑

๑. บางแหงเปน ปฏิภานกภิกฺขูน แปลวา ภิกษุผูมีปฏิภาน
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พระประสงคจะยกเรื่องขึ้นจึงตรัสถามวา พราหมณบุตรภริยา ยัง
ปรนนิบัติอยูหรือ กราบทูลวา ทานพระโคดม ปรนนิบัติแตที่ไหนเลา
พวกบุตรภริยาใหขาพระองคออกไปจากบาน ดวยเขาคิดวาขาพระองค
แกแลว ตรัสถามวา ทานบวชเสียไมควรหรือพราหมณ กราบทูลวา
ทานพระโคดม ใครเลาจะใหขาพระองคบวช ใคร ๆ เขาไมตองการ
ขาพระองคดอก เพราะเปนคนแกแลว พระศาสดาไดประทานสัญญา
นัดหมายแกทานพระสารีบุตรเถระ พระเถระรับพระพุทธดํารัสดวย
เศียรเกลา ใหราธพราหมณบวช ทานคิดวา พระศาสดาทรงให
พราหมณผูนี้บวชดวยความเอื้อเฟอ ไมสมควรดูแลพราหมณผูนี้ดวย
ความไมเอื้อเฟอ จึงพาพระราธเถระไปที่อยูใกลบา น ณ ที่นั้น ทานมี
ลาภที่คอนขางหาไดยาก เพราะยังบวชใหม พระเถระจึงใหที่อยูที่ถึง
แกตนแมเปนที่ดีเลิศ ใหบิณฑบาตอันประณีตที่ถึงแกตน แกพระราธเถระนั้น เที่ยวไปบิณฑบาตเอง ทานพระราธเถระไดเสนาสนะอัน
สบาย และโภชนะอันสบาย รับกรรมฐานในสํานักทานพระสารีบุตรเถระ ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเถระ
ก็พาทานไปเฝาพระทศพล พระศาสดาก็ทรงทราบ จึงตรัสถามวา
สารีบุตร นิสสิตที่เรามอบหมายแกเธอไปเปนเชนไร ไมอยากสึกหรือ
ทานพระสารีบุตรเถระทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมดาภิกษุ
ผูอภิรมยยินดียิ่งในพระศาสนา พึงเปนเชนนี้พระเจาขา ครัง้ นั้นเกิด
พูดกันกลางสงฆวา ทานพระสารีบุตรเถระเปนผูกตัญูกตเวที พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแลวทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความที่สารีบุตรเปนผูกตัญูกตเวทีในชาตินี้
ยังไมอัศจรรย ในชาติกอนเธอแมบังเกิดในปฏิสนธิของอเหตุกสัตว
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ก็ไดเปนผูกตัญูกตเวทีแลวเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ในกาลไหนพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล ชางไมประมาณ ๕๐๐ คน
เขาไปปาใหญเชิงเขา ตัดทัพพสัมภาระไดแลวผูกแพใหญลองลงแมน้ํา
มีพระยาชางเชือกหนึ่ง นัยวา เอางวงจับกิ่งไมในที่ไมเรียบรอยแหง
หนึ่ง ไมอาจจะธารกิ่งไมหักได ก็เอาเทาเหยียบลงตรงตอแหลม เทา
ถูกตอแทง เกิดทุกขเวทนา ไมสามารถออกไปเดินได ก็นอนลงที่นั้น
นั่นแหละ ลวงไป ๒-๓ วัน พระยาชางนั้นแลเห็นพวกชางไม เดินมา
ใกลตัว ก็คิดวา เราอาศัยชางไมเหลานี้คงจักรอดชีวิตแน จึงไดเดิน
ไปตามรอยชางไมเหลานั้น พวกเขาเหลียวกลับมาเห็นชาง ก็กลัวจึงหนี
ไป พระยาชางนั้นรูวาเขาหนีก็หยุด ติดตามไปอีกเมื่อเวลาเขาหยุด
หัวหนาชางไมคิดวา ชางเชือกนี้ เมื่อเราหยุดก็ตาม เมื่อเราหนีก็หยุด
คงจักตองมีเหตุในที่นั้นแน ทุกตนจึงพากันปนขึ้นตนไม นั่งคอยชางมา
พระยาชางนั้นเดินมาใกลชางไมเหลานั้น ก็นอนกลิ้งแสดงเทาของตน
เวลานั้น ชางไมก็เกิดความเขาใจ โดยกลาววา ทานผูเจริญ ชางนั่น
มาเพราะเจ็บปวย ไมใชมาเพราะเหตุอยางอื่น จึงพากันเขาไปใกล
พระยาชางนั้น เห็นตอตําเขาไปในเทา ก็รูวา เพราะเหตุนี้เอง มันจึงมา
จึงเอามีดที่คม ขวั้นที่ปลายตอแลวเอาเชือกผูกใหแนน ชวยกันดึงออก
มาได บีบปากแผลของมันนําเอาหนองและเลือดออก ลางดวยน้ําฝาด
ใสยาที่ตนรูจัก ไมนานนัก ก็ทําใหมนั สบาย พระยาชางหายปวยแลว
คิดวา ชางไมเหลานี้มีอุปการะแกเรามาก เราอาศัยชางไมเหลานี้
จึงรอดชีวิต เราควรจะกตัญูกตเวทีตอพวกเขา จึงกลับไปที่อยูของตน
แลวนําเอาลูกชางตระกูลคันธะมา พวกชางไมเห็นลูกชาง ก็ปลื้มใจ
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อยางยิ่งวา ชางของเราพาลูกมา พระยาชางคิดวา เมื่อเรายืนอยู
ทําไมหนอ ลูกชางนี้จึงยังมา มันคงจักไมรูเหตุที่เรามา จึงผละออกไป
จากที่ ๆ ยืน ลูกชางก็ยังคงเดินตามตอย ๆ ไปขางหลังพอ พระยาชาง
รูวาลูกตามมา จึงสงเสียงสัญญาใหกลับไป ลูกชางไดยินเสียงพอ ก็
กลับไปหาพวกชางไม พวกชางไมรูวา ชางนี่คงจักมาเพื่อใหลูกชาง
เชือกนี้แกเรา จึงกลาววา เราไมมีกิจที่จะใหเจาทําในสํานักเราดอก
จงไปหาพอของเจาเถิด แลวก็สงลูกชางกลับไป พระยาชาง ก็สงลูก
ซึ่งมาหาตนถึง ๓ ครั้งไปอยูใกลพวกชางไมอีก ตั้งแตนั้นมา พวก
ชางไมก็ชวยกันบํารุงเลี้ยงลูกชางไวในสํานักของตน เวลากิน ตางให
กอนขาวคนละกอน เพียงพอแกความตองการของลูกชางนั้น. ครั้งนั้น
ลูกชางนั้นก็ขนทัพสัมภาระที่พวกชางไมตัดไวในปา มาทําเปนกองไว
ที่ลาน ลูกชางก็กระทําอุปการะแมอยางอื่น โดยทํานองนี้นี่แล
พระศาสดาทรงชักเหตุนี่มาแสดงแมในชาติกอน พระ.สารีบุตร ก็เปนผูกตัญูกตเวที ครั้งนั้น พระสารีบุตรเถระ ไดเปนชางใหญ.
ภิกษุผูหยอนความเพียรที่มาในอัตถุปปตติ (เหตุเกิดเรื่อง) ไดเปนลูกชาง
แตถงึ คัมภีรสังยุตตนิกาย ควรกลาวราธสังยุตทั้งสิ้น และคาถาใน
พระธรรมบทวา
๑

๒

๑. ปาฐะวา หตฺถินาโค จินฺเตสิ มยิ ติฏนฺเต กึนุโข อย อาคโตติ มม อาคตการณ ชานิสฺสตีติ
ิตฏษนโต อปกฺกมิ. พมาเปน หตฺถินาโค จินฺเตสิ สยิ ติฏนฺเต "กึนโุ ข อาคโต" ติ มม
อาคตการณ ชานิสฺสนฺตี" ติ ิตฏานโต ปกฺกามิ. (แปลตามพมา)
๒. ปาฐะวา อถ โส วฑฺฒกีหิ อตฺตโน คณณโกฏียก ทพฺ พสมฺภาร...พมาเปน โส วฑฺฒกีหิ
อพฺโตคณเณ โกฏฏิต ทพฺเพสมฺภาร (แปลตามพมา)
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นิธนี ว ปวตฺตาร ย ปสาเส วชฺชทสฺสิน
นิคคฺ ยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิส ปณฺฑิต ภเช
ตาทิส เสยฺโย โหติ น ปาปโย.
พึงเห็นบัณฑิตผู กลาวสอน ชี้โทษ
พูดขมไว มีปญญากวางขวาง เหมือนชีบ้ อก
ขุมทรัพยให พึงคบบัณฑิตเชนนั้น เมื่อคบบัณฑิต
เชนนั้น ก็มีแตดี ไมเสียเลย ดังนี้
ชื่อวา ธรรมเทศนาของพระเถระ แตตอมา พระศาสดากําลังทรง
สถาปนาพระเถระทั้งหลายไวในตําแหนงทั้งหลายตามลําดับ จึงทรง
สถาปนาทานพระราธเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลา
ภิกษุสาวกผูประกอบดวยปฏิภาณ แล.
จบ อรรถกถาสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถาสูตรที่ ๑๒
ประวัติพระโมฆราชเถระ
ในสูตรที่ ๑๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา ลูขจีวรธราน ทานแสดงวา ทานพระโมฆราช เปน
ยอดของเหลาภิกษุสาวกผูทรงจีวรปอน จริงอยู พระเถระองคนี้ทรงผา
บังสกุลจีวร ที่ประกอบดวยความปอน ๓ อยาง คือ ปอนดวยผา ปอน
ดวยดาย ปอนดวยเครื่องยอม เพราะเหตุนั้น ทานจึงชื่อวาเปน
ยอดของเหลาภิกษุสาวกผูทรงจีวรปอน. นปญหากรรมของทาน มีเรื่อง
ที่จะกลาวตามลําดับ ดังนี้
ก็ทานพระโมฆราชนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ
ถือปฏิสนธิบงั เกิดในครอบครัว กรุงหงสวดี หลังจากนั้น กําลังฟง
ธรรมกถาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง
ไวในตําแหนงเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูทรงจีวรปอน ก็ทํา
กุศลใหย่งิ ยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น. ทานทํากุศลจนตลอด
ชีวิต เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถือปฏิสนธิในเรือนอํามาตย
ในนครกัฏฐวาหนะ กอนแตพระทศพลพระนามวากัสสปเสด็จอุบัติขึ้น ตอมา
เจริญวัย เฝาบํารุงพระเจากัฏฐวาหนะ. ก็ไดตําแหนงอํามาตย. สมัยนั้น
พระกัสสปทศพล เสด็จอุบัติในโลกแลว พระเจากัฏฐวาหนะทรงสดับวา
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก รับสั่งเรียกอํามาตยนั้นมาตรัสวา
พอเอย พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ใคร ๆ ไมอาจทานครปจจันต-
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ประเทศนี้ใหวางจากเราทั้งสองพรอม ๆ กันได กอนอื่น ทานจงไปยัง
มัชฌิมประเทศ รูวาพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว จงพาพระทศพลนํามายัง
บุตรปจจันตประเทศนี้ แลวทรงสงไปพรอมดวยบุรุษ ๑๐๐๐ คน.
อํามาตยนั้น ไปยังยังสํานักพระศาสดาฟงธรรมกถาไดศรัทธาแลว
ก็บวชในที่นนั้ ตามลําดับ ไดกระทําสมณธรรมอยูถ ึง ๒๐,๐๐๐ ป. สวน
บุรุษที่ไปกับอํามาตยนั้นกลับมาสํานักพระราชาหมด. พระเถระนี้
มีศีลบริบูรณกระทํากาละ (มรณะ) แลวเวียนวายอยูในเทวดาและ
มนุษยพุทธันดรหนึ่ง ถือปฏิสนธิในครอบครัวพราหมณในกรุงสาวัตถี
กอนพระทศพลของเราบังเกิด บิดามารดาไดตั้งชื่อวา โมฆราชมาณพ
แมพระเจากัฏฐวาหนะ ก็ทรงทํากุศลใหยิ่งยวดขึ้นไปแดพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ พรอมดวยบริวารเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย
พุทธันดรหนึ่ง ถือปฏิสนธิในครอบครัวปุโรหิต กรุงสาวัตถีกอนพระพระทศพลของเราเสด็จอุบัติขึ้น บิดามารดาตั้งชื่อวา พาวรีมาณพ. สมัยตอมา
พาวรีมาณพเรียนไตรเพทแลวเที่ยวสอนศิลปแกพวกมาณพ ๑๖,๐๐๐ คน.
ครั้งนั้น พาวรีมาณพก็ไดรับตําแหนงปุโรหิตแทน เมื่อบิดาลวงลับไป
ในสมัยที่พระเจาปเสนทิโกศลประสูติ. แมโมฆราชมาณพนี้ ก็เรียน
ศิลปะในสํานักพาวรีพราหมณ
อยูมาวันหนึ่ง พาวรีพราหมณอยูในที่ลับก็สํารวจดูสาระใน
ศิลปะ ก็ไมเห็นสาระที่เปนไปในภายหนา คิดวา เราจักบวชอยางหนึ่ง
เสาะหาสาระที่เปนไปในภายหนา แลวก็เขาเฝาพระเจาโกศล (มหาโกศล)
ใหทรงอนุญาตการบวชแกตน. พาวรีพราหมณนั้นไดรับราชานุญาติแลว
มีมาณพ ๑๖,๐๐๐ คนแวดลอม ก็ออกไปเพื่อตองการบวช. แมพระเจาโกศล
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ก็ทรงสงพระราชทรัพย ๑๐๐๐ กหาปณะไปพรอมกับพาวรีพราหมณ
นั้น ดวยดํารัสสั่งวา อาจารยบวชอยูในที่ใด พวกทานจงไปที่อยูของ
อาจารย แลวใหทรัพยในที่นั้น. พาวรีพราหมณประสงคจะสํารวจ
สถานที่อันผาพุก ก็ออกไปจากมัชฌิมประเทศ ใหสรางสถานที่อยู
ของตน ตรงคุงแมน้ําโคธาวรี ระหวางเขตแดนของพระเจาอัสสกะและ
เจามัลละ. ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่งเดินไปเพื่อตองการจะดูชฎิลทั้งหลาย
เมื่อชฎิลเหลานั้นอนุญาตแลว ก็สรางสถานที่อยูของตน บนที่ดินที่เปน
ของชฎิลเหลานั้น. เขาเห็นกิจกรรมทีพ่ าวรีพรมหมณทําแลว ก็ใหสราง
ครอบครัว ๑๐๐ ครอบครัว เรือน ๑๐๐ หลังอีก. คนทั้งหมดประชุมกัน
ปรึกษากันวา พวกเราจะอยูในที่ดินอันเปนของผูเปนเจาทั้งหลาย การ
อยูเปลา ๆ หาใชเหตุอันควรไม พวกเราจักใหพวกทานอยูเปนสุข. แตละคน
จึงวางกหาปณะคนละกหาปณะไวในสถานที่อยูของพาวรีพราหมณ
กหาปณะที่พวกเขาแมทั้งหมดนํามาวางไว ก็ตกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
กหาปณะ. พาวรีพราหมณถามวา กหาปณะเหลานี้พวกทานนํามาเพื่อ
ตองการอะไร. พวกเขาตอบวา เพื่อตองการใหพวกทานอยูกันเปนสุข
เจาขา. พาวรีพราหมณกลาววา ถาเราตองการเงินทอง ก็ไมพึงละ
๑

๒

๓

๔

๑. ปาฐะวา เตส สนิติเก ภูมฏิ าเน เตหิ อนฺุาเต อตฺตโน วสนฏาน อกาสิ พมาเปน เตส
สนฺตเก ภูมิฏาเน เตหิ อนุ
ฺ าโต อตฺตโน วสนฏาน อกาสิ. (แปลตามพมา)
๒. ปาฐะวา มย อยฺยาน สนฺติเก ภูมภิ าเค วสนฺตา สุข วสิตุ น สกฺโกม กหาปณ สุขสวาส เต
ทสฺสามาติ พมาเปน "มย อยฺยาน สนฺตเก ภูมภิ าเค วสาม, มุธา วสิต น การณ, สุขวาส โว
ทสฺสามา" ติ (แปลตามพมา)
๓. ปาฐะวา สพฺเพหิ อาคตกหาปณา พมาเปน สพฺเพหิป อาภตกหาปณา (แปลตามพมา)
๔. ปาฐะวา กิมตฺก เอเต อาคตาติ อาหฯ สุขวา สนตฺถาย ภนฺเตติฯ พมาเปน ภิมตฺถ เอเต อาภตาติ

อาห. สุขวาสทานตฺถาย ภนฺเตติ. (แปลตามพมา)
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กองทรัพยขนาดใหญออกบวช พวกทานรับเอากหาปณะของพวกทาน
ไปเสีย. พวกเขาบอกวา พวกเราจะไมยอมรับทรัพยที่พวกเราบริจาค
แลวอีก แตพวกเราจักนํามาทํานองนี้ทุก ๆ ป ขอพระเปนเจาจงรับ
กหาปณะเหลานี้ไวใหทานก็แลวกัน. พราหมณจึงยอมรับ มอบไวในงบ
ใหทานแกผูกําพรา คนเดินทางไกล วณิพกและยาจก ภาวะที่พาวรีพราหมณนั้นเปนทายกสืบ ๆ กันมา ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป
ครั้งนั้น พราหมณี (ภริยา) ของพราหมณผูเกิดมาในวงศของ
ชูชกพราหมณ ในหมูบานทุนนวิตถะ ในแควนกลิงคะ ลุกขึ้นเตือนพราหมณ
(สามี) วา เขาวาพาวรีกําลังใหทาน ทานจงไปนําเงินทองมาจากที่นั้น.
พราหมณนั้นถูกพราหมณีเตือนก็ไมอาจทนอยูได เมื่อจะไปยังสํานักพาวรี
ก็ไปเมื่อพาวรีใหทานวันวานแลวเขาบรรณศาลากําลังนอนนึกถึงทาน
และครั้งเขาไปถึงก็พูดวา ทานพราหมณโปรดใหทานแกขาเถิด ทาน
พราหมณโปรดใหทานแกขาเถิด. พาวรีพราหมณกลาววาทานพราหมณ
ทานมาไมถูกเวลา เราใหทานแกพวกยาจกที่มาถึงไปแลว บัดนี้ไมมี
กหาปณะดอก. พราหมณพูดวา ทานพราหมณ ขาไมตองการกหาปณะ
มากมายเลย เมื่อทานใหทานถึงเทานี้ ขาก็ไมอาจงดเวนกหาปณะได
๕๐๐ กหาปณะก็ไมมี ถึงเวลาใหทานแลว ทานจึงจักไดอีก. พราหมณ
ทานพราหมณ ๕๐๐ กหาปณะก็ไมมีถึงเวลาแลว จึงจักไดอีก พราหมณ
พูดวา ก็เวลาทานใหทาน ขาจักมาไดอยางไร แลวจึงกอทรายเปน
สถูปใกลประตูบรรณศาลา โรยดอกไมสีแดงไปรอบ ๆ ทําปากขมุบ
ขมิบเหมือนบนมนตแลวพูดวา ศีรษะจงแตก ๗ เสี่ยง. พาวรีพราหมณ
คิดวา พราหมณผูนี้มีเดชมาก ถือการประพฤติตปะเปนจรณกพราหมณ
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พูดวา ทาย ๗ วัน ศีรษะของเราจงแตก ๗ เสี่ยง ๕๐๐ กหาปณะที่เรา
จะพึงใหแกพราหมณนี้ก็ไมมี พราหมณผูนี้จักฆาเราถายเดียว
เมื่อพาวรีพราหมณนั้น นอนเต็มแปรดวยความเหี่ยวแหงอยางนั้น
ในตอนราตรี มารดาของพาวรีพราหมณในอัตตภาพติดตอกันมา บังเกิด
เปนเทวดา. นางเห็นบุตรเต็มแปรดวยความเหี่ยวแหงใจ จึงมากลาววา
ลูกเอย ตาพราหมณนั่นก็ไมรูวาศีรษะจะแตกหรือไมแตก เจาไมรู
หรือวาพระพุทธะทั้งหลายอุบัติขึ้นแลวในโลก ถาเจายังมีความสงสัย
ก็จงไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถาม พระศาสดาจักตรัสบอกเหตุนั้นแก
เจาก็ไดนะ. พาวรีพราหมณ ตั้งแตไดยินเสียงเทวดากลาว ก็โลงใจ
รุงขึ้น พอไดอรุณก็เรียกศิษยทุกคนมาแลว กลาววา พอเอย เขาวา
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลวในโลก ถึงพวกทานก็จงรีบไป รูวาเปน
พระพุทธเจาหรือไมใช แลวจงกลับมาบอกเรา เราก็จักไปเฝาพระศาสดา ก็แตวาอันตรายแหงชีวิตรูกันยาก เพราะเราแกเฒาแลว พวก
ทานไปเฝาพระศาสดา จงทูลถามปญหาโดยทํานองอยางนี้ อยางนี้กะ
พระองค จึงแตงปญหาชื่อสมองแตกใหไป ตอนั้น พาวรีพราหมณ
คิดวาพวกมาณพเหลานี้ทุกคน เปนบัณฑิต ฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว เมื่อกิจของตนถึงที่สุดแลว จะพึงกลับมาหาเราหรือไมหนอ
ทีนี้ จึงใหสัญญาแกอชิตมาณพ หลานชายของตนวาเจาควรกลับมา
ถายเดียว มาบอกคุณที่ตนไดแกเรา ลําดับนั้น เหลาชฎิล ๑๖,๐๐๐
ยกอชิตมาณพเปนหัวหนา จึงออกจาริกไปพรอมกับอันเตวาสิกหัวหนา
๑๖ คน ดวยหมายใจวา จักทูลถามปญหากะพระศาสดา ในที่ ๆ ไป ๆ
ถูกถามวา พระผูเปนเจาจะไปไหน ก็ตอบวา พวกเราจะไปเฝาพระทศพลถามปญหา เมื่อจะชักตั้งแตปลายมาตลอดบริษัทก็เดินทางได
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หลายรอยโยชน
พระศาสดาทรงดําริวา ในวันที่มาณพเหลานั้น ๆ มา โอกาสจัก
ไมมีแกผูอื่น ที่นี่จึงเปนที่ไมควรสําหรับบริษัทนี้ จึงเสด็จไปประทับนั่ง
ณ หลังแผนหิน ที่ปาสาณเจดีย แมอชิตมาณพนั้นกับบริษัทก็ขึ้น
หลังแผนหินนั้น เห็นสมบัติแหงพระสรีระของพระศาสดา ก็คิดวา
บุรุษผูนี้คงจักเปนพระพุทธเจาผูมีหลังคาอันเปดแลวในโลกนี้
จึงไปเอาใจถามปญหาที่อาจารยสงมอบแกตนมา. วันนั้น บริษัท
ที่มาถึงนั้น ประมาณ ๑๒ โยชน ในระหวางศิษย ๑๖ คนนั้น
โมฆราชมาณพ ถือตัววาเปนบัณฑิตกวาทุกคน เขาจึงดําริวา อชิตมาณพนี้เปนหัวหนาของศิษยทุกคน ไมควรถามปญหากอน เขาละอาย
ตออชิตมาณพนั้น จึงไมถามกอน. เมื่ออชิตมาณพนั้นถามปญหาแลว
จึงถามปญหากะพระศาสดาเปนคนที่สอง. พระศาสดาทรงดําริวา
โมฆราชมาณพเปนคนถือตัว ทั้งญาณของเขาก็ยังไมแกเต็มที่ ควรจะนํา
ความถือตัวของเขาออกไป จึงตรัสวา โมฆราชเธอจงพักไว คนอื่น ๆ
ถามปญหากอน. โมฆราชมาณพนั้นไดความรุกรานจากสํานักพระศาสดา คิดวา เราเที่ยวไปตลอดกาลเทานี้ดวยเขาใจวา ไมมีคนที่จะ
เปนบัณฑิตเกินกวาเรา ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมทรงทราบ
ความในใจ ยอมไมตรัส พระศาสดาคงจักทรงเห็นโทษในการถาม
ของเรา จึงนิ่งเสีย. โมฆราชมาณพนั้น เมื่อมาณพคนที่ ๘. ถาม
ปญหาไปตามลําดับ ก็อดกลั้นไวไมได ลุกขึ้นอีกเปนคนที่ ๙
พระศาสดาก็ทรงรุกรานเขาอีก. โมฆราชมาณพนั้น ก็ตอง
นิ่ง คิดวา บัดนี้ เราไมอาจจะเปนนวกะ ผูใหมในสงฆไดแลว จึงทูลถาม
ปญหาเปนคนที่ ๑๕. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทราบวา ญาณของทาน
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แกเต็มที่แลว จึงทรงตอบปญหา. จบเทศนา ทานก็บรรลุพระอรหัต
พรอมกับชฎิล ๑๐๐๐ คน บริวารของตน. โดยทํานองนี้นี่แล ชฏิล
๑๕,๐๐๐ คนที่เหลือก็บรรลุพระอรหัต แมทั้งหมด ก็ไดเปนเอหิภิกขุ
ทรงบาตรจีวรสําเร็จมาแตฤทธิ์. แตชนที่เหลือทานไมกลาวถึง. ทาน
พระโมฆราชเถระนี้ ก็ทรงจีวรประกอบดวยความปอน ๓ อยางมา
ตั้งแตนั้น. ก็เรื่องตั้งขึ้นในปารายนวรรคอยางนี้. แตภายหลังพระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวัน กําลังทรงสถาปนาพระเถระทั้งหลาย
ไวในตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับ เมื่อจะทรงสถาปนาทานพระโมฆราชเถระไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก
ผูทรงจีวรปอน จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆราชเปนยอดของ
เหลาภิกษุสาวกของเราผูทรงจีวรปอน.
จบ อรรถกถาวรรคที่ ๔
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